GRAND GREECE 10 DAYS (TK)

เส้นทางเจาะลึกกรีซ
10 วัน 7 คืน / BY TURKISH AIRLINE (TK)
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> ** ชมอารามลอยฟ้า Meteora + เต็มอิม่ พักบนเกาะ ซานโตรินี 2 คืน
**บินไฟล์ ทภายในจาก ซานโตรินี เข้ า เอเธนส์ ประหยัดเวลาได้ เยอะ

>> ชม Meteora Rock อารามลอยฟ้ าสุดมหัศจรรย์ อีกหนึ่งไฮไลท์สาํ คัญของประเทศกรีซ (Unesco)
>> ชมเกาะ Santorini เกาะที่ได้ชื่อว่า ราชินีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (พัก 2 คืน )
>> ชมเกาะ Mykonos เกาะแสนสวย สวรรค์ของนักท่องราตรี (พัก 1 คืน )
>> ชมกรุง Athens เมืองหลวงสุดสวยของกรีซ
>> ชมนคร Acropolis , Parthenon สิ่งก่อสร้างสมัยกรีก (Unesco)
>> ชมวิหาร Temple of Apollo, Temple of Athena แห่ งเมืองเดลฟี (Unesco)
>> ชมเมือง Thessaloniki เมืองเก่าแก่สาํ คัญ (Unesco)
>> นั ่ง เคเบิ้ ลคาร์ + นั ่งลา ชมเกาะซานโตรินี
>> ล่องเรือ ในทะเลสาบภูเขาไฟ
>> ชมพระอาทิตย์ตกดินหมู่บา้ นเอีย
>> ชมโรงงานผลิตไวน์
>> ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม OUTLET

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

พิเศษเมนู
อาหารทะเล / อาหารท้องถิ่น
รวมค่าคนขับรถในยุโรป
ทิปไกด์ทอ้ งถิ่น
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกนํ้าดื่มท่านละ 1 ขวด /วัน

กําหนดการเดินทาง

2 – 11 พฤษภาคม 2563
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ
19.30 น.

23.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ ไลน์
(Turkish Airlines) พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบิน TK 69
(ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชัว่ โมง)

วันที่สอง (2) อิสตันบูล – เทสสโลนิกิ (กรีซ) (Unesco) - พิพธิ ภัณฑ์ โบราณ – ชมเมือง - คาลัมบาก้ า
05.20 น.
07.20 น.
08.40 น.

เดินทางถึงสนามบินอิสตัลบูล (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)
เดินทางสู่ เมืองเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรี ซ โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบิน TK 1881
เดินทางถึงเมืสนามบินเทสสโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรี ซ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่านชมเมืองเทสสโลนิกิ เมืองท่าและเมืองที่ใหญ่เป็ นลําดับ 2 ที่ต้งั อยูท่ าง
ตอนเหนื อของประเทศ เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า รวมถึงการเป็ นศูนย์กลาง
ทางด้านการขนส่ งของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ นําท่านถ่ายรู ปกับหอคอยสี ขาว (White Tower) หอคอยขนาด
ใหญ่ที่ต้ งั ตระหง่านอยูร่ ิ มทะเล ภายในเป็ นสถานที่สาํ หรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็ นอนุสาวรี ยท์ าง
ประวัติศาสตร์ ที่สาํ คัญ ถือเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็ นป้ อมปราการ
ประจําเมือง และใช้เป็ นโรงฝึ กทหาร มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็ นเรื อนจําเพื่อคุมขังนักโทษด้วย จากนั้นนําท่านเข้าชม

พิพธิ ภัณฑ์ โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสําคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่ง

