
 

 

 10 วนั กรีซ แกรนด์ทัวร์ 

 

 

บินเข้า เทสสโลนิก ิ– บินออกจากเอเธนส์ 

ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 เร่ิมต้น…. 99,900 บาท  

(รวมวซ่ีาเชงเก้น และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 
เทสสโลนิก ิ– เมทิโอร่า – กาลมับาก้า – วหิารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรัส – โครินธ์ 

ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว… พกับนเกาะ 2 คืน) – เอเธนส์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 

 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท :  29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2562 / 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563/ 13-22 ก.พ. 2563 
  12-21 มี.ค. 2563 / 20-29 มี.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท :  28 ธ.ค.- 6 ม.ค. 2563 (ปีใหม่) 



 

 

10 วนั กรีซแกรนด์ทัวร์ 
(บินเข้าเทสสโลนิกิ– บินออก เอเธนส์  โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส) 

 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร 
 

21.30 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ีเคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.50 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

 

วนัทีส่อง เทสสโลนิกิ– พพิธิภัณฑ์โบราณคดี – ชมเมือง 

 

06.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน TK1881 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายใน
สนามบินอิสตนับูลซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  

08.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่ สนามบินเทสสโลนิกิ (SKG) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส         
สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 



 

 

09.00 น.        เดินทางถึง สนามบินเทสสโลนิกิ (SKG) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  จากนั้นน าท่านข้ึนรถโคช้
ปรับอากาศ เท่ียวชมเมืองเทสสโลนิกิ ซ่ึงเป็นเมืองท่าและเมืองท่ีใหญ่เป็นล าดับ 2 ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการคา้ รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการขนส่งของ
ยโุรปตะวนัออกเฉียงใต ้จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ท่ีตั้งตระหง่าน
อยูริ่มทะเล ภายในเป็นสถานท่ีส าหรับเก็บวตัถุโบราณหลายอยา่ง ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั ถือ
เป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมือง ถูกสร้างข้ึนประมาณช่วงศตวรรษท่ี 15 เป็นป้อมปราการประจ าเมือง และใชเ้ป็นโรงฝึก
ทหาร มี ช่วงหน่ึงท่ีใช้เป็นเรือนจ าเพื่ อคุมขังนักโทษด้วย  จากนั้ นน าท่ านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี 
(Archaeological Museum) ซ่ึงมีหลกัฐานส าคญัๆ ทางประวติัศาสตร์มากมาย ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นมาและความ
เจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลกั เสาประตู เคร่ืองใช้ จานชาม เคร่ืองประดบั ฯลฯ ท่ีนัก
โบราณคดีคน้พบในบริเวณน้ี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัประตูหินรูปโคง้ (Arch of Galerious) สร้างข้ึนในปี คศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชยัชนะของกาเล
เรียส ซีซาร์ท่ีมีชยัชนะในการท าสงครามกบัพวกเปอร์เซีย  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัก าแพงเก่าไบแซนไทน์ ท่ีเก่า
เเก่เเละยงัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมสัยดิ Hamza Bey ท่ีสร้างมาในศตวรรษท่ี 15 ซ่ึงมี
ความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นน าท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ เดเมทริอุส (St. Demetrius Church) สร้างข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 5 แต่แลว้ มหาวิหารเกิดอุบติัเหตุถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1917 และต่อมาไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ.1948 
ภายในมีภาพเขียนโมเสกท่ีงดงามดั้ งเดิมตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 5 น าท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (St.George's 
Rotonda) โบสถเ์ก่าแก่สมยัโบราณถูกสร้างข้ึนประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรียส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ช่วงปี คศ. 1590 เคยถูกใชเ้ป็นสุเหร่า  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Imperial Hotel / Holiday Inn hotel  **** หรือเทยีบเท่า 
 

 
 



 

 

วนัทีส่าม เทสสโลนิก ิ– กาลมับาก้า – เมธิโอร่า 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง กาลมับากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) นคร

