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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

The Best of Greece 
ดีที่สุดของเส้นทาง ... กรีซ 10 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ  
19.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารช้ัน 4  
 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
- กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติด

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ[ICAO] 

- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 25 นาที) 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – เทสซาโลนีก ี(กรีซ) 
04.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตลับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน  
07.20 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเทสซาโลนีกี (Thessaloniki) โดยเท่ียวบินท่ี TK1881 (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง 20  
 นาที) 
08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทสซาโลนีกี “Thessalonica International Airport” แห่ง เมืองเทสซาโลนีกี  
 (Thessaloniki) ประเทศกรีซ (Greece) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 และศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองเทสซาโลนีกี (Thessaloniki) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัอนัดบัสองของ 
 กรีซ (Greece) ถูกสร้างขึ้นในราวปี 315 ก่อนคริสตกาลโดยกษตัริยค์ลัแซนเดอร์ แห่งมาซีโดเนีย (Macedonia) เป็น 
 เมืองท่ีมีความส าคญัในยคุของโรมนั เป็นเมืองท่ีใหญ่ เป็นอนัดบัสอง และ มีความร ่ารวยท่ีสุดในจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และ  
 ต่อมาไดถู้กรวมเขา้ไปอยูใ่นอาณาจกัรออตโตมาน และไดก้ลบัมาเป็นของกรีซ (Greece) ในปี ค.ศ.1913 เร่ิมตน้ชมเมือง 
 กนัท่ี พพิธิภณัฑ์โบราณคดี “Archaeological Museum” มีหลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย ซ่ึงบ่งบอกถึง 
 ความเป็นมา และความรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลกั เสาประตู เคร่ืองใชจ้านชาม เคร่ืองประดบั ฯลฯ ท่ี 
 นกัโบราณคดีคน้พบในบริเวณน้ี ต่อดว้ย พพิธิภัณฑ์วัฒนธรรมไบเซนไทน์ “Museum of Byzantine Culture”  
 จดัตั้ง ขึ้นในปี 1994 เพื่อการศึกษาวิจยัวฒันธรรมไบเซนไทน์ท่ีหลงเหลืออยูใ่นภูมิภาคมาซิโดเนีย พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ไดรั้บ 
 รางวลัพิพิธภณัฑ ์ดีเด่น จากสภาแห่งยโุรป “The museum won the 2005 Museum Prize of the  

