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 10 วนั กรีซ แกรนด์ทัวร์ 

 

 
บินเข้า เทสซาโลนิก ิ– บินออกจากเอเธนส์ โดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส 

7-16 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65 
99,900 บาท   

(รวมวซ่ีาเชงเก้น และทปิต่างๆแล้ว) 

เทสซาโลนิก ิ– เมทิโอร่า – คาลมับาก้า – วหิารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรัส – โครินท์ 
มิโคนอส – ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว) – เอเธนส์ – ช้อปป้ิงเอาท์เล็ต 
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10 วนั กรีซแกรนด์ทัวร์ 
(บินเข้าเทสซาโลนิกิ– บินออก เอเธนส์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส) 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ  
19.30 น.  พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์  
23.00 น.  ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK69 (บินประมาณ 10.25 ชม.) สายการบิน บริการอาหารค ่า และ 

อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 
 

วนัทีส่อง  อสิตันบูล - เทสซาโลนิก ิ
05.10 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง  
07.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเทสซาโลนิกิ โดยเท่ียวบิน TK1881 สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

(บินประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
08.40 น.   เดินทางถึง สนามบินเทสซาโลนิกิ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   

น าท่านเท่ียวชมเมืองเทสซาโลนิกิ เมืองท่าและเมืองท่ีใหญ่เป็นล าดบั 2 ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของกรีซ น า
ท่านถ่ายรูปกับหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ท่ีตั้ งตระหง่านอยู่ริมทะเล ถือเป็น
สัญลกัษณ์ประจ าเมือง ถูกสร้างข้ึนประมาณช่วงศตวรรษท่ี  15  เป็นป้อมปราการประจ าเมือง และใช้เป็น
โรงฝึกทหาร มีช่วงหน่ึงท่ีใช้เป็นเรือนจ าเพื่อคุมขังนักโทษด้วย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี 
(Archaeological Museum) ซ่ึงมีหลกัฐานส าคญัๆ ทางประวติัศาสตร์มากมาย น าท่านถ่ายรูปกบัประตูหิน
รูปโคง้ (Arch of Galerious) สร้างข้ึนในปี คศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชยัชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ท่ีมีชยัชนะ
ในการท าสงครามกบัพวกเปอร์เซีย น าท่านถ่ายรูปกบัก าแพงเก่าไบแซนไทน์ ท่ีเก่าแก่และยงัคงอนุรักษ์ไว้
ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมสัยดิ Hamza Bey ท่ีสร้างมาในศตวรรษท่ี 15  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนต ์ เดเมทริอุส (St. Demetrius Church) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 5 แต่แลว้มหาวหิาร
เกิดอุบติัเหตุถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1917 และต่อมาไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสก
ท่ีงดงามดั้งเดิมตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 5 น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ (St.George's Rotonda) โบสถเ์ก่าแก่
สมยัโบราณถูกสร้างข้ึนประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรียส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซ่ึงมีสถาปัตยกรรม
ท่ีสวยงามช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใชเ้ป็นสุเหร่า 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn / Imperial Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม  เทสซาโลนิก ิ– คาลมับาก้า - อารามเมทโิอรา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองคาลมับากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 229 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

นครแห่งอารามลอยฟ้าท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก อยู่ในเขตจงัหวดัทรีคาลา (Trikala) ของกรีซ เป็นเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงเก่าแก่มาตั้ งแต่สมัยศตวรรษท่ี 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผูจ้ารึกแสวงบุญของ
คริสตศาสนิกชนทัว่โลก 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางข้ึนชมอาราม เมทิโอรา อารามซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก
ใน ปี 1988 แต่เดิมมีเมทิโอร่าเคยเป็นอารามท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบนัจะเหลือเพียง 6 แห่ง
เท่านั้นท่ียงัมีคนอาศยัและเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชม  น าท่านเขา้ชมอารามเมทิโอร่า (Meteora Monastery) 
บนยอดเขาซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอารามหลายแห่งท่ีมีความพิเศษมากท่ีสุดในโลก โดยยอดเขาเหล่าน้ีมีรูปร่าง
แปลกตาอนัเกิดจากการกดัเซาะของแม่น ้าปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลานบัลา้นปี   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Amalia Hotel Kalambaka **** หรือเทยีบเท่า  
วนัทีส่ี่  คาลมับาก้า – เดลฟี – วหิารอพอลโล   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (ระยะทาง 229 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อดีตเคย
ได้รับการขนานนามว่าเป็น สะดือของโลก “Navel of the Earth” และ เดลฟี ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 
บา่ย  น าท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo)  ซ่ึงถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและ

ดนตรี ตั้งอยู่บนเนินเขาพานาสซุส วิหารน้ีเป็นหน่ึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อเทพเจา้ใน
อดีต วิหารแห่งน้ีคือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสวา่งผูใ้หค้  าพยากรณ์โชคชะตาชีวติ อนัมีผล
ต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม น าชมโรงละครแห่งเดลฟี ซ่ึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ 
ชาวกรีกโบราณเช่ือวา่เดลฟีเป็นจุดศูนยก์ลางของโลก 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Amalia Hotel Delphi **** หรือเทียบเท่า  
 

