
 

HTC-TK-10D-GREECE 

 

 10 วนั กรีซ แกรนด์ทวัร์ 

 

 

บนิเข้า เอเธนส์– บนิออกจากเทสซาโลนิก ิโดยสายการบนิ เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส 

21-30 ตุลาคม 2565 
102,900 บาท  (กรุ๊ปเดียวเท่านั�น) 

(รวมวซ่ีาเชงเก้น และทปิต่างๆแล้ว) 

เอเธนส์ – มิโคนอส – ซานโตรินี (พร้อมบินภายใน 1 เที�ยว)  – ช้อปปิ� งเอาท์เลต็ – โครินท์ 

 ปาทรัส – เดลฟี– วหิารอพอลโล – คาลมับาก้า – เมทิโอร่า – เทสซาโลนิก ิ  

 
 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  
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10 วนั กรีซแกรนด์ทวัร์ 
(บินเข้า เอเธนส์– บินออกจากเทสซาโลนิกิ โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส) 

 

21 ตุลาคม 2565  กรุงเทพฯ  

19.30 น.  พบกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์  

23.00 น.  ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดยเที�ยวบิน TK69 (บินประมาณ 10.25 ชม.) สายการบิน บริการอาหารคํ�า และ 

อาหารเชา้ บนเครื�องบิน 
 

22 ตุลาคม 2565  อสิตันบูล – เอเธนส์ - อะโครโพลสิ - ช้อปปิ� งเอาท์เลต 

05.10 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปลี�ยนเครื�อง  

07.40 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์ โดยเที�ยวบิน TK1845 สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเครื�องบิน (บิน

ประมาณ 1.30 ชั�วโมง) 

09.05 น.   เดินทางถึง สนามบินเอเธนส์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   

นาํท่านเขา้ชม อะโครโพลิส (Acropolis)  เชื�อกนัว่าบนเนินเขาแห่งนี� เป็นที�สถิตของเทพีเอเธน่า ซึ� งต่อมา

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

พาร์เธนอน (Parthenon)  วหิารศกัดิ� สิทธิ� ที�สร้างขึ�นเพื�ออุทิศแด่เทพีอาเธน่า เป็นวหิารที�สร้างดว้ยหินอ่อนทั�ง

หลงัรายลอ้มดว้ยเสาหินแบบดอริกซึ� งไดรั้บการยอมรับวา่เป็นสถาปัตยกรรมชิ�นเอกของโลกที�สร้างขึ�นใน

โลกยคุคลาสสิกหรือยคุทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300  ปีก่อนคริสตกาล นาํท่านเดินทางสู่ยา่นเก่าแก่

บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิส ที�เรียกว่า พลากา (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเที�ยวจากทั�วทุกมุมโลก ถนน

หนทางตรอกซอกซอยเตม็ไปดว้ย ร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร คึกคกัพลุกพล่านไปดว้ยผูค้นทั�งกลางวนัและยาม

คํ�าคืน อิสระให้ท่านชอ้ปปิ� งของฝากของที�ระลึกมากมาย สุดเขตยา่นพลากา คือยา่นเมืองใหม่อุดมไปดว้ย

ร้านคา้แฟชั�นหรูระดบัโลก และ ถนนคนเดินที�เป็นระเบียบสวยงาม  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านถ่ายรูปกบัสนามกีฬาโอลิมปิก (Olympic Stadium) ซึ� งไดรั้บการบูรณะขึ�นมาใหม่และใช้ในการ

แข่งขนักีฬาโอลิมปิกเป็นครั� งแรกในปีค.ศ.1896  นาํท่านผา่นชมจตุัรัสซินตกัมา (Syntagma Square)  ที�ตั�ง

ของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม จากนั�นนาํท่านชอ้ปปิ� งเอาทเ์ลต ณ McArthurGlen Athens 

ซึ� งเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ ลดราคาสินคา้ 30-70% และมีร้านคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกกวา่ 120 ร้านคา้ ภายใน

เอาทเ์ลตแห่งนี�  อิสระใหท้่านชอ้ปปิ� งแบบจดัเตม็ ใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซื�อสินคา้แบรนด์เนมต่างๆ ไม่วา่จะ

เป็น Armani, Burberry, Gucci, Scotch & Soda, Nike, และ อื�นๆอีกมากมาย  
 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Stanley Hotel Athens **** หรือเทียบเท่า 

