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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

The Best of Greece 10 Days 
ดีที่สุดของเส้นทาง ... กรีซ 10 วัน 

ก าหนดการเดนิทาง  
11 พฤษภาคม / 8 มถิุนายน  

 13 กรกฎาคม / 10 สงิหาคม 2562 
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The Best of Greece 10 Days Route 
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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ  
19.30 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร 
 ช้ัน 4 ประตู  9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือสั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
- กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัข้ึน

เคร่ืองบิน 
- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะ

อนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตาม
มาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ[ICAO] 

- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละหา้มมีร่องรอยการ
เปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

21.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) ประเทศตุรก ี(Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 065 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 15 นาที) 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) อสิตันบูล (ตุรก)ี – เทสซาโลนีก ี(กรีซ) 
04.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเทสซาโลนีก ี(Thessaloniki) โดยเท่ียวบินท่ี TK1881 (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ช่ัวโมง 20 นาที) 
08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิทสซาโลนีก ี“Thessalonica International Airport” แห่ง เมืองเทสซาโลนีก ี

(Thessaloniki) ประเทศกรีซ (Greece) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองเทสซาโลนีก ี(Thessaloniki)ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัอนัดบัสองของกรีซ 
(Greece) และ เป็นเมืองหลวง ของเขตมาซีโดเนียกลางทีอ่ยู่ในแคว้นมาซีโดเนียและเทรซ (Region of Central 

Macedonia and Thrace) ไดถู้กสร้างข้ึนในราวปี 315 ก่อนคริสตกาลโดยกษตัริยค์ลัแซนเดอร์ แห่งมาซีโดเนีย 
(Macedonia) เป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัในยคุของโรมนั เป็น เมืองท่ีใหญ่ เป็นอนัดบัสอง และ มีความรํ่ ารวยท่ีสุดในจกัรวรรดิไบ
แซนไทน์ และ ต่อมาไดถู้กรวมเขา้ไปอยูใ่นอาณาจกัร ของออตโตมานระหวา่งปี ค.ศ.1430-1912 และไดก้ลบัมาเป็นของกรีซ 
(Greece) ในปี ค.ศ.1913 เร่ิมตน้ชมเมืองกนัท่ี พพิธิภัณฑ์โบราณคด ี“Archaeological Museum” มีหลกัฐานสาํคญัๆ ทาง
ประวติัศาสตร์มากมาย ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นมา และ ความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลกั เสาประตู 
เคร่ืองใชจ้านชาม เคร่ืองประดบั ฯลฯ ท่ีนกัโบราณคดีคน้พบในบริเวณน้ี ต่อดว้ย พพิธิภณัฑ์วฒันธรรมไบเซนไทน์ “Museum of 

Byzantine Culture” จดัตั้ง ข้ึนในปี 1994 เพ่ือการศึกษาวจิยัวฒันธรรมไบเซนไทน์ท่ีหลงเหลืออยูใ่นภูมิภาค
 มาซิโดเนีย พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ไดรั้บรางวลัพิพิธภณัฑ ์ดีเด่น จากสภาแห่งยโุรป “The museum won the 2005 

Museum Prize of the European Council” ในปี 2005 ปัจจุบนัมีการจดั แสดง นิทรรศการถาวร 3 ส่วน ไดแ้ก่ โบสถค์
ริสเตียนในยคุแรก เนน้ไปท่ีการออกแบบและการตกแต่งคริสตจกัร ในช่วงยคุตน้ เมืองและ บา้น เรือนคริสเตียนยคุตน้ เสนอแง่มุม
ของชีวติและเศรษฐกิจหตัถกรรมพ้ืนบา้น อาหารและเส้ือผา้ของชาวคริสต ์

