
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

เดนิทางสู่ประเทศกรีซ โดยสายการบินกาต้าร์ 
ชมพระอาทิตย์ตกดนิ ณ แหลมซูเนียน  ล่องเรือผ่านช่องแคบโครินธ์  

สัมผสัความยิง่ใหญ่ของโรงละครแห่งเอพดิอรัส  เยือนดนิแดนเกาะซานโตริน่ี  
เยีย่มชมหมู่บ้านเอยี  แวะชิมไวน์ ณ SANTO WINERY  

สัมผสัความยิง่ใหญ่ของสนามกฬีาโอลมิปิค  ชมวหิารพาร์เธนอน ช้อปป้ิง ณ ย่านพลกัก้า  



 

 
23:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ Q
 สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

 
02:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบินที ่QR837 
05:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง) 
07:15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR209 
12:1 5 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ELEFTHERIOS VENIZELOS INTERNATIONAL AIRPORT ณ กรุงเอเธนส์ 
 ประเทศกรีซ   (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง ( หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และ
 ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางสู่ แหลมซูเนียน ตั้งอยูใ่นเขตอ่าวซาโรนิค ตลอดริมฝ่ังขา้งทางท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศริม
ชายหาดกายฟาดา้ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลทางตอนใตข้องแหลมซูเน่ียน ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้งของวิหารของ
เทพโพไซดอน เป็นเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล ซ่ึงชาวกรีกเช่ือเป็นเทพเจา้ท่ีคอยปกป้องพิทกัษม์หาสมุทรทั้งหมด
บนโลกใบน้ี เชิญสัมผสัสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ของกรีกโบราณ ถ่ายภาพบรรยากาศและความประทบัใจได้
บนยอดเขาของแหลมซูเน่ียน ชมพระอาทิตยต์กท่ีแหลมซูเนียนกนัสวยงามโรแมนติกมากแห่งหน่ึงของโลก
ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ATHENIAN CALLIRHOE HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงับริเวณ ช่องแคบโครินธ์ (CORINTH CANAL) เช่ือมระหวา่งทะเลเอเจ้ียน และ
 ทะเลไอโอเนียน คลองท่ีเกิดจากมนุษยมี์ขนาดใหญ่ สูง 78 ม .กวา้ง 24 ม .และมีความยาวถึง 6 , 343 ม .ลึก        
 12  ม. โดยมีถนนและเส้นทางรถไฟเช่ือมระหวา่งคาบสมุทรกบัแผน่ดินใหญ่ ขุดข้ึนเพื่อความสะดวกในการ
 ขนส่งสินคา้ 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร - โดฮา 

วนัทีส่อง โดฮา – เอเธนส์ ประเทศกรีซ - แหลมซูเนียน 

วนัทีส่าม ช่องแคบโครินธ์ – เมืองแนฟพลอิอน - โรงละครแห่งเอพดิอรัส 



 

 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าท่านชม เมืองแนฟพลิออน (NAUPLION TOWN) เป็นเมืองท่าริมทะเลมี
 ป้อมปราการอยุบ่นยอดเขาสูงกลางเมือง เมืองน้ีเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของกรีซมาก่อนในปี ค.ศ. 1829-
 1834 หลงัจากท่ีท าสงครามประกาศเอกราชกบัประเทศตุรกีเป็นผลส าเร็จก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ท่ี
 เอเธนส์ดว้ยเหตุผลท่ีวา่เอเธนส์เคยเป็นเมืองท่ีรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเอพิดอรัส 
 น าท่านเขา้ชม โรงละครแห่งเอพิดอรัส โรงละครกลางแจง้อายุกว่า 2, 300 ปี ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็น
 มรดกโลกในปี 1988 ตั้งอยูท่ี่เนินเขาเอพิดอรัสไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ กรุงเอเธนส์  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ATHENIAN CALLIRHOE HOTEL หรือเทยีบเท่า             

                   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส โดยเรือ SEAJET หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกรีซ เป็นหน่ึง

ใน หมู่เกาะไซคลาดิส ในเขตทะเลอีเจียน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าชนชั้นสูงทัว่โลกต่างนิยมล่องเรือยอร์มาพกัผ่อน
ตากอากาศ ตลอดจนนางแบบ ดาราฮอลลีวูด แม้กระทัง่หญิงท่ีอยากเป็นชาย หรือชายท่ีอยากเป็นหญิง
ตลอดจนชาวสีม่วงทั้งหลายนิยมมาพกัผอ่นหยอ่นใจนอนอาบแดด ณ เกาะมิโคนอสแห่งน้ี เป็นเกาะท่ีมีความ
งามเหนือจินตนาการโดยแท ้เต็มไปดว้ยร้านขายของพื้นเมือง และแหล่งเริงรมยอ์นัหรูหราของอ่าวรูปก่ึง
วงกลมบา้นรูปทรงก้อนน ้ าตาล กงัหันลมทาด้วยสีขาวดูสะอาดตาบา้นริมทะเลแบบอีเจียนดั้ งเดิมท่ีไม่มี
สถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นบัวา่เป็นเอกลกัษณ์ของเกาะมิโคนอสอยา่งแทจ้ริง 

