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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรย์ุโรป   TE039 : ทัวรย์ุโรป แกรนดก์รีซ เกาะซานโตรนีิ 8 วัน 6 คนื (TK)  

TE039  : ทวัรย์โุรป แกรนดก์รซี เกาะซานโตรนิ ี8 วนั 6 คนื (TK)

 
Divani Meteora Hotel 

 
El GRECO HOTEL 

 
Petinos Hotel 

 
TITANIA HOTEL 

เอเธนส-์เดลฟี (สะดอืโลก) - กาลมับา้กา้

เมทโีอรา่ (เมอืงอารามลอยฟ้า) - เกาะมโิคนอส (ลติเตลิเวนสิ)

เกาะซานโตรนิ ี(ราชนิแีหง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน) 

ชมพระอาทติยต์กดนิท ีหมูบ่า้นเอยี

ลอ่งเรอืในทะเลสาบภเูขาไฟ - ชมิไวน์

ยอดเขาอโครโปลสิ - วหิารพาเธนอน

ชอ้ปปิงยา่นเมอืงเกา่พลกักา้

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

กรุงเทพมหานคร-อสิตนับูล-เอเธนส์

08.00 น.

คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสาร ชนั 4 ประต ู8 แถว S เคานเ์ตอรส์ายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ท ีและ หัวหนา้ทัวร์
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง

10.55 น.

ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีเทยีวบนิท ีTK65 สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์

17.20 น.

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิAtaturk International Airport ณ กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีรอเปลยีนเทยีวบนิ

19.15 น.

ออกเดนิทางสู ่กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี  เทยีวบนิท ีTK1843 สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์

20.45 น.

คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิEleftherios Venizelos International Airport   ณ   กรุงเอเธนส ์ประเทศกรซี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5
ชวัโมง) หลังจากผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทศีลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั

Titania Hotel  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีอง

กรุงเอเธนส-์เมอืงเดลฟี-เมอืงกาลมับากา้

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงอราคอวา่ Arachova (ระยะทาง 186 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี เมอืงเกา่แกท่ตัีงอยู่บรเิวณ
เทอืกเขาพารน์าซอส Parnassus เป็นเมอืงตากอากาศและแหลง่สกรีีสอรท์ทนียิมของชาวเอเธนสใ์นฤดหูนาว
อกีทังยังเป็นแหลง่ผลติสนิคา้หัตถกรรมพนืบา้นราคาแพงอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ดนิชมบรรยากาศบา้นเรือนสไตลน่์ารัก ๆ แลว้เก็บภาพเป็นทรีะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเดลฟี Delphi (ระยะทาง 11 กโิลเมตร ใชเ้วลานังประมาณ 15 นาท)ี ในอดตีเคย
ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นศนูยก์ลางโลกหรือสะดอืของโลก Navel of the Earth ปัจจบัุนไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก ้
ซงึตามตํานานของกรีกโบราณกลา่วไวว้า่ เซอุสผูส้รา้งเมอืงนีตอ้งการหาจดุศนูยก์ลางของโลก ไดส้ง่นกอนิทรีย ์2 ตัว ทําการสํารวจตามความตอ้งการ
นกไดบ้นิวนอยู่บรเิวณ เทอืกเขาพารน์าซอส เมอืงเดลฟี จงึถูกสรา้งขนึ ปัจจบัุนเป็นแหลง่เพาะปลกูมะกอก ซงึวา่กันวา่มมีากกวา่ 400,000 ตน้ ปลกูเรียงรายตามไหลเ่ขา
เหมอืนพรมผนืใหญ่จนไดรั้บการขนานนามอกีอย่างหนงึวา่เป็น The of Olives นําทา่นเทยีวชม เมอืงเดลฟี Delphi ซงึเป็นนครศักดสิทิธทิสํีาคัญ
และมชีอืเสยีงมากทสีดุแหง่หนงึของกรีกโบราณ ระหวา่งศตวรรษท ี4-7 กอ่นครสิตกาล เมอืงเดลฟีเป็นจดุศนูยก์ลางของยุคคลาสสคิ ซงึผูค้นนับหมนืนับพันจากรัฐอนื ๆ
ตา่งเดนิทางมาเพอืขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นคําพยากรณ์ททีรงอทิธพิลและผูค้นเลอืมใสทสีดุในสมัยกรีก เมอืงนีในอดตีเป็นทรีูจั้กกันวา่เป็นทตัีงของ
วหิารเทพอพอลโล Temple of Apollo ซงึเป็นสรุยิะเทพตามความเชอืของชาวกรีกโบราณ ปัจจบัุน วหิารแหง่เทพอพอลโล ซงึเป็นวหิารของเทพอะธนีา
ใครเคยดหูนังเรือง Stargate ทฉีายทางเคเบลิทวี ีจะเห็นจดุนีเป็นประตเูชอืมตอ่ไปยังจักรวาลระบบอนื ๆ
วหิารแหง่เทพอพอลโลตังอยู่บนไหลเ่ขาอยู่ต่าํกวา่โรงละครกลางแจง้ลงไปหนงึชนั ในรูปจะเห็นเพยีงแคฐ่านรูปสเีหลยีมและมเีสา 4-5 ตน้ ทางดา้นซา้ย
ในอดตีวหิารแหง่นีเป็นทรีูจั้กกันเนืองจากมนัีกบวชหญงิทเีป็นเหมอืนร่างทรงของเทพอพอลโล (มชีอืเรียกในภาษาอังกฤษวา่ Oracles)
ทจีะคอยใหคํ้าพยากรณ์ตังแตเ่รืองสว่นตัวยันเรืองการบา้นการเมอืง
ใครจะสง่ทหารไปรบทใีหนก็ตอ้งมาปรกึษาคําพยากรณ์ของเทพอพอลโลทวีหิารแหง่เมอืงเดลฟีแหง่นี ถัดจากวหิารหารขนึมาจะเห็น โรงละครกลางแจง้รูปครงึวงกลม
Mar Maria Precinct คนทชีมการแสดง ณ สถานทแีหง่นีคงมคีวามสขุมาก ๆ แน่ ๆ
ไดเ้ห็นววิทวิทัศนเ์บอืงลา่งสวยงามสงูขนึไปอกีชนัจากโรงละครจะเป็นสนามกฬีารูปร่างคลา้ย ๆ กับสนามกฬีาโอลมิปิกในกระทูก้อ่นสมัยโบราณไวแ้ขง่ขันกฬีาไพเธยีน
Pythian Games ซงึจัดเป็นประจําทกุ 4 ปี เชน่เดยีวกับกฬีาโอลมิปิก แตอ่ยู่คนละเมอืงกัน 