  
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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หลงัอาหาร นาํท่านชม เมืองเทสซาโลนีก ี(Thessaloniki) กนัต่อ โดยไปกนัท่ี ประตูโค้งกาเลเรียส “Arch of Galerious” 
และ หอคอยกลม “Rotunda” ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 299 และ 303 ตามลาํดบั โดยซุม้ประตูโคง้สร้างเพื่อเฉลิมฉลองชยัชนะใน
การทาํสงครามกบัพวกเปอร์เซีย เสาตั้งนั้นมีลวดลายแกะสลกั สวยงาม ส่วนหอคอยกลมนั้นเป็นอาคารท่ีถูกสร้างดว้ยอิฐทรงหนา
ทึบ ท่ีถูกเช่ือมต่อกบัประตูโคง้ สร้างข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นสุสานส่วนพระองค ์ต่อมาภายหลงั หอคอยกลม “Rotunda” ไดถู้กเปล่ียนให้
กลายเป็นโบสถค์ริสตใ์นราวปลายศตวรรษท่ี 4 หรือกลางศตวรรษท่ี 5  ชม กาํแพงเก่าไบแซนไทน์“City Wall”  เเละ หอคอยสี
ขาว “White Tower” ท่ีเก่าแก่และงดงามอยา่งมาก ชม โบสถ์นักบุญดมีเีทรียส “Church of Demetrius” เป็น
คริสตจกัรไบเซนไทน์ ท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ถูกสร้างข้ึนในราว ศตวรรษท่ี 4 เพื่อใหเ้ป็นโบสถข์องชาวคริสเตียนสาํหรับเป็นท่ีเคารพ
บูชาของประชาชน จากนั้นนาํท่านไปเดินชม ตลาดโมดอิาโน “Modiano Market” ท่ีมีมนตเ์สน่ห์น่าเดินเท่ียวอยา่งมาก เพราะ
จะเตม็ไปดว้ยชีส รวมทั้งเคร่ืองเทศ เเละ ผกั ปลาโดยมีถงัท่ีบรรจุมะกอกจนเตม็ท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ 