09:35 น.  เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่
 ภตัตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวนั 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านถ่ายภาพกบักงัหันลมแห่งมิโคนอส ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความงามของเกาะเป็นกงัหนัลมโบราณท่ีตั้ง
 รับลมทะเล ถูกสร้างข้ึนในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 16 โดยสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนั คือมีอาคาร
 รูปร่างกลมสีขาว และหลงัคาแหลม โดยกงัหันถูกใช้ในการผลิตแป้งขา้วสาลี และไดท้  าการหยุดการผลิต
 ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีถูกถ่ายภาพมากท่ีสุดในทะเลอีเจียน จากนั้นน า
 ท่านเดินสู่ มิโคนอส ทาวน์ หรือ โชรา หรือ โฮรา เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่ริเวณ
 หน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเท่ียวไปตามจุดต่าง ๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่า
 เรียงรายอยา่งสวยงาม เป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น ลิตเต้ิล เวนิส แห่งเกาะมิโคนอส ซ่ึงมีความโดด
 เด่นและงดงามอีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงใน สถานท่ีท่ีมีความ สวยงามและโรแมนติคท่ีสุดแห่ง
 หน่ึงของโลก น าท่านชมความงดงามของเหล่าอาคารบา้นเรือนท่ีถูกแต่ง แตม้ดว้ยสีขาวตดักบัประตูหน้าต่าง
 สีฟ้าเขม้ประดบัระเบียงดว้ยกระถางดอกไมสี้สันสดใส ช่วยเพิ่มสีสันให ้ เมืองสีขาวแห่งน้ีมีชีวิตชีวามากข้ึน
 อีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชอ้ปป้ิงท่ีตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่มีบรรยากาศ และกล่ินอายท่ีมีความ
 เป็นเมดิเตอร์เรเนียน ต่ืนตาไปกบัร้านขายของท่ีระลึกร้านเส้ือผา้ หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่เล็กๆ ท่ี
 น่ารัก บาร์อนัทนัสมยัมากมาย หรือพกัผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเขม้ๆ กบัเคก้วาฟเฟ้ิลท่ีส่งกล่ินหอม
 กรุ่น หรือจะเลือกชมทะเลไดต้ามอธัยาศยั อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นอิริยาบถไดต้ามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี่ เกาะมโิคนอส – ถ่ายภาพกบักงัหันลมแห่งมโิคนอส - มโิคนอส ทาวน์ 



 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ PORTO MYKONOS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ให้ท่านไดอิ้สระพกัผ่อนด่ืมด ่ากบับรรยากาศของความงดงามตามธรรมชาติของเกาะมิโคนอส ราชินีแห่ง
 ทะเลเอเดรียติก ไดต้ามอธัยาศยั 
11:30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

13:35 น .  เดินทางออกจาก เกาะมิโคนอส โดยเรือ SEAJET สู่ เกาะซานโตริน่ี  
16:20 น .  เดินทางถึง เกาะซานโตริน่ี เกาะท่ีไดรั้บการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเน่ียนเพราะโลกช่ืนชมใน

 ทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ตั้งอยู่ทางใตสุ้ดของ หมู่เกาะไคคลาดิส ในแถบทะเลเอ
 เจียน แห่งน้ีมีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมต ร มีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นอนัดบั 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส 
 มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถึงสองหม่ืนคน แต่เกาะเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือน
 ทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหนา้ต่าง งดงาม
 ดัง่ภาพวาดในโปสการ์ดต่างๆ น าท่านมุ่งหน้าสู่ทางตอนเหนือของเกาะ เพื่อน าท่านสู่ หมู่บ้านเอีย ความ
 งดงามของหมู่บา้นโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดท่ีศิลปินหลายคนน ามาเป็นแบบวาดรูปกนัเลยทีเดียว อิสระท่าน
 เดินชมส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นเอียนั่นก็คือ สถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอนัโดดเด่นท่ีมีรูปทรง
 เหมือนบา้นชาวกรีกสมยัเก่าในนิยาย ซ่ึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลกต่างเดินทางไปสัมผสักบัความ
 งดงามน้ี โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดินส ารวจตามตรอกซอกซอยเล็กๆ ชมความน่ารักน่าชงัของตวัอาคาร
 บา้นเรือน ร้านคา้ และโบสถ์ ซ่ึงทั้งหมดจะสร้างดว้ยอิฐทาสีขาวโพลน ตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม ดอกไมน้านา
 พนัธ์ุสีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกินแถมยงัตั้งลดหลัน่กนัตามหน้าผาสูงชนั ยิ่งเพิ่มความน่ามองให้กบั
 หมู่บา้นเอียยิ่งข้ึนไปอีก หลงัจากเดินชมตามตรอกซอกซอยกนัจนอ่ิมหน าส าราญแลว้ โปรแกรมท่ีไม่ควร