จากนันนําทา่นไปชม น้าํพคุาสตาเลยี Kastelli ทมีนํีามาจากแหลง่น ้าํพรุอ้น มอีายุเกา่แกก่วา่ 3,000 ปี จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์ดลฟี Delphi Museum
มสีงิทน่ีาสนใจหลายอย่าง อาท ิCharioteer รูปปันนักขับรถมา้ศกึทขีนึชอืลอืชา และรูปปันของโรมัน

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงกาลมับากา้ Kalambaka (ระยะทาง 228 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง) เป็นเมอืงเล็ก ๆ แตทั่นสมัยซงึตังอยู่ใกลก้ับ
เมอืงเมทโีอรา่ Meteora นครแหง่อารามลอยฟ้าทมีชีอืเสยีงไปทัวโลก อยู่ในเขตจงัหวดัทรคิาลา Trikala ของประเทศกรซี
เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงเกา่แกม่าตังแตส่มัยศตวรรษท ี10 และถอืวา่เป็นจดุหมายปลายทางของจารกิแสวงบญุมานานแลว้ ภายในเมอืงมศีนูยบ์รกิารนักทอ่งเทยีว
โรงแรมทพัีก ไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทยีวเดนิทางมาเยือน

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

Divani Meteora Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม

เมอืงกาลมับากา้-เมอืงเมทโีอรา่-ลาเมยี-กรุงเอเธนส ์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่เมอืงเมทโีอรา่ Meteora ซงึเป็นทตัีงของ สํานักสงฆล์อยฟ้าอย่างน่าอัศจรรย ์พระในศาสนาครสิตน์กิายกรีก ออร-์โธดอกซไ์ดส้รา้งสํานักสงฆ์
ไวห้ลายแหง่บนยอดเขาหนิทรายทสีงูชนัจากพนืราบ ดแูลว้ชวนใหเ้กดิความสงสยัวา่ขนึไปสรา้งอาคารบนยอดเขาสงูไดอ้ย่างไร
ยงิกวา่นันพระสงฆท์อียู่ขา้งบนหาอาหารและน ้าํไดอ้ย่างไร แลว้ทําไมถงึตอ้งไปสรา้งอยู่บนนันตอ้งการปลกีวเิวกหรือตอ้งการเขา้ถงึ พระเจา้ใหใ้กลท้สีดุจรงิ ๆ แลว้
พระสงฆเ์หลา่นีหนีการคกุคามของพวกเตอรก์ทนัีบถอืศาสนาอสิลาม และกําลังแผข่ยายอทิธพิลมายังคาบสมุทรกรีซ
และพบวา่แทง่หนิทรายสงูชนัเหลา่นีเป็นสถานททีเีหมาะสมในการตังสํานักสงฆเ์พอืสบืทอดศาสนาตอ่ไปราว 800-900 ปีกอ่น เมอืเรมิสรา้งมสํีานักสงฆทั์งหมด 20
แหง่ดว้ยกัน แตปั่จจบัุนเหลอืทเีปิดทําการจรงิอยู่เพยีง 6 แหง่เทา่นัน 