 European Council” ในปี 2005 ปัจจบุนัมีการจดั แสดง นิทรรศการถาวร 3 ส่วน ไดแ้ก่ โบสถค์ริสเตียนในยคุแรก  
 เนน้ไปท่ีการออกแบบและการตกแต่งคริสตจกัร ในช่วงยคุตน้ เมืองและ บา้น เรือนคริสเตียนยคุตน้ เสนอแง่มุมของชีวิตและ 
 เศรษฐกิจหตัถกรรมพ้ืนบา้น อาหารและเส้ือผา้ของชาวคริสต ์
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร น าท่านชม เมืองเทสซาโลนีกี (Thessaloniki) กนัต่อ โดยไปกนัท่ี ประตูโค้งกาเลเรียส “Arch of  
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 Galerious” และ หอคอยกลม “Rotunda” ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 299 และ 303 ตามล าดบั โดยซุม้ประตูโคง้สร้างเพื่อ 
 เฉลิมฉลองชยัชนะในการท าสงครามกบัพวกเปอร์เซีย เสาตั้งนั้นมีลวดลายแกะสลกัสวยงาม ส่วนหอคอยกลมนั้นเป็นอาคาร 
 ท่ีถูกสร้างดว้ยอิฐทรงหนาทึบ ท่ีถูกเช่ือมต่อกบัประตูโคง้ สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นสุสานส่วนพระองค ์ตอ่มาไดถู้กเปล่ียนให ้
 กลายเป็นโบสถค์ริสตใ์นราวปลายศตวรรษท่ี 4 หรือกลางศตวรรษท่ี 5  ชม ก าแพงเก่าไบแซนไทน์“City Wall”  และ  
 หอคอยสีขาว “White Tower” ท่ีเก่าแก่และงดงาม ชม โบสถ์นักบญุดีมีเทรียส “Church of Demetrius” เป็น 
 คริสตจกัรไบเซนไทน์ ท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ถูกสร้างขึ้นในราว ศตวรรษท่ี 4 เพื่อใหเ้ป็นโบสถข์องชาวคริสเตียนส าหรับเป็น
 ท่ีเคารพบูชาของประชาชน จากนั้นน าท่านไปเดินชม ตลาดโมดอิาโน “Modiano Market” ท่ีมีมนตเ์สน่หน่์าเดินเท่ียว 
 อยา่งมาก เพราะจะเตม็ไปดว้ยชีส รวมทั้งเคร่ืองเทศ และ ผกั ปลาโดยมีถงัท่ีบรรจุมะกอกจนเตม็ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งย่ิง 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เทสซาโลนีก ี– กาลมับาก้า – เมทีโอร่า – กาลมับาก้า 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองกาลัมบาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง  
 30 นาที) เป็นเมืองเลก็ๆ แต่ทนัสมยั ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บั เมืองเมทีโอร่า (Meteora) นครแห่งอารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่ 
 โลก อยูใ่นเขตจังหวัดทริคาลา (Trikala) ของประเทศกรีซ (Greece) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษ 
 ท่ี 10 และถือว่าเป็นจดุหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแลว้ ภายในเมืองมีศูนยบ์ริการนกัทอ่งเท่ียว โรงแรมท่ีพกัไว ้
 คอยบริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนจ านวนมาก 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่  เมืองเมทีโอร่า (Meteora) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)  ซ่ึง 
 เป็นท่ีตั้งของสงฆล์อยฟ้าอยา่งน่าอศัจรรย ์พระในศาสนาคริสตนิ์กายกรีก ออร์โธดอกซ์ไดส้ร้างส านกัสงฆ ์ไวห้ลายแห่งบน 
 ยอดเขาเพื่อหนีการคุกคามของพวกเตอร์กท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และ ก าลงัแผข่ยายอิทธิพลมายงัคาบสมุทรกรีซ  น าท่าน 
 ขึ้นชม ส านักสงฆ์แห่งเมทีโอรา “Monasteries of Meteora” ในสมยัก่อน การขึ้นไปยงัส านกัสงฆเ์หล่าท าไดย้าก  
 ล าบากมาก ตอ้งใชเ้ชือกหรือตาขา่ยเพื่อใชใ้นการปีนป่าย  เพ่ิงจะมีการสร้างบนัไดทางขึ้น และสะพานเช่ือมเม่ือไม่ถึงร้อยกว่า 
 ปีมาน้ีเอง หมู่ส านักสงฆ์เหล่านีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี พ.ศ.2531 มีเวลาให้ท่านไดช้ม 
 ความอลงัการกนัอยา่งเตม็ท่ี กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกาลัมบาก้า (Kalambaka) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Divani Meteora Hotel  หรือเทียบเท่า 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