(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเลก็ 2 คืน สําหรับพกัซานโตรินี� และ มิโคนอส กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ฝากไว้ที�โรงแรม) 

 

23 ตุลาคม 2565  เอเธนส์ – มิโคนอส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (Box Breakfast) 

06.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพีราอุส (Piraeus) เพื�อขึ�นเรือ Ferry สู่เกาะมิโคนอส 

07.00 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองพีราอุส สู่ท่าเรือมิโคนอส 

09.45 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือ มิโคนอส 

  นาํท่านชม มิโคนอส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื�อหนึ� งว่า โฮรา (CHORA) ที�มีความงดงาม

ประกอบดว้ยบา้นเรือนสีขาวทุกหลงัตดักบัโบสถ์ และทอ้งฟ้าระเบียงดอกไมที้�รายรอบดว้ยกลุ่มเรือหลาก

สีสัน อนัเป็นภาพพื�นเมืองที�หาชมไดย้าก 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที�เรียกได้ว่า เกาะสวรรค์แห่งนกัท่องราตรี เกาะมิโคนอส 

(Mykonos) หนึ� งในหมู่เกาะไซคลาดิส ที�สวยงาม นาํท่านถ่ายรูปกบักงัหันลม หรือกงัหันกลางทะเลที�
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เรียกวา่ Kato Myloi ที�ตั�งเรียงรายอยูริ่มชายฝั�งเป็นซิมโบลิคของภูมิปัญญาชาวบา้นเนื�องจากเกาะนี� มีคลื�นลม

แรงเกือบตลอดปี  **เกาะมิโคนอส นั�นครบเครื�องดว้ยแสงสีเสียง สถานบนัเทิงยามคํ�าคืนผบั, บาร์ ที�มีอยู่

ทั�วทั�งเกาะ**** อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและชื�นชมความงามบนเกาะมิโคนอส 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที�พกั  Hotel Aphrodite / Hotel Porto Mykonos **** หรือเทียบเท่า 
 

24 ตุลาคม 2565  มิโคนอส - ซานโตรินี 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือมิโคนอส เพื�อขึ�นเรือเฟอร์รี� สู่เกาะซานโตรินี 

09.50 น.   เรือออกเดินทางจากท่าเรือเกาะมิโคนอส 

11.55 น.   เดินทางถึงท่าเรือฟิร่า เกาะซานโตรินี 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

 
 

บ่าย  นาํท่านชมหมู่บา้นเอีย (Oia Village) ตั�งอยูท่างตอนเหนือบนเกาะซานโตรินี เกาะที�ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 

ราชินีแห่งหมู่เกาะไซคลาดิส เพราะทั�วโลกต่างชื�นชมในทิวทศัน์ที�สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี�  

ที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 1,450 ปีก่อนคริสตกาล หมู่บา้นเอีย (Oia Village)  ไดชื้�อวา่เป็นหมู่บา้นที�

สวยที�สุดของเกาะนี�  มีความสวยงามตามแบบฉบบัของจินตนาการถึงเกาะในกรีซ บา้นสีขาวและยอดโบสถ์

ทรงโดมที�รายลอ้มดว้ยสีฟ้าสดจากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ทอ้งฟ้า หรือแมแ้ต่กรอบประตูหน้าต่างสีสัน

สดใส อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งและเก็บภาพตามอธัยาศยั 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Santorini Palace / El Greco Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
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25 ตุลาคม 2565  ซานโตรินี – เอเธนส์ (บินภายใน 1 เที�ยว) 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นอิเมอร์โรวิคลี (Imerovigli Village) อีกหนึ�งหมู่บา้นบนเกาะซานโตรินี ที�สามารถ

มองเห็นภูเขาไฟไดใ้กลก้วา่หมู่บา้นอื�นๆ นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์อนาสตาซิส (Church of Anatasis) 

และอิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพหมู่บา้นสีขาวที�ตั�งอยู่บนเนินเขาลดหลั�นระดบับนเกาะซานโตรินี แห่งนี�  ได้

เวลานาํท่านเที�ยวชมหมู่บา้นน่ารักๆอีกหนึ�งหมู่บา้นคือ หมู่บา้นฟิโรสเตฟานี (Firostefani Village) อีกหนึ�ง