วนัทีห้่า เกาะมโิคนอส – เกาะซานโตริน่ี - หมู่บ้านเอยี - ชมพระอาทติย์ตกดินทีห่มู่บ้านเอยี 



 

 พลาดเด็ดขาดนั้นก็คือ น าท่านสัมผสับรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการ ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้าน
 เอยี เป็นจุดชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ อิสระใหช้มภาพพระอาทิตยสี์แสด สาดแสงอ่อนอมส้ม
 บริเวณปลายทอ้งฟ้าสีฟ้าครามมองไกลสุดสายตาช่างเป็นภาพงดงามเหนือค าบรรยายท่ีธรรมชาติได้บรรจง
 สร้างไว ้

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ROCABELLA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นให้ท่าน ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมความงดงามของเกาะจากมุมสูงสู่ท่าเรือเก่า น าท่าน ล่องเรือในทะเลสาบ
 ภูเขาไฟ ท่ีสวยงามแปลกตาอนัเกิดจากการระเบิดตวัของภูเขาไฟระเบิด และการยบุตวัของเกาะ เรือจะน าท่าน
 สู่ บริเวณ บ่อน ้าพุร้อน เพื่อให้ท่านไดส้ัมผสัความงดงามของน ้ าทะเลสีฟ้าสดเหลือบสีทองแดงแปลกตาดว้ย
 แร่ก ามะถนั  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นน ้าพุร้อน หรือเท่ียวบริเวณทะเลสาบเพื่อถ่ายรูปกบับา้นบนเชิงเขาท่ีสร้าง
 ไดอ้ยา่งสวยงามบนเกาะซานโตริน่ีจากจุดชมวิวท่ีสุดเช่นกนัไดเ้วลาพอสมควร น าท่าน ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ 
 (3ช่ัวโมง) ใหท้่านสนุกสนานกบัการเลือก นัง่ลา DONKY พาหนะท่ีโด่งดงั และเก่าแก่ของชาวกรีกนัง่ข้ึนจาก
 เขา หรือจะเลือก นัง่เคเบิ้ลคาร์  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นสัมผสัความมหศัจรรยใ์นความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตริน่ี ท่ีไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาว
 ท่ีงดงาม และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบจะเป็นสีด าของ หาดเรด บีช หาดแห่งน้ีตั้งอยู่ในบริเวณอโครติริ
 เขตโบราณคดีอนัเก่าแก่ ต านานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจกัรท่ีไม่มีตงัตนของเพลโต เป็นโบราณสถาน
 ท่ีโดดเด่นท่ีสุดบนเกาะแห่งน้ี ท่ีมีการพบหลักฐานว่ามีคนพกัอาศยัตั้ งแต่ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปี 

วนัทีห่ก ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ – ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ – บ่อน ้าพุร้อน - หาดทรายเกาะซานโตริน่ี 
PERISSA BEACH - หมู่บ้าน PYRGOS – จัตุรัสธีโปโกปูลู – กรุงเอเธนส์ (บินภายใน) 



 

