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บริษทั  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ต้นฉบับของการน าเทีย่วคร้ังละประเทศ 
1091/153-4 ชั้น 6 อาคารเอสกรุ๊ป ศูนยก์ารคา้เมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มกักะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร.02 651-6900(อตัโนมติั)  มือถือ 088 578 6666     LINE Id 14092498   ใบอนุญาตเลขท่ี 11/097 
-------------------------------------------------------------- 

กรีซ-ดินแดนแห่งเทพนิยาย 
 “กรีซ” เป็นประเทศตน้ก าเนิดอารยธรรมของโลกหลาย ๆ อยา่งดว้ยกนั  ไม่วา่จะเป็นระบบการ
ปกครองท่ีเรียกกนัวา่ “ประชาธิปไตย”  การกีฬาท่ียิง่ใหญ่ของมนุษยชาติท่ีเรียกวา่ “กีฬาโอลิมปิค”  รูปแบบ
ของศิลปะท่ียงัคงสืบทอดต่อๆ กนัมาจนถึงยคุปัจจุบนัน้ี  และท่ีส าคญัก็คือ กรีซยงัไดช่ื้อวา่เป็นดินแดนแห่ง
เทพนิยายปรัมปราอีกดว้ย  
 ดงันั้น การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศกรีซ  จึงมิใช่เพียงแต่จะไปใหเ้ห็นเมืองเอเธนส์หรือวหิารพา
เธนอนเท่านั้น  หากแต่ยงัมีดินแดนท่ีสวยงามไปดว้ยศิลปวฒันธรรมอายนุบัพนัปี  รอให้เราไปคน้พบอีก
มากมาย  นอกจากน้ี  กรีซยงัไดช่ื้อวา่  เป็นเมืองท่ีมีอากาศดีแบบเมดิเตอร์เรเนียนคือไม่หนาวจดัและร้อนจดั 
รวมทั้งทิวทศัน์ท่ีลอ้มรอบดว้ยทะเลสีครามท่ีสวยงามอยา่งน่าประทบัใจไม่รู้ลืม 
 บริษทั ไวท ์ เอเลแฟนท ์ ทราเวล เอเยนซ่ี จ  ากดั  มีความภูมิใจขอน าท่านเดินทางแบบ “ทวัร์
ศิลปวฒันธรรม” สู่แผน่ดินแม่แห่งอารยธรรมโลก  ท่องเท่ียวแบบเจาะลึกถึงวถีิชีวติของชาวกรีกอยา่งแทจ้ริง
และไม่เหน่ือย  เพราะเราไม่ไดต้ะลอนๆ ไปแบบแข่งกบัเวลา นอกจากน้ียงัไดรั้บความรู้จากมคัคุเทศกท่ี์มี
ความช านาญงานในดา้นน าเท่ียวแบบ “ทวัร์ศิลปวฒันธรรม”  ซ่ึงจะสามารถให้ค  าบรรยายแก่ท่านเป็น
ภาษาไทยในเร่ืองต่าง ๆ ของกรีซ  ไม่วา่จะเป็นเร่ืองศิลปวฒันธรรม  และสภาพชีวติความเป็นอยูไ่ดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง  เราจึงมัน่ใจวา่หากท่านชอบการเดินทางท่องเท่ียวท่ีมีรสนิยมแลว้การเดินทางสู่กรีซ กบั ไวท ์ เอเล
แฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี  จะเป็นการเดินทางท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจไปอีกนานแสนนาน  
 

ก าหนดการเดินทาง   12-20 ตุลาคม 2562 
วนัแรกของการเดินทาง    วนัเสาร์ที ่12 ตุลาคม  2562 กรุงเทพฯ 
18.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรรณภูมิ  เคาน์เตอร์หมายเลข   สายการบินการ์ตา แอร์เวย ์ROW 

Q รหสั QR (ใชป้ระตูทางเขา้อาคารหมายเลข  8  ) 
21.05 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี QR 839 มุ่งหนา้สู่ เมืองโดฮา (DOHA) ประเทศ การ์ตา (ใช้

เวลาบินประมาณ 7ชัว่โมง 20 นาที) 
วนัทีส่องของการเดินทาง   วันอาทติย์ที ่13 ตุลาคม 2562  เอเธนส์ – อโครโปลสิ – พลากา 
00.40 น. ถึงโดฮา  เตรียมเดินทางต่อสู่เมืองเอเธนส์ 
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01.50 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี QR 211   มุ่งหนา้สู่กรุงเอเธนส์ 
06.30 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์  เมืองมารดาแห่งประชาธิปไตย  แต่เดิม “เอเธนส์” หมายถึงเพียง

