บริษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ทัวร์ ศิลปวัฒนธรรม - ต้ นฉบับของการนาเทีย่ วครั้งละประเทศ
1091/153-4 ชั้น 6 อาคารเอสกรุ๊ ป ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสัน ราชเทวี กรุ งเทพ 10400
โทร.02 651-6900(อัตโนมัติ) มือถือ 088 578 6666 LINE Id 14092498 ใบอนุญาตเลขที่ 11/097
--------------------------------------------------------------

กรีซ-ดินแดนแห่ งเทพนิยาย
“กรี ซ” เป็ นประเทศต้นกาเนิ ดอารยธรรมของโลกหลาย ๆ อย่างด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นระบบการ
ปกครองที่เรี ยกกันว่า “ประชาธิปไตย” การกีฬาที่ยงิ่ ใหญ่ของมนุษยชาติที่เรี ยกว่า “กีฬาโอลิมปิ ค” รู ปแบบ
ของศิลปะที่ยงั คงสื บทอดต่อๆ กันมาจนถึงยุคปั จจุบนั นี้ และที่สาคัญก็คือ กรี ซยังได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่ง
เทพนิยายปรัมปราอีกด้วย
ดังนั้น การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกรี ซ จึงมิใช่เพียงแต่จะไปให้เห็นเมืองเอเธนส์ หรื อวิหารพา
เธนอนเท่านั้น หากแต่ยงั มีดินแดนที่สวยงามไปด้วยศิลปวัฒนธรรมอายุนบั พันปี รอให้เราไปค้นพบอีก
มากมาย นอกจากนี้ กรี ซยังได้ชื่อว่า เป็ นเมืองที่มีอากาศดีแบบเมดิเตอร์ เรเนียนคือไม่หนาวจัดและร้อนจัด
รวมทั้งทิวทัศน์ที่ลอ้ มรอบด้วยทะเลสี ครามที่สวยงามอย่างน่าประทับใจไม่รู้ลืม
บริ ษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด มีความภูมิใจขอนาท่านเดินทางแบบ “ทัวร์
ศิลปวัฒนธรรม” สู่ แผ่นดินแม่แห่งอารยธรรมโลก ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกถึงวิถีชีวติ ของชาวกรี กอย่างแท้จริ ง
และไม่เหนื่อย เพราะเราไม่ได้ตะลอนๆ ไปแบบแข่งกับเวลา นอกจากนี้ยงั ได้รับความรู ้จากมัคคุเทศก์ที่มี
ความชานาญงานในด้านนาเที่ยวแบบ “ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม”
ซึ่ งจะสามารถให้คาบรรยายแก่ท่านเป็ น
ภาษาไทยในเรื่ องต่าง ๆ ของกรี ซ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องศิลปวัฒนธรรม และสภาพชีวติ ความเป็ นอยูไ่ ด้อย่าง
ลึกซึ้ ง เราจึงมัน่ ใจว่าหากท่านชอบการเดินทางท่องเที่ยวที่มีรสนิยมแล้วการเดินทางสู่ กรี ซ กับ ไวท์ เอเล
แฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จะเป็ นการเดินทางที่ท่านจะต้องประทับใจไปอีกนานแสนนาน

กาหนดการเดินทาง 12-20 ตุลาคม 2562
วันแรกของการเดินทาง วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562
กรุ งเทพฯ
18.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรรณภูมิ เคาน์เตอร์หมายเลข สายการบินการ์ตา แอร์ เวย์ ROW
Q รหัส QR (ใช้ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 8 )
21.05 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR 839 มุ่งหน้าสู่ เมืองโดฮา (DOHA) ประเทศ การ์ตา (ใช้
เวลาบินประมาณ 7ชัว่ โมง 20 นาที)
วันทีส่ องของการเดินทาง วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562
เอเธนส์ – อโครโปลิส – พลากา
00.40 น.
ถึงโดฮา เตรี ยมเดินทางต่อสู่ เมืองเอเธนส์
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01.50 น.
06.30 น.
