
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 
 

เทซาโลนิก ี- แมทธีโอร่า(มหาวหิารบนยอดเขา) – คาลมับากา - เดลฟ่ี – วหิารอะพอลโล่ 
อะราโชวา – คอร์ริน – เอเธนส์ – ล่องเรือชมสามเกาะ - อะโครโปลสิ 

ก าหนดการเดนิทาง 
14-21 ก.ย. // 28 ก.ย.-05 ต.ค. // 12-19 ต.ค.  

19-26 ต.ค. // 26 ต.ค.-02 พ.ย. 2561 
( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 



 

วนัที่1  กรุงเทพฯ – โดฮา 
23.00 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (เคาเตอร์ P) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

วนัที่2  โดฮา – เทซาโลนิกี ่– ชมเมือง 
02.35 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินกาต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 837  
05.30 น.  เดินทางถึง โดฮา เพ่ือแวะเปลี่ยนเทีย่วบิน  
07.30 น.  ออกเดินทางสู่ เทซาโลนิกี ่โดยสายการบินกาต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่QR311  
13.00 น.  เดินทางถึง เทซาโลนิกี่ (Thessaloniki) น าท่านชมเมืองเทสซาโลนีกี Thessaloniki หรือ เทสซาโลนีกา เป็น

เ มือง ใหญ่ เ ป็นอันดับ  2 ของ
ประเทศกรีซ เป็นเมืองหลวงของ
ภูมิภาคเซนทรัลมาซิโดเนีย และ
เทรซ มีประชากร 322,240 เทส
ซาโลนีกีเป็นเมืองส าคญัอนัดบั 2 
ข อ ง ก รี ซ ใ น ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ก า ร ค้ า แ ล ะ
การเมือง และมีเส้นศูนยก์ลางการ
เดินทางไปสู่ยุโรปตะวันออก
เฉียงใต ้ เป็นเมืองท่าทางทะเลท่ีมี
ความส าคญัต่อกรีซและยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้ปัจจุบนัเมืองมีการจดัเทศก  าล งานดา้นวฒันธรรม หลายคร้ัง
ต่อปี เช่นงานการคา้ระหว่างประเทศเทสซาโลนี และงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเทสซาโลนี ในปี ค.ศ. 
2014 ไดรั้บเลือกเป็นเมืองหลวงเยาวชนแห่งยุโรป น าท่านชมเมืองเก่าโรมนั ฟอร่ัมท่ีมีอายุยอ้นหลงัไปใน
ศตวรรษท่ี 2 ซ่ึงเก่าแก่กวา่ 1,800 ปี ท่ีประกอบไปดว้ยอาคารบา้นเรือนชาวโรมนั โรงละครโอเดียนท่ียิ่งใหญ่
และยงัคงความสวยงามไวไ้ดอ้ย่างยอดเยี่ยม อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิกาเลริอุส แม็กซิมิ
อานสั เพื่อเชิญชูชยัชนะของอณาจกัรโรมนัท่ีสามารถขยายขอบเขตไปยงัดินแดนตะวนัออก จากน้ันน าท่านชม
หอคอยขาว (White Tower) สถาปัตยกรรมสไตล์ออตโตมนั เติร์ก ซ่ึงเคยปกครองประเทศกรีซ ถึงสามร้อย
กวา่ปี มีทั้งฮามมั (โรงอาบน ้าแบบเติร์ก) หรือท่ีเรียกกนัวา่ เตอร์กีส บาธ และตลาดในร่มแบบชาวเติร์ก จากน้ัน
อสิระทุกท่านเกบ็ภาพความสวยงามหรือเลือกซ้ือของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  CAPSIS HOTEL THESSALONIKI / หรือระดบัเทียบเท่า   
 

 



 

วนัที่3  เทซาโลนิกี ่– แมทธีโอร่า(มหาวหิารบนยอดเขา) – คาลมับากา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง แมทธีโอร่า เมืองท่ีมีกล่ินไอผสมผสานระหว่างไบแซนไทน์และโรมนั จนไดรั้บ

การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1988 น าท่านชม “Rocks in The air” หรือโขดหินแห่งนภากาศ ซ่ึงถือ
วา่เป็นเขตมหศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของโลกดว้ยภูมิทศัน์ท่ีแปลกตาคลา้ยแท่งหินท่ีเกิดจากการโผล่ทะลุข้ึนมาของ
ภูเขาหินทราย อายุกว่า 30ล้านปีจน มีผูศ้รัทธาท่ีแสวงหาความปลีกวิเวกไดไ้ต่ผาข้ึนมาเพื่อสร้างวิหารและ
ส านกัสงฆเ์พื่อปฎิบติัธรรม โดย ส านกัสงฆแ์ห่งแรก สร้างโดยบาทหลวง Athanasios ตั้งแต่ปี 1,336 บนความ
สูงถึง 534 เมตรหลงัจากนั้นไดมี้การก่อสร้างส านกัสงฆ์ ต่างๆ ตามกนัมาถึง 24 แห่งแต่ปัจจุบนัเหลือเพียง 13 
แห่ง และมีเพียง 6 แห่งทีเ่ปิดให้นักท่องเทีย่วเข้าชมได้ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron, Holy Monastery of Rousanou, Holy Monastery of 

St. Nicholas Anapausas, The Monastery of the Holy Trinity และ Monaster of Varlaam ซ่ึงเป็นโบสถ์
ส าคญั สร้างข้ึนในค.ศ.1517 มีภาพวาดจิตรกรรมฝาพนงัโดย Franco Catellano ท่ีน้ียงัคงอนุรักษ์การขนของ
โดยกระเช้าท่ีมีสามารถรอกชักข้ามเขาทั้ ง 2 ฝ่ังอันเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียงัคง เป็นปริศนาและน่าท่ึงใน
ความสามารถของคนโบราณถ่ายรูปกบัวิหารท่ีตั้งสง่าอยูบนยอดเขาอนัเป็นภาพท่ีจะประทบัใจตราบนานเท่า
นาน *** หมายเหตุ สถานที่เข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีพิธีกรรมทางศาสนา ได้เวลาสมควร น าท่าน
เดินทางเขา้สู่เมืองแมทธีโอร่า แห่ง แควน้คาลมับากา ซ่ึงตวัเมืองตั้งอยูบ่นท่ีราบสู่เธสซาลี ท่ีอุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศ น าท่านเดินเขา้สู่เมืองเก่าเก็บภาพความสวยงาม 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่:  AMALIA Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า  
วนัที่4  คาลมับากา – เดลฟ่ี – วหิารอะพอลโล่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซ่ึงมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมาก ในอดีตเคยไดรั้บการขนานนามวา่

เป็นศูนยก์ลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโก ้

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซ่ึงถือวา่เป็น

วิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนิน
เขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของ
ชาวกรีกท่ีมีต่อ เทพเจา้ในอดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ีสักการะบูชา
เทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้ห้ค  าพยากรณ์โชคชะตา



 

ชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีก
โบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ท่ีคงสภาพไวส้มบูรณ์ท่ีสุดในกรีก ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี 
(Delphi Museum) ท่ีรวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอยา่ง อาทิ รูปป้ัน นกัแข่งมา้ Charioteer ซ่ึงเป็นรูปป้ันของ
นกัขบัรถมา้ศึกท่ีข้ึนช่ือลือชาในการแข่งขนักีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ทีพ่กั 

พกัที่:  AMALIA Hotel / หรือระดบัเทียบเท่า  
วนัที่5  เดลฟ่ี – อะราโชวา – คอร์ริน – เอเธนส์ – ชมเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล

ประมาณ 940 เมตร บา้นเรือนส่วนใหญ่สร้างอยูบ่นเนินเขาพาร์
นสัซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ือง
ส่ิงทอ พรม และยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียง 
เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองของฝาก
ตามอธัยาศยั เดินทางสู่ หมู่บา้นอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ท่ีตั้ง
อยู่ทางตอนใตข้องเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิ
เทียเป็นเมืองท่ีจดัไดว้่าค่อนขา้งใหม่ คือคน้พบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองท่ีค่อนขา้งมีช่ือเสียงในเวลา
ต่อมาเน่ืองจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยงัเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือท่ีคึกคกัอีกประการหน่ึงอยูติ่ดริมอ่าวโค
รินเธียน น าท่านดินทางต่อสู่คอรินท์(Corinth) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชมคอคอดคอรินท์ (Isthmus of Corinth) เป็นผืนดินแคบ ๆ ซ่ึงเช่ือมระหวา่งเพโลพอนนีสและส่วนท่ี