แห่งอารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก อยูใ่นเขตจงัหวดั Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเก่าแก่มา
ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 10 และถือวา่เป็นจุดหมายปลายทางของผูจ้าริกแสวงบุญ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางข้ึนชมอาราม เมทิโอร่า อารามซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกใ้น ปี 
1988 แต่เดิมท่ีเมทิโอร่าเคยเป็นอารามท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบนัจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นท่ียงัมี
คนอาศยัและเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชม  น าท่านเขา้ชมอารามเมทิโอร่า (Meteora Monastery) บนยอดเขาซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของอารามหลายแห่งท่ีมีความพิเศษมากท่ีสุดในโลก โดยยอดเขาเหล่าน้ีมีรูปร่างแปลกตาอนัเกิดจากการกดั
เซาะของแม่น ้ าปินิออส (PINEIOS) มาเป็นเวลานบัลา้นปี  เมทิโอร่าสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างอยูบ่นกอ้นหินใหญ่
สูงสง่า เป็นท่ีพ  านกัของนกับวชคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ (Orthodox)   ซ่ึงในสมยัอดีตกาลไดส้ร้างอารามไวบ้น
ยอดเขาเพราะมีความเช่ือท่ีวา่ จะไดใ้กลชิ้ดกบัสวรรค ์และเป็นการง่ายต่อการป้องกนัศาสนาอ่ืนมารุกรานอีกดว้ย 
ดว้ยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกความมหศัจรรยใ์นการ
สร้างสรรคป์ระติมากรรมอนัโดดเด่น ณ ท่ีแห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั  Amalia Hotel Kalambaka**** หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่ี่ เดลฟี – วหิารอพอลโล – โรงละครกลางแจ้ง 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อดีตเคยไดรั้บ

การขนานนามว่าเป็น สะดือของโลก “Navel of the Earth” ต  านานเล่าว่าเทพเจา้ซีอุส (Zeus) ผูท้รงเป็นองค์เทพ
บิดร ปล่อยนกอินทรีสองตวัให้บินจากสุดปลายโลกสองดา้น และจุดท่ีนกทั้งสองบินมาพบกนัท่ีนครเดลฟีนั้นให้
ถือวา่เป็นศูนยก์ลางของโลกโดยมีหินท่ีเรียกวา่ "ออมฟาลอส" (Omphalos) หรือ "หินสะดือ" เป็นเคร่ืองหมาย และ 
เดลฟี ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเขา้ชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo)  ซ่ึงถือวา่เป็นวหิารเทพแห่งแสงสวา่ง การละครและดนตรี ตั้งอยู ่

บนเนินเขาพานาสซุส วหิารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อเทพเจา้ในอดีต วหิารแห่งน้ีคือท่ี
สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสวา่งผูใ้ห้ค  าพยากรณ์โชคชะตาชีวติ อนัมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้ก
นาม น าชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณเช่ือวา่เดลฟีเป็นจุด
ศูนยก์ลางของโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั  Amalia Delphi Hotel **** หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ห้า ปาทรัส - เอเธนส์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 122 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสามของกรีซ รองจากเอเธนส์และพิราอุส เป็นเมืองศูนยก์ลางของเส้นทางการเดินเรือในทะเลโยเนียนและ
ยงัเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรเพโลปอนเนสอีกด้วย น าท่านผ่านชมและถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนต์แอนดรู 
(St.Andrews Church) อีกหน่ึงคริสตจกัรท่ีตั้งสูงตระหง่านอยูเ่หนือเขตเมืองเก่า ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 20 
ภายในไดรั้บการประดบัประดาไปดว้ยไมแ้กะสลกั และโคมระยา้ท่ีน่าประทบัใจ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางเรียบ คลองโครินธ์ (Corinth Canal) (ระยะทาง  132 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เป็นคลองขุดเพื่อเช่ือมต่อระหวา่งระหวา่งอ่าวโครินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ในทะเลเอ
เจ้ียน (Aegean Sea) แนวคิดการขดุคลองน้ีมีตั้งแต่ช่วง 700 ปีก่อนตริสตกาล แต่ไดเ้ร่ิมขดุจริงในปี พ.ศ. 2373 (ค.ศ. 
1830) จนขุดคลองส าเร็จในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) คลองแห่งน้ีไดช่้วยยน่ระยะเวลาการเดินทางระหวา่งอ่าวโค
รินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ท่ีปกติตอ้งไปออ้มแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ไดถึ้ง 
700 กิโลเมตร คลองแห่งน้ีมีความสูง 78 เมตร กวา้ง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6.3 กิโลเมตร (6,346 เมตร) ลึก 12 
เมตร น าท่านชมเมืองโบราณโครินธ์ (Ancient Corinth) หน่ึงในอดีตเมืองท่าท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศกรีซ  มี
ความมัง่คัง่และความหรูหราเป็นอยา่งมาก ถูกสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 10 ก่อนคริสตก์าล ถูกปกครองโดยอาณาจกัร
โรมนัโบราณของจูเลียส ซีซ่าร์ น าท่านชม วิหารอะพอลโล (Apollo Temple) ซากเสาโรมนัโบราณนบัแต่อดีตท่ี
ยงัคงความยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบนั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง  83 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมืองหลวงของประเทศกรีซ และยงัเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศกรีซ ใชช่ื้อตามพระเจา้อะธี
นาในปุราณวทิยา เป็นหน่ีงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก โดยกินช่วงระยะเวลามากกวา่ 3,400 ปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Stanley Hotel Athens****หรือเทยีบเท่า 