 ก่อนคริสตกาลจนถึงช่วงต้นยุคส าริด น าท่านเดินทางสู่ PERISSA BEACH เป็นหาดทรายท่ีมีจุดเด่น 
 คือ ถูกปลกคลุมไปดว้ยหินกรวดสีด าท าให้ดูแปลกตากว่าหาดทรายท่ีเราเคยพบเห็นกนัโดยทัว่ไป ระหว่าง
 ทางท่านจะพบกบัแปลงไร่องุ่น โดยองุ่นท่ีน่ีจะปลูกเป็นพุ่มเต้ียๆ เน่ืองจากมีกระแสลมแรง และท่ีน่ีจะไม่
 มีการรดน ้า เน่ืองจากหมอกยามเชา้จะใหค้วามชุ่มช้ืนเพียงพอต่อตน้องุ่นอยูแ่ลว้ น าท่านสู่ หมู่บ้าน PYRGOS 
 ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีคนทอ้งถ่ินพกัอาศยัอยู ่และน าท่าน แวะชิมไวน์ ณ SANTO WINERY สถานท่ีแห่งน้ีจะมี
 ไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยงัมีรสชาติท่ีนุ่มล้ิน ท่านไม่ควรพลาดล่ิมลอง และ
 ควรค่าแก่การน ากลบัมาฝากคนท่ีท่านรักท่ีอยูท่ี่เมืองไทยอีกดว้ยไดเ้วลาพอสมควรน าท่าน เดินทางสู่ ย่านใจ
 กลางเมืองบริเวณ จัตุรัสธีโปโกปูลู (THEOTOKOPOULOU SQUARE) แหล่งนดัพบประจ าเมืองซ่ึงเตม็ไป
 ด้วยร้านขายของท่ีระลึกมากมายเรียงรายอยู่ตลอดสองขา้งทางเดิน ร้านขายเคร่ืองประดบั บาร์ ไนต์คลบั 
 อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียว ชอ้ปป้ิง หรือจะเลือกนัง่ด่ืม กาแฟ เคลา้บรรยากาศท่ีรอบขา้งดูแปลกตาแต่แฝงไป
 ดว้ยความงดงาม 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
20:55 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน AEGEAN AIR เทีย่วบินที ่A3361 สู่ กรุงเอเธนส์ 
21:40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงเอเธนส์ 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ATHENIAN CALLIRHOE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชม จัตุรัสซินตักมา (SYNTAGMA SQUARE) ท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ 
 และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าท าเนียบประธานาธิบดี  ซ่ึงเดิมเป็นพระราชวงัหลวง 
 เพื่อให้ท่านไดช้มภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม จากนั้นขา้มฝ่ังไปทางอาคาร
 รัฐสภา ซ่ึงตั้งอยู่ในพระราชวงัเก่า ท่านอาจมีโอกาสไดช้มการเปล่ียนกะทหารยามหน้ารัฐสภา และผ่านชม
 สุสานทหารนิรนาม ท่ีรักษาการโดยทหารยามในชุดยูนิฟอร์มแบบดั้ งเดิม ผ่านชมวิทยาลัยแห่งเอเธนส์ 
 มหาวิทยาลัย และห้องสมุดแห่งชาติ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (PAN ATHENAIC OLYMPIC) ใน
 อดีตชาวกรีกโบราณเคย ใชแ้ข่งกีฬาเม่ือ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่ และใชใ้นการ
 แข่งขนักีฬาโอลิมปิคเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ1896 ถ่ายภาพกบัประตูชัยเฮเดรียน และศูนยร์วมของปราชญส์มยั
 โบราณ จากนั้นเดินทางสู่ยอดเขาท่ีสูงเด่นของกรุงเอเธนส์ เพื่อมุ่งสู่ อโครโปลิส (ACROPOLIS) อนัยิ่งใหญ่

วนัทีเ่จ็ด ชมเมืองเอเธนส์ – จัตุรัสซินตักมา – ถ่ายภาพบริเวณหน้าท าเนียบประธานาธิบดี – ผ่านชม
สนามกฬีาโอลมิปิค – ถ่ายภาพกบัประตูชัยเฮเดรียน – อโครโปลสิ – วิหารพาร์เธนอน – ย่าน
เมืองเก่าพลกัก้า - MC ARTHUR GLEN OUTLET  - สนามบินเอเธนส์ 



 

