10 วัน กรีซ แกรนด์ ทัวร์

บินเข้ า เทสซาโลนิกิ – บินออกจากเอเธนส์ โดยสายการบิน เตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ ส

7-16 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65
99,900 บาท
(รวมวีซ่าเชงเก้ น และทิปต่ างๆแล้ ว)
เทสซาโลนิกิ – เมทิโอร่ า – คาลัมบาก้ า – วิหารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรัส – โครินท์
มิโคนอส – ซานโตรินี (พร้ อมบินภายใน 1 เที่ยว) – เอเธนส์ – ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ต
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10 วัน กรีซแกรนด์ ทัวร์
(บินเข้ าเทสซาโลนิกิ– บินออก เอเธนส์ โดยสายการบิน เตอร์ กิช แอร์ ไลน์ ส)
วันแรก
19.30 น.
23.00 น.

กรุ งเทพฯ
พบกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เช็คอินสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลนส์
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK69 (บินประมาณ 10.25 ชม.) สายการบิน บริ การอาหารค่า และ
อาหารเช้า บนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
05.10 น.
07.25 น.

อิสตันบูล - เทสซาโลนิกิ
เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินเทสซาโลนิ กิ โดยเที่ยวบิน TK1881 สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน
(บินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เดินทางถึง สนามบินเทสซาโลนิกิ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเทสซาโลนิ กิ เมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็ นลาดับ 2 ที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนื อของกรี ซ นา
ท่ า นถ่ า ยรู ป กับ หอคอยสี ขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ ที่ ต้ ัง ตระหง่ า นอยู่ ริ ม ทะเล ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์ประจาเมื อง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็ นป้ อมปราการประจาเมือง และใช้เป็ น
โรงฝึ กทหาร มี ช่ ว งหนึ่ ง ที่ ใ ช้เป็ นเรื อ นจาเพื่ อ คุ ม ขังนัก โทษด้วย น าท่ านเข้า ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ โบราณคดี
(Archaeological Museum) ซึ่ งมีหลักฐานสาคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ มากมาย นาท่านถ่ายรู ปกับประตูหิน
รู ปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี คศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกาเลเรี ยส ซี ซาร์ ที่มีชยั ชนะ
ในการทาสงครามกับพวกเปอร์ เซี ย นาท่านถ่ายรู ปกับกาแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่าแก่และยังคงอนุรักษ์ไว้
ได้อย่างดีเยีย่ ม จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับมัสยิด Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15

08.40 น.
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ เดเมทริ อุส (St. Demetrius Church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่แล้วมหาวิหาร
เกิดอุบตั ิเหตุถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ.1917 และต่อมาได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสก
ที่งดงามดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 นาท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (St.George's Rotonda) โบสถ์เก่าแก่
สมัยโบราณถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรี ยส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ่งมีสถาปัตยกรรม
ที่สวยงามช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใช้เป็ นสุ เหร่ า

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn / Imperial Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เทสซาโลนิกิ – คาลัมบาก้ า - อารามเมทิโอรา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) (ระยะทาง 229 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
นครแห่ งอารามลอยฟ้ าที่ มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก อยู่ในเขตจังหวัดทรี คาลา (Trikala) ของกรี ซ เป็ นเมืองที่ มี
ชื่ อ เสี ย งเก่ าแก่ ม าตั้ง แต่ ส มัย ศตวรรษที่ 10 และถื อ ว่า เป็ นจุ ด หมายปลายทางของผูจ้ ารึ ก แสวงบุ ญ ของ
คริ สตศาสนิกชนทัว่ โลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางขึ้นชมอาราม เมทิโอรา อารามซึ่ งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก
ใน ปี 1988 แต่เดิ มมีเมทิโอร่ าเคยเป็ นอารามที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขาถึง 24 แห่ ง แต่ปัจจุบนั จะเหลือเพียง 6 แห่ ง
เท่านั้นที่ยงั มีคนอาศัยและเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม นาท่านเข้าชมอารามเมทิโอร่ า (Meteora Monastery)
บนยอดเขาซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของอารามหลายแห่ งที่ มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่ านี้ มีรูปร่ าง
แปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ าปิ นิออส (Pineios) มาเป็ นเวลานับล้านปี