บริเวณของเมือง “อโครโปลิส” (ACROPOLIS) เท่านั้น ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ีเพียง 42,120 ตาราง
เมตร  ในคร้ังนั้นเอเธนส์มีฐานะเป็นศูนยก์ลางบญัชาการของรัฐบาลดว้ย  แต่หลงัจากยคุ
เรขาคณิต ( GEOMETRIC PERIOD--ประมาณ 1,100-650 ปีก่อนคริสตกาล)  ก็ไดย้า้ยมา
อยูท่ี่บริเวณอโกร่า (AGORA) ซ่ึงอยูท่างทิศเหนือของอโครโปลิสเล็กนอ้ย  ณ ท่ีอโกร่า
น่ีเองท่ีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยไดถื้อก าเนิดข้ึน  และเจริญรุ่งเรืองสืบต่อแต่
นั้นมา  อโกร่ามีฐานะเป็น “นครรัฐ” ของชาวเอเธนส์  เป็นศูนยก์ลางอ านาจทางการเมือง , 
ทางสังคม , ทางศาสนา  และทางตุลาการ  นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการละคร , 
การกีฬา  ซ่ึงบ่อยคร้ังทีเดียวท่ีการแข่งขนัต่างๆ ถูกจดัข้ึนท่ีน่ี  นอกจากน้ียงัมีวหิารและ
สถานประกอบพิธีทางศาสนาอีกมากมายอยูใ่นบริเวณดงักล่าว  สะทอ้นใหเ้ห็นความ
รุ่งเรืองของบา้นเมืองในยคุนั้นท่ีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการด าเนินชีวิตอยา่งเตม็ท่ี  น า
ชม อโครโปลสิ (ACROPOLIS) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาลูกหน่ึงในเมืองเอเธนส์  สูงประมาณ 
90 เมตรเศษ  เป็นความเช่ือของชาวกรีกวา่  บนเนินเขาลูกน้ีเป็นท่ีสถิตของเทพีอะเธน่า  
ดงันั้นจึงถือวา่เทพีประจ าอโครโปลิสก็คือเทพีอะเธน่า  มีวหิารท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาแด่เทพี
อะเธน่าหลายแห่ง  อาทิ วหิารพาเธนอน (PARTHENON TEMPLE OF ATHENA)  ซ่ึง
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมช้ินเอกของโลกท่ีสร้างข้ึนในยคุคลาสสิค 
(CLASSIC AGE) หรือยคุทอง (GOLDEN AGE) ของกรีซ (ประมาณ 450-300 ปีก่อน
คริสตกาล)  โดยกษตัริยเ์พอริเคลส (PERICLES) เพื่อถวายแด่เทพีอะเธน่า ซ่ึงนบัถือกนัวา่ 
“เป็นเทพีแห่งสงคราม ชยัชนะ และความสงบสุข” มีเจตนาท่ีจะใหเ้ป็นศูนยร์วมความเช่ือ
และความศรัทธาของชาวเอเธนส์ในยคุนั้น  วหิารพาเธนอนเป็นวหิารหินอ่อนทั้งหลงั  
รวมทั้งหลงัคาก็มุงดว้ยกระเบ้ืองหินอ่อนท่ีขดุมาจากเกาะต่างๆ ในทะเลเอเจียน  ออกแบบ
โดยสถาปนิกมีช่ือแห่งยคุ 2 คน คือ อิคตินอส (IKTINOS) และคาลลิคราติส 