นําทา่นขนึชม สํานกัสงฆแ์หง่เมทโีอรา Monasteries of Meteora ในสมัยกอ่นการขนึไปยังสํานังสงฆเ์หลา่นีทําไดย้ากลําบากมาก
ตอ้งใชเ้ชอืกหรือตาขา่ยเพอืใชใ้นการปีนป่าย การสง่ขา้วของเครืองใชแ้ละอาหารจะผา่นทางเชอืกและตะกรา้เทา่นัน เพงิจะมกีารสรา้งบันไดขนึ
และสะพานเชอืมเมอืไม่ถงึรอ้ยกวา่ปีมานีเอง หมู่สํานักสงฆเ์หลา่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก ้ในปี พ.ศ. 2531
เนืองจากการผสมผสานอย่างกลมกลนืระหวา่งศลิปะแบบไบแซนไทนเ์ขา้กับสภาพแวดลอ้มทงีดงามทางธรรมชาติ

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาเมยี Lamia (ระยะทาง 141 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) เมอืงทถีูกขนานนามวา่เป็นใจกลางของประเทศกรีซ
เมอืงทใีนอดตีเป็นสมรภมูริบอันยงิใหญ่และนับครังไม่ถว้น นับตังแตส่มัย 480 ปี กอ่นครสิตศักราช จนถงึยุคกลาง
ยังเคยเป็นสถานทตัีงของของกองทัพเปอรเ์ซยี ครังเขา้มาบกุรุกรานในดนิแดนอารยธรรมกรีกโบราณ 

จากนันเดนิทางกลับเขา้สูก่รุงเอเธนส ์(ระยะทาง 241 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี
เมอืงหลวงของประเทศกรีซ ใชช้อืตามเทพเจา้แหง่ความรูแ้ละปัญญา เป็นเมอืงโบราณทมีปีระวัตมิายาวนานตังแต ่1,000 ปี กอ่นครสิตกาล

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

Titania Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี

กรุงเอเธนส-์นงัเรอืเฟอรร์-ีเกาะมโิคนอส

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืพริาอสุ Piraeus ออกเดนิทางสู ่เกาะมโิคนอส Mykonos โดยเรอื SEAJET หนงึในสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมของกรีซ
เป็นหนงึในหมู่เกาะไซคลาดสิ Cyclades Island ในเขตทะเลอเีจยีน Aegean Sea เป็นสถานททีเีหลา่ชนชนัสงูทัวโลกตา่งนยิมลอ่งเรือยอรม์าพักผอ่นตากอากาศ
ตลอดจนนางแบบ ดาราฮอลลวีดู แมก้ระทังหญงิทอียากเป็นชาย หรือชายทอียากเป็นหญงิ ตลอดจนชาวสมี่วงทังหลาย นยิมมาพักผอ่นหย่อนใจนอนอาบแดด ณ
เกาะมโิคนอสแหง่นี เป็นเกาะทมีคีวามงามเหนือจนิตนาการโดยแท ้เต็มไปดว้ยรา้นขายของพนืเมอืง และแหลง่เรงิรมยอั์นหรูหราของอ่าวรูปกงึวงกลม
บา้นรูปทรงกอ้นน ้าํตาล กังหันลมทาดว้ยสขีาวดสูะอาดตา บา้นรมิทะเลแบบอเีจยีนดังเดมิทไีม่มสีถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมอืน
นับวา่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะมโิคนอสอย่างแทจ้รงิ

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่น ถา่ยภาพกบักงัหนัลมแหง่มโิคนอส Mykonos Windmills ซงึเป็นสญัลักษณ์แหง่ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณทตัีงรับลมทะเล
ถูกสรา้งขนึในชว่งประมาณศตวรรษท ี16 โดยสถาปัตยกรรมทมีลัีกษณะทคีลา้ยกัน คอื มอีาคารรูปร่างกลมสขีาว และหลังคาแหลม
โดยกังหันถูกใชใ้นการผลติแป้งขา้วสาล ีและไดทํ้าการหยุดการผลติในชว่งกลางศตวรรษท ี20 ปัจจบัุนเป็นอกีหนงึจดุทอ่งเทยีวทถีูกถ่ายภาพมากทสีดุในทะเลอเีจยีน 

จากนันนําทา่นเดนิสู ่มโิคนอส ทาวน ์Mykonos Town หรอื โชรา Chora หรอื โฮรา Hora เมอืงหลวงของเกาะมโิคนอส
โดยตัวเมอืงนันตังอยู่บรเิวณหนา้อ่าวใกลก้ับทา่เรือ เป็นจดุรับ-สง่ นักทอ่งเทยีวไปตามจดุตา่ง ๆ มเีรือประมงมากมายจอดเทยีบทา่เรียงรายอย่างสวยงาม
เป็นเมอืงทไีดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ลติเตลิ เวนสิ” Little Venice แหง่เกาะมโิคนอส ซงึมคีวามโดดเดน่และงดงาม
อกีทังยังไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหนงึในสถานททีมีคีวามสวยงามและโรแมนตคิทสีดุแหง่หนงึของโลก
นําทา่นชมความงดงามของเหลา่อาคารบา้นเรือนทถีูกแตง่แตม้ดว้ยสขีาวตัดกับประตหูนา้ตา่งสฟ้ีาเขม้ ประดับระเบยีงดว้ยกระถางดอกไมส้สีนัสดใส
ชว่ยเพมิสสีนัใหเ้มอืงสขีาวแหง่นีมชีวีติชวีามากขนึอกีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชอ้ปปิงทตีลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตม่บีรรยากาศและกลนิอายทมีคีวามเป็นเมดเิตอรเ์รเนียน ตนืตาไปกับรา้นขายของทรีะลกึ รา้นเสอืผา้
หอศลิป์ รา้นอาหาร และคาเฟ่เล็ก ๆ ทน่ีารัก บารอั์นทันสมัยมากมาย หรือพักผอ่นแบบชาวกรีก จบิกาแฟรสเขม้ ๆ กับเคก้วาฟเฟิลทสีง่กลนิหอมกรุ่น
หรือจะเลอืกชมทะเลไดต้ามอัธยาศัย อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นอริยิาบถไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