บ่งบอกถึงความเป็ นมาและความเจริ ญรุ่ งเรื องของชาวกรี กในอดีต อาทิเช่น รู ปแกะสลัก เสาประตู เครื่ องใช้
จานชาม เครื่ องประดับ ฯลฯ ที่นกั โบราณคดีคน้ พบในบริ เวณนี้ จากนั้นนําท่านเข้าชม St. Demetrius Church
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 แต่แล้ว มหาวิหารเกิดอุบตั ิเหตุถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ.1917 และต่อมาได้รับการบูรณะ
ในปี ค.ศ.1948 ภายในมีภาพเขียนโมเสกที่งดงามดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 จากนั้นนําท่านเข้าชม
St.George's Rotunda โบสถ์เก่าแก่สมัยโบราณถูกสร้างขึ้นประมาณช่วง ค.ศ. 300 โดยกาเลริ อุส ซีซาร์
(Galerius Ceasar) ซึ่ งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช่วงปี ค.ศ. 1590 เคยถูกใช้เป็ นสุ เหร่ า นําท่านถ่ายรู ปกับประตู
หิ นรู ปโค้ง (Arch of Galerious) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 298 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของกาเลเรี ยส ซี ซาร์ ที่มีชยั ชนะ
ในการทําสงครามกับพวกเปอร์ เซี ย จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับกําแพงเก่าไบแซนไทน์ ที่เก่าเเก่เเละยังคงอนุรักษ์
ไว้ได้อย่างดีเยีย่ ม จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับมัสยิด Hamza Bey ที่สร้างมาในศตวรรษที่ 15 ซึ่ งมีความสวยงาม
เป็ นอย่างยิง่ ซึ่ งสิ่ งโบราณสถานต่างๆในเมืองเทสสโลนิกิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้วย
(Unesco) จากนั้นนําท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
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กลางวัน

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้ า (Kalambaka) (ระยะทาง 230 กม. ใช้ เวลา 3 ชม. 30 นาที) นครแห่ง
อารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก โดยตัวเมืองคาลัมบาก้านั้นอยูใ่ นเขตจังหวัด Trikala ของประเทศกรี ก
(Greece) เมืองคาลัมบาก้า เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 และถือว่าเป็ นจุดหมาย
ปลายทางของจาริ กแสวงบุญมานานแล้ว ภายในเมืองยังมีศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั ไว้คอยบริ การ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจํานวนมาก นอกจากนี้บริ เวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร
และร้านกาแฟไว้ให้คุณได้เลือกลิ้มลองจํานวนมาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
METEORA HOTEL KASTRAKI หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันที่สาม (3) คาลัมบาก้า – อารามลอยฟ้าแห่ งเมเทออรา (Unesco) – เดลฟี่ (Unesco)

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขาเมเทออรา (Meteora) แห่งเมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) นครแห่งอารามลอย
ฟ้าที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกเป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นจุดหมายปลายทางของผูแ้ สวงบุญมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 10 เมื่อมาถึงเมืองนี้สิ่งที่จะเห็นเป็ นอย่างแรกเลยก็คือ หน้าผาหิ นสู งชันอย่างเขาเมเทออรา มองขึ้น
ไปนี่คอแทบหักกันเลยทีเดียว ไม่วา่ จะอยูต่ รงไหนของเมืองก็สามารถมองเห็นได้ซ่ ึ งเป็ นสถานที่น่าประทับใจ
และมีนกั ท่องเที่ยวมาเยีย่ มชมมากที่สุด โดยตรงยอดเขาจะเป็ นยอดแหลมขนาดใหญ่ รู ปทรงแปลกๆ ซึ่งเกิด
จากแผ่นดินไหวและการกัดเซาะของแม่น้ าํ ปิ นิออสมาเป็ นล้านปี โดยชื่อเมเทออรามาจากคําว่าMeteorizo
แปลว่าแขวนห้อยอยูก่ ลางอากาศ เพราะบนเขานี้มีอารามของศาสนจักรนิกายออร์ ทอดอกซ์ (Orthodox
Church) หรื อที่หลายคนเรี ยกว่า อารามลอยฟ้า หรื อ วิหารลอยฟ้า นําท่านชม อารามแห่ งเมเทออรา (Meteora
Rocks) อารามลอยฟ้า หรื อ วิหารลอยฟ้า มีความสู งถึง 245 เมตร ซึ่งถือว่าอยูส่ ู งที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งขึ้น
ในปี ค.ศ. 1356 โดยการนําหิ น อิฐและไม้แต่ละชิ้นขึ้นไปบนยอดเขาด้วยการลําเลียงใส่ ในตะกร้าและบันได
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เชือก ทางยูเนสโกจึงจัดให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่เดิมอารามบนเขานี้มีถึง 24 แห่ง โดย
แต่ละอารามจะมีความพิเศษแตกต่างกันไป แต่ปัจจุบนั จะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยงั มีคนอาศัยอยูแ่ ละเปิ ดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่ งเหล่าอารามเมเทออรา ได้ รับการขึน้ ะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ การยูเนสโก (Unesco)