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) เทสซาโลนีก ี– กาลมับาก้า – เมทโีอร่า – กาลมับาก้า 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่  เมืองกาลมับาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง  
 30 นาที) เป็นเมืองเลก็ๆ แต่ทนัสมยั ซ่ึงตั้งอยูใ่กลก้บั เมืองเมทโีอร่า (Meteora) นครแห่งอารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่ 
 โลก อยูใ่นเขตจงัหวดัทริคาลา (Trikala) ของประเทศกรีซ (Greece) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัศตวรรษ 
 ท่ี 10 และถือวา่เป็นจุดหมายปลายทางของจาริกแสวงบุญมานานแลว้ ภายในเมืองมีศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกัไว ้
 คอยบริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยอืนจาํนวนมาก 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  เมืองเมทโีอร่า (Meteora) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของสงฆล์อยฟ้าอยา่งน่าอศัจรรย ์พระในศาสนาคริสตนิ์กายกรีก ออร์โธดอกซ์ไดส้ร้างสาํนกัสงฆ ์ไวห้ลายแห่งบนยอดเขาเพื่อหนี
การคุกคามของพวกเตอร์กท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และ กาํลงัแผข่ยายอิทธิพลมายงัคาบสมุทรกรีซ  นาํท่านข้ึนชม สํานักสงฆ์แห่งเมที
โอรา “Monasteries of Meteora” ในสมยัก่อน การข้ึนไปยงัสาํนกัสงฆเ์หล่าทาํไดย้ากลาํบากมาก ตอ้งใชเ้ชือกหรือตาข่ายเพ่ือ
ใชใ้นการปีนป่าย  เพ่ิงจะมีการสร้างบนัไดทางข้ึน และสะพานเช่ือมเม่ือไม่ถึงร้อยกวา่ปีมาน้ีเอง หมู่สํานักสงฆ์เหล่านีไ้ด้รับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี พ.ศ.2531 มีเวลาใหท่้านไดช้มความอลงัการกนัอยา่งเตม็ท่ี กระทัง่สมควรแก่เวลานาํ
ท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกาลมับาก้า (Kalambaka) 
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18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Divani Meteora Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4) กาลมับาก้า – เดลฟ่ี – ปาทรัส 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเดลฟ่ี (Delphi) (ระยะทาง 231 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) ในอดีต
เคยไดรั้บการขนานนามวา่เป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก (Navel of the earth) ปัจจุบนัได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก ซ่ึงตามตาํนานของกรีกโบราณกล่าวไวว้า่ เซอุสผูส้ร้างเมืองน้ีตอ้งการหาจุดศูนยก์ลางของโลก ไดส่้งนก
อินทรีย ์2 ตวั ทาํการสาํรวจตามความตอ้งการ นกไดบิ้นวนอยูบ่ริเวณ เทือกเขาพาร์นาซอส“Parnassus” เมืองเดลฟ่ี (Delphi) 
จึงถูกสร้างข้ึน ปัจจุบนัเป็นแหล่งเพาะปลูกมะกอก ซ่ึงวา่กนัวา่มีมากกวา่ 400,000 ตน้ ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา  เหมือนพรมผืนใหญ่
จนไดรั้บการขนานนามอีกอยา่งหน่ึงวา่เป็น “The Sea Of Olives”  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเท่ียวชมเมืองเดลฟ่ี (Delphi) ซ่ึงเป็นนครศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสาํคญั และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรีก
โบราณระหวา่งศตวรรษท่ี 4 - 7 ก่อนคริสตกาล เมืองเดลฟ่ี (Delphi) เป็นจุดศูนยก์ลางของ ยคุคลาสสิค ซ่ึงผูค้นนบัหม่ืนนบัพนั
จากรัฐอ่ืนๆ ต่างเดินทางมาเพ่ือขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคาํพยากรณ์ท่ีทรงอิทธิพลและผูค้นเล่ือมใสท่ีสุด
ในสมยักรีก เมืองน้ีในอดีตเป็นท่ีรู้จกักนัวา่เป็นท่ีตั้งของ วหิารแห่งเทพอพอลโล “Temple of Apollo” ซ่ึงเป็นสุริยเทพตาม
ความเช่ือของชาวกรีกโบราณ โบราณ  ปัจจุบนัวหิารแห่งเทพอพอลโล “Temple of Apollo” ผพุงัจนเหลือแต่ซาก แต่รูปท่ีเห็น
จนเรียกวา่เป็นสญัลกัษณ์ของ เดลฟ่ี (Delphi) กลบัเป็นวหิารกลมท่ีเรียกวา่ “Tholos” ซ่ึงเป็นวหิารของเทพอะธีนา  ถดัจาก
วหิารข้ึนมาจะเห็น โรงละครกลางแจ้งรูปคร่ึงวงกลม “Mar Maria Precinct” คนท่ีชมการแสดง ณ สถานท่ีแห่งน้ีคงมีความสุข
มาก ๆ แน่ ๆ ไดเ้ห็นววิทิวทศัน์เบ้ืองล่างสวยงามสูงข้ึนไปอีกชั้นจากโรงละครจะเป็นสนามกีฬารูปร่างคลา้ย ๆ กบัสนามกีฬา
โอลิมปิกในกระทูก่้อน  สมยัโบราณไวแ้ข่งขนักีฬาไพเธียน  “Pythian games” ซ่ึงจดัเป็นประจาํทุก 4 ปีเช่นเดียวกบักีฬา
โอลิมปิกแต่อยูค่นละเมืองกนั จากนั้นไปชม นํา้พุคาสตาเลยี “Kastelli” ท่ีมีนาํมาจากแหล่งนํ้ าพรุ้อนมีอายเุก่าแก่กวา่ 3,000 ปี 
กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปาทรัส (Patra) (ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 
นาที)  เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณ คาบสมุทรเพโลปอนเนส “Peloponnesus” ซ่ึงอยูห่อ้ยเป็นต่ิงใหญ่ ๆ ตอนปลายคาบสมุทร
บอลข่าน “The Balkan Peninsula” คาบสมุทรแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของเมืองสาํคญัๆ ในยคุกรีซโบราณเป็นเวลานบัพนัปีก่อนท่ี
เอเธนส์ (Athens) จะรุ่งเรืองเสียอีก  

