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ก าหนดการเดินทาง  : 21-30 เมษายน 2566 / 4-13 พฤษภาคม 2566 
23.00 น.  บินลดัฟ้าสู่เมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี โดยเท่ียวบินท่ี TK069 (เดินทางประมาณ 10.20 ชั่วโมง) 
 
วันแรก  อิสตันบลู(ตุรกี)-เทสซาโลนีกี (กรีซ)       (-/L/D) 
 
05.15 น. ถึงอิสตนับูล (Istanbul) เปลี่ยนเครื่อง 
07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเทสซาโลนีกี (Thessaloniki) โดยเท่ียวบินท่ี TK1881 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 

ชั่วโมง) 
08.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเทสซาโลนีกี (Thessaloniki International Airport) แห่งเมอืงเทส

ซาโลนีกี ประเทศกรีซ ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง รบัสมัภาระจากนัน้น าท่านเขา้สู่ตวัเมือง 
 เมืองเทสซาโลนีกี (Thessaloniki) เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัอนัดบัสองของกรีซ และเป็นเมืองหลวงของเขต

มาซีโดเนีย ไดถ้กูสรา้งขึน้ในราวปี 315 ก่อนคริสตกาล โดยกษัตริยค์ลัแซนเดอรแ์ห่งมาซีโดเนีย 
(Macedonia) น าท่านชม พพิิธภัณฑโ์บราณคดี (Archaeological Museum) เป็นสดุยอดพิพิธภณัฑ์
อนัดบัตน้ๆ ของกรีก ท่ีมีหลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตรที์บ่งบอกถึงความเป็นมา ความเจริญรุง่เรืองของ
ชาวกรีกในอดีต เช่น รูปแกะสลกั เสาประต ูเครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวนั เครื่องประดบั ท่ีนกัโบราณคดีคน้พบ
ในบริเวณนี ้

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชมเมืองเทสซาโลนีกี เร่ิมจาก ประตูโค้งกาเลเรียส (Arch of Galerious) และหอคอยกลม 

Rotunda สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.299และ303  โดยซุม้ประตโูคง้สรา้งเพื่อเฉลิมฉลองชยัชนะในการท าสงคราม
กบัพวกเปอรเ์ซีย เสานัน้มีลวดลายแกะสลกัสวยงาม ส่วนหอคอยกลมนัน้เป็นอาคารท่ีถกูสรา้งดว้ยอิฐหนา
ทึบท่ีเชื่อมต่อกบัประตโูคง้ไดอ้ย่างลงตวั สรา้งขึน้เพื่อใหเ้ป็นสุสานส่วนพระองคข์องกษัตริยใ์นยุคนัน้  

 ชมก าแพงเก่าไบแซนไทน ์(City Wall) และ หอคอยขาว (White Tower) ซึ่งเป็นเสมอนสญัลกัษณข์อง
เมืองเทสซาโลนีกี  ชมโบสถนั์กบุญดีมีเทรียส (Church of Demetrious) เป็นคริสตจกัรไบเซนไทนท่ี์ยงัคง
หลงเหลืออยู่ ถกูสรา้งขึน้ในราวศตวรรษท่ี 4 เพื่อใหเ้ป็นโบสถข์องชาวคริสเตียน 
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จากนัน้ น าชม ตลาดโมดิอาโน (Modiano Market) ส่วนใหญ่ขายสินคา้พืน้เมือง เครื่องเทศ ผกั ปลา และชีส 
บรรยากาศในแบบพืน้เมืองเก่าแก่ท่ีมีมนตเ์สน่หน่์าเดินเท่ียวอย่างมาก 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า จากนัน้น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 4* 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดินทางสู่เมืองเมทีโอรา่ (Meteora) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  
เท่ียง แวะรบัประทานอาหารกลางวนัท่ีกาลมับากา้ 
บ่าย ถึงเมทีโอรา่น าท่านชมส านักสงฆแ์ห่งเมทีโอรา (Monasteries of Meteora) เป็นส านกัสงฆเ์ก่าแก่ตัง้แต่