กลางวัน

นําท่านเข้ าชมอารามทีใ่ หญ่ ที่สุด คือ อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ที่ใช้เวลาสร้างนาน
ถึง 3 ศตวรรษและเคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่ อง เจมส์ บอนด์ ตอน For Your Eyes Only อีกด้วย
จากนั้นชมโบสถ์ไบแซนไทน์ (Byzantine Church) โบสถ์อสั สัมชัญที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 ซึ่งมีความ
โดดเด่นในเรื่ องของจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของหมู่อารามลอย
ฟ้าจนได้เวลาพอสมควร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

คํ่า
ทีพ่ กั

นําท่านเดินทางสู่ เมือง เดลฟี่ (Delphi) (ระยะทาง 230 กม. ใช้ เวลา 3 ชม. 30 นาที) เป็ นทั้งสถานที่ทาง
โบราณคดีและเมืองในกรี ซปั จจุบนั ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของภูเขาพาร์ นาสซัสในหุ บเขาโฟซิ ส เดลฟี เป็ น
สถานที่สาํ หรับไพเธี ยหรื อโหรเดลฟี (Delphic oracle) ที่สาํ คัญที่สุดในโลกกรี กโบราณ เพราะเป็ นสถานที่
สําคัญที่ใช้ในการสักการะเทพอพอลโลหลังจากที่ได้ทาํ การสังหารไพธอนผูพ้ าํ นักอาศัยอยู่ ณ ที่น้ นั เพื่อพิทกั ษ์
สะดือของโลก ได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์ การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
AMALIA HOTEL DELPHI หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั

วันที่สี่ (4) เดลฟี่ (Unesco) - วิหารอพอลโล – วิหารอะธีนา – กรุงเอเธนส์ – อะโครโปลิส (Unesco)
วิหารพาร์ เธนอน - ช้ อปปิ้ งตลาดพลาก้า

นําท่านเข้าชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่ งถือว่าเป็ นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละคร และการ
ดนตรี ตั้งอยูบ่ นเนินเขา พานาสซุ ส วิหารนี้เป็ นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรี กที่มีต่อเทพเจ้าในอดีต
วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่าง ให้คาํ พยากรณ์โชคชะตาชีวติ อันมีผลต่อจิตใจ
ของชาวกรี ก นําชมโรงละครกลางแจ้ งแห่ งเดลฟี ที่ต้งั เหนื อวิหารอพอลโล ท่านสามารถชมวิวของเมืองจากโรง
และครกลางแจ้งแห่งนี้ จากนั้นชมนํา้ พุคาสตาเลีย (Castalia Spring) ซึ่ งน่ามาจากแหล่งนํ้าพุร้อนที่มีอายุเก่าแก่

กลางวัน

กว่า 3,000 ปี เลยทีเดียว จากนั้นนําท่านชมวิหารอะธีนา (Temple of Athena) นําท่านชมวิหารทรงกลม ที่
เรี ยกว่า Tholos ซึ่งถือสัญลักษณ์ของเมืองเดลฟี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