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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วันทีส่ ี่

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Amalia Hotel Kalambaka **** หรือเทียบเท่า
คาลัมบาก้า – เดลฟี – วิหารอพอลโล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือง เดลฟี (Delphi) (ระยะทาง 229 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) อดีตเคย
ได้รับ การขนานนามว่าเป็ น สะดื อของโลก “Navel of the Earth” และ เดลฟี ได้รับ การขึ้ น ทะเบี ยนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเข้าชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่ งถื อว่าเป็ นวิหารเทพแห่ งแสงสว่าง การละครและ
ดนตรี ตั้งอยู่บนเนิ นเขาพานาสซุ ส วิหารนี้ เป็ นหนึ่ งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรี กที่ มีต่อเทพเจ้าใน
อดีต วิหารแห่ งนี้ คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่ งแสงสว่างผูใ้ ห้คาพยากรณ์โชคชะตาชี วติ อันมีผล
ต่อจิตใจของชาวกรี กทุกผูท้ ุกนาม นาชมโรงละครแห่ งเดลฟี ซึ่ งเปรี ยบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรี กโบราณ
ชาวกรี กโบราณเชื่อว่าเดลฟี เป็ นจุดศูนย์กลางของโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Amalia Hotel Delphi **** หรือเทียบเท่า
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วันทีห่ ้ า

เดลฟี – ปาทรัส – คลองโครินท์ – เอเธนส์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาเดิ นทางสู่ เมืองปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 124 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่ โมง) เมืองที่ใหญ่
เป็ นอันดับสามของกรี ซ รองจากเอเธนส์และพิราอุส นาท่านผ่านชมและถ่ายรู ปกับมหาวิหารเซนต์แอนดรู ว์
(St.Andrews Church) อีกหนึ่ งคริ สตจักรที่ต้ งั สู งตระหง่านอยูเ่ หนือเขตเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ที่ 20 จากนั้นเดิ นทางเรี ยบ คลองโคริ น ท์ (Corinth Canal) (ระยะทาง 132 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
1.30 ชั่วโมง) เป็ นคลองขุ ดเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ ระหว่างอ่ า วโคริ น ท์ (Corinth Gulf) และอ่ าวซาโรนิ ค (Saronic
Gulf) ในทะเลเอเจียน (Aegean Sea) แนวคิดการขุดคลองนี้ มีต้ งั แต่ช่วง 700 ปี ก่อนคริ สตกาล แต่ได้เริ่ มขุด
จริ งในปี ค.ศ. 1830 จนขุดคลองสาเร็ จในปี ค.ศ. 1893

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชมเมืองโบราณโคริ นท์ (Ancient Corinth) หนึ่ งในอดีตเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรี ซ สร้างขึ้นเมื่อ
ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริ สตกาล ถูกปกครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณของจูเลียส ซี ซาร์ จากนั้นเดิ นทางสู่
เอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 83 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองหลวงของกรี ซ และยังเป็ น
เมืองใหญ่ที่สุดในกรี ซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอะธี นาในปุราณวิทยา เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดย
กินช่วงระยะเวลามากกว่า 3,400 ปี
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Stanley Hotel Athens **** หรือเทียบเท่า
(กรุ ณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็ก 2 คืน สาหรับพักซานโตรินี่ และ มิโคนอส กระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ ฝากไว้ ทโี่ รงแรม)
วันทีห่ ก
เอเธนส์ – มิโคนอส
เช้า
06.00 น.
07.00 น.
09.45 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (Box Breakfast)
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อพีราอุส (Piraeus) เพื่อขึ้นเรื อ Ferry สู่ เกาะมิโคนอส
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองพีราอุส สู่ ท่าเรื อมิโคนอส
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ มิโคนอส
น าท่ า นชม มิ โ คนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรื อ อี ก ชื่ อ หนึ่ งว่ า โฮรา (CHORA) ที่ มี ค วามงดงาม
ประกอบด้วยบ้านเรื อนสี ขาวทุกหลังตัดกับโบสถ์ และท้องฟ้ าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรื อหลาก
สี สัน อันเป็ นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิ โคนอส ที่ เรี ยกได้ว่า เกาะสวรรค์แห่ งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส
(Mykonos) หนึ่ งในหมู่ เกาะไซคลาดิ ส ที่ ส วยงาม น าท่ านถ่ ายรู ป กับ กังหัน ลม หรื อกังหันกลางทะเลที่
เรี ยกว่า Kato Myloi ที่ต้ งั เรี ยงรายอยูร่ ิ มชายฝั่งเป็ นซิ มโบลิคของภูมิปัญญาชาวบ้านเนื่องจากเกาะนี้ มีคลื่นลม
แรงเกื อบตลอดปี **เกาะมิโคนอส นั้นครบเครื่ องด้วยแสงสี เสี ยง สถานบันเทิงยามค่ าคืนผับ, บาร์ ที่มีอยู่
ทัว่ ทั้งเกาะ**** อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชื่นชมความงามบนเกาะมิโคนอส