Petinos Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีา้

เกาะมโิคนอส-เกาะซานโตรนิ-ีชมพระอาทติยต์กดนิทหีมูบ่า้นเอยี

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ใหท้า่นไดอ้สิระพักผอ่นดมืด่าํกับบรรยากาศของความงดงามตามธรรมชาตขิองเกาะมโิคนอส ราชนีิแหง่ทะเลเอเดรียตกิ ไดต้ามอัธยาศัย

เทยีง

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร



บา่ย

นําทา่นออกเดนิทางจาก เกาะมโิคนอส Mykonos โดยเรือ SEAJET สู ่เกาะซานโตรนีิ

เดนิทางถงึ เกาะซานโตรนิ ีSantorini Island เกาะทไีดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น ราชนีิแหง่เมดเิตอรเ์รเนียน
 เพราะโลกชนืชมในทวิทัศนท์สีวยงามแปลกตาของเกาะภเูขาไฟแหง่นี ตังอยู่ทางใตส้ดุของ หมูเ่กาะไคคลาดสิ Cyclades Island ในแถบ ทะเลเอเจยีน Aegean
Sea เกาะแหง่นีมขีนาดเล็กโดยมคีวามยาวเพยีง 18 กโิลเมตร มชีอืเสยีงโดง่ดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดสิ มชีาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถงึสองหมนืคน
แตเ่กาะเต็มไปดว้ยความโรแมนตกิดว้ยกลุม่บา้นเรือนทรงกระบอกสขีาวสะอาดตา มยีอดโบสถท์รงโดมรายลอ้มรอบดว้ยสฟ้ีาสดจากทกุทศิประตหูนา้ตา่ง
งดงามดังภาพวาดในโปสการด์ตา่ง ๆ 

นําทา่นมุ่งหนา้สูท่างตอนเหนือของเกาะ เพอืนําทา่นสู ่หมูบ่า้นเอยี Oia Village
ความงดงามของหมู่บา้นโดดเดน่สะดดุตาถงึขนาดทศีลิปินหลายคนนํามาเป็นแบบวาดรูปกันเลยทเีดยีว อสิระทา่นเดนิชมสงิทเีป็นเอกลักษณ์ของหมู่บา้นเอยีนันก็คอื
สถาปัตยกรรมสไตลไ์คคลาดสิอันโดดเดน่ ทมีรีูปทรงเหมอืนบา้นชาวกรีกสมัยเกา่ในนยิาย ซงึเป็นเสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวทัวโลกตา่งเดนิทางไปสมัผัสกับความงดงามนี
โดยเฉพาะการไดอ้อกไปเดนิสํารวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชงัของตัวอาคารบา้นเรือน รา้นคา้ และโบสถ ์ซงึทังหมดจะสรา้งดว้ยอฐิทาสขีาวโพลน
ตัดกับทอ้งฟ้าสคีราม ดอกไมน้านาพันธุส์สีนัสวยงามชา่งดสูดใสเหลอืเกนิ แถมยังตังลดหลันกันตามหนา้ผาสงูชนั ยงิเพมิความน่ามองใหก้ับหมู่บา้นเอยียงิขนึไปอกี
หลังจากเดนิชมตามตรอกซอกซอยกันจนอมิหนําสําราญแลว้ โปรแกรมทไีม่ควรพลาดเด็ดขาดนันก็คอื
นําทา่นสมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิของการชมพระอาทติยต์กดนิทหีมูบ่า้นเอยี เป็นจดุชมพระอาทติยต์กดนิทสีวยทสีดุของเกาะ
อสิระใหช้มภาพพระอาทติยส์แีสด สาดแสงอ่อนอมสม้บรเิวณปลายทอ้งฟ้าสฟ้ีาครามมองไกลสดุสายตา
ชา่งเป็นภาพงดงามเหนือคําบรรยายทธีรรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งไว ้

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ดมืด่าํกับบรรยากาศของพระอาทติยย์ามอัสดงค์