หมู่บา้นเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานโตรินี และที�สร้างลดลั�นไล่ระดบัตามเนินเขา อิสระให้ท่านได้

เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี ซึ� งออกเสียงไดอี้กอยา่งวา่ ธีรา (Thira) นาํท่าน

สู่ตลาดสินคา้พื�นเมือง ที�มีสินคา้หลากหลายทั�งของที�ระลึก ที�ลว้นนาํมาวางจาํหน่ายให้กบันกัท่องเที�ยวเป็น

ถนนทอดยาวริมผา สามารถมองเห็นเรือสาํราญที�จอดอยูก่ลางทะเลเบื�องล่าง อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ

สวยงามของเกาะซานโตรินี หรือเลือกซื�อสินคา้พื�นเมืองที�มีวางจาํหน่าย แบ่งเป็นซอกซอยมากมาย 

 
 

16.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเกาะซานโตรินี 

18.35 น.  บินสู่ สนามบินเอเธนส์ (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชั�วโมง) 

19.20 น.   เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ 
 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Stanley Hotel Athens **** หรือเทียบเท่า 
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26 ตุลาคม 2565  เดลฟี – ปาทรัส – คลองโครินท์ – เอเธนส์    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางเรียบ คลองโครินธ์ (Corinth Canal) (ระยะทาง 83 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) 

เป็นคลองขุดเพื�อเชื�อมต่อระหวา่งระหวา่งอ่าวโครินท ์(Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ใน

ทะเลเอเจี�ยน (Aegean Sea) แนวคิดการขุดคลองนี� มีตั�งแต่ช่วง ��� ปีก่อนตริสตกาล แต่ไดเ้ริ�มขุดจริงในปี 

พ.ศ. ���� (ค.ศ. ����) จนขดุคลองสาํเร็จในปี พ.ศ. ���� (ค.ศ. ����) คลองแห่งนี� ไดช่้วยยน่ระยะเวลาการ

เดินทางระหวา่งอ่าวโครินท ์(Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ที�ปกติตอ้งไปออ้มแหลมเพโล

พอนนีส (Peloponese) ไดถึ้ง ��� กิโลเมตร คลองแห่งนี� มีความสูง �� เมตร กวา้ง �� เมตร และมีความยาว

ถึง �.� กิโลเมตร (�,��� เมตร) ลึก �� เมตร นาํท่านชมเมืองโบราณโครินธ์ (Ancient Corinth) หนึ�งในอดีต

เมืองท่าที�ยิ�งใหญ่ที�สุดของประเทศกรีซ  มีความมั�งคั�งและความหรูหราเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ� นเมื�อ

ศตวรรษที� 10 ก่อนคริสตก์าล ถูกปกครองโดยอาณาจกัรโรมนัโบราณของจูเลียส ซีซ่าร์ นาํท่านชม วิหารอะ

พอลโล (Apollo Temple) ซากเสาโรมนัโบราณนบัแต่อดีตที�ยงัคงความยิ�งใหญ่มาจนถึงปัจจุบนั  

 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองปาทรัส (Patras) (ระยะทาง 131 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั�วโมง) เมืองที�ใหญ่

เป็นอนัดบัสามของกรีซ รองจากเอเธนส์และพิราอุส เป็นเมืองศูนยก์ลางของเส้นทางการเดินเรือในทะเลโย

เนียนและยงัเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรเพโลปอนเนสอีกดว้ย นาํท่านผา่นชมและถ่ายรูปกบัมหาวิหารเซนต์

แอนดรู (St.Andrews Church) อีกหนึ� งคริสตจกัรที�ตั�งสูงตระหง่านอยู่เหนือเขตเมืองเก่า ถูกสร้างขึ�นในช่วง

ศตวรรษที� �� ภายในไดรั้บการประดบัประดาไปดว้ยไมแ้กะสลกั และโคมระยา้ที�น่าประทบัใจ ไดเ้วลานาํท่าน

เดินทางสู่เมืองเดลฟี (Delphi) อดีตเคยไดรั้บการขนานนามวา่เป็น สะดือของโลก “ Navel of the Earth” 
    
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรมที�พกั 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที�พกั Amalia Hotel **** หรือเทียบเท่า 
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27 ตุลาคม 2565  เดลฟี – วหิารอพอลโล – กาลมับาก้า  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นาํท่านเขา้ชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo)  ซึ� งถือวา่เป็นวิหารเทพแห่งแสงสวา่ง การละครและดนตรี 