 อลงัการเพื่อน าท่าน เขา้ชม วิหารพาร์เธนอน วิหารท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี 447 - 432 ก่อนปีคริสตกาลเพื่อเป็นการ
 เฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผูพ้ิทกัษก์รุงเอเธนส์สัมผสัความยิ่งใหญ่อลงัการของวิหารท่ีสร้างดว้ย
 หินอ่อนทั้งหลงั รายลอ้มดว้ย เสาหินแบบดอริค ดา้นหน้า 8 ตน้ ดา้นขา้ง 18 ตน้ รองรับมุมจัว่ต่างๆ ไดอ้ย่าง
 กลมกลืนภายในวิหารมีรูปป้ันเทพีองค์น้ี ซ่ึงมีความสูงถึง 12 เมตร ท าด้วยงาช้าง และแผ่นทองส่องแสง
 เรืองรองวหิารแห่งน้ีไดถู้กดดัแปลงเป็นโบสถค์ริสตศ์าสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 และ
 ยงัถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเม่ือคร้ังกรีซตกเป็นเมืองข้ึนของอิสลาม ปัจจุบันน้ีได้รับการยกย่องว่าเป็น
 สถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีสร้างข้ึนในยุคคลาสสิกยุคทองของกรีซท่ีงดงาม และสมบูรณ์ท่ีสุดในโลก
 ศิลปะจนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนู อาหารพืน้เมือง) 
 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าพลักก้า ย่านเก่าแก่ซ่ึงตั้งอยูเ่ชิงเขาอโครโปลิส 
 อดีตเคยเป็นท่ีพบปะของเหล่าบุบผาชน และนกัคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบนัไดเ้ป็นท่ีตั้งของเหล่าพิพิธภณัฑ์
 ทางประวตัศาสตร์ และอาร์ตแกลลอร่ีมากมาย ถนนซอกซอยของยา่นน้ีมีขนาดเล็ก ปูดว้ยหินกอ้นคลา้ยเล็ก
 ใหญ่สลบักนัไปคลา้ยยคุในอดีตกาล บรรยากาศโดยรอบของยา่นพลกักา้จะท าให้ท่านมีความรู้สึกยอ้นระลึก
 ภายในอดีตของกรุงเอเธนส์ท่ีมีบา้นเรือนขนาดเล็กปลูกติดกนั มีระเบียงเหล็กดดัลวดลายสวยงามตามไสตล์
 นีโอคลาสสิคพร้อมดอกไมค้ละสีกนัดูสวยงามท่านจะไดเ้ห็นส่ิงก่อสร้างเล็กๆ โดยรอบมีโบสถ์ยุคไบเซน
 ไทมม์หาวทิยาลยัเก่าจะยงัคงมีบางส่วนของประตู และก าแพงโบราณท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ท่านจะสนุกไปกบั
 การช้อปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึกท่ีน่ารักมากมายจากกรีซ พร้อมผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากน ้ ามนัมะกอก ซ่ึงเป็น
 ผลผลิตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศกรีซ เช่น ครีมทาผิว ครีมสระผม ครีมนวดผม สบู่ เคร่ืองเงินและทองท่ี
 เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหตัถกรรมต่างๆ อาทิ เคร่ืองป้ันดินเผา รูปป้ันแกะสลกั ภาพวาด และสินคา้
 อ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิง หรือจะเลือกนัง่รับประทานอาหาร จิบกาแฟ ไดต้าม
 อธัยาศยั 
 SHOPPING AT PLAKA – OPEN DAILY (EVERYDAY)    
                  SHOPPING AT SYNTAGMA (SUNDAY CLOSED) 
  1 . MON/WED/SAT:  BRAND NAME BOUTIQUES  09:30-16:00  HRS. 
                          SHOPS ON ERMU (WALKING STREET)    09:30-19:00  HRS. 
 2 . TUE/THU/FRI:  BRAND NAME BOUTIQUES 09:30-20:30  HRS. 
                         SHOPS ON ERMU   (WALKING STREET)   09:30-21:00  HRS. 
 3 . ATTICA DEPARTMENT STORE: SYNTAGMA (SUNDAY CLOSED) 
                          MON – FRI 10:00- 21:00  HRS.   ///   SAT  10:00- 19:00  HRS. 



 

 
 ได้เวลาน าท่านสู่ MC ARTHUR GLEN OUTLET  ช้อปป้ิงกันก่อนเดินทางกลับ (อิสระอาหารค ่าตาม
 อธัยาศัยภายใน OUTLET) ***OPENING HOURS RETAIL STORES:   WWW.MCARTHURGLEN.COM  
 MONDAY – FRIDAY: 10 AM - 9 PM    SATURDAY: 10 AM - 8 PM 
ค ่า อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
21:30 น. น าท่านเดินทางกับสู่  กรุงเอเธนส์ รถโค้ชวิ่งตรงสู่  ท่าอากาศยาน ELEFTHERIOS VENIZELOS 
 INTERNATIONAL AIRPORT 

 
01:20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR208 
05:40 น. เดินทางถึง โดฮา  ประเทศกาตาร์ (เพ่ือแวะเปลีย่นเคร่ือง) 
08:30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่QR832 

19:00  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
***หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร์ (บาท / ท่าน) พกัห้องละ 2 ท่าน  

ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พกักบัผู้ใหญ่ 

 )มีเตียง(  

เด็กไม่เกนิ 12 
ปี พกักบั
ผู้ใหญ่  

)ไม่มีเตียง(  

พกั
เดี่ยว 

วซ่ีา 
กรีซ 

เดือน  กรกฎาคม 

11 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60  999,77  999,57  999,37  009,12  000,4  
เดือน  สิงหาคม 

08 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60 วนัแม่ 999,77  999,75  999,73  900,12  000,4  
22 ส.ค. 60 - 29 ส.ค. 60  999,77  999,75  999,73  900,12  000,4  

เดือน  กนัยายน 

05 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60  999,75  999,73  999,71  900,12  000,4  
19 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60  999,75  999,73  999,71  900,12  000,4  

วนัทีแ่ปด  โดฮา - กรุงเทพฯ 

http://www.mcarthurglen.com/


 

เดือน  ตุลาคม 

04 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60  999,77  999,75  999,73  900,12  000,4  
18 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 999,77  999,75  999,73  900,12  000,4  

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS 
✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพกัห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการปรับเปล่ียน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