     The Best of Greece 10 Days TK  Sep-Oct 2020    5 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-1589800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) กาลมับาก้า – เดลฟ่ี – ปาทรัส 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลฟ่ี (Delphi) (ระยะทาง 231 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) ใน 
 อดีตเคยไดรั้บการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก (Navel of the earth) ปัจจุบนัได้รับการขึน้ 
 ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ปัจจุบนัเป็นแหล่งเพาะปลูกมะกอก ซ่ึงว่ากนัว่ามีมากกว่า 400,000 ตน้ ปลูกเรียง 
 รายตามไหล่เขา  เหมือนพรมผืนใหญ่จนไดรั้บการขนานนามอีกอยา่งหน่ึงว่าเป็น “The Sea Of Olives”  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเท่ียวชม เมืองเดลฟ่ี (Delphi) ซ่ึงเป็นนครศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญั และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง 
 ของกรีกโบราณระหว่างศตวรรษท่ี 4 - 7 ก่อนคริสตกาล เป็นจุดศนูยก์ลางของยคุคลาสสิค ซ่ึงผูค้นนบัหม่ืนนบัพนัจากรัฐ 
 อื่นๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นค าพยากรณ์ท่ีทรงอทิธิพลและผูค้นเล่ือมใส 
 ท่ีสุดในสมยักรีก เมืองน้ีในอดีตเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็นท่ีตั้งของ วิหารแห่งเทพอพอลโล “Temple of Apollo” ซ่ึงเป็น 
 สุริยเทพตามความเช่ือของชาวกรีกโบราณ ปัจจบุนัผพุงัจนเหลือแตซ่าก แต่รูปที่เห็นจนเรียกว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง กลบั 
 เป็นวิหารกลมท่ีเรียกว่า “Tholos” ซ่ึงเป็นวิหารของเทพอะธีนา  ถดัจากวิหารขึ้นมาจะเห็น โรงละครกลางแจ้งรูปคร่ึง 
 วงกลม “Mar Maria Precinct” จากนั้นไปชม น ้าพุคาสตาเลีย “Kastelli” ท่ีมีน ามาจากแหล่งน ้าพุร้อนมีอายเุก่าแก่ 
 กว่า 3,000 ปี กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปาทรัส (Patra) (ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)  เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณ คาบสมุทรเพโลปอนเนส “Peloponnesus” ซ่ึงอยูห่้อยเป็นต่ิง 
 ใหญ่ ๆ ตอนปลายคาบสมุทรบอลข่าน “The Balkan Peninsula” คาบสมุทรแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของเมืองส าคญัๆ ในยคุ 
 กรีซโบราณเป็นเวลานบัพนัปีก่อนท่ีเอเธนส์ (Athens) จะรุ่งเรืองเสียอีก  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Patras Palace Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) ปาทรัส – ไมซินี – แนฟพลอิอน – เอพดิอรัส – โครินธ์ – กรุงเอเธนส์ 

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเร่ิมตน้เท่ียวชมบริเวณ คาบสมุทรเพโลปอนเนส “Peloponnesus” โดยไปกนัท่ี หลุมศพหลวงทรงรวงผึง้ 
 ของกษัตริย์อะกาเมมนอน “Mycenae Archaeological Museum” (ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ผูซ่ึ้งเป็นผูน้ าทพักรีกเขา้ร่วมสงครามกรุงทรอย (Troy) จากนั้นน าท่านออกเดินทางกนัต่อสู่  
 เมืองแนฟพลอิอน (Nafplion) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองท่าริมทะเล เป็นเมือง 
