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 10 วัน กรีซ แกรนด์ทัวร์ 

 

 

บินเข้า เทสซาโลนิก ิ– บนิออกจากเอเธนส์ โดยสายการบนิ เตอร์กิช แอร์ไลน์ส 

12-21 เมษายน 2566 

119,900 บาท   

(รวมวซ่ีาเชงเก้น และทิปต่างๆแล้ว) 

เทสซาโลนิก ิ– เมทิโอร่า – คาลมับาก้า – วิหารอพอลโล – เดลฟี – ปาทรัส – โครินท์ 

มิโคนอส – ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 1 เทียว) – เอเธนส์ – ช้อปปิงเอาท์เลต็ 
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10 วนั กรีซแกรนด์ทัวร์ 
(บินเข้าเทสซาโลนิกิ– บินออก เอเธนส์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส) 

 

วันแรก กรุงเทพฯ  

19.30 น.  พบกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์  

23.00 น.  ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดยเทียวบิน TK69 (บินประมาณ 10.25 ชม.) สายการบิน บริการอาหารคาํ และ 

อาหารเชา้ บนเครืองบิน 
 

วันทีสอง  อสิตันบูล - เทสซาโลนิก ิ

05.10 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปลียนเครือง  

07.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเทสซาโลนิกิ โดยเทียวบิน TK1881 สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครืองบิน 

(บินประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

08.40 น.   เดนิทางถึง สนามบินเทสซาโลนิกิ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   

นาํท่านเทียวชมเมืองเทสซาโลนิกิ เมืองท่าและเมืองทีใหญ่เป็นลาํดบั 2 ทีตงัอยู่ทางตอนเหนือของกรีซ นาํ

ท่านถ่ายรูปกับหอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ทีตังตระหง่านอยู่ริมทะเล ถือเป็น

สัญลกัษณ์ประจาํเมือง ถูกสร้างขึนประมาณช่วงศตวรรษที  15  เป็นป้อมปราการประจาํเมือง และใช้เป็น

โรงฝึกทหาร มีช่วงหนึงทีใช้เป็นเรือนจําเพือคุมขังนักโทษด้วย นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี 

(Archaeological Museum) ซึงมีหลกัฐานสําคญัๆ ทางประวติัศาสตร์มากมาย นําท่านถ่ายรูปกบัประตูหิน

รูปโคง้ (Arch of Galerious) สร้างขึนในปี คศ. 298 เพือเฉลิมฉลองชยัชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ทีมีชยัชนะ

ในการทาํสงครามกบัพวกเปอร์เซีย นาํท่านถ่ายรูปกบักาํแพงเก่าไบแซนไทน ์ทีเก่าแก่และยงัคงอนุรักษ์ไว้

ไดอ้ย่างดีเยยีม จากนนันาํท่านถ่ายรูปกบัมสัยิด Hamza Bey ทีสร้างมาในศตวรรษที 15  

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนต ์ เดเมทริอสุ (St. Demetrius Church) สร้างขึนในศตวรรษที  แต่แลว้มหาวิหาร

เกิดอุบติัเหตุถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1917 และต่อมาไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสก
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ทีงดงามดงัเดิมตงัแตส่มยัศตวรรษที 5 นาํท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ (St.George's Rotonda) โบสถเ์ก่าแก่

สมยัโบราณถูกสร้างขึนประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรียส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึงมีสถาปัตยกรรม

ทีสวยงามช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใชเ้ป็นสุเหร่า 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Holiday Inn / Imperial Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีสาม  เทสซาโลนิก ิ– คาลมับาก้า - อารามเมทิโอรา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่เมืองคาลมับากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 229 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) 

นครแห่งอารามลอยฟ้าทีมีชือเสียงไปทวัโลก อยู่ในเขตจงัหวดัทรีคาลา (Trikala) ของกรีซ เป็นเมืองทีมี

ชือเสียงเก่าแก่มาตังแต่สมัยศตวรรษที 10 และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผูจ้ารึกแสวงบุญของ

คริสตศาสนิกชนทวัโลก 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางขึนชมอาราม เมทิโอรา อารามซึงไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก

ใน ปี 1988 แต่เดิมมีเมทิโอร่าเคยเป็นอารามทีตงัอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบนัจะเหลือเพียง 6 แห่ง

เท่านนัทียงัมีคนอาศยัและเปิดให้นักท่องเทียวเขา้ชม  นําท่านเขา้ชมอารามเมทิโอร่า (Meteora Monastery) 

บนยอดเขาซึงเป็นทีตงัของอารามหลายแห่งทีมีความพิเศษมากทีสุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านีมีรูปร่าง

แปลกตาอนัเกิดจากการกดัเซาะของแม่นาํปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลานบัลา้นปี   
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Amalia Hotel Kalambaka **** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสี  คาลมับาก้า – เดลฟี – วิหารอพอลโล   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นาํท่านเดินทางสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (ระยะทาง 229 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชวัโมง) อดีตเคย

ได้รับการขนานนามว่าเป็น สะดือของโลก “Navel of the Earth” และ เดลฟี ได้รับการขึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 
 

บา่ย  นําท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo)  ซึงถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและ

ดนตรี ตงัอยู่บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนีเป็นหนึงในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกทีมีต่อเทพเจา้ใน

อดีต วิหารแห่งนีคือทีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้หค้าํพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อนัมีผล

ต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม นาํชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ 

ชาวกรีกโบราณเชือวา่เดลฟีเป็นจุดศูนยก์ลางของโลก 

 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Amalia Hotel Delphi **** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีห้า  เดลฟี – ปาทรัส – คลองโครินท์ – เอเธนส์    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํเดินทางสู่เมืองปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 124 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชวัโมง) เมืองทีใหญ่

เป็นอนัดบัสามของกรีซ รองจากเอเธนส์และพิราอุส นาํท่านผา่นชมและถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนตแ์อนดรูว ์

(St.Andrews Church) อีกหนึงคริสตจกัรทีตงัสูงตระหง่านอยู่เหนือเขตเมืองเก่า ถูกสร้างขึนในช่วงศตวรรษ

ที 20 จากนันเดินทางเรียบ คลองโครินท์ (Corinth Canal) (ระยะทาง  132 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
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1.30 ชัวโมง) เป็นคลองขุดเพือเชือมต่อระหว่างอ่าวโครินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic 

Gulf) ในทะเลเอเจียน (Aegean Sea) แนวคิดการขุดคลองนีมีตงัแต่ช่วง 700 ปีก่อนคริสตกาล แต่ไดเ้ริมขุด

จริงในปี ค.ศ. 1830 จนขดุคลองสาํเร็จในปี ค.ศ. 1893  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํทา่นชมเมืองโบราณโครินท์ (Ancient Corinth) หนึงในอดีตเมืองท่าทียงิใหญ่ทีสุดของกรีซ สร้างขึนเมือ

ศตวรรษที 10 ก่อนคริสตกาล ถูกปกครองโดยอาณาจกัรโรมนัโบราณของจูเลียส ซีซาร์ จากนนัเดินทางสู่

เอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง  83 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง)  เมืองหลวงของกรีซ และยงัเป็น

เมืองใหญ่ทีสุดในกรีซ ใชชื้อตามพระเจา้อะธีนาในปุราณวิทยา เป็นหนึงในเมืองทีเก่าแก่ทีสุดในโลก โดย

กินช่วงระยะเวลามากกวา่ 3,400 ปี 
 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Stanley Hotel Athens **** หรือเทียบเท่า 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ 2 คืน สําหรับพักซานโตริน ีและ มิโคนอส กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ฝากไว้ทีโรงแรม) 

วนัทีหก  เอเธนส์ – มิโคนอส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (Box Breakfast) 

06.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพอืขึนเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส 

07.00 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส 

09.45 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส 

  นําท่านชม มิโคนอส ทาวน์  (Mykonos Town) หรืออีกชือหนึงว่า โฮรา (CHORA) ทีมีความงดงาม

ประกอบดว้ยบา้นเรือนสีขาวทุกหลงัตดักบัโบสถ ์และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมที้รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลาก

สีสัน อนัเป็นภาพพนืเมืองทีหาชมไดย้าก 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเทียวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ทีเรียกได้ว่า เกาะสวรรค์แห่งนักท่องราตรี เกาะมิโคนอส 