(KALLIKRATES)  ผสมผสานกบัฝีมือดา้นประติมากรรมของฟีเดียส (PHEIDIAS) ท่ี
ปรากฏอยูบ่นหนา้จัว่ของอาคาร  เป็นเร่ืองราวของเทพีอะเธน่ากบัเทพโพไซดอน  เฉพาะตวั
วหิารใชเ้วลาสร้าง 9 ปีจึงแลว้เสร็จ  แผนผงัของตวัวิหารเป็นแบบฉบบักรีกโดยเฉพาะ  คือมี
แนวเสาหินอ่อนเรียงรายรอบทั้ง 4 ดา้น  ดา้นขา้งดา้นละ 17 ตน้ ดา้นหนา้และดา้นหลงัดา้น
ละ 8 ตน้  ศิลปะการแกะสลกัหวัเสาในวหิารพาเธนอนเป็นการผสมผสานระหวา่งศิลปะแบ
บดอริค (DORIC) ท่ีมีความเรียบง่าย  กบัศิลปะแบบไอออนิค (IONIC) ท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นและสวยงามกวา่ แบบดอริคเกิดเป็นศิลปะผสมท่ีมีช่ือเรียกวา่ “แอททิค” 
(ATTIC)  ในวหิารมีหอ้งโถงเล็ก (CELLA) ใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานเทพีอะเธน่าท่ีท าดว้ย
งาชา้งประดบัทองโดยฝีมือของฟีเดียส  วหิารพาเธนอนผา่นร้อนผา่นหนาวมาหลายยคุ
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หลายสมยั  ผา่นการเป็นวหิารในยคุของกรีก จากนั้นก็กลายมาเป็นโบสถค์ริสตใ์นยคุ
กรีกไบเซนไทน์ในประมาณศตวรรษท่ี 6 และสุดทา้ยก็ถูกเปล่ียนใหก้ลายมาเป็นมสัยดิเม่ือ
ราชวงศอ์อตโตมานของตุรกียดึครองกรีซไดส้ าเร็จ  อยา่งไรก็ตามทัว่โลกต่างก็ให้การ
ยอมรับวา่  วิหารพาเธนอนป็นวหิารแบบดอริคท่ีใหญ่ท่ีสุดและสมบูรณ์ท่ีสุดของโลกศิลปะ
กรีกเลยทีเดียว  จากนั้นชม วิหารอเีรคเตียม (ERECTHEM) ท่ีมีอายุนอ้ยกวา่วหิารพาเธนอน
สร้างเพื่ออุทิศแด่อีเรคเธอุส (ERECTHEUS) และเคครอปส์ (KEKROPS) วีรบุรุษในเทพ
นิยายกรีก  รูปแบบของวหิารเป็นสถาปัตยกรรมกรีกธรรมดา  ยกเวน้เสา 6 ตน้ท่ีรองรับ
หลงัคาท่ีมีการแกะสลกัเป็นรูปหญิงสาว 6 คน  ตามต านานเล่าวา่  หญิงสาวทั้ง 6 เป็น
ชาวเมืองคาร์เยส์ (CARYES) ท่ีเอาใจไปเขา้ขา้งพวกเปอร์เซียเม่ือคราวเปอร์เซียรุกรานกรีซ  
จึงถูกลงโทษสาปใหก้ลายเป็นเสาหินค ้ายนัวิหารแห่งน้ีไว ้  นอกจากน้ียงัเช่ือกนัวา่วหิาร
แห่งน้ีเป็นบริเวณท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของ อโครโปลิส  เพราะเป็นจุดท่ีตรีศูลอนัทรงพลานุภาพ
ของเทพโพไซดอนไดต้กลงมาจากสวรรค ์  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชมยา่นพลากา (PLAKA) ซ่ึงเป็นแหล่งเดินเล่น เลือกซ้ือของฝากท่ีข้ึนช่ือของ