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Patras Palace Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

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

07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี นาํท่านเร่ิมตน้เท่ียวชมบริเวณ คาบสมุทรเพโลปอนเนส “Peloponnesus” โดยไปกนัท่ี หลุมศพหลวงทรงรวงผึง้ของ 
 กษัตริย์อะกาเมมนอน “Mycenae Archaeological Museum” (ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ผูซ่ึ้งเป็นผูน้าํทพักรีกเขา้ร่วมสงครามกรุงทรอย (Troy) ท่ีมีเร่ืองราวอนัน่าเศร้า ดว้ยนางคลีเทมเนสทรา  
 ตอ้นรับแอกะเมมนอนผูเ้ป็นสามีเขา้สู่ ประตูสิงโต “Lion Gate ” เม่ือกลบัมาจากกรุงทรอย (Troy) นางตกแต่งประต ู
 ดว้ยพรมสีม่วง และ ตอ้งการใหเ้ดินไปตามพรมพร้อมกบัคาสซานดร้า นางชูรั้กขณะท่ีแอกะเมมนอน กาํลงัพกัผอ่นอยูใ่น 
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 อ่างนํ้ า นางก็ใชข้วานฟันจนตาย ในหลุมฝังศพมี การขดุพบหนา้กากความตายท่ีทาํดว้ยทองคาํ และเคร่ืองประดบัทองคาํท่ี 
 งดงาม โดยจดัแสดงโชวไ์วใ้นพิพิธภณัฑท่ี์ เอเธนส์ (Athens) จากนั้นนาํท่านออกเดินทางกนัต่อสู่ เมืองแนฟพลอิอน  

 (Nafplion) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองท่าริมทะเล เป็นเมืองหลวงแห่งแรก 
 ของกรีซ (Greece) มาก่อนในปี ค.ศ. 1829-1834 หลงัจากท่ีทาํสงครามประกาศเอกราชกบัประเทศตุรก ี(Turkey)   
 เป็นผลสาํเร็จ  ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่เอเธนส์ (Athens) 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอพดิอรัส (Epidaurus) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30  
 นาที) เพื่อเขา้ ชม โรงละครกลางแจ้งแห่งเมืองเอพดิาวรอส “Epidaurus Theatre” เวทีท่ีดีท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดของกรีก และมี

ช่ือเสียงดา้นอะคูสติค สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 4 หลงั
คริสตกาล ท่านจะไดช้มโรงละครขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนจาก
หินอ่อนบริเวณเนินเขา ท่านสามารถไดย้นิเสียงอยา่งชดัเจน 
ไม่วา่จะนัง่ ณ จุดไหนของโรงละครก็ตาม  
กระทัง่สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงเอเธนส์ 
(Athens) (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองท่ีเป็นแหล่งวฒันธรรมของ
อารยธรรมตะวนัตกประชาธิปไตย และเคยมีประวติัศาสตร์ท่ี
รุ่งเรืองถึงขีดสุดทางวฒันธรรมสงัคมและการเมืองใน
ศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล 

 เป็นเมืองท่ีลอ้มรอบไปดว้ยป้อมปราการและมีรูปแบบอนัทนัสมยัใจกลางเมือง  ระหวา่งทางนาํท่านแวะชม คลองขุดโครินธ์ 
“Corinth Canal” ซ่ึงเป็นคลองท่ีขดุข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์มีความยาว 6.3 กิโลเมตร ในอดีตเรือท่ีจะวิง่รอบ คาบสมุทรเพโลปอน
เนส “Peloponnesus” ตอ้งแล่นออ้มเป็นระยะทางไกลมาก จึงมีความพยายามจะขดุคลองน้ีตั้งแต่ สมยักรีซโบราณ แต่ไม่
สาํเร็จเพราะวทิยาการความรู้ไม่เพียงพอ  จนกระทัง่สามารถทาํไดเ้ป็นผลสาํเร็จลงในปี ค.ศ.1893  ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่  หลงัจาก
ขดุคลองน้ีเสร็จ  

