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               Greece Athens outbreak Package 7 Day 4 Night 
                             BY EMIRATES AIRLINE 
แพค็เกจท่ีจะพาท่านเปิดประสบการณ์ การท่องเท่ียวในกรุง เอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ ท่ีท่านจะได้เพลดิเพลนิ
กบัแหล่งท่องเท่ียวระดับโลกท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของต านานเทพเจ้าแห่งโอลมิปัส หรือ ปกรณัมกรีกท่ีโด่งดังและเป็นต านาน
ไปทั่วโลกพร้อมสัมผัสกบับรรยากาศอาคารและสถาปัตยกรรมแบบเมดิเตอเรเนียนท่ีสวยงาม,โด่งดัง และมีเอกลกัษณ์
ของตัวเอง ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปลงโซเช่ียลให้เพ่ือนๆได้ว้าวอย่างแน่นอน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลอเีจียน 
ทะเลท่ีสวยงามตั้งอยู่ระหว่างกลางกรีซและตุรก ีและยังเป็นทะเลส าคัญในนิยายเทพปกรณัมกรีก และแวะชม 3 เกาะ
ส าคัญท้ัง เกาะ โปรอส,เกาะ ไฮดร้า และ เกาะ เอจิน่า แพค็เกจนีส้ามารถเลือกวันเดินทางได้เองว่างวันไหนไปวันนั้นได้เลย
,แค่2ท่านขึน้ไปกเ็ดินทางได้แล้ว,สามารถเลือกโรงแรมได้เองไม่ว่าจะเป็น 3 ดาว หรือ 4 ดาว , มีบริการรถรับส่ง 
สนามบิน-โรงแรม-สนามบินให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่ท่ีพกัอย่างสะดวกสบาย บินสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบินระดับโลก 
Emirate Airlines ท่ีมาพร้อมบริการแบบจัดเต็ม โหลดสัมภาระท่านละ 25 กโิลกรัม ท้ังไปและกลบั,อาหารและจอ
ส่วนตัวเคร่ืองบินทุกท่ีน่ัง,ท่ีนั่งกว้างปรับเอนได้  
                                                     

                                                          
                                                

                                                 ราคาท่านละ 39,500 บาทเท่านั้น  
                                                        (ยังไม่รวมค่าท าวีซ่าอกีท่านละ 4,500 บาท) 
 

                                  เลือกเดินทางได้ตั้งแต่ วนันี ้– 31 ตุลาคม 2565 
 
โปรแกรมการเดนิทาง  :    ออกเดินทางได้ทกุวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึน้ไป   
 
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบิน สวุรรณภฺมิ) – กรุงเอเธนส ์ (แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบินดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ 

   
                          ถึงสนามบิน สวุรรณภมูิ เช็คอินที่เคานเ์ตอรส์ายการบิน เอมเิรตส ์ประต ู9 แถว T (โปรดเดินทางถงึสนามบิน
ก่อนเครื่องออก 3 ชั่วโมง) เดินทางสู่กรุงเอเธนส ์(แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบินดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์โดยสายการบิน 
EMIRATES พรอ้มบรกิารอาหารบนเครื่อง โดยสามารถเลือกเที่ยวบินไดต้ามนี ้
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                                                                                          OPTION 1 
                                               กรุงเทพฯ-ดูไบ-เอเธนส ์

เทีย่วบนิ ออก ถึง เคร่ืองบนิทีใ่ช ้
EK 385 

BKK-DXB 
01.05 05.00 Boeing 77W 

EK 209 
DXB-ATH 

10.50 14.00 Boeing 77W 

 

                                                                          OPTION 2                                                                                                  
                                                 กรุงเทพฯ-ดูไบ-เอเธนส ์

เทีย่วบนิ ออก ถึง เคร่ืองบนิทีใ่ช ้
EK 379 

BKK-DXB 
21.10 03.45 +1 Boeing 77W 

EK 209 
DXB-ATH 

10.50+1 14.00+1 Boeing 77W 

 
                           หมายเหตุ : +1 หมายถึงวันถัดไป 
 

วนัที่ 2 กรุงเอเธนส ์– โรงแรมที่พกั-อิสระท่องเที่ยว และรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยั 
 
  เดินทางถึง สนามบินนานาชาตเิอเธนส ์ประเทศกรีซ หลงัจากผ่านกระบวนการ การตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรและหลบักระเป๋าจาก
สายพานแลว้ (โปรดปรับเวลาให้ตรงกับเวลาทอ้งถ่ิน ซ่ึงประเทศกรีซเวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) เมื่อทา่นเดินออกมา 
ท่านจะพบกบัเจา้หนา้ที่คนขบัรถ ที่จะรอรบัท่าน (โปรดสงัเกตป้ายชื่อของท่าน) จากนัน้เดินทางสู่โรงแรมที่ท่านไดเ้ลือกไว ้เช็คอิน ณ 
โรงแรมที่พกั จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวส าคญั เชน่ 
 