เอเธนส์   
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า  
  หลงัจากนั้นน าเขา้ท่ีพกัโรงแรม STANLEY ระดบั 4 ดาว  หรือระดบัเดียวกนั  
วนัทีส่ามของการเดินทาง   วันจันทร์ที ่14 ตุลาคม 2562   เอเธนส์ - เดลฟ่ี – กาลามบากา 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
08.30 น. เดินทางข้ึนเหนือไปยงั เมืองเดลฟี (DELPHI) ผา่นทุ่งมาราธอนซ่ึงเคยเป็นสมรภูมิสงคราม

คร้ังยิง่ใหญ่  ระหวา่งนครรัฐเอเธนส์กบักองทพัอนัเกรียงไกรของเปอร์เซียเม่ือราว 490 ปี 
ก่อนคริสตกาล  และท่ีร ่ าลือกนัมาจนถึงทุกวนัน้ีก็คือ ต านานการวิง่ของเฟดิพพิดิส 
(PHEDIPPEDES) ผูข้นัอาสาเป็นผูส่ื้อข่าวแจง้ข่าวสงครามไปยงันครรัฐสปาร์ตา้  และเม่ือ
กองทพัเอเธนส์ไดรั้บชยัชนะ  เฟดิพพิดิสก็ไดท้  าหนา้ท่ีผูส่ื้อข่าวอีกโดยไดว้ิง่กลบัไปนคร
เอเธนส์เพื่อแจง้ข่าวดีแก่ชาวเอเธนส์  เม่ือถึงชานเมืองเอเธนส์  หลงัจากท่ีไดแ้จง้ข่าว
เรียบร้อยแลว้เฟดิพพิดิสก็ลม้ลงส้ินใจตายดว้ยความเหน่ือยลา้  เม่ือมีการฟ้ืนฟูกีฬาโอลิมปิค
ข้ึนในปีค.ศ.1896  การแข่งขนัท่ีส าคญัท่ีสุดคือการแข่งขนัการวิง่มาราธอนระยะทาง 42 กม. 
เท่ากบัระยะทางท่ีเฟดิพพิดิสวิง่จนส้ินใจตาย  และในปัจจุบนัทุกๆ ปี ในช่วงเดือนเมษายน
และกนัยายน  จะมีการจดัแข่งขนัการวิง่มาราธอนนานาชาติข้ึน  ตามเส้นทางสาย
ประวติัศาสตร์น้ี  เพื่อเป็นการระลึกถึงต านานการวิง่มาราธอนของเฟดิพพิดิส 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 น. น าชม เมืองเดลฟี (DELPHI) ตามต านานเทพนิยายกรีกกล่าววา่  “เมืองเดลฟี”  ก็คือบริเวณ

ท่ีเทพอพอลโลไดฆ่้างูไพธอน (PYTHON)  ลูกของเกีย (GAIA) ซ่ึงถือวา่เป็นพระแม่ธรณี  
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เดลฟีมีประวติัความเป็นมาของการก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่ 1,400 ปีก่อนคริสตกาล  แต่มามี
ช่ือเสียงอยา่งมากเม่ือประมาณศตวรรษท่ี 8-7 ก่อนคริสตกาล  ในฐานะท่ีมีวหิารของเทพ 
อพอลโลอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  ชาวกรีกโบราณเช่ือกนัวา่  เทพอพอลโลเป็นเทพแห่งความซ่ือสัตย์
(เหมือนท่ีชาวจีนส่วนใหญ่เช่ือถือวา่กวนอูเป็นเทพแห่งความซ่ือสัตย)์ ในยคุนั้นกรีซก าลงั
แผข่ยายอาณานิคมของตนเองออกไป  ดงันั้นก่อนออกเดินทพัแม่ทพัจะมาท่ีวหิารอพอลโล
เพื่อจะถามไถ่เทพอพอลโลผา่นทางผูท้  านาย (ORACLE) วา่ควรจะออกเดินทางไปทางทิศ
ใด  และการรบแผอ่าณานิคมคราวน้ีจะประสบความส าเร็จหรือไม่  นยัวา่ผูท้  านายคงจะทาย
ไดแ้ม่นย  าพอสมควร  ดงันั้นวหิารของเทพอพอลโลท่ีเดลฟีจึงรุ่งเรืองมากเม่ือเหล่าแม่ทพัตี
เมืองใหม่ๆ ได ้  ก็มกัจะตั้งช่ือเพื่อเป็นเกียรติแด่เทพอพอลโลดว้ย  อาทิ  เมืองอพอลโลเนีย  
(APOLLONIA) ความศกัด์ิสิทธ์ิของเทพอพอลโลเร่ิมเส่ือมในยคุ “เฮเลนิสติค” ซ่ึงเป็นยคุท่ี
เช่ือในพลงัของทหารของตนเองมากกวา่จะเช่ือถือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  และน าชม พพิธิภัณฑ์
เดลฟี (MUSEUM OF DELPHI) ซ่ึงรวบรวมจดัแสดงของมีค่าและบรรดาโบราณวตัถุ
ต่างๆ ท่ีพบภายในเมืองแห่งน้ี  รวมทั้งวตัถุท่ีเคยประดบัอยูต่ามโบราณสถานต่างๆ ก็ถูก
น ามาเก็บรักษาไว ้ณ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเช่นเดียวกนั  ภายในของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีจะแบ่งเป็น
หอ้งๆ เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ชม  ตวัอยา่งเช่น THE ROOM OF THE KOUROI หรือ THE 
ROOM OF CHARIOTEER  ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีมีการแสดงประติมากรรม DELPHI 
CHARIOTEER อนัมีช่ือเสียงแห่งเมืองน้ี   จากนั้น  เดินทางไปยงัเมือง คาลมับากา
(KALAMBAKA)  ถึงเมืองคาลมับากา  น าเขา้พกัโรงแรม  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
พกัคา้งคืนท่ีโรงแรม DIVANI ระดบั 4 ดาว  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง   วนัอังคารที ่15 ตุลาคม  2562   กาลามบากา -  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้   
เชา้ น าท่านชมหมู่ส านักสงฆ์ลอยฟ้ามิทโีอร่า (METEORA)  ซ่ึงเป็นวหิารทางศาสนาคริสตท่ี์