(Mykonos) หนึงในหมู่เกาะไซคลาดิส ทีสวยงาม นําท่านถ่ายรูปกับกังหันลม หรือกังหันกลางทะเลที

เรียกวา่ Kato Myloi ทีตงัเรียงรายอยูริ่มชายฝังเป็นซิมโบลิคของภูมิปัญญาชาวบา้นเนืองจากเกาะนีมีคลืนลม

แรงเกือบตลอดปี  **เกาะมิโคนอส นนัครบเครืองดว้ยแสงสีเสียง สถานบนัเทิงยามคาํคืนผบั, บาร์ ทีมีอยู่

ทวัทงัเกาะ**** อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและชืนชมความงามบนเกาะมิโคนอส 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมทีพัก  Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos **** หรือเทียบเท่า 
 

วันทีเจ็ด  มิโคนอส - ซานโตรินี 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพือขนึเรือเฟอร์รีสู่เกาะซานโตรินี 

09.50 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส 

11.55 น.   เดินทางถึงท่าเรือฟิร่า เกาะซานโตรินี 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย  นาํท่านชมหมู่บา้นเอีย (Oia Village) ตงัอยู่ทางตอนเหนือบนเกาะซานโตรินี เกาะทีไดรั้บการยกย่องให้เป็น 

ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาดิส เพราะทวัโลกต่างชืนชมในทิวทศัน์ทีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี 
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ทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1,450 ปีก่อนคริสตกาล หมู่บา้นเอีย (Oia Village)  ได้ชือว่าเป็นหมู่บา้นที

สวยทสุีดของเกาะนี มีความสวยงามตามแบบฉบบัของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บา้นสีขาวและยอดโบสถ์

ทรงโดมทีรายลอ้มดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ต่กรอบประตูหน้าต่างสีสัน

สดใส อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิงและเก็บภาพตามอธัยาศยั 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรือเทียบเท่า  
 

 

วันทีแปด  ซานโตริน ี– เอเธนส์ (บินภายใน 1 เทียว) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นอิเมอร์โรวิคลี (Imerovigli Village) อีกหนึงหมู่บา้นบนเกาะซานโตรินี ทีสามารถ

มองเห็นภูเขาไฟไดใ้กลก้ว่าหมู่บา้นอืนๆ นําท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์อนาสตาซิส (Church of Anatasis) 

และอิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพหมู่บา้นสีขาวทีตงัอยู่บนเนินเขาลดหลนัระดบับนเกาะซานโตรินี แห่งนี ได้

เวลานาํท่านเทียวชมหมู่บา้นน่ารักๆอีกหนึงหมู่บา้นคือ หมู่บา้นฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหนึง

หมู่บา้นเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานโตรินี และทีสร้างลดลนัไล่ระดับตามเนินเขา อิสระให้ท่านได้

เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี ซึงออกเสียงไดอี้กอยา่งวา่ ธีรา (Thira) นาํท่าน

สู่ตลาดสินคา้พืนเมือง ทีมีสินคา้หลากหลายทงัของทีระลึก ทีลว้นนาํมาวางจาํหน่ายใหก้บันักท่องเทียวเป็น

ถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสาํราญทีจอดอยู่กลางทะเลเบืองล่าง อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ

สวยงามของเกาะซานโตรินี หรือเลือกซือสินคา้พนืเมืองทีมีวางจาํหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย 

 
 

16.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี 

18.35 น.  บินสู่ สนามบินเอเธนส์ (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชวัโมง) 

19.20 น.   เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ 
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คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Stanley Hotel Athens **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีเก้า  เอเธนส์ - อะโครโพลสิ - ช้อปปิงเอาท์เลต 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเขา้ชม อะโครโพลิส (Acropolis)  เชือกนัว่าบนเนินเขาแห่งนีเป็นทีสถิตของเทพีเอเธน่า ซึงต่อมา

องค์การยูเนสโก (Unesco) ไดป้ระกาศให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1987  นําท่านชมวิหาร