ย่าน Kolonaki ที่เป็นย่านทนัสมัยและแหล่งช็อปป้ิงสดุหรูที่มีทัง้แบรนดด์งัจากต่างประเทศและรา้นบูติกของดีไซนเ์นอรก์รีกมารวมตวั
กันอยู่ท่ามกลางรา้นคอนเซ็ปสโตรแ์ละแกลเลอรีต่างๆ มากมาย และยงัมีรา้นอาหารทัง้ระดบักลางและระดบัไฮเอนด ์โดยมีทัง้เมนู
นานาชาติและอาหารกรีกในสไตลโ์มเดิรน์ และยงัมีบารส์ดุฮิปที่มีการแสดงดนตรีแจ๊สแบบสดหรือดีเจ สถานที่ที่น่าสนของย่านนีก้็คือ
ภูเขา Lycabettus ซึ่งมีวิวทิวทศันอ์นักวา้งไกลและโบสถ ์Agios Georgios ที่สามารถเดินไปยงัยอดเขาไดด้ว้ยทางเดินเทา้หรือรถราง        
 
 ถนน Voukourestiou ถนนท่ีไดร้บัการตัง้ชื่อตามสนธิสญัญาบคูาเรสตใ์นปี พ.ศ. ในช่วงทศวรรษ 1950 ถนนสายนีไ้ดร้บัความนิยมจาก
นกัท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะสินคา้ทนัสมยัจากยโุรปและอเมรกิา รวมถึงรา้นทองและอญัมณี จากถนน Stadiou ไปยงัทางลาดของ 
Mount Lycabettus ซึง่เป็นถนนแห่งการช็อปป้ิงสดุหรูในของกรุงเอเธนสม์าอย่างชา้นาน 
 
ย่าน Monastiraki อนัพลกุพล่านมีสถานที่โด่งดงัมากมาย เช่น ซากปรกัหกัพงัของหอสมดุ Hadrian, สถานที่ชุมนุม Ancient Agora 
และโถงทางเดิน Stoa of Attalos ที่บูรณะขึน้ใหม่เป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงวตัถุโบราณเก่ียวกับเอเธนส ์ตลาดนดั Monastiraki Flea 
Market แหล่งสนคา้ท ามือรา้นคา้ที่ขายสบู่ท  ามือ รองเทา้แตะท ามือ และเสือ้ยืดที่ระลึก ขณะที่ถนนรอบๆ เต็มไปดว้ยรา้นอาหารสไตล์
กรีกและรา้นอาหารแบบดัง้เดิมซึ่งหลายแห่งมองเห็นทิวทศันข์องวิหารอาโครโปลิส 
 



 

ย่าน Plaka ยา่นท่ีมีบรรยากาศอบอุ่น ตัง้อยู่บนเนินเขาใตเ้งาของป้อมปราการอาโครโปลิส และวิหารอนัเกา่แก่ ยา่น Plaka แห่งนีเ้ตม็ไป
ดว้ยรา้นคา้เล็กๆ ที่ขายทัง้อญัมณี เสือ้ผา้ และเครื่องป้ันเซรามิกพืน้บา้นตัง้เรียงรายอยู่บนถนนเลก็ๆ ที่ปดูว้ยหิน อีกทัง้ยงัมีคาเฟ่รมิทาง
และรา้นอาหารสไตลเ์มดิเตอรเ์รเนียน ที่มีลกัษณะกจิการครอบครวัที่เปิดใหบ้รกิารถึงดกึ รวมถึงมีสถานท่ีชมภาพยนตร ์Cine Paris ที่
ฉายภาพยนตรค์ลาสสิกกลางแจง้ นอกจากนีใ้นพืน้ที่ใกลเ้คียงยงัมีย่าน Anafiotika ที่มีบา้นเรือนสีขาวสะอาดตาซึง่ใหบ้รรยากาศเหมือน
อยู่ในเกาะอนักวา้งขวางของกรีซดว้ย 
 

วนัที่ 3 จตัรุสั ซินเทค๊มา (Syntegma square) - รฐัสภาหลงัเกา่ (House of parliament) - อนสุรณส์ถานทหารนิรนาม 
(Monument to unnamed soldier) - สถาบนักรกีโบราณ (The Athens Academy) -หอสมดุแหง่ชาติ (The National Library) -
ประตโูคง้แห่งเฮเดรียน (Hadrian Arch) – ผ่านชมวิหารแห่งเทพเจา้ ซุส (Temple of Olympian Zeus) - สนามกีฬาโอลิมปิก พา
นาธิเนอิก (Panathenaic stadium) - วิหารอาโครโปลิส (Acropolis) - พิพิธภณัฑ ์อาโครโปลิส (Acropolis museum) (อาหาร
เช้า/-/-) 
 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้รถจะมารบัท่านท่ีโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  จัตุรัส ซินเท๊คมา 
(Syntegma Square) ซึง่เป็นจตรุสัที่ส  าคญัของกรุงเอเธนส ์โดยจตัรุสันีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 โดยกษัตรยิย์า้ยเมืองหลวงมาที่
นครเอเธนส ์แตใ่นปี คศ 1843 ไดเ้กิดการจลาจล และท าใหก้ษัตรยิอ์อตโตถกูบงัคบัให ้มอบรฐัธรรมนญูใหก้บัประชาชน และ ไดเ้ปล่ียน
ชื่อเป็นจตัรุสัซินเท๊คมา ในเวลาตอ่มา จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ รัฐสภาหลังเก่า (House of Parliament) ที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากจตัรุสั ซิ
นเท๊คมา ซึ่งรฐัสภาหลงัเกา่ที่กษตัรยิอ์อตโต ไดใ้ชเ้ป็นท่ีออกรฐัธรรมนญูใหแ้กช่าวกรีซ ในปี คศ 1843 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ อนุสรณ์