ตั้งอยูบ่นยอดเขาสูงท่ีสวยงามมาก  มิทีโอร่าเป็นภาษากรีก แปลวา่ กลางอากาศ  หรือ แขวน
อยูก่ลางอากาศ  เป็นวหิารท่ีใหญ่ท่ีสุด และ ส าคญัท่ีสุดในศาสนาคริสตนิ์กายออร์โธดอกซ์
ตะวนัออกในกรีก  เขาสูงดงักล่าวเป็นดินทราย  วหิารท่ีอยูบ่นยอดเขาเร่ิมก่อรูปร่างมาตั้งแต่
ศตวรรษท่ี 9  เม่ือมีพระท่ีประพฤติตนเหมือนฤษีไดข้ึ้นไปปักหลกัอาศยัอยูบ่นยอดเขา  สูง
กวา่พื้นล่างประมาณ 500 เมตร  ต่อมาภายหลงัจึงไดมี้การสร้างวหิาร  และอารามของสงฆ์
ข้ึนมา  แต่ก็ไม่ทราบวนัเวลาท่ีแน่ชดั  ปัจจุบนั  มิทีโอรา ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกแลว้      

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดินทางกลบักรุงเอเธนส์  ระหวา่งทางแวะชม อนุสาวรียข์อง กษตัริย ์ ลีโอนีดาส กษตัริย์

ของ สปาร์ตา้ ท่ีเทอร์โมฟิเลีย  ถึงเอเธนส์   
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19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
พกัคา้งคืนท่ีโรงแรม STANLEY 4 ดาว  หรือระดบัเดียวกนั  

วนัที่ห้าของการเดินทาง    วนัพุธที ่16 ตุลาคม 2562  ล่องเรืออ่าวซาโรนิค  
08.00 น. น าท่าน ล่องเรือในอ่าวซาโรนิค (SARONIC) ช่ือ “ซาโรนิค”  มาจากต านานเล่าขานกนัต่อๆ 

มาวา่มีกษตัริยพ์ระองคห์น่ึงนาม “ซารอน” (SARON) ตามล่ากวางตวัหน่ึงซ่ึงวิง่หนีมาท่ีอ่าว
น้ี  แลว้กระโจนหนีลงทะเล  กษตัริยซ์ารอนลืมตวักระโจนลงน ้าและวา่ยน ้าตามออกไป  จน
ในท่ีสุดจึงหมดก าลงัและจมน ้าตาย  ช่ือของอ่าวก็เลยถูกเรียกขานตามพระนามของพระองค์
วา่ “อ่าวซาโรนิค” ตั้งแต่นั้นมา 

 น าชม  เกาะเอจิน่า (AEGINA)  ตามต านานเล่าวา่บรรพบุรุษของชาวเกาะเอจิน่าก็คือ  เอ
อาคสั (AEACUS) ลูกชายของซุส  ประมุขแห่งเทพกบัเทพีเอจิน่า  เกาะเอจิน่าก็คือของขวญั
ท่ีซุสประทานใหแ้ก่ลูกชายของตนเอง  อยูม่าไม่นานเออาคสัเกิดตอ้งการใหมี้ประชากรของ
ตนเองบนเกาะแห่งนั้นจึงทูลขอต่อซุส  ซุสจึงเสกบรรดามดบนเกาะแห่งนั้นใหเ้ป็นพลเมือง
ของเกาะเอจิน่า  เพื่อวา่ลูกชายของตนเองจะไดมี้คนอยูใ่ตป้กครอง  แต่ความจริงเกาะน้ีมี
ประวติัการอยูอ่าศยัของผูค้นกวา่ 3,000 ปี มาแลว้  และผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะแห่งน้ีลว้น
เป็นนกัเดินเรือและนกัการคา้ท่ีเก่งกาจหาตวัจบัยาก  เฮโรโดตสั (HERODOTUS) 
นกัปราชญแ์ละนกับนัทึกประวติัศาสตร์ของกรีกเคยบนัทึกไวเ้ม่ือ 600 ปี ก่อนคริสตกาลวา่ 
“ไม่มีพอ่คา้กรีกคนใด ท่ีจะสามารถท าการคา้มีก าไรไดแ้ต่ละคร้ังมากเท่ากบัพอ่คา้จากเกาะ
เอจิน่าเลย”  นอกจากน้ีความส าคญัของเกาะเอจิน่า  ก็คือเป็นสถานท่ีผลิตเหรียญกษาปณ์
แห่งแรกในประวติัศาสตร์ของประเทศกรีซ  