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Titania Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง (6) กรุงเอเธนส์ – เกาะมิโคนอส 
06.00 น. อาหารเช้า แบบกล่อง  
 เชา้น้ี พร้อมออกเดินทางสู่ท่าเรือพรีาอุซ  “Piraeus Port”  เพื่อโดยสารเรือเฟอร์ร่ีสู่ เกาะมโิคนอส “Mykonos Island”  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เม่ือเดินทางถึง เกาะมโิคนอส “Mykonos Island” นาํท่านไปชม เมืองโฮรา 
(Chora) เป็นเมืองหลวงของ เกาะมโิคนอส “Mykonos Island”  ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้อ่าวใกลก้บัท่าเรือ ซ่ึงเป็นจุดรับ-ส่ง 
นกัท่องเท่ียวไปตามจุดต่างๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอยา่งสวยงาม มองเห็นบา้นเรือนผูค้นตั้งเรียงรายอยูบ่นเนินเขาท่ีราย
รอบอ่าว และ เม่ือเดินทางเขา้สู่ มโิคนอสทาวน์  “Mykonos Town” จะพบวา่ทุกเสน้ทางเตม็ไปดว้ยซอยเลก็ ซอยนอ้ยเช่ือมทะลุ
ถึงราวกบัเขาวงกต  หรือจะเป็น ย่านเวนิสน้อยของเกาะมโิคนอส  “Mykonos Little Venice” ท่ีมีบา้นเรือน ร้านคา้ท่ีสร้าง
คลา้ยคลึงกบันครเวนิส (Venice) ของประเทศอติาล ี(Italy) ผา่นชมโบสถแ์ละอาคาร ร้านคา้ บาร์ ท่ีตั้งอยูห่นา้อ่าว 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 อสิระให้ท่านได้พกัผ่อนบนเกาะ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกาะมโิคนอส “Mykonos Island”  ยงันิยม นอนแกผ้า้ 
 อาบแดดตามชายหาดสีขาวๆ ซ่ึงมีมากกวา่ 20 หาดทัว่เกาะ  
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*** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศัย *** 
พกัค้างคืน ณ  Petinos Mykonos Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7) เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตริน่ี - หมู่บ้านเอยี 
07.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีนาํท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพ่ือข้ึนเรือเฟอร์ร่ีสู่ เกาะซานโตรินี่ “Santorini Island” เกาะท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 
 ใหเ้ป็น ราชินแีห่งเมดเิตอร์เรเนียน เพราะโลกช่ืนชมในทิวทศันท่ี์สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี ตั้งอยูท่างใตสุ้ด 
 ของ หมู่เกาะไคคลาดสิ “Cyclades Island” ในแถบ ทะเลเอเจยีน “Aegean Sea” หลงัจากเดินทางถึง เกาะซานโตรินี ่ 

“Santorini Island” นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟีร่า (Thira) เมืองหลวงของ เกาะซานโตรินี ่“Santorini Island” เป็น
เมืองการคา้ท่ีนกัเดินทางกระเป๋าเบานิยมนอนพกัคา้งแรม เพราะเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ผบับาร์ และร้านคา้ต่างๆ ท่ีขายสินคา้แบรนด์
เนมท่ีกระจดักระจายอยูต่ามตรอกซอกซอยใหไ้ดเ้ดินเลือกกนัอยา่งจุใจ ตามลกัษณะของเมืองใหญ่โดยปรกติ 