เหลือของกรีซแผน่ดินใหญ่ ใกลก้บัเมืองคอรินท ์มีอาณาเขตติดต่อกบัอ่าวคอรินทท์างตะวนัตก และอ่าวซาโรนิ
กทางตะวนัออก นบัตั้งแต่ ค.ศ. 1893 คลองคอรินทไ์ดต้ดัผา่นคอคอดกวา้ง 6.3 กิโลเมตร ซ่ึงท าให้เพโลพอนนี
สกลายสภาพเป็นเกาะปัจจุบนั สะพานถนนสองแห่ง สะพานทางรถไฟสองแห่ง และสะพานท่ีสามารถแช่น ้ า
ไดอี้กสองแห่งท่ีปลายสุดทางสองดา้นของคลองซ่ึงเช่ือมต่อกบัคอคอดฝ่ังท่ีเป็นกรีซแผ่นดินใหญ่กบัฝ่ังเพโล
พอนนีส ซ่ึงคลองน้ีช่วยยน่ระยะการเดินเรือไดอ้ยา่งมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่:  ATHENS ZAFOLIA HOTEL / หรือระดบัเทียบเท่า  
วนัที่6  เอเธนส์ – ล่องเรือชมสามเกาะ – เอเธนส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันเดินทางสู่ท่าเรือเพ่ือน าท่านล่องเรือใน อ่าวซาโรนิค(Saronic) ช่ือซาโรนิค มาจากต านานเล่าขานต่อๆ 

กนัมาวา่มีกษตัริยพ์ระองคห์น่ึงนามวา่ “ซารอน”ตามล่ากวางตวัหน่ึงวิ่งหนีมาท่ีอ่าวน้ี แลว้กระโจนหนีลงทะเล 



 

กษตัริยซ์ารอนลืมตวักระโจนลงน ้ าและวา่ยน ้ าตามออกไป จนในท่ีสุดจึงหมดก าลงัจมน ้ าตาย ช่ือของอ่าวก็เลย
ถูกเรียกขานตามพระนามของพระองค์ว่า “อ่าวซาโรนิค” ตั้งแต่นั้นมา จากนั้นน าท่านล่องเรือชมเกาะเอจิน่า 
(AEGINA) ซ่ึงเป็นสถานท่ีผลิตเหรียญกษาปณ์แห่งแรกในประวติัศาสตร์ของประเทศกรีก จากนั้นเดินทาง
ต่อไปยงั เกาะโพโรส (POROS) ซ่ึงถูกจดัใหเ้ป็นเกาะท่ีมีทิวทศัน์งดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรีก 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนับนเรือ 
บ่าย น าท่านมุ่งหน้าสู่เกาะไฮดร้า (HYDRA) ซ่ึงเป็นอีกเกาะหน่ึงในอ่าวซาโรนิค มีความงดงามแห่งบรรยากาศเมือง

ชายทะเลกรีกพื้นเมืองอย่างแทจ้ริง บ้านทุกหลงับนเกาะน้ีได้รับการ อนุรักษ์ไวใ้ห้คงอยู่ในสภาพเดิมผนัง
ภายนอกบา้นทุกหลงัทาไวด้ว้ยสีขาว และนิยมตดัขอบประตู หนา้ต่างดว้ยสีฟ้า กลมกลืนกบัฉากของทอ้งฟ้า 
และน ้าทะเลท่ีลอ้มอยูโ่ดยรอบ หลงัจากน้ันเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า และน าท่านเข้าทีพ่กั 

พกัที่:  ATHENS ZAFOLIA HOTEL / หรือระดบัเทียบเท่า 
วนัที่7 เอเธนส์ – ชมเมือง – อะโครโปลสิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่นชมกรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใชช่ื้อตามเทพเจา้อาธีนาใน

ปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวติัมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเมืองท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของโลก เน่ืองจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนยร์วมของเหล่ามรดกทางวฒันธรรมยุคคลาสสิก 
อนุสาวรียโ์บราณ และงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และยงัคงหลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงบางแห่งก็
ไดรั้บการท านุบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี น าท่านน่ังรถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซ่ึงจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมือง
เฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ช่ัวโมง, พระราชวงัหลวงท่ีปัจจุบนัเป็นท่ีพ  านกัของประธานาธิบดี, โรง
ละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกมา้ท่ีสร้างโดยจกัรพรรดิเฮรอด อตัติคุส ใน 
ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นท่ีจัดการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกสมยัใหม่ น าท่านเข้าชม อะโครโปลิส 
(Acropolis) ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ี
ส าคญัในประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเข้า 
Acropolis จะมี Temple of Athena Nik  e สร้างข้ึนเพื่อบูชา
เทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลวา่ชนะ) นคร
กรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นท่ีสูง โดยเป็นท่ีตั้ งของพระราชวงัและท่ีอยู่ของข้าราชบริพาร 
ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจา้ นครโบราณแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมา
ก่อนการสร้างเมืองเป็นท่ีตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็น วิหารท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา้เอธีนา 
สร้างเม่ือปี 447 - 432 ก่อนคริสตก์าล วหิารแห่งน้ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีอยูท่ี่
เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ตน้ และด้านขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ี
งดงามและสมบูรณ์ท่ีสุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยงัถูกดดัแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนา



 

นิกายกรีกออร์โธดอกซ์ ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 และยงัถูกดดัแปลงเป็นสุเหร่าเม่ือคร้ังกรีกตกเป็นเมืองข้ึนของ
อิสลาม ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหนา้จัว่วิหารเป็นเร่ืองราวของเทพีเอธีนา และเทพเจา้โพไซดอนสร้างกรุง
เอเธนส์ ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น อนุสาวรีย์
แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเม่ือสงครามเพลอปปอนเนเซีย
มีรูปแกะสลกัหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหิน
ค ้ายนัวหิาร นอกจากน้ียงัคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ 
โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจา้ซุสท่ีเพอกามุม, อะ
กอรา หรือยา่นชุมชนเช่นเดียวกบัตลาด, สนามกีฬากลางแจง้ 
ท่ีจะท าให้ท่านไดก้บัความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อ
บูชาเทพโพไซดอน และเทพีอะธีน่า โดยสร้างข้ึนในต าแหน่งท่ีเทพทั้งคู่มีการต่อสู้แยง่ชิงสิทธ์ิในการดูแลเมือง
น้ี ด้านทิศใตมี้ชุดของเสาค ้าทั้งหกตน้ท่ีออกแบบเป็นรูปป้ันหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค ้ ายนั
อาคาร ปัจจุบนัเสาทั้งหกตน้ถูกแทนท่ีดว้ยรูปจ าลองเน่ืองจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์เพื่อ
ป้องกนัการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดลอ้มภายนอก  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านช้อปป้ิง ย่านพลาก้า สแควร์ (PLAKA SQUARE) ยา่นเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน 

เท่ียวซอกแซกในแหล่งรวมนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลก ถนน
หนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภตัตาคาร 
คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน เชิญ
ท่านช้อปป้ิงของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมท่ีเก่ียวกับ
เทพเจา้ของกรีก หรือจะเป็นสินคา้พวกจิวเวลร่ี และรวมถึง 
ของเก่าส าหรับนกัสะสมก็หาไดท่ี้น่ีในราคายอ่มเยา / น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

20.35 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยสายการบินกาต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR208  

วนัที่8 โดฮา – กรุงเทพฯ 
01.00 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา (พกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้า แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR 832 
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้  าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

เดนิทางโดย 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

14-21 ก.ย. 61 58,900 58,900 58,900 14,900 
28 ก.ย. – 05 ต.ค.61 58,900 58,900 58,900 14,900 
12 – 19 ต.ค. 61 58,900 58,900 58,900 14,900 
19 – 26 ต.ค. 61 58,900 58,900 58,900 14,900 

26 ต.ค. – 02 พ.ย. 61 58,900 58,900 58,900 14,900 
ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เอเธนส์-กรุงเทพฯ  
 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุหรือเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่
และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าให้ต้องมกีาร
ปรับเปลีย่นย้ายเมือง โดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ ให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเทีย่วให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าทปิพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลีย่ 2 ยูโร / ท่าน / วนั   
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีากรีซ (เชงเก้น) (ใช้เวลาในการด าเนินการ 15 วนัไม่รวมวนัหยุดเสาร์อาทติย์) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจาก มิจฉา ชีพ ท่ี แฝงตัว เ ข้าม าใน

 โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ โดยเฉลีย่ 100 บาท / ท่าน / วนั (หากท่านประทบัใจในการเดนิทาง)  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 35,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport มายงับริษทัฯ และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนั
การเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้ง
เดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความ
สะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมี
ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมี
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผู ้
พิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ี
เหลือจะคืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 



 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้
ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะ
เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารอง
ยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   หรือ 
กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือนนบัจาก
เดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 

*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 
  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทาง

การเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต

พร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต 

และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง

บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวน
ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า
อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดย
จะหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