แนะน าให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเลก็ส าหรับพกัค้าง 2 คืน บนเกาะซานโตรินี กระเป๋าใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม  
เน่ืองจากโรงแรมในซานโตริน่ีส่วนใหญ่ไม่มีลฟิท์ และ พืน้เป็นหินแกรนิต 

 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2


 

 

วนัที่หก บินภายในสู่เกาะ ซานโตรินี (พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์ เพื่อเชคอิน 
10.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเอเธนส์ สู่สนามบินฟิรา (เกาะซานโตริน่ี) 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินฟิรา 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นเอีย (Oia Village) ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะซานโตริน่ี เกาะในฝันท่ีผูค้นทัว่โลก
ต่างใฝ่ฝันจะไดม้าเยอืนสักคร้ังหน่ึง เกาะน้ีถือวา่เป็นหวัใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ เป็นเกาะท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้
เป็น ราชินีแห่งหมู่เกาะ   ไซคลาติส เพราะทัว่โลกต่างช่ืนชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี 
ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1450 ปีก่อนคริสตกาล หมู่บา้นเอีย (Oia Village)  ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นท่ีสวย
ท่ีสุดของเกาะน้ี มีความสวยงามตามแบบฉบบัของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บา้นสีขาวและยอดโบสถท์รงโดมท่ี
รายล้อมด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสันสดใส เป็น
ศูนยก์ลางการคา้ท่ีเก่าแก่ มีคฤหาสน์หรูหราเป็นพยานถึงความมัง่คัง่ของชาวเรือท่ีอาศยัอยู่ท่ีน่ีลดหลัน่ไล่ระดบั
ตามหนา้ผาสูงชนั โบสถท์าสีขาวสะอาดตา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่1) 
 

 
 
 
 



 

 

วนัทีเ่จ็ด ฟิร่า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม Breakfast box 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านอิเมอร์โรวิคลี (Imerovigli Village) อีกหน่ึงหมู่บ้านบนเกาะซานโตรินี ท่ีสามารถ
มองเห็นภูเขาไฟได้ใกล้กว่าหมู่บ้านอ่ืนๆ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์อนาสตาซิส (Church of Anatasis) และ
อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพหมู่บา้นสีขาวท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาลดหลัน่ระดบับนเกาะซานโตรินี แห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่าน
เท่ียวชมหมู่บา้นน่ารักๆอีกหน่ึงหมู่บา้นคือ หมู่บา้นฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหน่ึงหมู่บา้นเล็กๆทาง
ตอนเหนือของเกาะซานโตรินี และท่ีสร้างลดลัน่ไล่ระดบัตามเนินเขา อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพความ
สวยงามตามอธัยาศยั  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 
น าท่านเดินทางเท่ียวชมหมู่บา้น Pyrgos ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเล็กๆบนเกาะ Aegean ของเมืองซานโตรินีประเทศกรในหมู่
เกาะ Cyclades มีประชากร 912 ตามการส ารวจส ามะโนประชากรในปี 2011 Pyrgos เป็นส่วนหน่ึงของ  เทศบาล 
Thira และตั้งอยูห่่างจากเมือง Fira ของเกาะประมาณ 7 กม. จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ อีกหน่ึงหมู่บา้นของหมู่เกาะ
แห่งน้ี ช่ือหมู่บา้น Kamari ซ่ึงมีประชากรคร่าวๆประมาณ  1800 คน ห่างจากเมือง Fira ประมาณ 8 กม. Kamari มี
ชายหาดท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวจากหลากหลายประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) 
เมืองหลวงของซานโตริน่ี  ซ่ึงออกเสียงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira) น าท่านสู่ตลาดสินค้าพื้นเมือง ท่ีมีสินค้า
หลากหลายทั้งของท่ีระลึก ท่ีลว้นน ามาวางจ าหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวเป็นถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือ
ส าราญท่ีจอดอยูก่ลางทะเลเบ้ืองล่าง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตริน่ี หรือเลือกซ้ือสินคา้
พื้นเมืองท่ีมีวางจ าหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย อิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นและเดิน Shopping ตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที ่2) 
 