สถานทหารนิรนาม (Monument to unnamed soldier) ตัง้อยูใ่นจตัรุสัซินเท๊คมา โดยสรา้งอทุิศใหก้บัทหารกรีซที่เสียชวีิตระหวา่ง
สงคราม โดยสรา้งในช่วงปี พศ 2473-พศ 2475 โดยปัจจบุนันีไ้ดถ้กูดแูลโดย ทหารกลุ่ม Evzones of the Presidential Guard เดินทางสู่ 
สถาบันกรีกโบราณ (The Athens Academy) สถาบนัวิจยัชัน้สงูของประเทศกรีซ ที่ก่อตัง้ขึน้ในปี คศ 1926 และ ไดร้บัแรงบนัดาลใจมา
จาก สถาบนัเพลโต ซึ่งเป็นนกัปราชญช์ื่อดงัของกรซีในชว่ง 387 ปีก่อนครสิตกาล ใหท้่านไดถ้า่ยรูปกบัตกึของสถาบนัท่ีสวยงามตามแบบ
สถาปัตยกรรมของกรีกโบราณ หอสมุดแห่งชาติกรีซ (The national library) ตัง้อยู่ใกลใ้จกลางเมืองเอเธนส ์ไดร้บัการออกแบบโดย
สถาปนิกชาวเดนมารก์ Theophil Freiherr von Hansen ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารนีโอคลาสสิกตอนจบท่ีมีชื่อเสียง ประตูโคง้แหง่เฮ
เดรียน (Hedrian Arch) ประตโูคง้แห่งเฮเดรียน หรือท่ีเรียกกนัทั่วไปว่าประตเูฮเดรียน (Hadrian's Gate) ในภาษากรีก เป็นประตทูางเขา้
ขนาดใหญ่ที่มีลกัษณะคลา้ยซุม้ประตชูยัของโรมนัสงู 18 เมตร โดยเป็นจดุเริ่มตน้ถนนโบราณจากใจกลางกรุงเอเธนส ์โดยสรา้งขึน้เพื่อ
เป็นเกียรติ แก่การเขา้มาถึงกรุงเอเธนสข์องกษัตรยิเ์ฮเดรียนแหง่โรมนั จากนัน้น าท่านผ่านชม วหิารแห่งเทพเจ้าโอลิมเปีย ซุส 

(Temple of Olympian Zeus) ที่สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 6 เพื่อสรา้งถวายแก่เทพเจา้ซุส หรือ เซอสุ ท่ีเป็นเทพสงูสดุของเหล่าเทพ
โอลิมปัส ซึ่งวิหารนีก้ย็งัไม่ไดถ้กูสรา้งใหเ้สรจ็โดยสมบรูณ ์โดยในยคุของ กษัตรยิเ์ฮเดรียนแหง่โรมนั แต่ก็ไดถ้กูท าลายลงในช่วง ปีคศ 267 
โดยผูรุ้กราน จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ สนามกีฬาโอลิมปิก พานาธิเนอกิ (Panathenaic stadium) สนามกีฬาเกา่แก่ที่จดักีฬา
โอลิมปิกที่แรกของโลก และ ยงัเป็นจดุเริ่มตน้ของการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก ในปี คศ 1896 อีกดว้ย จากนัน้ใหท้่านไดถ้า่ยรูปและเก็บภาพ
ที่สวยงามของ อาโครโปลิส (Acropolis) โบราณสถานที่ตัง้อยู่บนโขดหินผาตอนเหนือของเมืองเอเธนส ์ซึ่งมีซากอาคารเกา่แก่หลายแห่ง 
ที่มีความส าคญัทางสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรอ์นัยิง่ใหญ่ของกรีกโบราณ โดยว่ากนัวา่ชว่งดงักล่าวเป็นยคุทองของสถาปัตยกรรม
กรีกโบราณเลยทเีดียว โดยมวีิหารหลายแห่งที่ส  าคญั เช่น วิหารโพรพีเลีย,วิหารแหง่เทพีอาธีน่า,วิหารอิเลคธิออน และ วิหารที่เป็นจดุ
เชื่อมโยงระหวา่งรา่งกายและวิญญาณ วิหาร พารธี์น่อน ปิดทา้ยทรปิท่ี พิพิธภณัฑ ์อาโครโปลิส (Acropolis museum) ใหท้่านไดเ้ขา้ชม
ของเกา่แกต่ัง้แต่สมยักรีกโบราณ ท่ีมีค่าและบอกเล่าไดถ้งึอดตีอนัรุง่เรืองของกรีกในยคุโบราณ ท่ีบอกเล่าถงึต านานและความเชื่อที่
น่าสนใจ รวมถึงแนวคดิของเหล่านกัปราชญช์ื่อดงัที่ไดก้ลายมาเป็นหลกัคิดที่ส  าคญัมากมายจนถงึปัจจบุนันี ้จากนัน้รถน าทา่นกลบัไปส่ง
ยงั โรงแรมที่พกัใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามหรือท่องเที่ยวตามอธัยาศยั 
หมายเหตุ : ในวนัซิตีท้วัรนี์ร้ถจะมารับทีโ่รงแรมเวลา 08.45 และจบทริปเวลา 13.30 โดยประมาณ 
 