GRAND GREECE 10 DAYS (TK) เส้นทางเจาะลึก กรี ช 10 วัน 7 คืน
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุ งเอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 160 กม. ใช้ เวลา 2 ชม. 30 นาที) เป็ นเมืองหลวง
ของประเทศกรี ซ และยังเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรี ซ ใช้ชื่อตามพระเจ้าอธี นาในปุราณวิทยา เป็ นหนี่งใน
เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตามตํานานกรี กเล่าว่า ที่มาของชื่อเมืองเอเธนส์ (Athens) นั้น มาจากการที่ชาวกรี กจะ
ตั้งชื่อเมืองแต่ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไร โพไซดอน เทพแห่งมหาสมุทร ผูม้ ีศกั ดิ์เป็ นลุงของอธี นา ใช้ตรี ศูลอาวุธของ
ตนสร้างม้าขึ้นมา(บ้างก็วา่ สร้างนํ้าพุข้ ึน) ชาวเมืองต่างพากันชื่นชมม้าเป็ นอันมาก แต่เทพีอธี นาได้เนรมิตต้น
มะกอกขึ้นมา ซึ่ งสามารถใช้ผลเป็ นประโยชน์ได้ นอกจากนี้ มะกอก ยังเป็ นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ในขณะที่
ม้าเป็ นสัญลักษณ์ของสงคราม ชาวเมืองจึงตกลงใช้ชื่อเมืองว่า เอเธนส์ ตามชื่อของพระนาง และมะกอกก็
กลายเป็ นผลไม้เศรษฐกิจสําคัญอันดับหนึ่งของกรี ซมาจนปั จจุบนั

จากนั้นนําท่านชม อะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่ง ตั้งอยูบ่ นยอดเขาที่สูงเด่นในกรุ งเอเธนส์ สถานที่สาํ คัญ
ในประวัติศาสตร์ ของประเทศกรี ซ นครกรี กโบราณนิยม สร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็ นที่ต้งั ของ
พระราชวัง และที่อยูข่ องข้าราชบริ พาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขาใจกลาง
นครหลวง สู ง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการ สร้างเมืองเป็ นที่ ตั้งของ วิหารพาร์ เธนอน (Parthenon) คือ
วิหารโบราณในกรุ งเอเธนส์ ซึ่ งเป็ นที่บูชาเทพอาเธนา สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริ สต์ศกั ราช ชื่อของ
วิหารอาจมาจากชื่ อของงานประติมากรรมที่เคยตั้งอยูภ่ ายใน คือ Athena Parthenos ซึ่ งหมายความว่าเทพีอนั
บริ สุทธิ์ วิหารพาร์ เธนอนสร้างตามการริ เริ่ มของเพริ เคิล ผูน้ าํ กรุ งเอเธนส์ในสมัยนั้น การก่อสร้างเริ่ มเมื่อ 447
ปี ก่อนคริ สตกาล มีขนาดความกว้าง 30.9 เมตร ยาว 69.5 เมตร เสาภายนอกแต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
1.9 เมตร แต่เสาตรงหัวมุมของวิหารจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย หลังคาปูดว้ ยหิ นอ่อน พาร์ เธนอน เป็ นวิหาร
เก่าแก่นบั พันปี และเป็ นโบสถ์ของคริ สเตียน แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1456 เมื่อ เอเธนส์ ตกเป็ นของจักรวรรดิ
ออตโตมัน พาร์ เธนอนจึงกลายเป็ นสุ เหร่ า แต่ในช่วงแห่งความวุน่ วาย พาร์ เธนอนก็ได้เปลี่ยนการครอบครอง
ของต่างฝ่ ายอยูห่ ลายครั้ง จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 2004 ได้มีการบูรณะวิหารพาร์ เธนอนครั้งใหญ่ เนื่ องจากกรี ซได้
ถูกเลือกให้เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก ซึ่ งจะต้องมีการเปิ ดพิธีที่วหิ ารแห่งนี้ ออกจากวิหารอันเกริ ก
ไกร ก็ขอต่อกันอีกหนึ่งวิหารที่น่าสนใจ ถึงแม้มนั จะเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่มนั ก็ยงั คงดูมีความศักดิ์สิทธิ์
อย่างน่าประหลาด จากนั้นนําท่านสู่ ย่านพลาก้ า ที่อยูก่ ลางกรุ งเอเธนส์ คําว่า Plaka มาจาก Pliaka แปลว่า เก่า
เป็ นคําที่ทหารแอลเบเนียที่รับใช้กองทัพเติร์กใช้เรี ยกบริ เวณนี้เมื่อเข้ามาตั้งรกรากเมื่อราวศตวรรษที่ 16 ถนน
บริ เวณนี้จะปูดว้ ยหิ นอ่อน ใช้เป็ นถนนคนเดินห้ามรถผ่านตึกต่างๆ ในย่านพลาก้าล้วนเป็ นตึกเก่าแก่ ร้านค้าก็
ตกแต่งน่ารัก อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ถ้าเดินกันจนเมื่อยแล้วก็มีร้านอาหารและร้านกาแฟน่ารักๆ ให้แวะนัง่
พักผ่อนตามอัธยาศัย
GRAND GREECE 10 DAYS (TK) เส้นทางเจาะลึก กรี ช 10 วัน 7 คืน
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คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
ทีพ่ กั
NOVOTEL ATHENS HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สํ าหรับพักค้ างคืน 3 คืน (เกาะมิโคโนส 1 คืน /เกาะซานโตรี นี 2 คืน )***