 หลวงแห่งแรกของกรีซ (Greece) มาก่อนในปี ค.ศ. 1829-1834 หลงัจากท่ีท าสงครามประกาศเอกราชกบัประเทศตุรก ี 
 (Turkey) เป็นผลส าเร็จ ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่เอเธนส์ (Athens) 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอพดิอรัส (Epidaurus) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30  
 นาที) เพื่อเขา้ชม โรงละครกลางแจ้งแห่งเมืองเอพดิาวรอส “Epidaurus Theatre” เวทีท่ีดีท่ีสุดและใหญท่ี่สุดของกรีก  
 สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 4 ท่านจะไดช้มโรงละครขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นจากหินอ่อนบริเวณเนินเขา ท่านสามารถไดย้ินเสียง 
 อยา่งชดัเจน ไม่ว่าจะนัง่ ณ จุดไหนของโรงละครก็ตาม กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงเอเธนส์ (Athens)  
 (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่ีเป็นแหล่งวฒันธรรมของอารยธรรมตะวนัตก 
 ประชาธิปไตย และเคยมีประวติัศาสตร์ท่ีรุ่งเรืองถึงขีดสุดทางวฒันธรรมสังคมและการเมืองในศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล 
 เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยป้อมปราการและมีรูปแบบอนัทนัสมยัใจกลางเมือง  ระหว่างทางน าท่านแวะชม คลองขุดโครินธ์  
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 “Corinth Canal” ซ่ึงเป็นคลองท่ีขดุขึ้นดว้ยฝีมือมนุษย ์มีความยาว 6.3 กิโลเมตร ในอดีตเรือท่ีจะว่ิงรอบ คาบสมุทร 
 เพโลปอนเนส “Peloponnesus” ตอ้งแล่นออ้มเป็นระยะทางไกลมาก จึงมีความพยายามจะขดุคลองน้ีตั้งแต่สมยักรีซ 
 โบราณ แต่ไม่ส าเร็จเพราะวิทยาการความรู้ไม่เพียงพอ  จนกระทัง่สามารถท าไดเ้ป็นผลส าเร็จลงในปี ค.ศ.1893  ดว้ย 
 เทคโนโลยีสมยัใหม่  หลงัจากขดุคลองน้ีเสร็จ  
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Titania Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) กรุงเอเธนส์ – เกาะมิโคนอส 
06.00 น. อาหารเช้า แบบกล่อง  
 พร้อมออกเดินทางสู่ท่าเรือพรีาอซุ  “Piraeus Port”  เพื่อโดยสารเรือเฟอร์ร่ีสู่ เกาะมิโคนอส “Mykonos Island”  
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เม่ือเดินทางถึง เกาะมิโคนอส “Mykonos Island” น าท่านไปชม เมืองโฮรา  
 (Chora) เป็นเมืองหลวงของ เกาะมิโคนอส “Mykonos Island” ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้อ่าวใกลก้บัท่าเรือ ซ่ึงเป็นจุดรับส่ง  
 นกัท่องเท่ียวไปตามจดุต่างๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอยา่งสวยงาม มองเห็นบา้นเรือนผูค้นตั้งเรียงรายอยูบ่นเนินเขา 
 ท่ีรายรอบอ่าว และ เม่ือเดินทางเขา้สู่ มิโคนอสทาวน์  “Mykonos Town” จะพบว่าทุกเส้นทางเตม็ไปดว้ยซอยเลก็ ซอย 
 นอ้ยเช่ือมทะลุถึงราวกบัเขาวงกต  หรือจะเป็น ย่านเวนิสน้อยของเกาะมิโคนอส  “Mykonos Little Venice” ท่ีมี 
 บา้นเรือน ร้านคา้ท่ีสร้างคลา้ยคลึงกบันครเวนิส (Venice) ของประเทศอิตาลี (Italy) ผา่นชมโบสถแ์ละอาคาร ร้านคา้  
 บาร์ ท่ีตั้งอยูห่นา้อ่าว 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเกาะ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกาะมิโคนอส “Mykonos Island”  ยงันิยม นอนแกผ้า้ 
 อาบแดดตามชายหาดสีขาวๆ ซ่ึงมีมากกว่า 20 หาดทัว่เกาะ 

*** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย *** 
พกัค้างคืน ณ Petinos  Mykonos Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี่ - หมู่บ้านเอยี 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือขึ้นเรือเฟอร์ร่ีสู่ เกาะซานโตรินี่ “Santorini Island” เกาะท่ีไดรั้บการยกยอ่งให ้
 เป็น ราชินแีห่งเมดิเตอร์เรเนียน เพราะโลกช่ืนชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของ  
 หมู่เกาะไคคลาดิส “Cyclades Island” ในแถบ ทะเลเอเจียน “Aegean Sea” หลงัจากเดินทางถึง เกาะซานโตรินี่  
 “Santorini Island” น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟีร่า (Thira) เมืองหลวงของ เกาะซานโตรินี่ “Santorini  

 Island” เป็นเมืองการคา้ท่ีนกัเดินทางกระเป๋าเบานิยมนอนพกัคา้งแรม เพราะเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ผบับาร์ และร้านคา้ 
 ต่างๆ ท่ีขายสินคา้แบรนดเ์นมท่ีกระจดักระจายอยูต่ามตรอกซอกซอยให้ไดเ้ดินเลือกกนัอยา่งจุใจ ตามลกัษณะของเมืองใหญ่ 
 โดยปรกติ 
12.30 น.  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารอิสระท่านชม  เมืองฟีร่า (Thira) ตามอธัยาศยั ซ่ึงบริเวณโดยรอบไดสั้มผสักบัร้านคา้ต่างๆ และท่ีน่ียงัเป็นท่ี 
 นิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางมาอาบแดด ซ่ึงบริเวณเกาะแห่งน้ีมีหาดรวมกนัมากกว่า 20 หาดทัว่ทั้งเกาะ ไดเ้วลา 
 อนัสมควร น าท่านหมู่บ้านเอีย (Oia Village) ท่ีความงดงามของหมู่บา้นน้ีก็ยงัโดดเดน่ถึงขนาดท่ีศิลปินหลายคนน ามา 
 เป็นแบบวาดรูปกนัเลยทีเดียว อิสระท่านเดินชมส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ หมู่บ้านเอีย (Oia Village) นั้นก็คือ  
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 สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดิสอนัโดดเด่น ท่ีมีรูปทรงเหมือนบา้นชาวกรีกสมยัเก่าในนิยาย ซ่ึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
 ทัว่โลกต่างเดินทางไปสัมผสักบัความงดงามน้ี โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดินส ารวจตามตรอกซอกซอยเลก็ๆ ชมความน่ารัก
 ของอาคาร บา้นเรือน ร้านคา้ และโบสถ ์ซ่ึงทั้งหมดจะสร้างดว้ยอิฐทาสีขาวโพลน ตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม ดอกไมน้านาพนัธ์ุ 
 สีสันสวยงามช่างดูสดใส แถมยงัตั้งลดหลัน่ตามหนา้ผาสูงชนั ย่ิงเพ่ิมความน่ามองให้กบัหมู่บ้านเอยี (Oia Village) เขา้ 
 ไปอีก จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั ณ เมืองฟีร่า (Thira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  El Greco Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) เกาะซานโตรินี่ – กรุงเอเธนส์ (บินภายใน) 
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านล่องเรือใน ทะเลสาบภูเขาไฟ “Santorini Volcano” ท่ีสวยงามแปลกตา อนัเกิดจากการระเบิดตวัของ 
 ภูเขาไฟระเบิด และการยบุตวัของเกาะ เรือจะน าท่านสู่ บริเวณบ่อน ้าพุร้อน เพ่ือไดใ้ห้สัมผสัความงามของน ้าทะเลสีฟ้าสด 
 เหลือบทองแดงแปลกตาดว้ยแร่ก ามะถนั อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบา้นเชิงเขาอนัสวยงาม 
 ของ เกาะซานโตรินี่ “Santorini Island” จากจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุด  
12.00 น.  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่านขึ้น เคเบิล้คาร์ “Cable Car” ชมความงามของเกาะจากมุมสูง และใหท้่านไดสั้มผสัประสบการณ์ 
 สนุกสนานโดยเลือก นั่งลา  “Donkey” พาหนะท่ีโด่งดงั และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนัง่ เคเบิล้คาร์  
 “Cable Car” ตามอธัยาศยั น าท่านสัมผสัมหศัจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี ่“Santorini  

 Island” ท่ีไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีด าของ หาดเรด บีช “Red Beach”  
 หาดแห่งน้ีตั้งอยูใ่น บริเวณ อโครติริ “Akrotiri”  จากนั้นน าท่านส่งทา้ยกนัท่ี ยา่นใจกลางเมืองบริเวณ จัตุรัสธีโปโกปูลู  
 “Theotokopoulou Square” แหล่งนดัพบประจ าเมือง ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหารบรรยากาศ 
 น่ารักร้านขายเคร่ืองประดบั บาร์ ไนท์คลบั บริษทัท่องเท่ียว อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียว ชอ้ปป้ิง หรือ แวะนัง่ด่ืม กาแฟ พร้อม 
 ชมความงามของธรรมชาติอนัน่าท่ึง สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่สนามบิน เพื่อเชค็อินสายการบินภายในประเทศ  เพื่อออก 
 เดินทางกลบัสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซ (Greece)  