ทพีกั

El Greco Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก

เกาะซานโตรนิ-ีลอ่งเรอืทะเลสาบภเูขาไฟ-ชมิไวน-์กรุงเอเธนส์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น ลอ่งเรอืในทะเลสาบภเูขาไฟ Santorini Volcano ทสีวยงามแปลกตาอันเกดิจากการระเบดิตัวของภเูขาไฟระเบดิและการยุบตัวของเกาะ เรือจะนําทา่นสู่
บรเิวณบอ่น้าํพรุอ้น
เพอืใหท้า่นไดส้มัผัสความงดงามของน ้าํทะเลสฟ้ีาสดเหลอืบสทีองแดงแปลกตาดว้ยแร่กํามะถัน อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวบรเิวณทะเลสาบเพอืถ่ายรูปกับบา้นบนเชงิเขาทสีรา้งไดอ้ย่างสวยงามบนเกาะซานโตรนีิจากจดุชมววิทสีดุเชน่กัน ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นลอ่งเรือกลับสูท่า่เรืออกีครัง

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่น ขนึเคเบลิคาร ์ชมความงดงามของเกาะจากมุมสงู และใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ทสีนุกสนานกับการเลอืกนงัลา
Donky พาหนะทโีดง่ดังและเกา่แกข่องชาวกรีกนังลงมาจากเขา หรือจะเลอืกนังเคเบลิคารต์ามอัธยาศัย

นําทา่นสมัผัสความมหัศจรรยใ์นความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรนีิ ทไีม่เพยีงมแีตห่าดทรายสขีาวทงีดงาม และยังมหีาดทรายสแีดงจนเกอืบจะเป็นสดํีาของ
หาดเรด บชี Red Beach หาดแหง่นีตังอยู่ใน บรเิวณ อโครตริ ิAkrotiri เขตโบราณคดอัีนเกา่แก ่ตํานานแหง่ทฤษฎแีอตแลนตสี อาณาจักรทไีม่มตัีงตนของเพลโต
เป็นโบราณสถานทโีดดเดน่ทสีดุบนเกาะแหง่นี ทมีกีารพบหลักฐานวา่มคีนพักอาศัยตังแตป่ลายยุคหนิใหม่ ราว 4,000 ปี กอ่นครสิตกาล จนถงึชว่งตน้ยุคสํารดิ 

นําทา่นเดนิทางสู ่Perissa Beach เป็นหาดทรายทมีจีดุเดน่ คอื ถูกปลกคลมุไปดว้ยหนิกรวดสดํีา
ทําใหด้แูปลกตากวา่หาดทรายทเีราเคยพบเห็นกันโดยทัวไประหวา่งทางทา่นจะพบกับแปลงไรอ่งุน่ โดยองุน่ทนีีจะปลกูเป็นพุม่เตยีๆ เนืองจากมกีระแสลมแรง
และทนีีจะไม่มกีารรดน ้าํ เนืองจากหมอกยามเชา้จะใหค้วามชุม่ชนืเพยีงพอตอ่ตน้องุน่อยู่แลว้ 

นําทา่นสู ่หมูบ่า้น Pyrgos ซงึเป็นหมู่บา้นทคีนทอ้งถนิพักอาศัยอยู่ และนําทา่น แวะชมิไวน ์ณ Santo Winery
ณ สถานทแีหง่นีจะมไีวนใ์หท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยังมรีสชาตทินุ่ีมลนิ
ทา่นไม่ควรพลาดลมิลองและควรคา่แกก่ารนํากลับมาฝากคนททีา่นรักทอียู่ทเีมอืงไทยอกีดว้ย ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสู่
ย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ จตัรุสัธโีปโกปูล ูTheotokopoulou Square แหลง่นัดพบประจําเมอืง
ซงึเต็มไปดว้ยรา้นขายของทรีะลกึมากมายเรียงรายอยู่ตลอดสองขา้งทางเดนิ รา้นขายเครืองประดับ บาร ์ไนตค์ลับ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีว ชอ้ปปิง หรือจะเลอืกนังดมื
กาแฟ เคลา้บรรยากาศทรีอบขา้งดแูปลกตาแตแ่ฝงไปดว้ยความงดงาม

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

20.55 น.

ออกเดนิทางโดยสายการบนิ Aegean Air เทยีวบนิท ีA3 361 สู ่กรุงเอเธนส ์

21.40 น.

เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงเอเธนส ์

ทพีกั

Titania Hotel **** หรือเทยีบเทา่

วนัทเีจ็ด

กรุงเอเธนส-์ชมเมอืง-อะโคโปลสิ-วหิารพาเธนอน-ชอ้ปปิง-ยา่นเมอืงเกา่พลกักา้-กรุงเทพมหานคร