วันที่ห้า (5) เอเธนส์ - นั่งเรื อเฟอร์ รี่ - มิโคนอส ( เวนิสน้ อย) - มิโคนอสทาวน์ - ชมเมือง

เช้ า
06.00 น.
07.00 น.
09.40 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อพีราอุส (Piraeus) เพื่อขึ้นเรื อ Ferry สู่ เกาะมิโคนอส ( Mykonos)
เรื อออกเดินทางจากท่าเรื อเมืองพีราอุส สู่ ท่าเรื อมิโคนอส
เรื อเทียบท่า ณ ท่าเรื อ มิโคนอส จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม เพื่อให้ท่านได้จดั เก็บสัมภาระ และ
พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย
***หมายเหตุ รอบเรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริ ษทั ฯ ของสวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

นําท่านเที่ยวชมบรรยากาศของเกาะมิโคนอส ที่เรี ยกได้วา่ เกาะสวรรค์ แห่ งนักท่ องราตรี เกาะมิโคนอส เป็ น
หนึ่งในหมู่เกาะไซคลาติส ที่สวยงาม นําท่านชม “SMALL VENICE” (MIKRI VENETIA) จุดที่ถูกถ่ายภาพ
มากที่สุดริ มทะเลเอเจี้ยนที่มีบรรยากาศคล้ายคลึงกับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี นําท่านถ่ายรู ปกับกังหันกลาง
ทะเล (Mykonos Windmills) หรื อที่เรี ยกว่า KATO MYLOI ที่ต้งั เรี ยงรายอยูร่ ิ มชายฝั่งเป็ นซิ มโบลิกของภูมิ
ปั ญญาชาวบ้านเนื่ องจากเกาะนี้มีคลื่นลมแรงเกือบตลอดปี เป็ นกังหันลมโบราณที่ต้งั รับลมทะเล คาดว่าถูก
สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ด้วยสถาปั ตยกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายๆกัน คือ มีอาคารรู ปร่ างกลมสี ขาว และ
GRAND GREECE 10 DAYS (TK) เส้นทางเจาะลึก กรี ช 10 วัน 7 คืน
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หลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ในการผลิต แป้ งข้าวสาลี และได้ทาํ การหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20
ปัจจุบนั เป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน จากนั้นนําท่านชม มิโคนอส ทาวน์
(Mykonos Town) หรื ออีกชื่อหนึ่งว่า โฮรา (CHORA) ที่มีความงดงามประกอบด้วยบ้านเรื อนสี ขาวทุกหลังตัด
กับโบสถ์ และท้องฟ้าระเบียงดอกไม้ที่รายรอบด้วยกลุ่มเรื อหลากสี สัน อันเป็ นภาพพื้นเมืองที่หาชมได้ยาก
ที่มีความโดดเด่น และงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในสถานที่สวย และโรแมนติกที่สุดบนเกาะ
มิโคโนสอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร

คํ่า

ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
*** อิสระให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัย เกาะมิโคนอสนั้นครบเครื่ องด้ วยแสงสี เสี ยง สถานบันเทิงยามคํ่าคืน
ผับบาร์ ทีม่ ีอยู่ทวั่ ทั้งเกาะ****
LETO HOTEL MYKONOS หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว
โรงแรมนอนบนเกาะ Mykonos และ Santorini ห้ องพักส่ วนใหญ่ จะเป็ นแบบเตียงใหญ่ เตียงเดี่ยว ไม่ มีเตียงคู่