 
 



 
 
 
 

วนัที่ 4  โรงแรมที่พกั-ทา่เรือ-ทะเลอีเจียน-ล่องเรือทะเลอีเจยีน-เกาะไฮดรา้-เกาะโปโรส-เกาะเอจีนา่-ทา่เรือ-โรงแรมที่พกั (อาหาร
เช้า/อาหารกลางวนั/-) 
 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึน้เรือชมความงามของทะเลอีเจยีนที่ตัง้อยู่
ทางทิศตะวนัออกของกรุงเอเธนส ์ ซึ่งทะเลอีเจียนแห่งนีต้ัง้อยุ่ระหวา่งกลางของประเทศกรีซ และ ประเทศตรุกี ซึ่งทะเลอีเจยีนในสมยั
โบราณถือไดว้า่เป็นเสน้ทางเดินเรือท่ีส าคญั และ ยงัเป็นแหล่งอารายธรรมในอดีตของโลกดว้ย โดยเป็นแหล่งก าเนิดของอารายธรรมยคุ
แรกที่ยิ่งใหญ่ของครีตและกรีก และ ทะเลอีเจียนกย็งัมีลกัษณะทางธรรมชาติที่ส  าคญัของทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนอีกดว้ยอกีดว้ย จากนัน้น า
ท่านท่องเที่ยวสู่ 3 เกาะดงัของทะเลอีเจียน โดยเกาะแรกคือ เกาะไฮดร้า ซึ่งตัง้อยู่ไม่ไกลจากปลายดา้นตะวนัออกของคาบสมทุร อารโ์ก
ลิส ในอดีดตรัง้นงึเคยไดร้บัชื่อว่า สถานท่ีแห่งตน้สน แต่ตอมาไดถ้กูทิง้รา้งจนสภาพแหง้แลง้ โดยในช่วงศตวรรษที่ 17 เกาะนีไ้ดก้ลายเป็น
ศนูยก์ลางการเดินเรือท่ีส าคญั ในเชิงการท่องเที่ยว เกาะไฮดรา้มจีดุเด่นในเรื่องของเสือ้ผา้ที่เป็นสไตลท์อ้งถิ่น,รา้นขายของทอ้งถิ่น และ 
คาเฟ่เล็กๆน่ารกัที่ตัง้อยู่รอบอ่าว ท่ีท่านจะไดถ้า่ยรูปทะเลอเีจียนท่ีสวยงาม จากนัน้น าทา่นเดินทางต่อสู่ เกาะโปรอส เกาะเล็กๆที่ตัง้อยู่
ตรงกลางของกลุ่มอ่าว ซาโรนิก หรือ Saronic Gulf ที่เกาะโปโรส เป็นจดุชมธรรมชาติที่สวยงามไมว่่าจะเป็นแนวเขาที่ลาดลงมา รวมถึง
จดุชมววิทะเลอีเจียนท่ีท่านสามารถถ่ายรูปอวดเพื่อนลงโซเชี่ยลได ้เกาะเอจีนา่ อีกหนึ่งเกาะที่สวยงามของ กลุ่มอ่าว ซาโรนิก หรือ 
Saronic Gulf อยู่ห่างจากท่าเรือ ปิเรอสุ กรุงเอเธนส ์โดยชื่อเอจีน่า มาจากชื่อของ เออคีสั ท่ีเกิดที่เกาะเอจีน่า และต่อมาไดก้ลายเป็น
กษัตรยิ ์จดุเด่นทางภมูิศาสตรข์องเกาะเอจีน่า คือมีลกัษณะเป็นสามเหล่ียม โดยววิจากทะเลช่วงกอ่นท่ีเรือจะเทยีบท่าถือไดว้่าสวยงาม
อย่างยิ่ง ที่เกาะเอจีนา่ขึน้ชื่อในเรือ่งของ บารบ์คีิว อาหารทะเล และ ถั่วพิตาชิโอ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเอเธนส ์
จากนัน้เดินทางกลบัสู่ โรงแรมที่พกั  
 
 

วนัที่ 5  อิสระท่องเที่ยว (อาหารเช้า/-/-) 

 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระท่องเที่ยวและสมัผสัชื่นชมกบั ความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมแบบเมดิเตอรเ์รเนยีนของเมืองเอเธนส ์ในแบบที่ทา่นตอ้งการ หรือ ชอ้ปป้ิงกบัสินคา้พืน้เมืองและของฝากที่มีเอกลกัษณ์
โดดเด่น ตามยา่นดงัต่อไปนี ้
 