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
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วนัทีห้่า  เดลฟี – ปาทรัส – คลองโครินท์ – เอเธนส์    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าเดินทางสู่เมืองปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 124 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) เมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสามของกรีซ รองจากเอเธนส์และพริาอุส น าท่านผา่นชมและถ่ายรูปกบัมหาวหิารเซนตแ์อนดรูว ์
(St.Andrews Church) อีกหน่ึงคริสตจกัรท่ีตั้งสูงตระหง่านอยูเ่หนือเขตเมืองเก่า ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษ
ท่ี 20 จากนั้นเดินทางเรียบ คลองโครินท์ (Corinth Canal) (ระยะทาง  132 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) เป็นคลองขุดเพื่อเช่ือมต่อระหว่างอ่าวโครินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic 
Gulf) ในทะเลเอเจียน (Aegean Sea) แนวคิดการขุดคลองน้ีมีตั้งแต่ช่วง 700 ปีก่อนคริสตกาล แต่ไดเ้ร่ิมขุด
จริงในปี ค.ศ. 1830 จนขดุคลองส าเร็จในปี ค.ศ. 1893  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านชมเมืองโบราณโครินท ์(Ancient Corinth) หน่ึงในอดีตเมืองท่าท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของกรีซ สร้างข้ึนเม่ือ
ศตวรรษท่ี 10 ก่อนคริสตกาล ถูกปกครองโดยอาณาจกัรโรมนัโบราณของจูเลียส ซีซาร์ จากนั้นเดินทางสู่
เอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง  83 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมืองหลวงของกรีซ และยงัเป็น
เมืองใหญ่ท่ีสุดในกรีซ ใชช่ื้อตามพระเจา้อะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก โดย
กินช่วงระยะเวลามากกวา่ 3,400 ปี 

 

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%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
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Stanley Hotel Athens **** หรือเทียบเท่า 
(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ 2 คืน ส าหรับพกัซานโตริน่ี และ มิโคนอส กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ฝากไว้ทีโ่รงแรม) 

วนัทีห่ก  เอเธนส์ – มิโคนอส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (Box Breakfast) 
06.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื่อข้ึนเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส 
07.00 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส 
09.45 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส 
  น าท่านชม มิโคนอส ทาวน์  (Mykonos Town) หรืออีกช่ือหน่ึงว่า โฮรา (CHORA) ท่ี มีความงดงาม

ประกอบดว้ยบา้นเรือนสีขาวทุกหลงัตดักบัโบสถ์ และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมท่ี้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลาก
สีสัน อนัเป็นภาพพื้นเมืองท่ีหาชมไดย้าก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ท่ีเรียกได้ว่า เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส 
(Mykonos) หน่ึงในหมู่เกาะไซคลาดิส ท่ีสวยงาม น าท่านถ่ายรูปกับกังหันลม หรือกังหันกลางทะเลท่ี
เรียกวา่ Kato Myloi ท่ีตั้งเรียงรายอยูริ่มชายฝ่ังเป็นซิมโบลิคของภูมิปัญญาชาวบา้นเน่ืองจากเกาะน้ีมีคล่ืนลม
แรงเกือบตลอดปี  **เกาะมิโคนอส นั้นครบเคร่ืองดว้ยแสงสีเสียง สถานบนัเทิงยามค ่าคืนผบั, บาร์ ท่ีมีอยู่
ทัว่ทั้งเกาะ**** อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและช่ืนชมความงามบนเกาะมิโคนอส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพ่กั  Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos **** หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด  มิโคนอส - ซานโตรินี 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
09.00 น.   น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพื่อข้ึนเรือเฟอร์ร่ีสู่เกาะซานโตรินี 
09.50 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส 
11.55 น.   เดินทางถึงท่าเรือฟิร่า เกาะซานโตรินี 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย  น าท่านชมหมู่บา้นเอีย (Oia Village) ตั้งอยูท่างตอนเหนือบนเกาะซานโตรินี เกาะท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 
ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาดิส เพราะทัว่โลกต่างช่ืนชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี 
ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1,450 ปีก่อนคริสตกาล หมู่บา้นเอีย (Oia Village)  ไดช่ื้อวา่เป็นหมู่บา้นท่ี
สวยท่ีสุดของเกาะน้ี มีความสวยงามตามแบบฉบบัของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บา้นสีขาวและยอดโบสถ์
ทรงโดมท่ีรายลอ้มดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่วา่จะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ต่กรอบประตูหน้าต่างสีสัน
สดใส อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงและเก็บภาพตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
 

วนัทีแ่ปด  ซานโตรินี – เอเธนส์ (บนิภายใน 1 เทีย่ว) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นอิเมอร์โรวิคลี (Imerovigli Village) อีกหน่ึงหมู่บา้นบนเกาะซานโตรินี ท่ีสามารถ