11.30 น. ออกเดินทางต่อไปยงั เกาะโพโรส (POROS)  ซ่ึงถูกจดัใหเ้ป็นเกาะท่ีมีทิวทศัน์งดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงของกรีซ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ   
13.30 น. มุ่งหนา้สู่ เกาะไฮดร้า (HYDRA)  
14.50 น. ถึง เกาะไฮดร้า (HYDRA) ซ่ึงเป็นอีกเกาะหน่ึงในอ่าวซาโรนิค  มีความงดงามแห่ง

บรรยากาศเมืองชายทะเลกรีซพื้นเมืองอยา่งแทจ้ริง  บา้นทุกหลงับนเกาะน้ีไดรั้บการ
อนุรักษไ์วใ้หค้งอยูใ่นสภาพเดิมผนงัภายนอกบา้นทุกหลงัทาไวด้ว้ยสีขาว  และนิยมตดั
ขอบประตู , หนา้ต่าง  ดว้ยสีฟ้า กลมกลืนกบัฉากของทอ้งฟ้าและน ้าทะเลท่ีลอ้มอยูโ่ดยรอบ  
ซ่ึงท่านจะตอ้งประทบัใจอยา่งไม่รู้ลืมกบัความงามของเกาะไฮดร้า เช่นเดียวกบัศิลปินชาว 
กรีกหลายคนท่ีไดเ้ลือกมาพ านกัและสร้างงานศิลปะอยูบ่นเกาะแห่งน้ี  อยา่ลืมเตรียมฟิลม์
ถ่ายรูปไวใ้หเ้พียงพอส าหรับการเก็บภาพแห่งความทรงจ าในการเยอืนเกาะไฮดร้าในคร้ังน้ี  
จากนั้นน าท่านข้ึนฝ่ังเดินทางกลบัเอเธนส์  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า   พกัคา้งคืนท่ีโรงแรม STANLEY 4 ดาว หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัที่หกของการเดินทาง  วนัพฤหัสฯที ่17 ตุลาคม 2562 เอเธนส์-โครินธ์-ไมซีเน่ นาฟเปลยีน 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
เมืองโครินธ์  ชม เมืองโครินธ์โบราณ (ANCIENT CORINTH) ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองโบราณใน
รูปแบบศิลปะผสมระหวา่งกรีกและโรมนัท่ีสวยงามท่ีสุด  เมืองโครินธ์ถูกท าลายอยา่งราบ
คาบโดยฝีมือของพวกโรมนัเม่ือ 146 ปีก่อนคริสตกาล  แต่อีก 60 ปีต่อมาจูเลียส ซีซาร์ แม่
ทพัโรมนัไดส้ั่งใหบู้รณะและสร้างเมืองข้ึนใหม่  และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในเวลาต่อมา  ดงั
ปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเหลืออยูก่็คือ  ทางเดินในตลาดตามสไตลโ์รมนัท่ีมีเสาสอง
ขา้งทาง  ณ ท่ีน้ีไดรั้บการบนัทึกวา่ เซนตป์อล (ST.PAUL) เคยเดินทางมาถึงเมืองโครินธ์ 
และไดเ้ทศนาโปรดชาวเมืองดว้ย  และชม พพิธิภัณฑ์โครินธ์  ซ่ึงรวบรวมโบราณวตัถุท่ี
คน้พบภายในเมืองโบราณโครินธ์ 