✓ ค่าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 
✓ ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทวัร์ 
✓ ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  
✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัน าเท่ียว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000, 000 บาท )เง่ือนไขตามกรมธรรม์(  

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้ครอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

✓ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พร้อมพนกังานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ไทย ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 48 EURO /ท่าน ตลอดทริปการ

เดินทาง 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ์น ้ าหนกัดงัน้ี กระเป๋า

โหลดใตเ้คร่ืองบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบ ละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง อาหารท่ีสั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1 .พาสปอร์ต 2 . ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3 .ใบส าคญัถ่ินท่ี

อยู่ 4 . ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5 .)ถา้มี(สมุดบญัชีเงินฝาก  6 .รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวี
ซ่าให้ท่าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก )ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้ -

ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 



 

 ค่าวซ่ีานกัท่องเท่ียว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมในการยื่น ท่านละ 000,4 บาท )ค่าวซ่ีา
อาจมีการเปล่ียนแปลข้ึนลงตามอตัราค่าเงิน) (ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน ไม่วา่

ท่านจะผา่นการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม) 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
• กรุณาช าระเงินค่ามัดจ า 20,000 บาท/ท่าน หลงัจากการจองภายใน  3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี                                                                

ธนาคาร     ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั)                                                                                                                                 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ                                                                                                                                     
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 )ออมทรัพย์(  
แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

• พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซ่ีา ภายใน  3 วนั
 นบัจากวนัจองหากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉ ะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง  
• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

• เม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้นัที 
• หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
• การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
• กรณี ไม่มีวีซ่า หากมีความประสงคใ์ห้ทางบริษทัด าเนินการยื่นเอกสารวีซ่า จะตอ้งมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ท่านละ 000,4 บาท  
• กรณีท่ี ยงัไม่ออกตัว๋ และวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่ามดัจ าตัว๋

เคร่ืองบินท่านละ 5,000 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่า และจะคืนเงินส่วนท่ีเหลือให้ภายใน 7 วนั หลงัจาก
วนัทราบผล  

• กรณีท่ี ออกตัว๋แลว้ และวซ่ีาไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียม
ตามราคาจริง 

• กรณี วซ่ีาไม่ผา่น การพิจารณาจากทางสถานทูต บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบเก่ียวกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 
• การยื่นขอวีซ่าเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีระบุ พร้อมส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 4- 6 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง )ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์
ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซ่ีาของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวี
ซ่าอีกคร้ังหน่ึง) 

• กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 



 

• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair)  ,เด็ก ,ผูสู้งอายุ ,มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน

ของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหครอบครัว มด 
 

การยกเลกิ 
• แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั ก่อนการเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  
• แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 000,5 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 000,10 บาท  
• แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50 %ของราคาทวัร์  
• แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 %ของราคาทวัร์  
• ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหนือ
การควบคุมของบริษทัฯ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลา และวนัเดินทางได ้เพราะจะมีบาง

กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
• กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสัตวบ์างประเภท ใหท้่านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
• กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากท่ีไดช้ าระค่ามดัจ าทวัร์ หรือค่าทวัร์ส่วนท่ี

เหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายช่ือคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ  
• กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้สะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้า

พาสปอร์ตใหท้างบริษทัในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 
• กรณีเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ี

ออกเอกสารทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 
• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ า และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแลว้ ภายใน 3- 7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษทัจะ

จดัส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท้่านทางอีเมล ์หรือแฟกซ์ท่ีท่านไดร้ะบุไว ้
• ราคาทวัร์ใช้ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้จะตอ้งเดินทางไป-กลบัตามวนัเดินทางท่ีระบุ

เท่านั้น 
• ทางบริษทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพิ่ม

ตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์เท่านั้น 
• PASSPORT ตอ้งมีอายกุารใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ก่อนหมดอาย ุนบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 



 

• ลูกคา้ท่ีเดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม (พกัเด่ียว) ข้ึนอยูก่บัมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีในบาง
ประเทศ ยกเวน้ เด็ก INFANT-12 ปี 

• การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน ้ าใจ
กบัผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัร์ระหวา่งการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี 

ทางบริษทัยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ถา้มี) หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ 
และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

• รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯ โดย
บริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ห้ามผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัไม่อาจคืน
เงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบ
เน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสาร
เขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วท่ีพ  าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทั หรือช าระโดยตรงกบัทางทาง
บริษทัจะถือวา่ท่านรับทราบ และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทูตกรีซ 
 

การขอวซ่ีาผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือดว้ยตนเอง ณ ศูนยรั์บค าร้องขอวซ่ีา 
**ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์** 

 

การเตรียมเอกสาร  
1. ส าหรับบุคคลทัว่ไป 

- หนงัสือเดินทางมีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่า
กวา่ 6 เดือน )ถา้ท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย (  