พาร์เธนอน (Parthenon)  วิหารศกัดิสิทธิทีสร้างขนึเพอือทุิศแด่เทพีอาเธน่า เป็นวิหารทีสร้างดว้ยหินอ่อนทงั

หลงัรายลอ้มดว้ยเสาหินแบบดอริกซึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชินเอกของโลกทีสร้างขึนใน

โลกยุคคลาสสิกหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล นาํท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่

บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิส ทีเรียกว่า พลากา (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเทียวจากทัวทุกมุมโลก ถนน

หนทางตรอกซอกซอยเต็มไปดว้ย ร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทงักลางวนัและยาม

คาํคืน อิสระให้ท่านช้อปปิงของฝากของทีระลึกมากมาย สุดเขตย่านพลากา คือย่านเมืองใหม่อุดมไปดว้ย

ร้านคา้แฟชนัหรูระดบัโลก และ ถนนคนเดินทีเป็นระเบียบสวยงาม  

 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านถ่ายรูปกับสนามกีฬาโอลิมปิก (Olympic Stadium) ซึงได้รับการบูรณะขึนมาใหม่และใช้ในการ

แข่งขนักีฬาโอลิมปิกเป็นครังแรกในปีค.ศ.1896  นาํท่านผ่านชมจตัุรัสซินตกัมา (Syntagma Square)  ทีตงั

ของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม จากนนันาํท่านช้อปปิงเอาท์เลต ณ McArthurGlen Athens 

ซึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ ลดราคาสินคา้ 30-70% และมีร้านคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือกกวา่ 120 ร้านคา้ ภายใน

เอาทเ์ลตแห่งนี อิสระให้ท่านชอ้ปปิงแบบจดัเต็ม ให้ท่านไดม้ีเวลาเลือกซือสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็น Armani, Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, และ อืนๆอีกมากมาย  
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19.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเอเธนส์  

22.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเทียวบินที TK1844 (บิน 1.30 ชวัโมง) บริการอาหาร เครืองดืม และ

พกัผ่อน บนเครืองบิน 

23.40 น.   เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลียนเครือง 

 

วันทีสิบ  อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 

 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชวัโมง) 

15.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

 

*** หมายเหตุ กรณีทีพระราชวังหรือสถานทีท่องเทียวใดปิด จะแจ้งและหาสถานทีเทียวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ *** 
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10 วนั กรีซแกรนด์ทัวร์ 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท     12-21 เมษายน 2566 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  12-21 เมษายน 2566 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 21,000 

เด็กอายุ 2-  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน) 115,900 

ชนัธุรกิจเพมิเงินจากราคาทวัร์ เริมตน้ทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั Confirm เท่านนั) 

90,000 – 130,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หักค่าตวั (ผูใ้หญ่) 28,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขนึลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที  25 ธนัวาคม 2565) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิด

ห้องพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 20 กก. (TK/ OA) 

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand Carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวกรีซ (ตามทีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัทอ่งเทียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  (TK/ OA) 

 นาํหนกักระเป๋าเทียวบินภายในได ้20 กก. เท่านนั (OA) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 

ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 

 ค่าภาษีในประเทศกรีซ 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือ (ตามทีระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที (ตามทีระบุ) 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) ผูช้าํนาญเส้นทาง คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัรานไีม่รวมถึง 

 ค่าแปลเอกสารในการยนืขอวีซ่า (ถา้มี) 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายทีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท,์ แฟกซ์, เครืองดืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชําระเงนิ งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

 งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมัดจาํตัวเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทเีกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

 วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยนืวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณีเดนิทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะ

ใหญเ่กิดความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีทอ่งเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพือทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงิน

คืน ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 

ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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 ในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไมรั่บผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ทา่นนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพอืขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยู่กับขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขนึเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หนา้ทีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขนึเครืองได ้

และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สําหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชนัประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนักเพิมเป็นสิทธิของ

สายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้นาํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่

เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐาน

ได ้ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกั

ส่วนทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ

ด้วยนําหนักกระเป๋าจริง ทังนีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชันธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี

เดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 

เอกสารในการยืนขอวซ่ีาเชงเก้น จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป  

เนืองจากต้องรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑูต 