ยคุคริสตวรรษท่ี 14 ท่ีตัง้อยู่บนเนินหินสงูท่ีตอ้งใชค้วามบากบั่นของพระสงฆผ์ูม้ีจิตศรทัธาแรงกลา้ปีนป่าย
ขึน้ไปดว้ยเชือกและนั่งรา้น และก่อสรา้งส านกัสงฆข์ึน้มาบนแท่งหินแห่งนี ้ต่อมาไดเ้ปลี่ยนเป็นการใชบ้นัได
เชือกหรือแหท่ีมีตะขอเกี่ยวโดยมีนกับวชคอยช่วยดึงขึน้ไป ต่อมาไดม้ีการปรบัเปลี่ยนและสรา้งเป็นบนัได
ทางเดินเพื่อเขา้สู่ตวัส านกัสงฆไ์ดอ้ย่างสะดวกขึน้เมื่อรอ้ยกว่าปีนีเ้อง ปัจจบุนัส านกัสงฆไ์ดร้บัการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1989 และไดร้บัตัง้ใหเ้ป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธิ์อย่างเป็น
ทางการของกรีซในปี 1995 อีกดว้ย น าท่านเดินชมโดบรอบและถ่ายรูปกบัสวนสวยๆ ภายในโบสถ์ 

เย็น เดินทางกลบัเขา้ตวัเมืองกาลมับากา้ รบัประทานอาหารค ่า เขา้สู่ท่ีพกั 4* 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเดลฟ่ี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)  

เมืองเดลฟ่ี (Delphi) เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ของโหราจาร (ไพเธีย) แห่งวิหารอพอลโล ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาใน
การตดัสินใจส าคญัของผูป้กครอง โดยชาวกรีกโบราณมองว่าศนูยก์ลางของโลกอยู่ท่ีเดลฟ่ี์ โดยมีอนสุาวรีย์
หินเป็นสะดือของโลก เดลฟ่ี์ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีไหล่เขาท่ีลาดชันของภูเขาปารน์าสซุส ท่ีสามารถมองเห็นท่ีราบ
ชายฝ่ังทางทิศใต ้ปัจจบุนัเป็นเหล่งโบราณคดีท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี

ค.ศ. 1987 ในฐานะเป็นอนสุรณส์ถานท่ีสรา้งขึน้โดยรฐักรีกโบราณและแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกนัของชาวกรีก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชม วิหารแห่งอพอลโล (Temple of Apollo) ชมซากเทวสถานของเทพแห่งแสงสว่าง การละคร

และดนตรี ตัง้อยู่บนเนินเขาท่ีลาดชันของภูเขาพารน์าสซุส วิหารแห่งนีเ้ป็นตัวแทนและเป็นศูนย์รวมของ
ความศรัทธาชาวกรีกโบราณท่ีมีต่อองค์เทพอะพอลโล ชม กีฬาสถานแห่งเดล์ฟ่ี (Stadium of Delphi) 
ตัง้อยู่บนจดุสงูสดุของแหล่งโบราณคดีเดลฟ่ี์ เป็นจดุท่ีสามารถมองเห็นซากวิหารแห่งอพอลโลท่ามกลางภูมิ
ทศันท่ี์เป็นหบุเขาสงูชัน กีฬาสถานแห่งนีส้รา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตกาล มีความยาว 178 เมตร ถือ
เป็นสนามกีฬาโบราณท่ีดีท่ีสดุในกรีซ จากนัน้เดินทางต่อไปยงัเมืองอะราโฮวา 

เย็น  เดินทางเขา้ท่ีพกั รบัประทานอาหารค ่า พกัผ่อน  4*   

วันที่สอง เทสซาโลนีกี-กาลัมบาก้า-เมทีโอร่า-กาลัมมาก้า     (B/L/D) 

วันที่สาม กาลัมมาก้า-เดลฟ่ี-อะราโฮวา        (B/L/D) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั จากนัน้เดนิทางไปยงัเอเธนส์  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านปาลก้์า สแควร ์(Plaka Square) ย่านเก่าแก่บรเิวณเชงิเขาอะโครโปลสิ โดยใหท้่าน

เดนิซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทัว่ทุกมุมโลก แต่ละตรอกซอกซอยในย่านนี้เต็มไปด้วยร้านคา้ 
ร้านอาหาร ภตัตาคาร บาร์ ที่คกึคกัพลุกพล่านทัง้กลางวนัและกลางคนื ชมและเลอืกซื้อสนิค้าท้องถิ่น 
ของฝากพืน้เมอืงและของทีร่ะลกึมากมาย 