- รูปถ่ายสี  2 ”จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอา
รูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลงัเป็นสี
ขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

- ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
- กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ/เบอร์บา้น/เบอร์ท่ีท างาน/ท่ีอยู ่เพื่อใชใ้นการยืน่ขอวซ่ีา 
- กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรส และเอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวติ) ใบมรณะบตัร  
- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
หลกัฐานการเงิน (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง BANK GUARANTEE และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ของบญัชีออมทรัพย ์(SAVING ACCOUNT) ออก

โดยธนาคาร ระบุ ช่ือเจา้ของบญัชี ให้ครบถว้น (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) มี อายุไม่เกิน 
20 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

- STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 
1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) มี อายุไม่
เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

- สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนัสัมภาษณ์ 
** เอกสารการเงินต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ** 

หนังสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษัททีท่่านท างานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
- กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัทัว่ไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใช้ส าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกิน 3 เดือน (หรือ ส าเนาใบ

ทะเบียนพาณิชย ์และหน้าหนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการ
ดว้ย     

- กรณีท าธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้) ใหท้  าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
- กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้

ส าเนาบตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ทีเ่ดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป และขอเพิม่เติมดังนี)้  
- หนงัสือรับรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัเท่านั้น  



 

ส าหรับเด็ก ทีไ่ม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง และอายุไม่เกนิ (ขอเอกสารเพิม่เติมดังนี)้ ปี 20 
- หนงัสือยินยอมให้บุตรเดินทางท่ีท าจากท่ีวา่การอ าเภอ (ถา้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ไม่ตอ้ง

ท า)  
- หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

กรณผู้ีเดินทางอายุต ่ากว่า ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได) ปีขอส าเนาสูติบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 15้้)  
- ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   
- ใบรับรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 
- กรณีท่ีบิดา หรือมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกดั และส าเนาบตัรขา้ราชการ 1 ชุด  
- หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือมารดา  
- ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 

ส าหรับบุคคลทีถื่อพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย 
- กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งน้อย 1 เดือน ดงันั้น

ตอ้งเปล่ียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต )เล่มเหลือง (ก่อน  
- ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาได ้(ระยะเวลาใน

การพิจารณาผลวซ่ีาข้ึนอยูก่บัทางสถานทูต) 
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

 
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกนั  



 

เอกสารขอย่ืน SCHENGEN VISA  กรีซ 
***กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน*** 

 
1. ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………... 
2. ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง (ภาษาองักฤษ)  ..............................................................................................................................  
3. วนั/เดือน/ปีเกิด ……………………เช้ือชาติ………สัญชาติ……….. สถานท่ีเกิด……………… ประเทศ……………  
4. ท่ี อ ยู่  ( ถ้ า ท่ี อ ยู่ ต า ม ท ะ เ บี ย น บ้ า น  กั บ ท่ี อ ยู่ ปั จ จุ บั น ค น ล ะ ท่ี อ ยู่ ก รุ ณ า แ จ้ ง

รายละเอียด) .......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................รหสัไปรษณีย…์…………………….. 

5. ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ....... ปี  ........ เดือน โทรศพัทบ์า้น.......................................................................... 
6. โทรศพัทท่ี์ท างาน...........................................โทรศพัทมื์อถือ................................... E-MAIL………………………… . 
7. มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด ..................... เล่ม      

-  หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า  ……………………วนัท่ีออก .............................. หมดอาย ุ................................ 
- หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า  ……………………วนัท่ีออก .............................. หมดอาย ุ................................ 
- หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า  ……………………วนัท่ีออก .............................. หมดอาย ุ................................ 
- หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า  ……………………วนัท่ีออก .............................. หมดอาย ุ............................... 

8. ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 
-  ประเทศ ..................................วนัท่ีเดินทางไป..............................วนัท่ีเดินทางกลบั..........................  

        เหตุผลในการเดินทาง ………………………………… 
- ประเทศ ..................................วนัท่ีเดินทางไป..............................วนัท่ีเดินทางกลบั..........................  

        เหตุผลในการเดินทาง ………………………………… 
- ประเทศ ..................................วนัท่ีเดินทางไป..............................วนัท่ีเดินทางกลบั..........................  

        เหตุผลในการเดินทาง ………………………………… 
- ประเทศ ..................................วนัท่ีเดินทางไป..............................วนัท่ีเดินทางกลบั..........................  

        เหตุผลในการเดินทาง ………………………………… 
- ประเทศ ..................................วนัท่ีเดินทางไป..............................วนัท่ีเดินทางกลบั..........................  