วนัทีแ่ปด ซานโตรินี- เอเธนส์  (บินภายใน) – อะโครโปลสิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
09.30  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซานโตรินี เพื่อเชคอิน 
11.45   เดินทางออกจากสนามบินเมืองซานโตรินี 
12.25  เดินทางถึงสนามบินเมืองเอเธนส์  

             

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 



 

 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชม อะโครโปลิส (Acropolis)  โบราณสถานอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีซ่ึงตั้งอยู่
บนภูเขาสูง  เช่ือกนัวา่บนเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีสถิตของเทพีเอเธน่า ซ่ึงต่อมาองคก์ารยูเนสโก (Unesco) ไดป้ระกาศ
ให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1987  น าท่านชมวหิารพาร์เธนอน (Parthenon)  วิหารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่ออุทิศแด่เทพีเอเธน่า เป็นวิหารท่ีสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซ่ึงได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีสร้างข้ึนในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 
450-300  ปีก่อนคริสตกาล  และทัว่โลกต่างยอมรับกนัว่าเป็นวิหารแบบดอริคท่ีใหญ่และสมบูรณ์แบบท่ีสุดใน
โลกศิลปะของกรีซ  ผ่านชมสถานท่ีส าคญัในสภาพซากปรักหักพงัต่างๆซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของ
ชุมชนในอดีต  ชมประตูชยัเฮเดรียน  หอสมุดแห่งชาติ  ศูนยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั Stanley Hotel Athens****หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่ก้า เอเธนส์ – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู่ยา่นเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ท่ีเรียกวา่ พลากา้ (PLAKA) แหล่งรวมนกัท่องเท่ียวจากทัว่

ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเตม็ไปดว้ย ร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้ง
กลางวนัและยามค ่าคืน อิสระเชิญใหท้่านชอ้ปป้ิงของฝากของท่ีระลึกมากมาย สุดเขตยา่นพลากา้ คือยา่นเมืองใหม่
อุดมไปดว้ยร้านคา้แฟชัน่หรูระดบัโลก และ ถนนคนเดินท่ีเป็นระเบียบสวยงาม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัสนาม
กีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) ซ่ึงไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่และใชใ้นการแข่งขนักีฬา  โอลิมปิคเป็นคร้ังแรก
ในปีค.ศ.1896  น าท่านผา่นชมจตุัรัสซินตัก๊ม่า (Syntagma Square)  ท่ีตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิร
นาม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอะโครโปลิส ท่ีเรียกวา่ พลากา้ (PLAKA) แหล่งรวม
นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเตม็ไปดว้ย ร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไป
ดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยามค ่าคืน อิสระเชิญใหท้่านชอ้ปป้ิงของฝากของท่ีระลึกมากมาย สุดเขตยา่นพลากา้ คือ
ยา่นเมืองใหม่อุดมไปดว้ยร้านคา้แฟชัน่หรูระดบัโลก และ ถนนคนเดินท่ีเป็นระเบียบสวยงาม 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   
 