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าพักสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos **** หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

มิโคนอส - ซานโตรินี
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เช้า
09.00 น.
09.50 น.
11.55 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อมิโคนอส เพื่อขึ้นเรื อเฟอร์ รี่สู่เกาะซานโตริ นี
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเกาะมิโคนอส
เดินทางถึงท่าเรื อฟิ ร่ า เกาะซานโตริ นี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชมหมู่บา้ นเอีย (Oia Village) ตั้งอยูท่ างตอนเหนือบนเกาะซานโตริ นี เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น
ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาดิส เพราะทัว่ โลกต่างชื่ นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้
ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1,450 ปี ก่อนคริ สตกาล หมู่บา้ นเอีย (Oia Village) ได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นที่
สวยที่สุดของเกาะนี้ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะในกรี ซ บ้านสี ขาวและยอดโบสถ์
ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสี ฟ้าสดจากทุ กทิศไม่วา่ จะเป็ นทะเล ท้องฟ้ า หรื อแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสี สัน
สดใส อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและเก็บภาพตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด

ซานโตรินี – เอเธนส์ (บินภายใน 1 เทีย่ ว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นอิเมอร์ โรวิคลี (Imerovigli Village) อีกหนึ่ งหมู่บา้ นบนเกาะซานโตริ นี ที่สามารถ
มองเห็ นภูเขาไฟได้ใกล้กว่าหมู่บา้ นอื่นๆ นาท่านแวะถ่ ายรู ปกับโบสถ์อนาสตาซิ ส (Church of Anatasis)
และอิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่บา้ นสี ขาวที่ต้ งั อยู่บนเนิ นเขาลดหลัน่ ระดับบนเกาะซานโตริ นี แห่ งนี้ ได้
เวลานาท่านเที่ยวชมหมู่บา้ นน่ารักๆอีกหนึ่ งหมู่บา้ นคือ หมู่บา้ นฟิ โรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหนึ่ ง
หมู่บา้ นเล็กๆทางตอนเหนื อของเกาะซานโตริ นี และที่สร้ างลดลัน่ ไล่ ระดับตามเนิ นเขา อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ ร่ า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริ นี ซึ่ งออกเสี ยงได้อีกอย่างว่า ธี รา (Thira) นาท่าน
สู่ ตลาดสิ นค้าพื้นเมือง ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ลว้ นนามาวางจาหน่ายให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ น
ถนนทอดยาวริ มผา สามารถมองเห็นเรื อสาราญที่จอดอยูก่ ลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของเกาะซานโตริ นี หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีวางจาหน่าย แบ่งเป็ นซอกซอยมากมาย

16.00 น.
18.35 น.
19.20 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาะซานโตริ นี
บินสู่ สนามบินเอเธนส์ (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Stanley Hotel Athens **** หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