ย่าน Kolonaki ที่เป็นย่านทนัสมัยและแหล่งช็อปป้ิงสดุหรูที่มีทัง้แบรนดด์งัจากต่างประเทศและรา้นบูติกของดีไซนเ์นอรก์รีกมารวมตวั
กันอยู่ท่ามกลางรา้นคอนเซ็ปสโตรแ์ละแกลเลอรีต่างๆ มากมาย และยงัมีรา้นอาหารทัง้ระดบักลางและระดบัไฮเอนด ์โดยมีทัง้เมนู
นานาชาติและอาหารกรีกในสไตลโ์มเดิรน์ และยงัมีบารส์ดุฮิปที่มีการแสดงดนตรีแจ๊สแบบสดหรือดีเจ สถานที่ที่น่าสนของย่านนีก้็คือ
ภูเขา Lycabettus ซึ่งมีวิวทิวทศันอ์นักวา้งไกลและโบสถ ์Agios Georgios ที่สามารถเดินไปยงัยอดเขาไดด้ว้ยทางเดินเทา้หรือรถราง        
 
 ถนน Voukourestiou ถนนท่ีไดร้บัการตัง้ชื่อตามสนธิสญัญาบคูาเรสตใ์นปี พ.ศ. ในช่วงทศวรรษ 1950 ถนนสายนีไ้ดร้บัความนิยมจาก
นกัท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะสินคา้ทนัสมยัจากยโุรปและอเมรกิา รวมถึงรา้นทองและอญัมณี จากถนน Stadiou ไปยงัทางลาดของ 
Mount Lycabettus ซึง่เป็นถนนแห่งการช็อปป้ิงสดุหรูในของกรุงเอเธนสม์าอย่างชา้นาน 
 
ย่าน Monastiraki อนัพลกุพล่านมีสถานที่โด่งดงัมากมาย เช่น ซากปรกัหกัพงัของหอสมดุ Hadrian, สถานที่ชุมนุม Ancient Agora 
และโถงทางเดิน Stoa of Attalos ที่บูรณะขึน้ใหม่เป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงวตัถุโบราณเก่ียวกับเอเธนส ์ตลาดนดั Monastiraki Flea 



 

Market แหล่งสนคา้ท ามือรา้นคา้ที่ขายสบู่ท  ามือ รองเทา้แตะท ามือ และเสือ้ยืดที่ระลึก ขณะที่ถนนรอบๆ เต็มไปดว้ยรา้นอาหารสไตล์
กรีกและรา้นอาหารแบบดัง้เดิมซึ่งหลายแห่งมองเห็นทิวทศันข์องวิหารอาโครโปลิส 
 
ย่าน Plaka ยา่นท่ีมีบรรยากาศอบอุ่น ตัง้อยู่บนเนินเขาใตเ้งาของป้อมปราการอาโครโปลิส และวิหารอนัเกา่แก่ ยา่น Plaka แห่งนีเ้ตม็ไป
ดว้ยรา้นคา้เล็กๆ ที่ขายทัง้อญัมณี เสือ้ผา้ และเครื่องป้ันเซรามิกพืน้บา้นตัง้เรียงรายอยู่บนถนนเลก็ๆ ที่ปดูว้ยหิน อีกทัง้ยงัมีคาเฟ่รมิทาง
และรา้นอาหารสไตลเ์มดิเตอรเ์รเนียน ที่มีลกัษณะกจิการครอบครวัที่เปิดใหบ้รกิารถึงดกึ รวมถึงมีสถานท่ีชมภาพยนตร ์Cine Paris ที่
ฉายภาพยนตรค์ลาสสิกกลางแจง้ นอกจากนีใ้นพืน้ที่ใกลเ้คียงยงัมีย่าน Anafiotika ที่มีบา้นเรือนสีขาวสะอาดตาซึง่ใหบ้รรยากาศเหมือน
อยู่ในเกาะอนักวา้งขวางของกรีซดว้ย 
 
หรือท่านสามารถเลือกซือ้ แพ็คเกจทอ่งเทีย่วเมืองเดลฟี (Full Delphi Tour) แบบเช้าไป เยน็กลับ ไดท้่านละ 2,900 บาท โดยรถ
จะมารบัท่ีโรงแรมเวลา 08.45 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมือง โบเทีย ซึ่งตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศกรีซ ซึง่ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มที่
ราบของเมืองโบเทยีที่มีลกัษณะเป็นทุ่งที่สวยงาม ที่ลอ้ม ทะเลสาบโคปาอิส จากนัน้ผ่านเมือง เธเบส ที่เป็นเมืองที่เป็นจดุเชื่อมโยง
เรื่องราวของ กษัตรยิ ์โอเอดิปัส เลวาเดีย และ อราโชวา่ (ซ่ึงจะแวะช่วงสัน้ๆระหว่างขากลับสู่เอเธนส)์ มาถึงเมือง เดลฟี หรือในอีกชื่อ
หน่ึงคือ ศนูยก์ลางของโลกโบราณ น าท่านชม ออมฟารอส หรือ สะดือของโลก อนสุาวรยีห์ินอ่อนโบราณที่พบในแหล่งโบราณคดีของ 
Delphi ประเทศกรีซ ตามต านานกรีกโบราณเก่ียวกบัการก่อสรา้งเมืองเดลฟี  ของเทพเจา้ ซุส เทพเจา้สงูสดุแหง่โอลิมปัส ตามความเชื่อ
พระองคต์อ้งการใหเ้มืองเดลฟีเป็นศนูยก์ลางของโลก ดว้ยการใหน้กอินทรี 2 ตวับิน บินจากเมืองเดลฟีแลว้วนไปรอบโลกกลบัมาที่เมือง
เดลฟี ดว้ยความเรว็ที่เทา่กนั ซึง่จดุที่สะดือของโลกตัง้อยู่ คือจดุที่นกอินทรีเริ่มตน้ และ บินกลบัมาที่จดุเดิมนั่นเอง จากนัน้น าทา่นชม 
วิหารเทพอพอลโล่ และ พิพิธภณัฑอ์พอลโล่ ซึ่งเต็มไปดว้ยงานท่ีสรา้งขึน้จากทองแดงที่เป็นรูปรถมา้ และ อาเกียส นกักีฬาชื่อดงั  และ 
งานแกะสลกัล า้คา่ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเอเธนส ์ถึงกรุงเอเธนสป์ระมาณ 1 ทุ่ม // รบัประทานอาหารกลางวนัท่ี Modern 
Village เมือง เดลฟี   
 