จากนัน้ น าท่านเดินทางไปยงัแหลมซูเนียน ห่างไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ระยะทาง 77 กม. (ประมาณ 1 
ชัว่โมง 30 นาท)ี  เดนิทางถึง แหลมซูเนียน (Cape Sounion) แหลมทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรอตั
ตกิา้ ในอ่าวซาโรนิค ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ วิหารแห่งโพไซดอน (Temple of Poseidon) อนุสรณ์สถานหลกั
ของยุคทองแห่งเอเธนส ์โดย “เทพโพไซดอน” เป็นเทพแห่งท้องทะเล ตามความเชื่อของชาวกรกี คอย
ปกป้องพทิกัษ์มหาสมุทรทัง้หมดในโลกนี้ วิหารสร้างขึ้นราว 444-440 ปีก่อนคริสตกาล ตัง้อยู่บรเิวณ
หน้าผาสงู 60 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  เป็นวหิารหนิอ่อนทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้มมีุขดา้นหน้าพรอ้มหวัเสา
แบบดอรกิ 6 ต้น (พงัทลายไปแลว้) ล้อมด้วยเสาสงูรอบวหิาร 38 ต้น (แต่เหลอืใหเ้หน็ซากเพยีง 16 ต้น
ในปัจจุบัน) รูปทรงสถาปัตยกรรมของวิหารคล้ายวิหารเฮเฟสตัสที่อะโครโปลิส ซึ่งอาจจะเป็นคน
ออกแบบสรา้งคนเดยีวกนั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงเอเธนส์ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เขา้สู่ทีพ่กั   4*   
 
 

 

 

เชา้ รบัอาหารเชา้แบบกล่อง จากนัน้เดนิทางไปยงัท่าเรอื Pireus Port 
07.00 น. เดนิทางโดยเรอื World Champion Jet ไปยงัเกาะมโิกนอส 
09.35 น.  ถึงท่าเรอื Troulos ของ เกาะมิโกนอส (Mykonos) เป็นหนึ่งในหมู่เกาะกกิลาเดสในทะเลอเีจยีน มพีื้นที่

ทัง้หมด 85.5 ตร.กม. โดยมจีุดสูงสุดอยู่ 341 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยู่ใน
เมอืงมโิกนอส ซึง่เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของเกาะ มฉีายาว่า “เกาะแห่งสายลม” เป็นจุดหมายปลายทางของ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่วส าคญัแห่งหนึ่งของกรซี และเป็นที่รู้จกักนัดใีนดา้นสถานบนัเทงิยามค ่าคนืทีเ่ตม็
ไปดว้ยชวีติชวีา 
รถรับท่านเดินทางไปยังเมืองเก่าย่าน Matogiannia ชมโบสถ์ออโธดอกซ์ Panagia Pasraportiani 
Church ซึง่เป็นโบสถ์สขีาวรูปทรงแปลกตาตัง้อยู่รมิทะเลเป็นแลนด์
มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกนัเป็นจ านวนมาก ชม กาโต้ 
มยัยอย (Koto Myloi) โรงสีกังหนัลมโบราณที่ตัง้เรยีงรายอยู่รมิ
ทะเลจ านวน 7 หลัง เป็นกังหันลมประวัติศาสตร์ของเกาะมา
ยาวนานหลายศตวรรษ  เป็นสญัลกัษณ์ของเกาะที่ผู้มาเยอืนต้อง
มาถ่ายรูปเป็นหลกัฐานว่า “มาถงึเกาะมโิกนอสแลว้” 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

วันที่สี ่  อะราโฮวา-เอเธนส-์แหลมซูเนียน       (B/L/D) 

วันที่ห้า  เอเธนส-์เกาะมิโกนอส         (B/L/D) 
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บ่าย น าท่านชม เวนิซน้อย (Little Venice) หมู่บ้านรมิทะเลที่เคยเป็นจุดแวะพกัทางทะเลที่ส าคญัแห่งหนึ่ง
บนเส้นทางระหว่างเวนิสกบัเอเชีย ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 โดยเกาะมโิกนอสเคยอยู่ใต้การปกครองของ
ชาวเวนิส จงึเป็นเหตุผลใหบ้้านเรอืนในเมอืงเตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมเวเนเชี่ยน  ให้อิสระท่านชอปป้ิง
สินค้าพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั   