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมความสวยงามของ กรุงเอเธนส ์Athens ดนิแดนแหง่ตํานานระหวา่งเทพเจา้กับมนุษย ์เป็นทกีอ่เกดินักปราชญร์าชบัณฑติผูย้งิใหญ่ของโลก
อกีทังยังเป็นแหลง่อารยธรรมโบราณทเีป็นรากฐานของศลิปวัฒนธรรมของโลก หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้
นําทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางกรุงเอเธนส ์นําทา่นผา่นชม สนามกฬีาโอลมิปิก สไปยร์อส หลยุส ์Spiros Louis Olympic Stadium
สถานทใีชจั้ดการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิคฤดรูอ้นปี 2004 ชอืสนามตังตามชอืของ สไปยร์ีดอน หลยุส ์นักกรีฑาชาวกรีซทไีดเ้หรียญทองจากการวงิมาราธอน จากโอลมิปิก
ปี 1896 ทจัีดแขง่ขันในกรุงเอเธนสเ์ชน่กัน เชญิชมความสงา่งามของสนามกฬีาโอลมิปิกทสีรา้งดว้ยหนิอ่อนทังสนาม และถ่ายรูปกับ สนามกฬีาโอลมิปิกแหง่นี ผา่นชม
อโกรา่ โรงละครแหง่ ตโิอนซีอส เนนิเขาพโิลปัปปสุ โอเดยีนแหง่เฮโรเดส อัตตคัิส พระบรมมหาราชวัง ประตชูยัเอเดรียน มหาวหิารและโบสถเ์ซนตเ์อเฟล 

จากนันนําทา่นสู ่วหิารพารเ์ธนอน Parthenon อันยงิใหญ่ซงึตังอยู่บนเนนิเขา อะโครโปลสิ Acropolis ใจกลางเมอืง วหิารพารเ์ธนอนเป็นวหิารในแบบดอรกิ
มคีวามยงิใหญ่มาก วหิารนีสรา้งขนึอย่างงดงามโดยคํานงึถงึทัศนียภาพของผูช้มทมีองจากภายนอกเป็นหลัก
จรงิๆแลว้เดมิวหิารนีประดับประดาไปดว้ยภาพแกะสลักนูนสงู นูนต่าํ ทังหนา้บันและภายใน ภายหลังทกีรีซถูกปกครองภายใตจั้กรวรรอิอตโตมันของพวกเตอรก์
ไดม้ทีตูชาวอังกฤษใชอ้ทิธพิลนําภาพแกะสลักทังหลายกลับอังกฤษ และตอ่มาขายตอ่ใหก้ับ พพิธิภัณฑอั์งกฤษ ในกรุงลอนดอน
ใครทไีปกรุงลอนดอนควรหาโอกาสไปดกูรีกคอลเลคชนัทสีมบรูณ์ทสีดุในโลก จะไดเ้ห็นความยงิใหญ่ของรายละเอยีดของวหิารพารเ์ธนอนแหง่นี
ปัจจบัุนมตีน้มะกอกอยู่ ณ ตําแหน่งทเีชอืวา่อะธน่ีาปลกูตน้นีไวเ้ป็นครังแรก และมจีดุทเีชอืวา่โพไซดอนเอาตรีศลูกระแทกพนืดว้ย
อกีแหง่หนงึทน่ีาสนใจและงดงามดงึดดูใจมากคอื วหิารของเทพอีธนีาและเทพโพไซดอน ทเีอามารวมกัน เรียกวา่ Erechteion มรีูปปันเทพ ีคารย์าทเิดส Caryatids
แตง่กายยาวแบบชดุโทนคิแทนเสาหนิ บรเิวณขา้ง ๆ นีจะมตีน้มะกอกหนงึตน้ เขาเลา่วา่ เป็นทเีดมิทพีระนางเอธนีาประทานตน้มะกอกแกช่าวเมอืงนี
จงึมกีารปลกูตอ่มาจนกระทังทกุวันนี บนเนนิเขา อะโครโปลสิ มุมลา่งซา้ย คอื โรงละคร Theatre of Dionysos ทชีอบเปิดการแสดง Live at Acropolis ดคูอนเสริต์ไป
ตาก็ชําเลอืงมอง วหิารพารเ์ธนอนไป ขลังอย่างบอกใคร มุมลา่งขวามอื คอื โรงละคร Herodes Atticus Theatre ซงึลา่สดุจัดงานเอเธนส ์เฟสตเิวล ในฤดรูอ้น
และยังใชจั้ดแสดงละครใหค้นไดส้มัผัสการดลูะครแบบหลายพันปีกอ่น หลังจากนันก็เดนิลงบันไดหนิอ่อนทเีย็นสนทิ เนือใส ผา่นบรเิวณทเีรียกวา่
วหิารเทพแีหง่ชยัชนะ Temple of Athena Nike