**** เน่ืองจากอยู่ระหว่างการบิน อสิระท่านรับประทานอาหารค ่าในสนามบิน ตามอธัยาศัย **** 
พกัค้างคืน ณ  Titania Hotel  หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) กรุงเอเธนส์ – อสิตันบูล (ตุรก)ี 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านเร่ิมตน้เท่ียวชม กรุงเอเธนส์ (Athens) กนัท่ี วิหารพาร์เธนอน “Parthenon” อนัย่ิงใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนิน 
 เขา อะโครโปลิส “Acropolis” ใจกลางเมือง เป็นวิหารในแบบดอริก มีความย่ิงใหญ่ เดิมเคยเป็นท่ีประทบัของรูปป้ันยืน 
 เทพีอะธีนา แต่ตอนน้ีผพุงัไปหมดแลว้ วิหารน้ีสร้างขึ้นอยา่งงดงามโดยค านึงถึงทศันียภาพของผูช้มท่ีมองจากภายนอกเป็น 
 หลกั จริงๆ แลว้เดิมวิหารน้ีประดบัประดา ไปดว้ยภาพแกะสลกันูนสูงนูนต ่าทั้งหนา้บนัและภายใน  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร น าท่านเที่ยว กรุงเอเธนส์ (Athens) กนัต่อ โดยจะไปกนัท่ี จัตุรัสซินแทกมา “Syntagma Square” ยา่น 
 ธุรกิจใจกลางเมือง ไปดูทหารยามเดินสวนสนามเปล่ียนเวรท่ีหนา้ รัฐสภา “Parliment” ชมอาคารใหญ่ๆหลายแห่งซ่ึง 
 ลว้นเจือดว้ยศิลปะโรมนัแทบทั้งส้ิน มองเห็นวิถีชีวิตชาวเมืองเอเธนส์ จากนั้นต่อกนัท่ียา่น พลาก้า “Plaka” ซ่ึงอยูติ่ดกนั 
 กบั อะโครโพลิส “Acropolis” เป็นยา่นตลาดเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงเอเธนส์ (Athens) ไดรั้บการปิดการจราจรของ 
 รถยนต ์มีเพียงรถจกัรยานยนตห์รือการส่งมอบสินคา้ของรถบรรทกุเท่านั้น คร้ังหน่ึงเป็นยา่นไนทค์ลบั แต่ไดปิ้ดตวัลงเม่ือ 
 รัฐบาลออกกฎหมาย ท่ีน่ีมีร้านคา้มากมาย ทั้งสินคา้แบรนดเ์นม และร้านคา้ริมทางเดิน ร้านเคร่ืองประดบัท่ีท่องเที่ยว ร้าน 
 กาแฟ และร้านอาหารบริการนกัท่องเท่ียว เชิญตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ของน่ารักต่างๆ อยา่งจุใจ 
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเอเลฟเทริออส เวนิเซลอส เอเธนส์ “Eleftherios Venizelos  

 Athens International Airport” มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษ ี
22.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1844 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
23.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
 

 วันท่ีสิบของการเดินทาง (10) อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 

01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง) 
15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
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อตัราค่าบริการ 
 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ    105,900 .-    บาท  
เด็ก อายรุะหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ    103,000 .-    บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ      99,900 .-    บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ      18,000 .-    บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ      17,500 .-    บาท 

 
 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง  กรุงเทพฯ  – อิสตันบูล – เทสซาโลนีกี  // เอเธนส์ – อิสตันบูล – 
กรุงเทพฯ 
** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว  
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าเรือเฟอร์ร่ี เดินทางระหว่างเกาะ  และ สายการบินภายในประเทศ ซานโตริน่ี – เอเธนส์ ตามในโปรแกรม  
4. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
5. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
6. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
8. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
9. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั  8  ม้ือ และ อาหารค ่า  6  ม้ือ 
10. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลกิการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเสน้ทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 45 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไมไ่ดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศกรีซ 
 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าประเทศกรีซ หรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป **ฉำกหลังต้องมีสีขำวเท่ำนั้น ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายไุม่ถึง 20 ปี) 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีเป็นนาง) / ส าเนาใบหยา่ (ถา้มี) 
5. หนังสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯท่ีท่านท างานอยูต่อ้งเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนั 
 เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปยโุรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 
 * กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ท่ีคัดส าเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
 พร้อมวตัถุประสงค ์** ในกรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการ แต่มิไดจ้ดทะเบียนเป็นช่ือของท่าน ใหเ้ตรียมหนงัสือรับรองการท างาน 
6. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือประจ า ตัวจริง พร้อม ส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออก 
 ของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
         ** ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย 
**  

** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ** 
7. กรณีท่ีบริษทัฯ ของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางให้กบัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ทางบริษทัฯ  
 จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางทั้งหมด 
 และเหตผุลท่ีจดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา เท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/นกัศึกษาดว้ย 

 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่า 20 วันท าการ 

แผนกวีซ่า สถานเอกอคัรราชทูตกรีซ ประจ าประเทศไทย 
เลขท่ี 100/41 ช้ัน 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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