 
12.30 น.  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารอิสระท่านชม  เมืองฟีร่า (Thira) ตามอธัยาศยั ซ่ึงบริเวณโดยรอบไดส้มัผสักบัร้านคา้ต่างๆ และท่ีน่ี..ยงัเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางมาอาบแดด ซ่ึงบริเวณเกาะแห่งน้ีมีหาดรวมกนัมากกวา่ 20 หายทัว่ทั้งเกาะ ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่าน
หมู่บ้านเอยี (Oia Village) หมู่บา้นในนิทานแฝงอยูด่ว้ย และความงดงามของหมู่บา้นน้ีก็ยงัโดดเด่นสะดุดตา ถึงขนาดท่ีศิลปิน
หลายคนนาํมาเป็นแบบวาดรูปกนัเลยทีเดียว   อิสระท่านเดินชมส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ หมู่บ้านเอยี (Oia Village) นั้นก็คือ 
สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดิสอนัโดดเด่น ท่ีมีรูปทรงเหมือนบา้นชาวกรีกสมยัเก่าในนิยาย ซ่ึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลก
ต่างเดินทางไปสมัผสักบัความงดงามน้ี โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดินสาํรวจตามตรอกซอกซอยเลก็ ๆ ชมความน่ารักน่าชงัของอาคาร 
บา้นเรือน ร้านคา้ และโบสถ ์ซ่ึงทั้งหมดจะสร้างดว้ยอิฐทาสีขาวโพลน ตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม ดอกไมน้านาพนัธ์ุสีสนัสวยงามช่างดู
สดใส แถมยงัตั้งลดหลัน่ตามหนา้ผาสูงชนั ยิง่เพ่ิมความน่ามองใหก้บัหมู่บ้านเอยี (Oia Village) เขา้ไปอีก  หลงัจากเดินชมตาม
ตรอกซอกซอย กนัจนอ่ิมหนํ่าสาํราญแลว้ โปรแกรมท่ีไม่ควรพลาด นั้นก็คือ การชมตะวนัตกดนิ เพราะท่ีเกาะน้ีท่านสามารถนัง่
ปิกนิกชมพระอาทิตยต์กยามเยน็ไดอ้ยา่งเพลิดเพลินกนัเลยทีเดียว  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ โรงแรมท่ีพกั ณ  เมืองฟีร่า 

(Thira) 

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  El Greco Hotel  หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8) เกาะซานโตริน่ี – กรุงเอเธนส์ (บินภายใน) 
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี นาํท่านล่องเรือใน ทะเลสาบภูเขาไฟ “Santorini Volcano” ท่ีสวยงามแปลกตา อนัเกิดจากการระเบิดตวั 
ของภูเขาไฟระเบิด และการยบุตวัของเกาะ เรือจะนาํท่านสู่ บริเวณบ่อนํ้ าพรุ้อน เพ่ือไดใ้หส้มัผสัความงามของนํ้ าทะเลสีฟ้าสด
เหลือบทองแดงแปลกตาดว้ยแร่กาํมะถนั อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวบริเวณรอบทะเลสาบ เพ่ือถ่ายรูปบา้นเชิงเขาอนัสวยงามของ 
เกาะซานโตรินี ่“Santorini Island” จากจุดชมววิท่ีดีท่ีสุด  

12.00 น.  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนาํท่านข้ึน เคเบิล้คาร์ “Cable Car” ชมความงามของเกาะจากมุมสูง และใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์สนุกสนาน
โดยเลือกนั่งลา  “Donkey” พาหนะท่ีโด่งดงั และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนัง่ เคเบิล้คาร์ “Cable Car” ตาม
อธัยาศยั นาํท่านสมัผสัมหศัจรรยค์วามงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี ่“Santorini Island” ท่ีไม่เพียงมีแต่หาดทรายสี
ขาวงดงาม และยงัมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดาํของ หาดเรด บีช “Red Beach” หาดแห่งน้ีตั้งอยูใ่น บริเวณ อโครตริิ 
“Akrotiri”  จากนั้นนาํท่านส่งทา้ยกนัท่ี ยา่นใจกลางเมืองบริเวณ จตัุรัสธีโปโกปูลู “Theotokopoulou Square” แหล่งนดั
พบประจาํเมือง ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหารบรรยากาศน่ารักร้านขายเคร่ืองประดบั บาร์ ไนทค์ลบั บริษทัท่องเท่ียว 
อิสระใหท่้านไดเ้ดินเท่ียว ชอ้ปป้ิง หรือ แวะนัง่ด่ืม กาแฟ พร้อมชมความงามของธรรมชาติอนัน่าท่ึง สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้สู่
สนามบิน เพื่อเช็คอินสายการบนิภายในประเทศ  เพื่อออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงของประเทศกรีซ 
(Greece)  