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่พลกักา้ Plaka ย่านเกา่แกซ่งึตังอยู่เชงิเขาอโครโปลสิ อดตีเคยเป็นทพีบปะของเหลา่บบุผาชน และนักคดิของกรีซในอดตี
ปัจจบัุนไดเ้ป็นทตัีงของเหลา่พพิธิภัณฑท์างประวัตศาสตร ์และอารต์แกลลอรีมากมาย ถนนซอกซอยของย่านนีมขีนาดเล็ก
ปดูว้ยหนิกอ้นคลา้ยเล็กใหญ่สลับกันไปคลา้ยยุคในอดตีกาล บรรยากาศโดยรอบของย่านพลักกา้จะทําใหท้า่นมคีวามรูส้กึยอ้นระลกึภายในอดตีของกรุงเอเธนส์
ทมีบีา้นเรือนขนาดเล็กปลกูตดิกัน มรีะเบยีงเหล็กดัดลวดลายสวยงามตามไสตลนี์โอคลาสสคิ พรอ้มดอกไมค้ละสกีันดสูวยงาม ทา่นจะไดเ้ห็นสงิกอ่สรา้งเล็ก ๆ โดยรอบ
มโีบสถย์ุคไบเซนไทม ์มหาวทิยาลัยเกา่จะยังคงมบีางสว่นของประต ูและกําแพงโบราณทยัีงคงหลงเหลอือยู่
ทา่นจะสนุกไปกับการชอ้ปปิงสนิคา้ของทรีะลกึทน่ีารักมากมายจากกรีซ พรอ้มผลติภัณฑท์ทํีามาจากน ้าํมันมะกอก ซงึเป็นผลผลติทมีชีอืเสยีงทสีดุของประเทศกรีซ เชน่
ครีมทาผวิ ครีมสระผม ครีมนวดผม สบู ่เครืองเงนิและทองทเีป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมตา่ง ๆ อาท ิเครืองปันดนิเผา รูปปันแกะสลัก ภาพวาด
และสนิคา้อนือกีเป็นจํานวนมาก อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปปิง หรือจะเลอืกนังรับประทานอาหาร จบิกาแฟ ไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
 
หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแลว้ นําทา่นเดนิทางกับสู ่กรุงเอเธนส ์รถโคช้วงิตรงสูส่นามบนินานาชาต ิEleftherios Venizelos International Airport

22.25 น.

ออกเดนิทางสู ่กรุงอสิตนับูล ประเทศตรุก ีเทยีวบนิท ีTK1844 สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์

23.55 น.

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิAtaturk International Airport ณ กรุงอสิตันบลู ประเทศตรุก ีรอเปลยีนเทยีวบนิ

วนัทแีปด

สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

01.35 น.



ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงเทพมหานคร เทยีวบนิท ีTK68 สายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์

14.50 น.

เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

ตัวเครืองบนิ ไป-กลับ ชนันักทอ่งเทยีว โดยสายการบนิ เตอรก์ชิ แอรไ์ลน ์(กระเป๋าเดนิทางน ้าํหนัก ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม)
ตัวเครืองบนิ ไป-กลับ เอเธนส-์เกาะซานโตรนีิ-เอเธนส ์โดยสายการบนิภายในประเทศ
คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมัน, ประกันภัยทางอากาศ
คา่ประกันภัยการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท
คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลมุผูท้อีายุเกนิ 85 ปี)
คา่ภาษีในประเทศกรีซ
คา่ทพัีกตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งละ 2 ทา่น), คา่อาหารทกุมอื (ตามทรีะบไุวใ้นรายการ)
คา่พาหนะ หรือ รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท ี(ตามทรีะบไุวใ้นรายการ)
เจา้หนา้ท ี(ไกดไ์ทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
คา่ธรรมเนียมในการขอวซีา่ทอ่งเทยีว ประเทศกรีซ

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ วนัละ 3EUR ตอ่คน ตอ่วนั รวม 6 วนั คดิเป็นเงนิ 18EUR
คา่ทปิพนกังานขบัรถ วนัละ 3EUR ตอ่คน ตอ่วนั รวม 6 วนั คดิเป็นเงนิ 18EUR
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3EUR ตอ่คน ตอ่วนั รวม 8 วนั คดิเป็นเงนิ 24EUR
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว และคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ ทไีม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ
คา่เครืองดมืภายในหอ้งพัก, มนิบิาร,์ และเครืองดมืทมีแีอลกอฮอล ์ทสีงัเพมิเตมิระหวา่งมอือาหาร

วธิกีารจอง

งวดท ี1  สํารองทนัีงชําระ 30,000 บาท/ทา่น ภายใน 2 วัน หลังจากทมีกีารทําจอง
งวดท ี2  ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน ไม่เก็บคา่ใชจ้า่ย (หากไม่ไดม้กีารยืนวซีา่ลว่งหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน หักคา่มัดจํา 20,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-15 วัน หักคา่มัดจํา 30,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอนืๆ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25 วัน)
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ต่าํกวา่ 10 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ดนิทางทไีม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะนําใหท้า่น เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกับทา่นมากกวา่
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มเีครืองปรับอากาศ เนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภมูติ่าํ เครืองปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน
ในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน
หรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม
กรณีเดนิทางเป็นตัวกรุ๊ป หากออกตัวเครืองบนิแลว้ ไม่สามารถคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าํหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม
กระเป๋าถอืขนึเครือง Hand Carry น ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม

หมายเหตุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางใน กรณีทมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว กรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงน การประทว้ง
ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนีจะคํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หม้ากทสีดุ
เนืองจากการทอ่งเทยีวนีเป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทา่นไม่สามารถทจีะเรียกรอ้งเงนิคนื ในกรณีททีา่นปฏเิสธหรือสละสทิธิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบกอ่นการ
เดนิทางมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง
ในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบ
หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา

ตวัเครอืงบนิ

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิเรียกเก็บ
เป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ
Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 
(ในกรณีทตัีวเครืองบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นัน)
ทา่นทจีะออกตัวเครืองบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่น เพอืขอคํายืนยันวา่ทัวรนั์น ๆ ยืนยันการเดนิทางไดแ้น่นอน
หากทา่นออกตัวภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์นยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ
ทเีกยีวขอ้งกับตัวเครืองบนิภายในประเทศได ้

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

กรุณางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทจีะถอืขนึเครืองบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้
กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มนําตดิตัวขนึบนเครืองบนิโดยเด็ดขาด
วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชนั น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง
โดยจะอนุญาตใหถ้อืขนึเครืองไดไ้ม่เกนิ 10 ชนิ ในบรรจภัุณฑล์ะไม่เกนิ 100ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกันในถุงใสพรอ้มทจีะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทรัีกษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO)
หากทา่นซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบ ุวันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครืองได ้
และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกกระเป๋า

สําหรับน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนั ประหยัด / Economy Class Passenger
ซงึขนึกับแตล่ะสายการบนิ) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจปฏเิสธได ้
หากน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด
สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครืองได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง
(9.75 นวิ) + ยาว (21.5 นวิ) + สงู (18 นวิ)
ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ
กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครืองบนิ Hand Carry

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ ประเทศกรซี (ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 14 วนั ทําการ)

สถานทตู ไมอ่นุญาต ใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษิทัทวัรฯ์เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และ ให้
แนบตวัเครอืงบนิในช่วงททีา่นจะเดนิทาง มาดว้ย

หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืน ขนึไป และ มหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 แผน่
รูปถ่าย ส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 2 รูป พนืฉากหลังรูปตอ้งเป็นพนืสขีาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้ม่ได)้
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)
สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... หากมกีารเปลยีนคํานําหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา)
สําเนาทะเบยีนหย่า (กรณีเป็นผูห้ญงิ ... ถา้หย่าและหากมกีารใชคํ้านําหนา้เป็น ... นาง ... ตอ้งแนบมา)
สําเนาใบมรณะบัตร
สตูบัิตร (กรณีเด็กต่าํกวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบัิตรมา)
กรณีเด็กอายุต่าํกวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม่) ตอ้งยืนเอกสารเพมิเตมิดังนี
- เด็ก เดนิทางกับบคุคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขต หรืออําเภอเทา่นัน และใหร้ะบวุา่
ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุอื) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา
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(ระบชุอืบดิา)
- เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรืออําเภอเทา่นัน และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับมาดา
(ระบชุอืมารดา)
หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONDERN (ไม่ตอ้งระบสุถานทตูและประเทศ)
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ    3 เดอืน)
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบตํุาแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน
- กรณีทเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ :  ถ่ายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเป็นักเรียนนักศกึษา : ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กําลังศกึษาอยู่ ระบชุนั ปีทศีกึษา
หลักฐานการเงนิ : (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชทั้ง Bank Guarantee และ สําเนาบัญช ีเลม่เดยีวกัน)
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ Bank Guarantee ของ บัญชอีอมทรัพย ์Saving Account ออกโดยธนาคาร ระบชุอืเจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น ม ีอายุไม่เกนิ
15 วัน นับจากวันทจีะยืนวซีา่
- สําเนาสมุดบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยืนวซีา่ มยีอดเงนิไม่ต่าํกวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่น และ
ยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วัน กอ่นยืนวซีา่)

 ********** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็น สมุดบัญชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกันเทา่นัน **********

หมายเหต ุ: หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เนือง) เชน่ 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank
Statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชฝีากประจํา Fixed สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์Saving มาดว้ย หากตอ้งการใชบั้ญชฝีากประจํา ตอ้งเตรียม ดังนี
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ Bank Guarantee ของบัญชฝีากประจํา Fixed Account ออกโดย ธนาคาร ระบชุอืเจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น ม ีอายุไม่เกนิ
20 วัน นับจากวันทจีะยืนวซีา่ พรอ้มทังถ่ายเอกสารสมุดบัญชเีงนิฝากเลม่เดยีวกันกับททีางธนาคารออกหนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ
- สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจํา มยีอดไม่ต่าํกวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่น

หมายเหต ุ: หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี
- หนังสอืรับรองการเงนิ Bank Guarantee ตอ้ง ระบชุอืเจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร ตอ้งระบชุอืผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)
- กรุณา แนบสตูบัิตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส, หรือ หลักฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกัน

กรณีนายจา้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง
- จดหมายรับรองจากนายจา้ง ระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน
- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดัง 11.1 และ 11.2

สถานทตู ไม่รับ พจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา