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ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR 211 มุง่ หน้าสู่ กรุ งเอเธนส์
เดินทางถึง กรุ งเอเธนส์ เมืองมารดาแห่งประชาธิ ปไตย แต่เดิม “เอเธนส์” หมายถึงเพียง
บริ เวณของเมือง “อโครโปลิส” (ACROPOLIS) เท่านั้น ซึ่ งมีขนาดพื้นที่เพียง 42,120 ตาราง
เมตร ในครั้งนั้นเอเธนส์มีฐานะเป็ นศูนย์กลางบัญชาการของรัฐบาลด้วย แต่หลังจากยุค
เรขาคณิ ต ( GEOMETRIC PERIOD--ประมาณ 1,100-650 ปี ก่อนคริ สตกาล) ก็ได้ยา้ ยมา
อยูท่ ี่บริ เวณอโกร่ า (AGORA) ซึ่ งอยูท่ างทิศเหนื อของอโครโปลิสเล็กน้อย ณ ที่อโกร่ า
นี่เองที่ระบบการปกครองแบบประชาธิ ปไตยได้ถือกาเนิดขึ้น และเจริ ญรุ่ งเรื องสื บต่อแต่
นั้นมา อโกร่ ามีฐานะเป็ น “นครรัฐ” ของชาวเอเธนส์ เป็ นศูนย์กลางอานาจทางการเมือง ,
ทางสังคม , ทางศาสนา และทางตุลาการ นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์กลางทางด้านการละคร ,
การกีฬา ซึ่ งบ่อยครั้งทีเดียวที่การแข่งขันต่างๆ ถูกจัดขึ้นที่นี่ นอกจากนี้ยงั มีวหิ ารและ
สถานประกอบพิธีทางศาสนาอีกมากมายอยูใ่ นบริ เวณดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นความ
รุ่ งเรื องของบ้านเมืองในยุคนั้นที่ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพในการดาเนินชีวิตอย่างเต็มที่ นา
ชม อโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาลูกหนึ่งในเมืองเอเธนส์ สู งประมาณ
90 เมตรเศษ เป็ นความเชื่ อของชาวกรี กว่า บนเนิ นเขาลูกนี้เป็ นที่สถิตของเทพีอะเธน่า
ดังนั้นจึงถือว่าเทพีประจาอโครโปลิสก็คือเทพีอะเธน่า มีวหิ ารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาแด่เทพี
อะเธน่าหลายแห่ง อาทิ วิหารพาเธนอน (PARTHENON TEMPLE OF ATHENA) ซึ่ง
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นผลงานทางสถาปั ตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิ ค
(CLASSIC AGE) หรื อยุคทอง (GOLDEN AGE) ของกรี ซ (ประมาณ 450-300 ปี ก่อน
คริ สตกาล) โดยกษัตริ ยเ์ พอริ เคลส (PERICLES) เพื่อถวายแด่เทพีอะเธน่า ซึ่ งนับถือกันว่า
“เป็ นเทพีแห่งสงคราม ชัยชนะ และความสงบสุ ข” มีเจตนาที่จะให้เป็ นศูนย์รวมความเชื่อ
และความศรัทธาของชาวเอเธนส์ในยุคนั้น
วิหารพาเธนอนเป็ นวิหารหิ นอ่อนทั้งหลัง
รวมทั้งหลังคาก็มุงด้วยกระเบื้องหิ นอ่อนที่ขดุ มาจากเกาะต่างๆ ในทะเลเอเจียน ออกแบบ
โดยสถาปนิกมีชื่อแห่งยุค 2 คน คือ อิคตินอส (IKTINOS) และคาลลิคราติส
(KALLIKRATES) ผสมผสานกับฝี มือด้านประติมากรรมของฟี เดียส (PHEIDIAS) ที่