**** เน่ืองจากอยู่ระหว่างการบิน อสิระท่านรับประทานอาหารคํ่าในสนามบิน ตามอธัยาศัย **** 
พกัค้างคืน ณ  Titania Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง (9) กรุงเอเธนส์ - อสิตันบูล (ตุรกี) 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี นาํท่านเร่ิมตน้เท่ียวชม กรุงเอเธนส์ (Athens) กนัท่ี วหิารพาร์เธนอน “Parthenon” อนัยิง่ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา  
 อะโครโปลสิ “Acropolis” ใจกลางเมือง วหิารพาร์เธนอน “Parthenon” เป็นวหิารในแบบดอริก มีความยิง่ใหญ่มาก 
 เม่ือยนื ต่อหนา้ ในรูปขา้งล่างจะเห็นคนตวัเลก็ๆ ยนือยูห่นา้วหิาร เดิมเคยเป็นท่ี ประทบัของรูปป้ันยนืเทพีอะธีนา แต่ตอนน้ี 
 ผพุงัไปหมดแลว้ วหิารน้ีสร้างข้ึนอยา่งงดงามโดยคาํนึงถึงทศันียภาพของผูช้มท่ีมองจากภายนอกเป็นหลกั จริงๆ แลว้เดิม 
 วหิารน้ีประดบัประดา ไปดว้ยภาพแกะสลกันูนสูงนูนตํ่าทั้งหนา้บนัและภายใน  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร นาํท่านเท่ียว กรุงเอเธนส์ (Athens) กนัต่อ โดยจะไปกนัท่ี จตัุรัสซินแทกมา “Syntagma Square” ยา่น 
 ธุรกิจใจกลางเมือง ไปดูทหารยามเดินสวนสนามเปล่ียนเวรท่ีหนา้ รัฐสภา “Parliment” ชมอาคารใหญ่ๆหลายแห่งซ่ึง 
 ลว้นเจือดว้ยศิลปะโรมนัแทบทั้งส้ิน มองเห็นวถีิชีวติชาวเมืองเอเธนส์ จากนั้นต่อกนัท่ียา่น พลาก้า “Plaka” ซ่ึงอยูติ่ดกนั 
 กบั อะโครโพลสิ “Acropolis” เป็นยา่นตลาดเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงเอเธนส์ (Athens) ไดรั้บการปิดการจราจรของ 
 รถยนต ์มีเพียงรถจกัรยานยนตห์รือการส่งมอบสินคา้ของรถบรรทุกเท่านั้น คร้ังหน่ึงเป็นยา่นไนทค์ลบั แต่ไดปิ้ดตวัลงเม่ือ 
 รัฐบาลออกกฎหมาย ท่ีน่ีมีร้านคา้มากมาย ทั้งสินคา้แบรนดเ์นม และร้านคา้ริมทางเดิน ร้านเคร่ืองประดบัท่ีท่องเท่ียว ร้าน 
 กาแฟ และร้านอาหารบริการนกัท่องเท่ียว เชิญตามอธัยาศยักบัการเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ของน่ารักต่างๆ อยา่งจุใจ 
18.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิอเลฟเทริออส เวนิเซลอส เอเธนส์ “Eleftherios Venizelos  

 Athens International Airport” มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษี 
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22.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอสิตนับูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1844 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
23.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาตาตุร์ “Ataturk International Airport” ณ เมืองอสิตนับูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเท่ียวบิน 
  