เยน็ เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั เชค็อนิทีพ่กัจากนัน้เดนิทางไปรบัประทานอาหารค ่าในภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 กลบัเขา้สู่ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 4*   
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้น าท่านไปยงัท่าเรอืเพื่อเดนิทางต่อไปยงัเกาะซานโตรนิี่   
09.55 น. ออกเดนิทางจากท่าเรอืโดยเรอืเฟอรร์ีส่ปีดโบท สู่เกาะมโิกนอส 
11.50 น. เดนิทางถงึเกาะซานโตรนิี่ น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั   

บ่าย เที่ยวชม เกาะซานโตริน่ี (Santorini) หรอืเกาะตีร่า Thera (ชื่อเดมิในภาษากรกี) เป็นเกาะทางตอนใต้
ของทะเลอเีจยีน ห่างจากกรซีแผ่นดนิใหญ่ราว 200 กม. เป็นเกาะในฝันของหลายคนทัว่โลกทีไ่ฝ่ฝันว่าจะ
มาเยอืนเกาะทีม่คีวามงดงามดุจราชนิีแห่งหมู่เกาะกกิลาเดส ทีป่ระกอบดว้ยเกาะน้อยใหญ่มากมาย เช่น 
เกาะครีต มิโกนอส ถึงแม้ซานโตรินี่จะมขีนาดเล็กแต่ได้รบัยกย่องเป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน”  
ทัง้นี้นักประวตัิศาสตรบ์างส่วนเชื่อว่าการเกดิสนึามคิรัง้ใหญ่ส่งผลใหอ้ารยธรรมมโินอนับนเกาะครตีตอ้ง
ล่มสลาย ส่วนทีซ่านโตรนิี่มทีฤษฎเีชื่อว่ามกีารระเบดิของภูเขาไฟฟีร่าท าใหซ้านโตรนิี่มเีกาะที่เป็นปล่อง
ภูเขาไฟให้เห็นในปัจจุบนัจนเป็นที่มาของต านานแอตแลนติส 
หรอื ทวปียกัษ์ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกที่จมน ้าสญู
หายไป จึงท า ให้ซานโตรินี่มีความโดดเด่นที่สมบูรณ์ทัง้
ทศันียภาพและวฒันธรรม 

  ชม หมู่บ้านไพรกอส (Pyrgos village) เป็นหมู่บ้านสูงที่สุดบน
เกาะ โดยตัง้อยู่บนหน้าผาที่ให้ทศันียภาพอนังดงามทัง้สองฝัง่
ของเกาะซานโตรนิี่ สามารถมองเหน็หุบเขาสเีขยีวท่ามกลางทะเลอนักวา้งใหญ่  ภายในหมู่บา้นทีม่ถีนน
แคบ ๆ คดเคี้ยว มรี้านเหล้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบ้านหนิน่ารกัที่ยงัคงสถาปัตยกรรมกิกลาเดส
ดัง้เดมิ ขณะเดยีวกนัยงัมไีร่องุ่นทีม่โีบสถ์โดมสนี ้าเงนิโดดเดน่กลางทุ่งเก๋ไก๋น่ารกัเป่ียมลน้ดว้ยมนต์เสน่ห ์ 
น าท่าน  ชม Santo Winery ท่ีน่ีมีไวน ์ใหท่้านเลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่เเพง เเถมรสชาตินุ่มลิน้ท่ีไม่ควร
พลาดลิม้ลองและเลือกซือ้กลบัไปยงัท่ีพกัคืนนี ้หรือเป็นของฝาก  

จากนัน้ น าท่านไปยงั หมู่บ้านเอีย (Oia village) หมู่บา้นเลก็ ๆ ตอนเหนือสุดของเกาะห่างจากเมอืงฟีร่า 15 กม. 
ในสมยักรกีโบราณเคยเป็นท่าเรอืของเมอืงฟีร่าโบราณ ซึ่งตัง้อยู่บนเขาเมซ่า วูโน่ หมู่บ้านเอยีเคยเจรญิ
สงูสุดในปลายศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20 จากกองเรอืการคา้ของตนเองในแถบทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนตะวนัออก โดยเฉพาะอย่างเสน้ทางการคา้จากอเลก็ซานเดรยีในอยีปิต์สู่รสัเซยี หมู่บา้นแห่งนี้ไดช้ือ่
ว่าเป็น “หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดของเกาะ” ภายในหมู่บา้นเป็นตรอกซอกซอยเลก็ ๆ  ทีส่ามารถเดนิชมววิได้
ตลอดแนว หมู่บา้นเตม็ไปดว้ยอาคารหนิปูนสขีาว หลงัคาโดมสฟ้ีาทีโ่ดดเด่น ทีภ่าพถ่ายในนิตยสารและ
สื่อต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวมกัมรีูปของหมู่บ้านแห่งนี้ ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้างานฝีมือของคน
ทอ้งถิน่ และชมพระอาทติยอ์สัดงทีง่ดงามทีสุ่ดบนเกาะในบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนตกิ ซึง่เป็นไฮไลท์
ของเกาะไม่ควรพลาด   