ปรากฏอยูบ่ นหน้าจัว่ ของอาคาร เป็ นเรื่ องราวของเทพีอะเธน่ากับเทพโพไซดอน เฉพาะตัว
วิหารใช้เวลาสร้าง 9 ปี จึงแล้วเสร็ จ แผนผังของตัววิหารเป็ นแบบฉบับกรี กโดยเฉพาะ คือมี
แนวเสาหิ นอ่อนเรี ยงรายรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างด้านละ 17 ต้น ด้านหน้าและด้านหลังด้าน
ละ 8 ต้น ศิลปะการแกะสลักหัวเสาในวิหารพาเธนอนเป็ นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบ
บดอริ ค (DORIC) ที่มีความเรี ยบง่าย กับศิลปะแบบไอออนิค (IONIC) ที่มีความ
สลับซับซ้อนและสวยงามกว่า แบบดอริ คเกิดเป็ นศิลปะผสมที่มีชื่อเรี ยกว่า “แอททิค”
(ATTIC) ในวิหารมีหอ้ งโถงเล็ก (CELLA) ใช้เป็ นที่ประดิษฐานเทพีอะเธน่าที่ทาด้วย
งาช้างประดับทองโดยฝี มือของฟี เดียส
วิหารพาเธนอนผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุค
2

หลายสมัย
ผ่านการเป็ นวิหารในยุคของกรี ก จากนั้นก็กลายมาเป็ นโบสถ์คริ สต์ในยุค
กรี กไบเซนไทน์ในประมาณศตวรรษที่ 6 และสุ ดท้ายก็ถูกเปลี่ยนให้กลายมาเป็ นมัสยิดเมื่อ
ราชวงศ์ออตโตมานของตุรกียดึ ครองกรี ซได้สาเร็ จ
อย่างไรก็ตามทัว่ โลกต่างก็ให้การ
ยอมรับว่า วิหารพาเธนอนป็ นวิหารแบบดอริ คที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของโลกศิลปะ
กรี กเลยทีเดียว จากนั้นชม วิหารอีเรคเตียม (ERECTHEM) ที่มีอายุนอ้ ยกว่าวิหารพาเธนอน
สร้างเพื่ออุทิศแด่อีเรคเธอุส (ERECTHEUS) และเคครอปส์ (KEKROPS) วีรบุรุษในเทพ
นิยายกรี ก รู ปแบบของวิหารเป็ นสถาปัตยกรรมกรี กธรรมดา ยกเว้นเสา 6 ต้นที่รองรับ
หลังคาที่มีการแกะสลักเป็ นรู ปหญิงสาว 6 คน ตามตานานเล่าว่า หญิงสาวทั้ง 6 เป็ น
ชาวเมืองคาร์เยส์ (CARYES) ที่เอาใจไปเข้าข้างพวกเปอร์เซียเมื่อคราวเปอร์เซียรุ กรานกรี ซ
จึงถูกลงโทษสาปให้กลายเป็ นเสาหิ นค้ ายันวิหารแห่งนี้ไว้ นอกจากนี้ยงั เชื่ อกันว่าวิหาร
แห่งนี้เป็ นบริ เวณที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่สุดของ อโครโปลิส เพราะเป็ นจุดที่ตรี ศูลอันทรงพลานุภาพ
ของเทพโพไซดอนได้ตกลงมาจากสวรรค์
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นาท่านชมย่านพลากา (PLAKA) ซึ่ งเป็ นแหล่งเดินเล่น เลือกซื้ อของฝากที่ข้ ึนชื่ อของ
เอเธนส์
18.30 น.
รับประทานอาหารค่า
หลังจากนั้นนาเข้าที่พกั โรงแรม STANLEY ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเดียวกัน
วันทีส่ ามของการเดินทาง วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562
เอเธนส์ - เดลฟี่ – กาลามบากา
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.