ตั�งอยู ่บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี� เป็นหนึ�งในตวัแทนความศรัทธาของชาวกรีกที�มีต่อเทพเจา้ในอดีต วิหาร

แห่งนี� คือที�สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผูใ้ห้คาํพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อนัมีผลต่อจิตใจของ

ชาวกรีกทุกผูทุ้กนาม นาํชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ� งเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวกรีกโบราณ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น   
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง กาลมับากา้ (Kalambaka) (ระยะทาง 229 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) นคร

แห่งอารามลอยฟ้าที�มีชื�อเสียงไปทั�วโลก อยูใ่นเขตจงัหวดั Trikala ของประเทศกรีซ เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงเก่าแก่

มาตั�งแต่สมยัศตวรรษที� �� และถือวา่เป็นจุดหมายปลายทางของผูจ้าริกแสวงบุญ 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าในโรงแรมที�พกั 
 

นําท่านเข้าพกัสู่โรงแรมที�พกั Hotel Mateora Kastaki Kalambaka/ Hotel Divani**** หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

HTC-TK-10D-GREECE 

28 ตุลาคม 2565  เมทโิอร่า - เทสสโลนิก ิ
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางขึ�นชมอาราม เมทิโอร่า อารามซึ� งไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้น 

ปี 1988 แต่เดิมที�เมทิโอร่าเคยเป็นอารามที�ตั�งอยูบ่นยอดเขาถึง �� แห่ง แต่ปัจจุบนัจะเหลือเพียง � แห่งเท่านั�นที�

ยงัมีคนอาศยัและเปิดให้นกัท่องเที�ยวเขา้ชม  นาํท่านเขา้ชมอารามเมทิโอร่า (Meteora Monastery) บนยอดเขา

ซึ� งเป็นที�ตั�งของอารามหลายแห่งที�มีความพิเศษมากที�สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี� มีรูปร่างแปลกตาอนัเกิด

จากการกดัเซาะของแม่นํ� าปินิออส (PINEIOS) มาเป็นเวลานบัลา้นปี  เมทิโอร่าสถานที�ศกัดิ� สิทธิ� ที�สร้างอยูบ่น

กอ้นหินใหญ่สูงสง่า เป็นที�พาํนกัของนกับวชคริสตนิ์กายออร์โธด็อกซ์ (Orthodox)   ซึ� งในสมยัอดีตกาลได้

สร้างอารามไวบ้นยอดเขาเพราะมีความเชื�อที�วา่ จะไดใ้กลชิ้ดกบัสวรรค ์และเป็นการง่ายต่อการป้องกนัศาสนา

อื�นมารุกรานอีกดว้ย ดว้ยความโดดเด่นของการสร้างสรรคข์องศิลปะแบบไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านไดบ้นัทึก

ความมหศัจรรย ์ณ ที�แห่งนี�   

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น   
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) (ระยะทาง 227 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั�วโมง) 

เมืองท่าและเมืองที�ใหญ่เป็นลาํดบั 2 ที�ตั�งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมการคา้ รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการขนส่งของยุโรปตะวนัออกเฉียงใต ้นาํท่านเที�ยวชม

เมืองเทสซาโลนิกิ เมืองท่าและเมืองที�ใหญ่เป็นลาํดบั 2 ที�ตั�งอยู่ทางตอนเหนือของกรีซ นาํท่านถ่ายรูปกบั

หอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที�ตั�งตระหง่านอยูริ่มทะเล ถือเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมือง ถูก

สร้างขึ�นประมาณช่วงศตวรรษที�  15  เป็นป้อมปราการประจาํเมือง และใชเ้ป็นโรงฝึกทหาร มีช่วงหนึ� งที�ใช้

เป็นเรือนจาํเพื�อคุมขงันกัโทษดว้ย 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Holiday Inn / Imperial Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
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29 ตุลาคม 2565  เทสสโลนิกิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ� งมีหลกัฐานสําคญัๆ ทางประวติัศาสตร์

มากมาย นาํท่านถ่ายรูปกบัประตูหินรูปโคง้ (Arch of Galerious) สร้างขึ�นในปี คศ. 298 เพื�อเฉลิมฉลองชยั

ชนะของกาเลเรียส ซีซาร์ที�มีชยัชนะในการทาํสงครามกบัพวกเปอร์เซีย นาํท่านถ่ายรูปกบักาํแพงเก่าไบ