วนัท่ีหก  เกาะมิโกนอส – เกาะซานโตริน่ี (คืนท่ี1)      (B/L/D) 
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ค ่า หลงัรบัประทานอาหารเยน็ น าท่านเขา้เชค็อนิทีพ่กั โรงแรมระดบั 3-4 ดาว ทีเ่มอืงฟีร่า 
 Option : ท่านท่ีต้องการพกัท่ีเมืองเอียสามารถแจ้งล่วงหน้าเมื่อจองทวัร์ เพ่ือให้บริษัทฯ หาท่ีพกั

และเสนอราคาส่วนต่างให้ทราบอีกครัง้ โรงแรมในเมืองเอียจะแพงกว่า  
ห้องพกัแต่ละท่ีจะมีเพียงไม่ก่ีห้อง ท่านท่ีมาด้วยกนัเป็นกลุ่มอาจต้องอยู่แยกกนั   

 
 
 

เชา้ หลังรบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านไปยงัสถานีเคเบิลคาร์ เพื่อชมความ
งดงามของเมอืงฟีร่าในมุมทีแ่ตกต่าง ฟิร่าเป็นเมอืงเอกของเกาะและภูมทิศัน์อนัน่าทึ่งของชายหาดและ
ท่าเรอืที่เต็มไปเรอืส าราญมากมายกระจายอยู่ทัว่ปากอ่าวสู่ทอ้งทะเลกว้าง มองเหน็ภูเขาไฟกลางทะเล
จากระดบัความสงู 220 เมตร จากนัน้กลบัขึน้สู่ตวัเมอืงฟิร่าดว้ยการนัง่ลา (หรอืเลอืกกลบัโดยเคเบลิคาร์
กไ็ด ้แต่ควิค่อนขา้งยาวมาก)  

จากนัน้ เดนิชมเมอืง ฟิร่า (Firá) เป็นเมอืงเอกและเมอืงใหญ่ที่สุดของเกาะซานโตรนิี่ “ฟิร่า” ออกเสยีงของค าว่า 
“Thíra” ซึ่งเป็นชื่อเดมิของเกาะในภาษากรกีโบราณ ตัง้อยู่รมิทะเลกลางเกาะรูปพระจนัทร์เสีย้วตรงขา้ม
กบัเกาะภูเขาไฟสองลูก ไดแ้ก่ เกาะเนอา กามเมนนี่ Nea Kammeni (เกาะใหญ่) กบั เกาะปายเลยี กาม
เมนนี่ Palaia Kammeni (เกาะเล็ก) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันธรรมชาติที่ผสมผสานวัฒนธรรมที่
แสดงออกผ่านอาคารบา้นเรอืน รา้นอาหารและรา้นกาแฟเรยีงรายอยู่ตามหน้าผา แต่ละรา้นมรีะเบยีงยื่น
ออกจากตวัอาคารเปิดโล่งให้นักท่องเที่ยวได้สมัผสัธรรมชาติอย่างเต็มที ่มองเหน็โดมสฟ้ีาของโบสถ์ที่
สรา้งจากปูนขาวดูเรยีบง่ายแต่ทรงเสน่ห ์บา้นเรอืนหลากสสีนัตัง้ลดหลัน่ลงมาตามไหล่เขาตดักบัท้องฟ้า
สคีราม มองเหน็แสงวาววบัของท้องน ้าที่สะท้อนจากแสงอาทติย ์ ให้ท่านไดพ้กัผ่อนกบับรรยากาศของ
เกาะสวรรคแ์ห่งทะเลอเีจยีน และเลือกซ้ือของฝาก ของทีร่ะลกึแห่งความทรงจ ามากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย จากนัน้ ชม หาดทรายสีด ามคีวามยาว 5 กม. เป็น 1 ใน 3 ชายหาดทีย่าวทีสุ่ดในซานโตรนิี่ น ้าทะเลลกึ 