 

วนัที่ 6  อิสระท่องเที่ยว – สนามบินเอเธนส ์- กรุงเทพ (แวะเปล่ียนเครื่องที่ สนามบินดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ (อาหารเช้า/-/-) 

 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เช็คเอาทอ์อกจากที่พกั ใหท้า่นไดอ้ิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั จนกระทั่งไดเ้วลา
เดินทางสู่ สนามบินเอเธนส ์(รถจะมารบัก่อนเครื่องออก 3 ชั่วโมง) เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยสามารถ
เลือกเที่ยวบินไดต้ามนี ้
 

                                                                                       OPTION 1 
                                               เอเธนส-์ดูไบ-กรุงเทพ 

เทีย่วบนิ ออก ถึง เคร่ืองบนิทีใ่ช ้
EK 210 

ATH-DXB 
17.05 23.40 Boeing 77W 

EK 384 
DXB-BKK 

03.05+1 12.05+1 Boeing 77W 

 

                                                                          OPTION 2                                                                                                  
                                                 เอเธนส-์ดูไบ-กรุงเทพ 

เทีย่วบนิ ออก ถึง เคร่ืองบนิทีใ่ช ้
EK 210 21.10 03.45+1 Boeing 77W 



 

ATH-DXB 
EK 378 

DXB-BKK 
03.10+1 15.20+1 Boeing 77W 

 
                   หมายเหตุ เทีย่วบิน EK 378 จะบนิเข้าทีส่นามบินนานาชาติภูเกต็ก่อน และ จึงเข้ามาต่อทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ  
                   หมายเหตุ : +1 หมายถึงวันถัดไป 
 
                   เทีย่วบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิ หรือ เส้นทางได้ตามสถานการณ ์ณ ขณะน้ันอีกคร้ัง 
 
                   …… น.เดนิทางถึงสนามสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
                                                          PACAKAGE PRICE LIST (ราคาแพ๊คเกจ) 
 

HOTEL NAME LOCATION ราคา  
 

HOTEL 
STAR 

DELPHI ART Omonia Square 39,500 บาท 3 STAR 
DAVE RED ATHENS Omonia Square 39,500 บาท 3 STAR 
BROWN ACROPOL Omonia Square 42,150 บาท 4 STAR 
ATHENIAN 
CALLIRHOE 

Arcopolis 42,150 บาท 4 STAR 

 

 

เด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง ท่านละ 29,000 บาท (ส าหรับโรงแรม Delphi Art และ Dave Red Athens) 

เด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง ท่านละ 33,000 บาท (ส าหรับโรงแรม Brown Acropol และ Athenian 

Callirhoe) 

พักเดียวเพ่ิมท่านละ 8,400 บาท (ส าหรับโรงแรม Delphi Art และ Dave Red Athens) 

พักเดียวเพ่ิมท่านละ 11,850 บาท (ส าหรับโรงแรม Brown Acropol และ Athenian Callirhoe) 

เด็ก 0-2 ปี ท่านละ ท่านละ 3,500 บาท  

ค่าแพ๊คเกจรวม 

-ค่าตั๋วเคร่ืองบินไปกลับสายการบิน เอมิเรตส ์และภาษีน ้ามัน  

-ค่าโรงแรมทีพั่ก 4 คืน ณ โรงแรมที่ท่านได้เลือกไว้ 

-บริการรถรับส่งแบบส่วนตัวไปกลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน  

-ค่าอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

-ค่าบริการซิตีทั้วร ์ณ วันที่ 3 และ 4 ของการเดินทาง (ค่ารถ,ค่าไกด ์และ ค่าเข้าสถานทีต่่างๆ) 

ค่าแพ๊คเกจไม่รวม 

-ค่าท าวีซ่าเข้าประเทศกรีซ ท่านละ 4,500 บาท 

-ค่าภาษีโรงแรม โดยทีลู่กค้าต้องช าระโดยตรง ณ โรงแรมทีพั่ก 

1.5 ยูโร ต่อ ห้อง ต่อ คืน ส าหรับโรงแรม 3 ดาว 



 

3.00 ยูโร ต่อ ห้อง ต่อ คืน ส าหรับโรงแรม 4 ดาว 

-ค่าตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศไทยทีต่้องตรวจก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง (3 วัน) หรือ Antigen Rapid Test 