วนัทีสิ่บของการเดินทาง (10) อสิตันบูล - กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok)  

 
 

หมายเหตุ 
 - บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 
  และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 
  เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมืองโดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวกรณีท่ีเกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัอาทิการล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน,  
  ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตฯุลฯทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายุต ํ่ากว่า 2 ขวบและท่านท่ีตอ้งใช ้ Wheelchair เวน้แต่มีการ
 ตกลงกบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดหากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการแลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด ประเทศ

หน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศโปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อนหากท่าน ออกตัว๋

โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนในกรณีท่ีท่าน 
  ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือการเขา้เมือง อนั 
  เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯ 
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

อตัราค่าบริการเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ     119,900.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     117,900.-  บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ     115,000.- บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน (ราคาผู้ใหญ่)    ท่านละ         28,000.- บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ            22,000.-       บาท 
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อตัราค่าบริการเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ     124,900.- บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     122,900.-  บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ     120,000.- บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน (ราคาผู้ใหญ่)    ท่านละ         30,000.- บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ            25,000.-       บาท 
 

อตัรานีร้วม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กชิ แอร์ไลน์ เสน้ทาง  กรุงเทพฯ  – อสิตนับูล – เทสซาโลนีก ี // เอเธนส์ – อสิตนับูล – กรุงเทพฯ 
** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว  
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนมกราคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าเรือเฟอร์ร่ี เดินทางระหวา่งเกาะ  และ สายการบินภายในประเทศ ซานโตริน่ี – เอเธนส์ ตามในโปรแกรม  
4. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
5. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จาํนวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
6. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  นาํท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
8. ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
9. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั  8  ม้ือ และ อาหารคํ่า  6  ม้ือ 
10. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3 ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6 ค่าแปลเอกสาร ประกอบการย่ืนวซ่ีา 
7 อตัราผกผนันํ้ ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จาํนวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถทาํไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํ 
REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยูก่บั

ขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งติดกนั
ตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ
ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

 
 



     The Best of Greece 10 Days TK  May – Aug   2019    12 

 

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  

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศกรีซ 
 

1. พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายคุงเหลือไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ ควรนาํพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่
จะเคยมีวซ่ีาประเทศกรีซ หรือไม่ก็ตาม ควรนาํไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป **ฉากหลงัต้องมีสีขาวเท่านั้น ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / สาํเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายไุม่ถึง 20 ปี) 
4. สาํเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีเป็นนาง) / สาํเนาใบหยา่ (ถา้มี) 
5. หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯท่ีท่านทาํงานอยูต่อ้งเป็น ภาษาองักฤษเท่านั้น โดยระบุตาํแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนั 
 เดือนปีท่ีเร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ี และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปยโุรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบกาํหนดลา 
 * กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ ขอสาํเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ทีค่ดัสําเนาไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  
 พร้อมวตัถุประสงค ์** ในกรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการ แต่มิไดจ้ดทะเบียนเป็นช่ือของท่าน ใหเ้ตรียมหนงัสือรับรองการทาํงาน 
6. สมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์หรือประจาํ ตวัจริง พร้อม สําเนาย้อนหลงั 6 เดือน (โดยอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออก 
 ของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํนวนไม่ตํ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
         ** ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย **  

** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ** 
7. กรณีท่ีบริษทัฯ ของท่านเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ทางบริษทัฯ  
 จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาทาํงานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางทั้งหมด 
 และเหตผุลท่ีจดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษาจะตอ้งมี หนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา เท่านั้น พร้อมสาํเนาบตัรนกัเรียน/นกัศึกษาดว้ย 

 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 20 วนัทาํการ 

แผนกวซ่ีา สถานเอกอคัรราชทูตกรีซ ประจําประเทศไทย 
เลขที ่100/41 ช้ัน 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 

 

 

 

 

 

 

. 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

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

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

กาํหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จาํนวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

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

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 

 

 

 