วันที่หก (6) มิโคนอส – นั่งเรื อเฟอร์ รี่ - ซานโตรินี - ชมพระอาทิตย์ ตกหมู่บ้านเอีย
เช้ า
09.00 น.
09.35 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อมิโคนอส เพื่อขึ้นเรื อ HIGHSPEED BOAT สู่ เกาะซานโตริ นี
เรื อออกเดินทางจากท่ าเรื อเกาะมิโคนอส
***หมายเหตุ รอบเรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริ ษทั ฯ ของสวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
12.25 น.
เดินทางถึงท่ าเรื อฟิ รา เกาะซานโตริ นี (SANTORINI) เกาะในฝันของหลายคนที่ผูค้ นทัว่ โลกต่างใฝ่ ฝันจะ
ได้มาเยือน สักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็ น “ราชิ นีแห่งเมดิ
เตอร์ เรเนี ยน” ถือเป็ นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรี ซ มีความสวยงามตามแบบฉบับของจินตนาการถึงเกาะใน
กรี ซ บ้านสี ขาวและยอดโบสถ์ทรงโดมที่รายล้อมด้วยสี ฟ้าสดจากทุกทิศไม่วา่ จะเป็ นทะเล ท้องฟ้ า หรื อ แม้แต่
กรอบประตูหน้าต่างสี สันสดใน เป็ นสถานที่ซ่ ึ งคู่รักทุกคู่ตอ้ งการไปเยือนสักครั้งหนึ่ง จากนั้นนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
เก็บสัมภาระให้เรี ยบร้อย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดิ น ทางสู่ ท างเหนื อ ของเกาะเพื่ อ ชม หมู่ บ้ า นเอี ย (OIA VILLAGE) ที่ ไ ด้ชื่ อ ว่า สวยที่ สุ ด ของเกาะนี้ เป็ น
ศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ มีคฤหาสน์หรู หราเป็ นพยานถึง ความมัง่ คัง่ ของชาวเรื อที่อาศัยอยูท่ ี่นี่ลดหลัน่ ไล่ระดับ
ตาม หน้าผาสู งชัน โบสถ์ทาสี ขาวสะอาดตา ภายในหมู่บา้ นเป็ น ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรื อ
เลื อกซื้ อ สิ นค้างานฝี มือมากมาย เอี ยถื อเป็ นเมื องฝาแฝดกับเมื องฟิ ร่ า (FIRA) อันเป็ นเมืองหลวงของเกาะ ที่
นักท่องเที่ ยวต่าง ชมว่าเมื องเอียถึ งแม้จะเป็ นเมื องที่ เล็กกว่า แต่ก็มีเสน่ ห์ มากกว่าเมื องฟิ ร่ า จากนั้นนําท่าน
สัมผัสบรรยากาศสุ ดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของ
เกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์เหนื อท้องทะเลสี ฟ้าครามสุ ดลูกหู ลูกตา ความสวยงามเกินกว่าคําบรรยาย จน
ได้เวลาอันสมควร ( ความสวยงามขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
DAEDALUS FIRA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว (เต็มอิม่ พัก 2 คืนสบายๆ โรงแรมบนเกาะซานโตรินี
แพงกว่ าบนฝั่งเยอะ เราอยากให้ ท่านได้ เต็มอิม่ กับทีน่ ี่เพราะถือว่ าเป็ นทีส่ ุ ดของกรีซ)