 ออกเดินทางสู่ เมืองไมซีเน่ (MYCENAE) น าชม พระราชวงัโบราณไมซีเน่ (THE 
PALACE OF MYCENAE)  ตามต านานเล่าวา่ผูส้ร้างเมืองไมซีเน่ ก็คือกษตัริยเ์พอร์ซุส 
(PERSEUS) ลูกชายของประมุขแห่งเทพทั้งมวล “ซุส” (ZEUS) ท่ีเกิดจากเทพีดาเน่ 
(DANAE)  ตามหลกัฐานทางโบราณคดีกล่าววา่ เมืองไมซีเน่ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาเต้ียๆ มี
ความสูงเพียงแค่ 50 เมตร  มีประวติัความเป็นมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล หรือ
ประมาณ 3,000 ปีเศษมาแลว้  ผงัเมืองเป็นลกัษณะท่ีมีบา้นเรือน และหลุมฝังศพรายลอ้ม  
ส่วนพระราชวงัจะมีก าแพงเมืองเป็นปราการป้องกนัอยูโ่ดยรอบอีกชั้นหน่ึง  ในยคุนั้น
กษตัริยแ์ห่งไมซีเน่สามารถแผข่ยายอ านาจของตนเองออกไปครอบคลุมทัว่ทั้งภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลมเพลอปปอนเนสเลยทีเดียว  น าชม พระราชวงัประตูสิงห์โต 
(LION GATE)  ซ่ึงเป็นประตูหินท่ีจะน าไปสู่ป้อมปราการของเมือง , คฤหาสถข์องขนุ
ศึกเครเตอร์ (KRATER)   หอ้งอาบน ้าแบบกรีกโบราณ  และบ่อน ้าพุใตดิ้น 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 น. จากนั้น เดินทางสู่เมืองนาฟเปลียน อดีตเมืองหลวงเก่าของกรีซ ซ่ึงตั้งอยูใ่กลช้ายทะเล  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า   

พกัคา้งคืนท่ีโรงแรม PARK 3 ดาว  หรือระดบัเดียวกนั  
วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  วนัศุกร์ที ่18 ตุลาคม 2562  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
09.00 น. ชมเมือง NAFPLION อดีตเมืองหลวงเก่าของกรีก  แวะชม  เมืองโบราณเอปิดัฟรอส 

(EPIDAVROS) ภายในเมืองโบราณแห่งน้ีมีโรงละคร (THEATRE) ท่ีไดช่ื้อวา่มีระบบเสียง
ท่ีดีท่ีสุด  เอปิดฟัรอสเป็นสถานบ าบดัรักษาโรคของคนกรีกโบราณ  สร้างข้ึนประมาณ  
ศตวรรษท่ี 6  ก่อนคริสตกาลเพื่อถวายแด่เทพแอสเคลปเปียส (ASCLEPIOS) และใชช่ื้อ
เดียวกนัน้ี (ไม่มีการยนืยนัแน่นอนวา่ช่ือแอสเคลปเปียสถูกเปล่ียนมาเป็นเอปิดฟัรอสตั้งแต่
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เม่ือใด)  ตามต านานกล่าววา่แอสเคลปเปียสเป็นบุตรชายของเทพอพอลโล (APOLLO) ท่ี
เกิดจากเทพีคอโรนิส (CORONIS)  แอสเคลปเปียสเป็นเทพอมตะจึงไดรั้บการนบัถือวา่เป็น
เทพแห่งการรักษาโรค  ส าหรับสถานรักษาบ าบดัโรค “เอปิดฟัรอส” ไดรั้บความนิยมจาก
ประชาชนสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษท่ี 4 จนถึงตอนตน้ของศตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล  
ถา้ประเมินจากจ านวนท่ีนัง่ของโรงละครในเอปิดฟัรอสซ่ึงมีท่ีนัง่ถึง 6,000 ท่ีนัง่แลว้  ผูท่ี้มา
ใชบ้ริการท่ีเอปิดฟัรอสจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12,000 คนแน่นอน  เอปิดฟัรอสด าเนินการ
มาเร่ือย จนถึงปี ค.ศ.426 จึงไดปิ้ดกิจการลง   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ กรุงเอเธนส์  น าท่านผา่นบริเวณช่องแคบโครินธ์  ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีตดั

ข้ึนเพื่อยน่ระยะทางเดินเรือจากทะเลเอเจียนไปสู่ทะเลไอโอเนียนโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งออ้ม
ผา่นปลายคาบสมุทรเพลโลปอนเนส  ในสมยัจกัรพรรดิเนโรประมาณ ค.ศ.67  พระองคเ์คย
คิดท่ีจะตดัช่องแคบน้ีแต่ท าไม่ส าเร็จ  จนกระทัง่ใน ค.ศ.1881 ชาวฝร่ังเศสจึงไดท้  าการตดั
ช่องแคบน้ีไดส้ าเร็จ  โดยการเจาะหินแยกเพลโลปอนเนสออกจากแผน่ดินใหญ่เป็นความ
ยาวถึง 6 กิโลเมตร  กวา้ง 30 เมตร  และมีความสูงกวา่ 90 เมตร  ท่ีน่ามหศัจรรยย์ิง่ข้ึนไปอีก
ก็คือความสามารถในการเจาะแผน่ดินซ่ึงเป็นหินลว้นๆ ไดอ้ยา่งเรียบสนิทจนไม่น่าเช่ือ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า  
พกัคา้งคืนท่ีโรงแรม STANLEY  4ดาว  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง   วันเสาร์ที ่19 ตุลาคม 2562  เอเธนส์ – กรุงเทพ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
09.00 น. เขา้ชม พพิธิภัณฑ์ทางโบราณคดี (ARCHAEOLOGICAL MUSEUM)   ซ่ึงเป็นสถานท่ี