และเตม็ไปดว้ยเตยีงตากอากาศและร่มกนัแดด เป็นหาดทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ทีใ่หน้ักท่อง
เที่ยงเล่นกิจกรรมทางน ้าได้หลากหลายประเภท สามารถเดนิชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยร้านค้าและ
นักท่องเทีย่วทีค่กึคกั เป็นชายหาดทีม่นีักท่องเที่ยวมากทีสุ่ดบนเกาะซานโตรนิี่ นอกจากนี้ยงัน าท่านชม
หาดทรายสีแดง ทีด่นิเป็นสสีม้ออกแดงตดักบัทอ้งทะเลสฟ้ีาดูสวยงามแปลกตายิง่นัก 

จากนัน้ น าท่านกลบัสู่ทีพ่กั  
 

เยน็วนันี้ใหอ้สิระพกัผ่อน เลอืกเดนิเล่นตามอธัยาศยั และเลอืกซื้ออาหารเยน็ในแบบทีท่่านตอ้งการ  
(ไม่รวมในทวัร)์ เพื่อใหท้่านไดด้ื่มด ่าบรรยากาศของเกาะสวรรคแ์ห่งนี้ไดอ้ย่างเตม็ที่ 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีเจด็ เกาะซานโตริน่ี – เมืองฟิร่า-ซานโตริน่ี(คืนท่ีสอง)     (B/L/-) 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนัน้เดนิทางไปยงัสนามบนิ 
10.35 บนิลดัฟ้าเดนิทางกลบัสู่เอเธนสโ์ดยสายการบนิภายในประเทศ 
11.30 ถงึเอเธนสแ์ลว้รถรบัท่านเขา้สู่ตวัเมอืง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย เดนิทางไปยงั จตัุรสัซีนดกัมา (Syntagma Square) ที่ตัง้ของรฐัสภาแห่งชาติและอนุสรณ์ทหารนิรนาม 
แวะถ่ายรูปบรเิวณหน้าท าเนียบประธานาธบิด ีทีเ่คยเป็นพระราชวงัหลวงมาก่อน  ดา้นหน้าจะมทีหารใส่
ชุดพืน้เมอืงเฝ้าอยู่และเปลีย่นเวรยามทุกๆชัว่โมง ผ่านชมมหาวทิยาลยัแห่งชาตแิละกาโปดสิเตรยีน ของ
เอเธนส ์(National and Kapodistrian University of Athens) เป็นหอสมุดแห่งชาตแิละสถาบนัอุดมศกึษา
ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของกรกียุคใหม่ทีใ่หค้วามส าคญัดา้นวชิาการและภูมปัิญญาสมยัใหม่ เป็นมหาวทิยาลยัร่วม
สมยัแห่งแรกในแถบเมดเิตอร์เรเนียนตะวนัออก และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยใหญ่ที่สุดในยุโรป  ชม 
สนามกีฬาโอลิมปิก (Panathenaic Stadium)  สนามกีฬาอเนกประสงค์ที่มีความส าคัญทาง
ประวตัศิาสตรก์ารกฬีา โดยเป็นสนามกฬีาทีใ่ชแ้ขง่ขนัความสามารถดา้นร่างกายของมนุษยแ์ห่งแรกของ
โลก และใช้ในพธิเีปิดและปิดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกครัง้แรกในปีค.ศ.1896 ด้วยกีฬา 9 ชนิด และเป็น
สนามกฬีาแห่งเดยีวในโลกทีส่รา้งดว้ยหนิอ่อนทัง้หมด ประตูชยัฮาเดรียน (Arch of Hadrian) ประตูชยั
โรมนัทีส่รา้งเพื่อเฉลมิฉลองการมาของจกัรพรรดฮิาเดรยีนแห่งจกัรวรรดโิรมนั ซุม้ประตูถูกสรา้งใหค้ลา้ย
อนุสาวรยี์ โดยใช้หนิอ่อนจากภูเขาเพนเตลกิอน ซึ่งหนิอ่อนจากภูเขานี้ถูกน าไปสร้างวหิารพาร์เธนอน
และสิง่ปลูกสร้างที่มชีื่อเสยีงอื่น ๆ  ในกรุงเอเธนส์ การก่อสร้างอยู่ในแนวก าแพงเมอืงโบราณที่พงัทลาย
ไปแล้ว ซึ่งเป็นแนวแบ่งระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัเมอืงใหม่ของกรุงเอเธนส ์เป็นซุ้มประตูที่ใช้การวางหนิ
อ่อนทีต่ดัมาทบัซอ้นกนั สงู 18 เมตร กวา้ง 13.5 เมตร ลกึ 2.3 เมตร เป็นแบบก่อสรา้งทีไ่ดส้มมาตรและ
สมบูรณ์แบบอย่างเหลอืเชื่อ และประตูชยัและซุม้โคง้ตกแต่งดว้ย “หวัเสาโครนิเธยีน” (1 ใน 3 รูปแบบหวั
เสาคลาสสคิของกรกี) ซึง่ลกัษณะเป็นช่อใบมะกอก ซึง่ถอืเป็นประเภทหวัเสาทีม่คีวามหรูหรามากทีสุ่ด 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า เขา้สู่ทีพ่กั 4* 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า จากนัน้ชม อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์ (Acropolis of Athens) ป้อมปราการ
โบราณทีต่ัง้อยู่บนโขดหนิขนาดใหญ่เหนือกรุงเอเธนส ์ซึง่มซีากอาคารโบราณหลายแห่งทีม่คีวามส าคญั
ทางสถาปัตยกรรมและประวตัิศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียง
ทีสุ่ด เช่น วิหารพารเ์ธนอน (the Parthenon) วหิารทีส่รา้งขึน้
ในปี 447-432 ก่อนครสิตกาลเพื่อบูชาเทพอีะธนีา ซึ่งสร้างด้วย
หนิอ่อนทัง้หลงั ทีม่คีวามโดดเด่นดว้ย “หวัเสาแบบดอรกิ” (1 ใน 
3 รูปแบบหวัเสาคลาสสคิของกรกีทีน่ิยมน ามาใช้สถาปัตยกรรม
ยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบนั) ด้านหน้า 8 ต้น และด้านขา้ง 18 ต้น 
ในศตวรรษที่ 6 วหิารถูกปรบัเปลี่ยนเป็นโบสถ์ครสิต์นามว่า “โบสถ์แห่งเธโอโตกอส” หรอื โบสถ์มารดา
แห่งพระบุตร ต่อมาในศตวรรษที่ 14 ชาวเติร์กได้บูรณะวหิารแห่งนี้เป็นโบสถ์ครสิต์นิกายกรกีออร์โธด๊