(ART) ก่อนออกเดินทาง 24 ชั่วโมง  

-ค่าแพ๊คเกจ Test & GO ที่ต้องใช้ตอนเดินทางกลับประเทศไทย โดยในแพ๊คเกจประกอบด้วย ห้องพักทีไ่ด้

มาตรฐาน SHA PLUS 1 คืน,บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก,รถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรมทีพั่ก และ 

บริการตรวจ RT-PCR ณ โรงพยาบาล (ลูกค้าสามารถเลือกจองแพ๊คเกจเสริม Test & Go กับทางบริษัทได้)  

-แพ๊คเกจประกันภัยโควิด-19 หรือ ปรพกันการเดินทางซึ่งทุกท่านต้องซือ้ก่อนเดินทางสู่กรีซ (ท่านสามารถซือ้

ประกันการเดินทางกับทางบริษัทได้ในราคาท่านละ 420 บาท) 

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือที่รายการระบุ 

 

**ราคานีเ้ดินทาง 2 ท่านขึน้ไป 

**ภายใต้สถานการณโ์ควิด อย่าลืมไปขอ วัคซีนพาสปอรต ก่อนเดินทางด้วยนะค่ะ ^^ 

หมายเหตุ:โรงแรมในลิสตด์้านบนเป็นโรงแรมทีไ่ด้รับการรับรองมาตราฐานทางสาธารณสุขของกรีซแล้ว 

 
**ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ท่านต้องท าการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางอย่าง 48 ชั่วโมงก่อนเดนิทาง และ
ต้องขอวคัซนีพาสปอรตก์อ่นเดินทางออกนอกประเทศ 
 
เน่ืองด้วยการระบาดของไวรัสโควดิ-19 นักท่องเทีย่วชาวไทยต้องเข้าระบบ Test & Go ทีท่างรัฐบาลไทยก าหนด โดย
ก่อนทีม่าถึงประเทศไทยนักทอ่งเทีย่วชาวไทยทุกท่านตอ้งลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass และต้องท าการจอง
โรงแรมทีจ่ะเข้าพัก 1 คนืเพื่อท าการตรวจ RT-PCR ณ โรงแรมทีพ่ัก โดยการเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูมิต้องมีรถ
ทีไ่ด้รับมาตรฐาน SHA Plus มารับทีส่นามบนิเพื่อเดินทางสูท่ีพ่กั 
 
หากท่านตอ้งการใหท้างบริษทัจองโรงแรมทีก่รุงเทพเพือ่เขา้ Test & Go ทางบริษัทบริการจองแพ๊คเกจ Test & GO 
โดยทางบริษัทมีให้บริการโรงแรมดังต่อไปนี ้
 
-PATHUMWAN PRINCESS ราคาท่านละ 3,900 บาท หอ้งพกัแบบ Deluxe Classic ส าหรับ 2 ท่าน 
ราคานีร้วมค่าตรวจ RT-PCR ทีโ่รงแรม ตรวจโดยทมีเจ้าหน้าทีท่างการแพทยโ์รงพยาบาลสุขุมวทิ,บริการรถรับส่ง 
สนามบนิ-โรงแรม,บริการอาหารเช้า 
 
-Holiday Inn Silom Bangkok ราคาท่านละ 4,000 บาท หอ้งพกัแบบ Double Room ส าหรับ 2 ท่าน ราคานีร้วมค่าตรวจ 
RT-PCR ทีโ่รงแรม ตรวจโดยทมีเจ้าหน้าทีท่างการแพทยโ์รงพยาบาลพญาไท 1,บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม
,บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast In Room 
 
-Amari Watergate โรงแรม อมารี ประตูน ้า ราคาท่านละ 3,950 บาท ห้องพกัแบบ Deluxe ส าหรับ 2 ท่าน ราคานีร้วม
ค่าตรวจ RT-PCR ทีโ่รงแรม ตรวจโดยทมีเจ้าหน้าทีท่างการแพทยโ์รงพยาบาลปิยเวท ,บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรง
แรม,บริการอาหารเช้า 
 
-Marriott Sukhumvit Park ราคาท่านละ 6,200 บาท ห้องพักแบบ Studio ส าหรับ 2 ท่าน ราคานีร้วมค่าตรวจ RT-PCR 
ทีโ่รงแรม ตรวจโดยทมีเจ้าหน้าทีท่างการแพทยโ์รงพยาบาลชั้นน าในกรุงเทพ,บริการรถรับส่ง สนามบนิ-โรงแรม
,บริการอาหารเช้า 



 
 
-Asia Hotel Rajchathewi ราคาท่านละ 3,900 บาท ห้องพักแบบ Superior room ส าหรับ 2 ท่าน ราคานีร้วมค่าตรวจ
RT-PCR ที ่ณ โรงพยาบาล ปิยเวท ตรวจโดยทมีเจ้าหน้าทีท่างการแพทยจ์ากโรงพยาบาลปิยเวท , บริการรถรับส่ง 
สนามบนิ-โรงพยาบาล-โรงแรม พร้อมบริการอาหาร 3 มือ้   
 
-Avani Atrium ราคาท่านละ 3,860 บาท ห้องพกัแบบ Avani Premier room ห้องพกัแบบ Superior room ส าหรับ 2 ท่าน 
ราคานีร้วมค่าตรวจRT-PCR ที ่ณ โรงพยาบาล ปิยเวท ตรวจโดยทมีเจ้าหน้าทีท่างการแพทยจ์ากโรงพยาบาลปิยเวท , 
บริการรถรับส่ง สนามบิน-โรงพยาบาล-โรงแรม พร้อมบริการอาหารเช้า  
 

**ข้อควรจ า ในการเดินทางท่องเทีย่วช่วงสถานการณโ์ควิด-19** 

 ภายใต้สถานการณก์ารระบาดโควิด-19 จึงท าให้การเดินทางอาจจะมาสะดวกเท่าทีค่วรนัก และการเดิน

ทางเข้าออกแต่ละประเทศจะมีกฎทีต่่างกันออกไป ส าหรับท่านทีต่้องการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศกรีซ 

รบกวนปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี ้

 

1.ทุกท่านทีต่้องการเดินทางเข้าประเทศกรีซต้องท าการฉีดวัคซีนทีไ่ด้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกรีซครบโดส

แล้ว ได้แก่ ไฟเซอร ์ครบ 2 เข็มก่อนเดินทางอย่างน้อย 17 วัน // โมเดอรน่์า ครบ 2 เข็มก่อนเดินทางอย่าง

น้อย 24 วัน // แอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 เข็ม ก่อนเดินทางอย่างน้อย 24 วัน // ซิโนฟารม ์ครบ 2 เข็ม ก่อน

เดินทางอย่างน้อย 17 วัน // ซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ก่อนเดินทางอย่างน้อย 13 วัน // จอหนส์ันแอนดจ์อหนส์ัน 

1 เข็ม // โควิชิลด ์1 เข็ม หรือ วัคซีนย่ีห้ออื่นทีอ่งคก์ารอนามัยโลกให้การรับรอง โดยต้องแสดงหลักฐานการ

ฉีดวัคซีนด้วย 

2. 2.ท่านจะต้องท าการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้ากรีซ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง (3 วัน) หรือ ผลตรวจ 

Antigen Rapid Test หรือ ART ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง 

3.ก่อนเดินทางท่านจะต้องกรอกฟอรม์ PLF (Passenger Location Form) ก่อนเดินทางเข้าสู่ ประเทศกรีซ 

4.ผลตรวจทัง้หมดต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 
 
 

********************************************************************** 
       

 

 

 
   สนใจเดินทางหรือจองแพคเกจสิงคโปร์  

ติดต่อสอบถามเพิม่เติมได้จ้า  ID LINE : sweetbeetravel2 
ยินดีใหบ้ริการ ค าแนะน าขอ้มูลตา่งๆ และวางแผนในการเท่ียวสิงคโปร์ค่ะ 

 

 
 
                                                         

 

 



 
                                                      ขั้นตอนการจองแพ๊คเกจง่ายๆ ดงันี ้  

 

1. ท่านสามารถโทรติดต่อเพื่อเช็คหรือสอบถามแพค๊เกจไดท่ี้เบอร์  094-3248008,02-278-3064  หรือ   Add Line : 

sweetbeetravel2  เพื่อแจง้ช่วงวนัเดินทาง และโรงแรมท่ีตอ้งการจะพกั  พร้อมทั้งแจง้จ านวนคน เพ่ือท าการเช็คตัว๋เคร่ืองบิน

และโรงแรมท่ีท่านตอ้งการเขา้พกั  

2. ทางทีมงานสวีทบีจะรีบเช็คห้องพกัโรงแรม  แลว้แจง้ราคากลบัไปให้โดยทนัที  

3. หากท่านตกลงจองแลว้ทางบริษทัจะ แจง้รายละเอียดการท าวีซ่าเขา้ประเทศกรีซ พร้อมทั้งช่วยนดัหมายวนัท่ีจะย่ืนเพ่ือท าวีซ่า

ให้กบัท่าน 

4. หลงัจากท่านไดวี้ซ่าจากทางสถานทูตแลว้ นั้นทางเจา้หนา้ท่ีจะท าการจองตัว๋เคร่ืองบินและโรงแรมให้กบัท่าน  และสรุปส่งเมลก

ลบัไปให้คุณลูกคา้ไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง   

5. โดยรายละเอียดในอีเมลจะระบุ วนัท่ีตอ้งจ่ายมดัจ า เพ่ือท าการการันตีห้องโรงแรม  พร้อมทั้งแจง้รายละเอียดการช าระเงิน  (หาก 

นอ้ยกว่า 7 วนั  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเก็บเตม็จ านวน)  และจ่ายส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 2 อาทิตยค์่ะ 

6. เม่ือคุณลูกคา้ไดโ้อนเงินค่ามดัจ ามาแลว้  ทางสวีทบีจะท าการออกตั๋วเคร่ืองบินและการันตีห้องทีโ่รงแรม  ใหท้นัทีพร้อมทั้งส่ง

ใบเสร็จรับเงินใหค้่ะ 

7. ทางบริษทัมีเจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัโรงแรม  ร้านอาหาร  สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆก็ไดค้่ะ  ยินดีใหบ้ริการค่ะ 
 

 

                          