เอเธนส์ - อะโครโพลิส - ช้ อปปิ้ งเอาท์เลต

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม อะโครโพลิส (Acropolis) เชื่ อกันว่าบนเนิ นเขาแห่ งนี้ เป็ นที่สถิ ตของเทพีเอเธน่ า ซึ่ งต่อมา
องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987 นาท่านชมวิหาร
พาร์เธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีอาเธน่า เป็ นวิหารที่สร้างด้วยหิ นอ่อนทั้ง
หลังรายล้อมด้วยเสาหิ นแบบดอริ กซึ่ งได้รับการยอมรับว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นใน
โลกยุคคลาสสิ กหรื อยุคทองของกรี ซ ช่วงประมาณ 450-300 ปี ก่อนคริ สตกาล นาท่านเดินทางสู่ ยา่ นเก่าแก่
บริ เวณเชิ ง เขาอะโครโพลิ ส ที่ เรี ย กว่า พลากา (Plaka) แหล่ ง รวมนัก ท่ องเที่ ย วจากทั่วทุ ก มุ ม โลก ถนน
หนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผูค้ นทั้งกลางวันและยาม
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ค่าคืน อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากของที่ระลึ กมากมาย สุ ดเขตย่านพลากา คือย่านเมืองใหม่อุดมไปด้วย
ร้านค้าแฟชัน่ หรู ระดับโลก และ ถนนคนเดินที่เป็ นระเบียบสวยงาม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

23.40 น.

นาท่านถ่ ายรู ป กับ สนามกี ฬ าโอลิ มปิ ก (Olympic Stadium) ซึ่ งได้รับ การบูรณะขึ้ นมาใหม่และใช้ในการ
แข่งขันกี ฬาโอลิ มปิ กเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896 นาท่านผ่านชมจัตุรัสซิ นตักมา (Syntagma Square) ที่ต้ งั
ของรัฐสภาแห่ งชาติ และอนุ สรณ์ ทหารนิ รนาม จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งเอาท์เลต ณ McArthurGlen Athens
ซึ่งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่ ลดราคาสิ นค้า 30-70% และมีร้านค้าแบรนด์เนมให้เลือกกว่า 120 ร้านค้า ภายใน
เอาท์เลตแห่ งนี้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งแบบจัดเต็ม ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ น Armani, Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, และ อื่นๆอีกมากมาย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์
ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1844 (บิน 1.30 ชัว่ โมง) บริ การอาหาร เครื่ องดื่ม และ
พักผ่อน บนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง

วันทีส่ ิ บ

อิสตันบูล - กรุ งเทพมหานคร

01.45 น.
15.25 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

19.00 น.
22.10 น.

*** หมายเหตุ กรณีทพี่ ระราชวังหรือสถานทีท่ ่ องเที่ยวใดปิ ด จะแจ้ งและหาสถานทีเ่ ทีย่ วทดแทนให้ ท่านได้ รับทราบ ***
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10 วัน กรีซแกรนด์ ทัวร์
ราคาทัวร์ 99,900 บาท

7-16 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65

อัตราค่าบริ การ (บาท)
ตุลาคม 2565
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
99,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
18,000
เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
95,900
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
85,000 – 120,000
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ Confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หักค่าตัว๋ (ผูใ้ หญ่)
25,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตี ยง มี บ ริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. (TK/ OA)
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand Carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเทีย่ วกรีซ (ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ไลน์ส (TK/ OA)
 น้ าหนักกระเป๋ าเที่ยวบินภายในได้ 20 กก. เท่านั้น (OA)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85
ปี ) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 ค่าภาษีในประเทศกรี ซ
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
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 ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ), ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าแปลเอกสารในการยืน่ ขอวีซ่า (ถ้ามี)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง หรื อไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิ ก เดิ น ทาง 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อ นการเดิ น ทางหั ก ค่ า ใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น จริ ง เช่ น มัด จาตัว๋ เครื่ อ งบิ น , วีซ่ าและค่ า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี ), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอี ยดแสดงให้ แก่ ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ : ช่ วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึ งหากกรณี เที่ ยวบินของคณะ
ใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มี ผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
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 เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถู กปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่ องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
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 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้ นกับแต่ละสายการบิ น) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ด้วยน้ า หนัก กระเป๋ าจริ ง ทั้ง นี้ จะชดเชยไม่ เกิ น USD 400 กรณี เดิ น ทางชั้น ธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิ ดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารในการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้น จะแจ้ งให้ ท่านทราบต่ อไป
เนื่องจากต้ องรอการอัพเดตเอกสารจากทางสถานฑูต
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แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง

10 วัน กรีซแกรนด์ ทัวร์
ราคาทัวร์ 99,900 บาท
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

7-16 ต.ค. 65
เบอร์
โทรศัพท์

21-30 ต.ค. 65
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานทูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง...................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์มือถือ..............................................

HTC-TK-10D-GREECE