วนัท่ีแปด เอเธนส์ – สนามกีฬาโอลิมปิก-ประตูชยัฮาเดรียน                   (B/L/D) 

วนัท่ีเก้า อโครโปลิส - วิหารพารเ์ธนอน-วิหารอะธีน่าไนก้ี- ชอปป้ิง                (B/L/D) 
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อกซ์ก่อนทีก่ลายเป็นมสัยดิ แต่กพ็งัเสยีหายอย่างหนักในศตวรรษที ่17 โดยกองทพัออตโตมนัใชป้้อมอะ
โครโปลสิเป็นฐานทพัแต่ถูกฝ่ายเวเนเชี่ยนใช้ปืนใหญ่ยงิถล่มใส่วหิารพาร์เธนอนจนพงัพนิาศ และปล้น
เอารูปป้ันต่างๆ เช่น รูปป้ันของโพไซดอน รูปป้ันมา้ของเทพอีะธน่ีา วิหารแห่งอะธีน่าไนก้ี (Temple of 
Athena Nike) สรา้งขึน้เมื่อ 420 ปีก่อนครสิตกาลเพื่อถวายและเฉลมิฉลองแด่เทพอีะธน่ีาทีอ่งคอ์ุปถมัภ์
ของเมอืงที่ท าใหไ้ด้รบัชยัชนะ (ไนกี้ Nike ในภาษากรกีแปลว่า “ชนะ) โดยเป็นวหิารที่ม ี“หวัเสาแบบไอ
โอนิก” (1 ใน 3 รูปแบบหัวเสาคลาสสิคของกรีก) เก่าแก่ที่สุดบนป้อมอะโครโปลิส นอกจากนี้ยงัมี
พระราชวงัและทีอ่ยู่ของขา้ราชบรพิาร และวหิารบูชาเทพเจา้องคอ์ื่น ๆ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย เดินเล่นย่าน  Monastiraki Square  ย่านนี้ตั้งชื่อตามอารามเล็กๆ ใจกลางเมือง เป็นย่านขายสินค้า
พื ้นเมือง ถั่ว ขนมหวาน และมีสินค้าของฝากมากมาย มีร้านอาหารท้องถิ่น และศูนย์การค้าเล็กๆท่ี
หลากหลาย ในบริเวณศูนย์กลางจตุรสัยังมีโบสถเ์ก่าแก่ นอกจากนีย้ังสามารถเดือนเชื่อมต่อไปยังถนน 
Ermou Street เพื่อชม โบสถ์ยุกไบเซนไทน์ใจกลางเมืองท่ีชื่อว่า Church of Panagia Kapnikarea ได้อีก
ดว้ย ใหอ้ิสระท่านเดินเล่น ชอปปิ้งและชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีแทรกตวัอยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆ โดยมี
วิวทิวทศันข์องอะโคโพลิสแห่งเอเธนสเ์ป็นฉากหลงั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น จากนั้นยืดเสน้ยืดสายด้วยการแวะชอปปิ้งไปท่ี McArthurGlen Designer Outlet 