บ่าย น าท่านช้อปป้ิงเอาท์เลต ณ McArthurGlen Athens ซ่ึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ ลดราคาสินค้า 30-70% และมี
ร้านคา้แบรนด์เนมให้เลือกกวา่ 120 ร้านคา้ ภายในเอาทเ์ลตแห่งน้ี อิสระให้ท่านช้อปป้ิงแบบจดัเต็ม ให้ท่านไดมี้
เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Armani, Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, Diesel, The 
Body shop และ อ่ืนๆอีกมากมาย  



 

 

 18.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์ (ATH) เพือ่ท าการเชคอินและเตรียมตวัเดินทางกลบั 
21.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเอเธนส์สู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1844 (ใชเ้วลาบิน 1.20ชม.) 
 บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
 

00.15 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
01.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 วนั กรีซแกรนด์ทัวร์ 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท :  29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2563 / 26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563/ 13-22 ก.พ. 2563 
  12-21 มี.ค. 2563 / 20-29 มี.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท :  28 ธ.ค.- 6 ม.ค. 2563 (ปีใหม่) 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  พ.ย. 62 – มี.ค. 63 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 16,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 29,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่) 20,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเทีย่วกรีซ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศกรีซ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศกรีซ  
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
 งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณกีรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ไดท้  าการตกลงหรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่ม
สีเลือดหมู 

 
 



 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 



 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบ
ใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาประเทศกรีซ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วนัท าการ) 

 

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี ้(การเตรียมเอกสารท่ีถูกตอ้งครบถว้น ช่วยลดความยุง่ยากในการยืน่วซ่ีาได)้ 
1. หนงัสือเดินทาง ท่ีเหลืออายใุชง้านไดเ้กิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้  
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่าน้ัน รูปจะต้องเป็นภาพทีค่มชัด 

ห้ามสวมแว่นสายตาห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน)  

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (ท่านต้องท าการแปลเป็นภาษาองักฤษ และประทบัตรา
รับรองจากศูนย์การแปล พร้อมทั้งประทบัตรารับรองจากกรมการกงสุล หากให้ทางทวัร์ด าเนินการค่าแปลเอกสารและ
ประทบัตราทุกแห่ง แผ่นละ 300 บาท) 

4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. สูติบตัร (ส าหรับเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี (ออกจดหมายเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น) 

7.1 เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

7.2 เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

7.3 เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต) 

8.1 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของกจิการ : ใช้หัวจดหมายบริษทั รับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ 
8.2 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ออกจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาองักฤษ 
8.3 กรณีพนกังานบริษทัฯ: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
8.4 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
8.5 กรณีเกษียณอายรุาชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูร่ะบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 



 

 

9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง) 
 ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

 กรณีเงินฝากประจ า (ซ่ึงไม่สามารถปรับยอดได)้ ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคารโดยใหธ้นาคาร
ระบุวา่ท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนงัสือรับรอง 
ตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาดว้ย 

 

(สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ ีไม่ต้องแนบมา) 

 
10. ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
- จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น (เพื่อนและสามีภรรยาท่ีมิไดจ้ด

ทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ 
สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้/ สามี-ภรรยาท่ีไม่จด
ทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองใหก้นัและกนัได ้/ ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ท่ีจะใชย้ืน่วซ่ีาจ านวน 1 ชุดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝากท่ีออกใหโ้ดยธนาคารตอ้งระบุช่ือลูกจา้งท่ีตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย (กรุณาดูขอ้ 9)    

 

*** ทางสถานทูตไม่ใหดึ้งเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกคา้จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทางในช่วงท่ียืน่วซ่ีา
กรุ๊ป ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 

 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง 

 10 วนั กรีซแกรนด์ทัวร์ 
(รวมวซ่ีาเชงเก้น และ รวมทิปทุกอย่างแล้ว) 

ราคาทัวร์ปี 2019 - 2020  
ราคาทัวร์ 99,900 บาท   29 พ.ย.- 8 ธ.ค. 2563   26 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563     13-22 ก.พ. 2563 
  12-21 มี.ค. 2563    20-29 มี.ค. 2563 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท    28 ธ.ค.- 6 ม.ค. 2563 (ปีใหม่) 
 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 