รวบรวม เก็บสะสมส่ิงของทางประวติัศาสตร์ของกรีก  รวมทั้งหลกัฐานอนัมีค่าท่ีไม่
สามารถประเมินค่าไดท่ี้เคยอยูใ่นโบราณสถานต่างๆ  แต่ในปัจจุบนัไดแ้ยกออกมาจดัแสดง
ไวท่ี้น่ีเพื่อความปลอดภยัต่อการโจรกรรม   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.30 น. แวะชอ้ปป้ิงท่ี MC ARTHUR GLEN OUTLET   
  รับประทานอาหารค ่า   จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนเดินทางกลบักรุงเทพ 
19.00 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน  QR204 สู่โดฮา 
23.15.น. ถึงสนามบิน โดฮา เปล่ียนเคร่ืองเพื่อบินต่อกลบักรุงเทพฯ  
วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง วนัอาทติย์ที ่20 ตุลาคม 2562    กรุงเทพฯ 
01.55 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี QR 834    มุ่งหนา้สู่ประเทศไทย 
12.40 น. ถึงสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

     -------------------------------------------------- 
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อตัราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 79,550 บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

 พกัเด่ียวเพิ่มอีกท่านละ   9,500 บาท  
 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ขวบ ท่านละ   64,500 บาท  (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2ท่าน)  

(อตัราดังกล่าว  ส าหรับผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป) 
อตัรานีร้วม  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-เอเธนส์--กรุงเทพฯ  โดยสายการบินการ์ตา แอร์เวย ์ 

 ชั้นธรรมดา  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัในประเทศกรีซจ านวน 6 คืนตามท่ีระบุในรายการ  และค่าภาษีโรงแรม 
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถโคช้น าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าล่องเรือในประเทศกรีซตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ความรู้น าชมเป็นภาษาไทยตลอดรายการ  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าชมตลอดรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศกรีซ 
 ค่าภาษีสนามบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000บาท (ส าหรับผูอ้ายไุม่เกิน 70 ปี)  
อตัรานีไ้ม่รวม  ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และ หวัหนา้ทวัร์  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 30 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
หมายเหตุ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางอนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ เช่น  

การเปล่ียนแปลงตารางการบินภายในประเทศนั้น ๆ  หรือบงัเอิญตรงกบัวนัหยดุเทศกาล
ประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลง  จนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินไปตามรายการ
ขา้งตน้ได ้  ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้เขา้ชมตามรายการไดบ้ริษทัฯ จะชดเชยค่าเขา้ชมคืน  
หรือจดัโปรแกรมอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็น
ส าคญั  
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เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีา  
  1. หนงัสือเดินทาง มีอายุเหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  
  2. รูปถ่าย ขนาด 2 - 2 1/2 น้ิว จ  านวน 1 รูป  
  3. หลกัฐานแสดงฐานะทางการเงิน หรือ ส าเนาสมุดเงินฝาก ยอ้นหลงั 6 เดือน  
  4. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 

- ถา้เป็นขา้ราชการตอ้งมีหนงัสือรับรองจากหน่วยงาน    หรือถ่ายส าเนาอนุมติัท่ีอนุญาตให้
เดินทางไปราชการยงัต่างประเทศมาแสดง 
- ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั ขอเอกสารการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
บริษทั 

      - ถา้เป็นลูกจา้ง ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากนายจา้ง หรือหน่วยงานท่ีสังกดัอยู ่
      - ถา้หากเป็นเด็กนกัเรียน  ขอหนงัสือรับรองวา่เป็นนกัเรียนจากโรงเรียนนั้น 
      - ถา้เป็นผูท่ี้เกษียณอายแุลว้  ถา้ท าประกนัสุขภาพ  ขอส าเนาการท าประกนัสุขภาพดว้ย 
   5. ส าเนาทะเบียนบา้น  
    6. ท่ีอยูปั่จจุบนั  ท่ีอยูท่ี่ท  างาน โดยละเอียดชดัเจน  พร้อมเบอร์โทรศพัท์ 