วันที่เจ็ด (7) ซานโตรินี - นั่งเคเบิล้ คาร์ ชมวิวซานโตรินี – นั่งลา – ช้ อปปิ้ งตลาดพืน้ เมือง
ล่องเรื อในทะเลสาบ - ชมและชิมไวน์ ท้องถิน่ - เรดบีช
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านชม เมืองฟิ ร่ า (Fira) เมืองหลวงของซานโตริ นี่ ซึ่งออกเสี ยงได้อีกอย่างว่า ธีรา (Thira) จากนั้น
นําท่าน นั่งเคเบิล้ คาร์ สู่ ยอดเขา ให้ท่านชมวิวของเกาะซานโตริ นี แบบมุมสู งให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจ จากนั้นนําท่านกลับลงสู่ ดา้ นล่างและให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา
(Donky) พาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรี กลงจากเขา หรื อเลือกนัง่ รถเคเบิ้ลคาร์ ตามอัธยาศัย นําท่านสู่
ตลาดสิ นค้าพื้นเมือง Theotokopoulou Square ที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก ที่ลว้ นนํามาวางจําหน่าย
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ให้กบั นักท่องเที่ยวเป็ นถนนทอดยาวริ มผา สามารถมองเห็นเรื อสําราญที่จอดอยูก่ ลางทะเลเบื้องล่าง อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเกาะซานโตริ นี่ หรื อเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีวางจําหน่าย แบ่งเป็ นซอก
ซอยมากมาย

นําท่าน ล่ องเรื อในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัว
ของภูเขาไฟระเบิดและการยุบตัวของเกาะ โดยเรื อจะนําท่านานสู่ บริ เวณบ่อนํ้าพุร้อน เพื่อให้ท่านได้สัมผัส
ความงามของนํ้าทะเลสี ฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตา ให้ท่านลงไปว่ายนํ้าในบ่อนํ้าพุร้อน ประมาณ 30 นาที
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเที่ยวบริ เวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรู ปเกาะซานโตริ นี จากจุดชมวิวดีที่สุด นําท่าน ชม
หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่คนท้องถิ่นเดิมของชาวซานโตริ นี่อยูอ่ าศัยกัน

กลางวัน

คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถม
รสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และซื้อกลับเป็ นของฝาก นําท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาด
ทรายของเกาะซานโตริ นี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสี ขาวงดงาม และยังมีหาดทรายสี แดงจนเกือบเป็ นสี ดาํ ของ
หาดเรด บีช (Red Beach) หาดแห่งนี้ ต้ งั อยูใ่ น บริ เวณอโครติริ (Akrotiri)เขตโบราณคดีอนั เก่าแก่ ตํานานแห่ง
ทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตวั ตนของเพลโต
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
DAEDALUS FIRA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่แปด (8) ซานโตรินี - กรุ งเอเธนส์ – จัตุรัสซินตักมา - ช้ อปิ้ ง
เช้ า
07.00 น.
09.55 น.
10.50 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาะซานโตรินี
ออกเดินทางจากสนามบินซานโตรินี โดยสายการบิน.... (**บินภายใน สะดวกสบายประหยัดเวลาได้เยอะ**)
(สายการบินอนุญาติให้โหลดกระเป๋ าได้ 1 ใบ / ท่าน นํ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ นําท่านตรวจรับสัมภาระ
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กลางวัน

นําท่านชมเมืองเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรี ซ และยังเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรี ซ ใช้ชื่อตามพระ
เจ้าอะธี นาในปุราณวิทยา เป็ นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ต้งั ของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิ รนาม
แวะถ่ายภาพบริ เวณหน้าทําเนียบประธานาธิ บดี ซึ่ งเดิมเป็ นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรี ซ
แต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม นําท่านแวะถ่ายรู ปกับสนามกีฬาโอลิมปิ ค (Olympic Stadium)
ซึ่ งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896 ชมประตูชยั เฮเด
รี ยน หอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ นําท่านถ่ายภาพกับประตูชยั เฮเดรี ยน (Hadrian’s
Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ

จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ วิหารโอลิมเปี ยนซุ ส (Temple of the Olypian Zeus) ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นเมื่อ 700
ปี ที่แล้ว แต่ปัจจุบนั ด้วยกาลเวลาที่ผา่ นเลย ทําให้เหลือเพียงซากปรักหักพังไว้ให้ได้ศึกษา แต่ใครจะรู ้บา้ ง
ว่า สถานที่แห่งนี้เคยเป็ นสถานที่สักการะบูชาเทพเจ้าที่ยง่ิ ใหญ่ มีความสําคัญเทียบเท่าปิ รามิดในอียปิ ต์เลย
ทีเดียว ปั จจุบนั คงเหลือแต่เสารู ปแบบโคริ นเธี ยนเพียงแค่ 15 ต้น จากของเดิม 104 ต้น

จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง ณ ERMOU STREET ถนนช้อปปิ้ งชื่อดังของกรุ งเอเธนส์ ซึ่ งเต็มไปด้วยร้านค้า
ร้านอาหาร มากมาย ตั้งอยูย่ า่ นใจกลางเมืองเลยทีเดียว อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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คํ่า
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
NOVOTEL ATHENS HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์ดงั กว่าร้อยแบรนด์
ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ VERSACE, HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, S.FERRAGAMO,
TOMMY HILFIGER, ADIIDAS,NIKE และอื่นๆอีกมากมาย (เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง อิสระท่าน
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย คืนเงินท่ านละ 20 ยูโร)

วันที่เก้ า (9) เอเธนส์ - ช้ อปปิ้ ง Oulet – สนามบิน - อิสตัลบูล

15.40 น.
17.05 น.
20.15 น.

จากนั้นได้เวลานัดหมายนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์
ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตัลบูล โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1850
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง)
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64

วันที่สิบ(10) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุ งเทพฯ
09.50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณทีใ่ ช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อๆไป ***

หมายเหตุ :
รายการทัวร์ และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่ นแปลงหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/
การเมือง/ ประท้ วง/ ปิ ดถนน/ การล่ าช้ าของสายการบิน/ ค่ าเงิน /การปรับขึน้ ภาษีนํา้ มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นหลัก และหากลูกค้ าท่ านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรื อ
เกิดเหตุสุดวิสัยไม่ สามารถทําได้ ครบตามดังกล่ าว บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินให้ ส่วนนั้นแก่ ลูกค้ าเพราะทางบริษัทได้
จ่ ายเงินให้ แก่ ทางแลนด์ ยุโรปทั้งหมดล่ วงหน้ าก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
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อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องคู่

เด็กตํ่ากว่ า
12 ปี
กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กมากกว่า 7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

เด็กตํ่ากว่ า 7ปี
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

2 – 11 พฤษภาคม 2563

119,900

119,900

114,900

109,900

20,000

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป **
** หากตํ่ากว่ า 15 ท่ าน มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า

** ท่ านใดทีจ่ ะออกตัว๋ ภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีทอี่ อกตัว๋ ไปแล้ ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคานํา้ มันที่ปรับขึน้ -ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น / ตั๋วกรุ๊ ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี** **
อัตรานีร้ วม
1.
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
3.
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4.
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5.
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6.
ค่ าวีซ่าท่ องเทีย่ วยุโรปแบบ Etats Schengen
7.
ค่าประกันอุ บตั ิ เหตุ ในการเดิ นทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ป ระกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8.
ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
9.
พนักกงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่ กั
10. นํา้ ดื่มแจกท่ านละ 1 ขวด / วัน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ท่ีตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
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การจองและการชําระ

a. กรุ ณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน และส่ งหลักฐานการโอนมาที่บริ ษทั

b. จากวันจองและชําระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวซี ่ ายังไม่ ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทําการ ทางบริษัทฯต้ องขอเก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่ อนตามกําหนด
เงื่อนไขการชํ าระเงิน แต่ หากวีซ่าของท่านไม่ ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่ าใช่ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเท่ านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศล่ าช้ า ไม่ ทนั กําหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินค่ ามัดทั้งหมด
กรณีกรณียกเลิก
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45 วัน ไม่ เก็บค่ าใช้ จ่าย (หากไม่ ได้ มีการยื่นวีซ่าล่ วงหน้ า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ ามัดจํา 35,000 บาท + ค่ าวีซ่า (ถ้ ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ ามัดจํา 35,000 บาท + ค่ าใช้ จ่ายอื่น (ถ้ ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่ าใช้ จ่าย 100% ของค่ าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ผู้เดินทางทีไ่ ม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่ าใช้ จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ ทาํ การยื่นวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการนําเล่ มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ ว่าค่ าใช้ จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ กต็ าม***

GRAND GREECE 10 DAYS (TK) เส้นทางเจาะลึก กรี ช 10 วัน 7 คืน
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