        เหตุผลในการเดินทาง ………………………………… 
- ประเทศ ..................................วนัท่ีเดินทางไป..............................วนัท่ีเดินทางกลบั..........................  

        เหตุผลในการเดินทาง ………………………………… 
- ประเทศ ..................................วนัท่ีเดินทางไป..............................วนัท่ีเดินทางกลบั..........................  

        เหตุผลในการเดินทาง ………………………………… 
- ประเทศ ..................................วนัท่ีเดินทางไป..............................วนัท่ีเดินทางกลบั..........................  

        เหตุผลในการเดินทาง ………………………………… 
 



 

9. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม่ ........... วนัเดือนปีท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด.............................................................. 
รวมทั้งหมดก่ีวนั ............ วตัถุประสงคใ์นการไป ....................................  

10. ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาองักฤษ หรือประเทศอ่ืนๆหรือไม่ ……………………….  
11. หากท่านเคย เคยถูกปฏิเสธจากประเทศ............................................................สาเหตุในการถูกปฏิเสธวซ่ีา.................... 
12. สถานภาพ    ❍ โสด ❍หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน) ❍ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 
 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 
 

13. งานปัจจุบนัท าอาชีพ, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ)…………………………………………………………… 
14. ช่ือบริษทัท่ีท างาน............................................................................................................................................................. 
15. วนัท่ีเร่ิมการท างาน ..............................................................................  
16.ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
17.เงินเดือน............................................................ บาท 
18. ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่   ❍ มี ❍ ไม่มี   
ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด .................................................................................................................................................  
19.รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า ............................................. บาท 
20.ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่รวมทั้งเพื่อนๆ และครอบครัว ❍ มี รายได ้......................  บาท     ❍  ไม่มี 
ถา้มีโปรดแสดงรายละเอียด .................................................................................................................................................... 
21. ซ้ือบ้ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ได้ าน , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม.่ 
❍ มี โปรดแจง้รายละเอียด และระบุจ านวน       
 ❍ไม่มี 
22.ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่......................................................................................  
23.ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่...............................................................................................................................  
24.ในการเดินทางคร้ังน้ีใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน.....................................................................................................  
25.ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร................................................................................................   
26.ถา้มีคนจ่ายใหท้่านไม่วา่จะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่.............................................  
27.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปเท่ียวเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่.....................................................................................  
กรณสีมรสแล้วต้องกรอกรายละเอียดเพิม่เติม 
28.ช่ือ-นามสกุล ของคู่สมรส ................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส.................................... เช้ือชาติ................. สัญชาติ...................   
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................วนัท่ีออก..................................................วนัท่ีหมดอาย.ุ.........................  

..................................................................................................................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส  
..............................................................................................................................................................................................  

  



 

กรณทีีม่ีบุตร ต้องกรอกรายละเอยีดเพิม่เติมทุกคน 
ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี1..........................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร................................ 
เช้ือชาติ..................... สัญชาติ................  สถานท่ีเกิด ...................................  โทร………………………………………. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................วนัท่ีออก..................................................วนัท่ีหมดอาย.ุ......................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ............................................................................................................................................................ 
 

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 2...........................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร................................ 
เช้ือชาติ..................... สัญชาติ................  สถานท่ีเกิด ...................................  โทร………………………………………. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................วนัท่ีออก..................................................วนัท่ีหมดอาย.ุ......................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ............................................................................................................................................................  
 

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 3...........................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร................................ 
เช้ือชาติ..................... สัญชาติ................  สถานท่ีเกิด ...................................  โทร………………………………………. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................วนัท่ีออก..................................................วนัท่ีหมดอาย.ุ......................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ............................................................................................................................................................ 
 

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี4..........................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร................................ 
เช้ือชาติ..................... สัญชาติ................  สถานท่ีเกิด ...................................  โทร………………………………………. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................วนัท่ีออก..................................................วนัท่ีหมดอาย.ุ......................... 
ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ ............................................................................................................................................................ 
 

ข้อมูลของบิดา และมารดา 
ช่ือ-นามสกุลบิดา..........................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด................................ เช้ือชาติ..................... 
สัญชาติ................ สถานท่ีเกิด .................................. โทร…………………………………………………………………... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................วนัท่ีออก..................................................วนัท่ีหมดอาย.ุ......................... 
ปัจจุบนับิดาอาศยัอยูท่ี่ ............................................................................................................................................................ 
 

ช่ือ-นามสกุลมารดา..............................................................วนั/เดือน/ปีเกิด................................ เช้ือชาติ..................... 
สัญชาติ................ สถานท่ีเกิด .................................. โทร…………………………………………………………………... 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง......................................วนัท่ีออก..................................................วนัท่ีหมดอาย.ุ......................... 
ปัจจุบนับิดาอาศยัอยูท่ี่ ............................................................................................................................................................ 
 
 
 