Athens ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ท่ีราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO 
RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆอีกมากมาย 

19.00  เดินทางเขา้สู่สนามบิน  
22.00 น. ออกเดินทางสู่อิสตันบูล ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน Turkish Airline เท่ียวบินท่ี TK1846 (ใช้เวลา

เดินทาง 1.30 ชั่วโมง) 
23.30 น. ถึงอิสตนับูล เปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศไทย 
 
 
01.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  โดยสายการบิน Turkish Airline เท่ียวบินท่ี TK068 (ใชเ้วลาเดินทาง 9.30 

ชั่วโมง) 
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพ สนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 
 

วนัท่ีสิบ อิสตนับูล-กรงุเทพฯ                       
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อตัราค่าบริการ   

 วนัท่ีเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2ท่าน 

ตัว๋บิน Eco 
ราคาทวัร ์

บิน Business 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

21-30 เมษายน 2566 
4-13 พฤษภาคม 2566 

119,500.- 215,500.- 
*ต้องอพัเดทราคาอีกครัง้* 

18,000.- 

**กรณุาอพัเดทราคาอีกครัง้ เน่ืองจากเป็นการประมาณราคาล่วงหน้า** 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
 ตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั เสน้ทางทีร่ะบุในโปรแกรม ชัน้ท่องเทีย่ว (ไป–กลบัพรอ้มคณะ) สายการบนิ Turkish Airlines   

 ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร ์

 โรงแรมทีพ่กัตามระบุ หรอืเทยีบเท่าในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  

 ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ  

 ค่ารถ-รบัส่ง น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าวซี่าเขา้ประเทศกรซี 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหน้าทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม         
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพกั  

 ค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

 ไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ 7 เปอรเ์ซน็ต์ / ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซน็ต ์

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท่์านละ 45 USD ตลอดทริป 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ม่น้อยกว่า 900 บาท/ท่าน (ตลอดทริป) 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
❖ กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท  

❖ กรุณาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั 
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การยกเลิก 

1. ส าหรบัผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลกิการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป หกัเงนิมดัจ าทวัร ์
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั เกบ็ค่าทวัร ์75% 
4. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

**หลงัจากมดัจ าทวัรแ์ล้วค่าตัว๋เครื่องบนิอาจคนืเงนิไม่ไดห้ากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสาย
การบนิ 

 
หมายเหตุ  

• รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

• บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ 
• บรษิัทฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในกรณีที่ ไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนื่องมาจาก  

ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื่นๆ ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย 
การถูกท าร้ายการสูญหาย ความล่าช้า หรอื จากอุบตัิเหตุต่าง ๆ   จะไม่มกีารคนืเงนิใด ๆ ทัง้สิ้น แต่ทัง้นี้ ทาง
บรษิทัฯจะจดัหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรอื ห้ามเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสาร เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

• ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบนิ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

• พนักงาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิัทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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แผนทีก่ารเดินทาง 

 
 
 
 