แซนไทน์ ที�เก่าแก่และยงัคงอนุรักษไ์วไ้ดอ้ยา่งดีเยี�ยม จากนั�นนาํท่านถ่ายรูปกบัมสัยิด Hamza Bey ที�สร้าง

มาในศตวรรษที� 15  
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนต ์ เดเมทริอุส (St. Demetrius Church) สร้างขึ�นในศตวรรษที� � แต่แลว้มหาวหิาร

เกิดอุบติัเหตุถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1917 และต่อมาไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสก

ที�งดงามดั�งเดิมตั�งแต่สมยัศตวรรษที� 5 นาํท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ (St.George's Rotonda) โบสถเ์ก่าแก่

สมยัโบราณถูกสร้างขึ�นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลเรียส ซีซาร์ (Galerius Ceasar) ซึ� งมีสถาปัตยกรรม

ที�สวยงามช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใชเ้ป็นสุเหร่า จากนั�นนาํท่านชอ้ปปิ� ง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้และ

ของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
 

18.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

21.20 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตนับูล โดยเที�ยวบินที� TK1894  (บิน 1.30 ชั�วโมง) บริการอาหาร เครื�องดื�ม 

และพกัผอ่น บนเครื�องบิน 

22.45 น.   เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล แวะเปลี�ยนเครื�อง 
 

30 ตุลาคม 2565   อสิตันบูล - กรุงเทพมหานคร 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชั�วโมง) 

15.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ กรณทีี�พระราชวงัหรือสถานที�ท่องเที�ยวใดปิด จะแจ้งและหาสถานที�เที�ยวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ *** 
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10 วนั กรีซแกรนด์ทวัร์ 
ราคาทัวร์ 102,900 บาท     21-30 ต.ค. 65 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  21-30 ตุลาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 102,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 18,000 

เด็กอาย ุ2-�� ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 98,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มตน้ที�ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง Confirm เท่านั�น) 

87,000 – 120,000 

ไม่เอาตั�วเครื�องบิน BKK-IST-SKG//ATH-IST-BKK หกัค่าตั�ว (ผูใ้หญ่) 25,000 

กรณีมีวซ่ีาเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวซ่ีาท่านละ 2,800 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที� 

สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที�  27 พฤษภาคม 2565) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื�อทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 20 กก. (TK/ OA) 

 กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand Carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยวกรีซ (ตามที�ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี�รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส  (TK/ OA) 

 นํ�าหนกักระเป๋าเที�ยวบินภายในได ้20 กก. เท่านั�น (OA) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ�ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,�00,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายเุกิน 85 

ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเชื�อ Covid 19 

 ค่าภาษีในประเทศกรีซ 

 คา่ที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อ (ตามที�ระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� (ตามที�ระบุ), ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) ผูช้าํนาญเส้นทาง คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าแปลเอกสารในการยื�นขอวีซ่า (ถา้มี) 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซึ� งท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายที�โรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท,์ แฟกซ์, เครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 

 งวดที� 2 : ชําระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ� นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื�องบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

 วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะ

ใหญ่เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3� วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยว

อื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
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 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงิน

คืน ในกรณีที�ทา่นปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 

ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง เพราะโดยปกตินักท่องเที�ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั�น

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่าง

กนั ซึ� งอาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ใน

การปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ ��-�� กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร

ชั�นประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ� าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของ

สายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่

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

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกั

ส่วนที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ� าหนกักระเป๋าจริง 

ทั�งนี� จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�นธุรกิจ (Business) 

ดงันั�นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไมค่รอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 

เอกสารในการยื�นขอวซ่ีาเชงเก้น จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป  

เนื�องจากต้องรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑูต 
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แบบฟอร์มสํารองที�นั�ง 

 10 วนั กรีซแกรนด์ทวัร์ 
ราคาทัวร์ 102,900 บาท     21-30 ต.ค. 65 

 
ลาํดบั

ที� 

ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์

โทรศพัท ์

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบ)ุ 

สถานทูตที�ท่านเคยสแกน

ลายนิ�วมือในการยื�น 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
 

       

       

       

       

       

 

 

 

ชื�อผู้สํารองที�นั�ง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 

โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 

โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

 