มองเห็นภูเขาไฟไดใ้กลก้ว่าหมู่บา้นอ่ืนๆ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์อนาสตาซิส (Church of Anatasis) 
และอิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพหมู่บา้นสีขาวท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลัน่ระดบับนเกาะซานโตรินี แห่งน้ี ได้
เวลาน าท่านเท่ียวชมหมู่บา้นน่ารักๆอีกหน่ึงหมู่บา้นคือ หมู่บา้นฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหน่ึง
หมู่บา้นเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานโตรินี และท่ีสร้างลดลัน่ไล่ระดบัตามเนินเขา อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี ซ่ึงออกเสียงไดอี้กอยา่งวา่ ธีรา (Thira) น าท่าน
สู่ตลาดสินคา้พื้นเมือง ท่ีมีสินคา้หลากหลายทั้งของท่ีระลึก ท่ีลว้นน ามาวางจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียวเป็น
ถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือส าราญท่ีจอดอยูก่ลางทะเลเบ้ืองล่าง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของเกาะซานโตรินี หรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีมีวางจ าหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย 

 
 

16.00 น.   น าท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี 
18.35 น.  บินสู่ สนามบินเอเธนส์ (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง) 
19.20 น.   เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Stanley Hotel Athens **** หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีเ่ก้า  เอเธนส์ - อะโครโพลสิ - ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเขา้ชม อะโครโพลิส (Acropolis)  เช่ือกนัว่าบนเนินเขาแห่งน้ีเป็นท่ีสถิตของเทพีเอเธน่า ซ่ึงต่อมา
องค์การยเูนสโก (Unesco) ไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1987  น าท่านชมวิหาร
พาร์เธนอน (Parthenon)  วหิารศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศแด่เทพีอาเธน่า เป็นวหิารท่ีสร้างดว้ยหินอ่อนทั้ง
หลงัรายลอ้มดว้ยเสาหินแบบดอริกซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีสร้างข้ึนใน
โลกยคุคลาสสิกหรือยคุทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล น าท่านเดินทางสู่ยา่นเก่าแก่
บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิส ท่ีเรียกว่า พลากา (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเท่ียวจากทั่วทุกมุมโลก ถนน
หนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย ร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั้งกลางวนัและยาม
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ค ่าคืน อิสระให้ท่านช้อปป้ิงของฝากของท่ีระลึกมากมาย สุดเขตยา่นพลากา คือยา่นเมืองใหม่อุดมไปดว้ย
ร้านคา้แฟชัน่หรูระดบัโลก และ ถนนคนเดินท่ีเป็นระเบียบสวยงาม  

 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบัสนามกีฬาโอลิมปิก (Olympic Stadium) ซ่ึงได้รับการบูรณะข้ึนมาใหม่และใช้ในการ
แข่งขนักีฬาโอลิมปิกเป็นคร้ังแรกในปีค.ศ.1896  น าท่านผา่นชมจตุัรัสซินตกัมา (Syntagma Square)  ท่ีตั้ง
ของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงเอาทเ์ลต ณ McArthurGlen Athens 
ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ ลดราคาสินคา้ 30-70% และมีร้านคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกกวา่ 120 ร้านคา้ ภายใน
เอาทเ์ลตแห่งน้ี อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงแบบจดัเต็ม ให้ท่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็น Armani, Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, และ อ่ืนๆอีกมากมาย  

19.00 น.   น าท่านเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์  
22.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK1844 (บิน 1.30 ชัว่โมง) บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และ

พกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
23.40 น.   เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง 
 
วนัทีสิ่บ  อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 
 
01.45 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 
15.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ กรณทีีพ่ระราชวงัหรือสถานทีท่่องเที่ยวใดปิด จะแจ้งและหาสถานทีเ่ทีย่วทดแทนให้ท่านได้รับทราบ *** 
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10 วนั กรีซแกรนด์ทัวร์ 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท     7-16 ต.ค. 65/ 21-30 ต.ค. 65 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ตุลาคม 2565 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 18,000 
เด็กอาย ุ2-12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ Confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หกัค่าตัว๋ (ผูใ้หญ่) 25,000 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี  25 เมษายน 2565) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพือ่ทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. (TK/ OA) 
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand Carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทีย่วกรีซ (ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  (TK/ OA) 
 น ้าหนกักระเป๋าเท่ียวบินภายในได ้20 กก. เท่านั้น (OA) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

 ค่าภาษีในประเทศกรีซ 
 คา่ท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
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 ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าแปลเอกสารในการยืน่ขอวีซ่า (ถา้มี) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท,์ แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
 งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

 วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ
ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

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

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
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 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

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

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ด้วยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้ งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 

เอกสารในการยืน่ขอวซ่ีาเชงเก้น จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป  
เน่ืองจากต้องรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑูต 
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แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง 

 10 วนั กรีซแกรนด์ทัวร์ 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท     7-16 ต.ค. 65    21-30 ต.ค. 65 
 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานทูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

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