เดินทางขึ้นเหนื อไปยัง เมืองเดลฟี (DELPHI) ผ่านทุ่งมาราธอนซึ่ งเคยเป็ นสมรภูมิสงคราม
ครั้งยิง่ ใหญ่ ระหว่างนครรัฐเอเธนส์กบั กองทัพอันเกรี ยงไกรของเปอร์ เซี ยเมื่อราว 490 ปี
ก่อนคริ สตกาล
และที่ร่ าลือกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือ ตานานการวิง่ ของเฟดิพพิดิส
(PHEDIPPEDES) ผูข้ นั อาสาเป็ นผูส้ ื่ อข่าวแจ้งข่าวสงครามไปยังนครรัฐสปาร์ ตา้ และเมื่อ
กองทัพเอเธนส์ได้รับชัยชนะ เฟดิพพิดิสก็ได้ทาหน้าที่ผสู ้ ื่ อข่าวอีกโดยได้วงิ่ กลับไปนคร
เอเธนส์เพื่อแจ้งข่าวดีแก่ชาวเอเธนส์ เมื่อถึงชานเมืองเอเธนส์ หลังจากที่ได้แจ้งข่าว
เรี ยบร้อยแล้วเฟดิพพิดิสก็ลม้ ลงสิ้ นใจตายด้วยความเหนื่อยล้า เมื่อมีการฟื้ นฟูกีฬาโอลิมปิ ค
ขึ้นในปี ค.ศ.1896 การแข่งขันที่สาคัญที่สุดคือการแข่งขันการวิง่ มาราธอนระยะทาง 42 กม.
เท่ากับระยะทางที่เฟดิพพิดิสวิง่ จนสิ้ นใจตาย และในปั จจุบนั ทุกๆ ปี ในช่วงเดือนเมษายน
และกันยายน
จะมีการจัดแข่งขันการวิง่ มาราธอนนานาชาติข้ ึน
ตามเส้นทางสาย
ประวัติศาสตร์ น้ ี เพื่อเป็ นการระลึกถึงตานานการวิง่ มาราธอนของเฟดิพพิดิส
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
นาชม เมืองเดลฟี (DELPHI) ตามตานานเทพนิยายกรี กกล่าวว่า “เมืองเดลฟี ” ก็คือบริ เวณ
ที่เทพอพอลโลได้ฆ่างูไพธอน (PYTHON) ลูกของเกีย (GAIA) ซึ่ งถือว่าเป็ นพระแม่ธรณี
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เดลฟี มีประวัติความเป็ นมาของการก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่ 1,400 ปี ก่อนคริ สตกาล แต่มามี
ชื่อเสี ยงอย่างมากเมื่อประมาณศตวรรษที่ 8-7 ก่อนคริ สตกาล ในฐานะที่มีวหิ ารของเทพ
อพอลโลอันศักดิ์สิทธิ์ ชาวกรี กโบราณเชื่ อกันว่า เทพอพอลโลเป็ นเทพแห่งความซื่ อสัตย์
(เหมือนที่ชาวจีนส่ วนใหญ่เชื่ อถือว่ากวนอูเป็ นเทพแห่งความซื่ อสัตย์) ในยุคนั้นกรี ซกาลัง
แผ่ขยายอาณานิคมของตนเองออกไป ดังนั้นก่อนออกเดินทัพแม่ทพั จะมาที่วหิ ารอพอลโล
เพื่อจะถามไถ่เทพอพอลโลผ่านทางผูท้ านาย (ORACLE) ว่าควรจะออกเดินทางไปทางทิศ
ใด และการรบแผ่อาณานิคมคราวนี้ จะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ นัยว่าผูท้ านายคงจะทาย
ได้แม่นยาพอสมควร ดังนั้นวิหารของเทพอพอลโลที่เดลฟี จึงรุ่ งเรื องมากเมื่อเหล่าแม่ทพั ตี
เมืองใหม่ๆ ได้ ก็มกั จะตั้งชื่ อเพื่อเป็ นเกียรติแด่เทพอพอลโลด้วย อาทิ เมืองอพอลโลเนีย
(APOLLONIA) ความศักดิ์สิทธิ์ ของเทพอพอลโลเริ่ มเสื่ อมในยุค “เฮเลนิสติค” ซึ่งเป็ นยุคที่
เชื่อในพลังของทหารของตนเองมากกว่าจะเชื่ อถือในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และนาชม พิพธิ ภัณฑ์
เดลฟี (MUSEUM OF DELPHI) ซึ่ งรวบรวมจัดแสดงของมีค่าและบรรดาโบราณวัตถุ
ต่างๆ ที่พบภายในเมืองแห่งนี้ รวมทั้งวัตถุที่เคยประดับอยูต่ ามโบราณสถานต่างๆ ก็ถูก
นามาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เช่นเดียวกัน ภายในของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะแบ่งเป็ น
ห้องๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าชม ตัวอย่างเช่น THE ROOM OF THE KOUROI หรื อ THE
ROOM OF CHARIOTEER
ซึ่งเป็ นห้องที่มีการแสดงประติมากรรม DELPHI
CHARIOTEER อันมีชื่อเสี ยงแห่งเมืองนี้
จากนั้น เดินทางไปยังเมือง คาลัมบากา
(KALAMBAKA) ถึงเมืองคาลัมบากา นาเข้าพักโรงแรม
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า
พักค้างคืนที่โรงแรม DIVANI ระดับ 4 ดาว หรื อระดับเดียวกัน
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
กาลามบากา 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เช้า
นาท่านชมหมู่สานักสงฆ์ ลอยฟ้ ามิทโี อร่ า (METEORA) ซึ่งเป็ นวิหารทางศาสนาคริ สต์ที่
ตั้งอยูบ่ นยอดเขาสู งที่สวยงามมาก มิทีโอร่ าเป็ นภาษากรี ก แปลว่า กลางอากาศ หรื อ แขวน
อยูก่ ลางอากาศ เป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุด และ สาคัญที่สุดในศาสนาคริ สต์นิกายออร์ โธดอกซ์
ตะวันออกในกรี ก เขาสู งดังกล่าวเป็ นดินทราย วิหารที่อยูบ่ นยอดเขาเริ่ มก่อรู ปร่ างมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 9 เมื่อมีพระที่ประพฤติตนเหมือนฤษีได้ข้ ึนไปปั กหลักอาศัยอยูบ่ นยอดเขา สู ง
กว่าพื้นล่างประมาณ 500 เมตร ต่อมาภายหลังจึงได้มีการสร้างวิหาร และอารามของสงฆ์
ขึ้นมา แต่ก็ไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชดั ปั จจุบนั มิทีโอรา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดก
โลกแล้ว
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางกลับกรุ งเอเธนส์ ระหว่างทางแวะชม อนุสาวรี ยข์ อง กษัตริ ย ์ ลีโอนีดาส กษัตริ ย ์
ของ สปาร์ตา้ ที่เทอร์โมฟิ เลีย ถึงเอเธนส์
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19.00 น.

รับประทานอาหารค่า
พักค้างคืนที่โรงแรม STANLEY 4 ดาว หรื อระดับเดียวกัน
วันที่ห้าของการเดินทาง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
ล่องเรื ออ่าวซาโรนิค
08.00 น.
นาท่าน ล่องเรื อในอ่าวซาโรนิค (SARONIC) ชื่อ “ซาโรนิค” มาจากตานานเล่าขานกันต่อๆ
มาว่ามีกษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่งนาม “ซารอน” (SARON) ตามล่ากวางตัวหนึ่งซึ่ งวิง่ หนีมาที่อ่าว
นี้ แล้วกระโจนหนีลงทะเล กษัตริ ยซ์ ารอนลืมตัวกระโจนลงน้ าและว่ายน้ าตามออกไป จน
ในที่สุดจึงหมดกาลังและจมน้ าตาย ชื่อของอ่าวก็เลยถูกเรี ยกขานตามพระนามของพระองค์
ว่า “อ่าวซาโรนิค” ตั้งแต่น้ นั มา
นาชม เกาะเอจิน่า (AEGINA) ตามตานานเล่าว่าบรรพบุรุษของชาวเกาะเอจิน่าก็คือ เอ
อาคัส (AEACUS) ลูกชายของซุ ส ประมุขแห่งเทพกับเทพีเอจิน่า เกาะเอจิน่าก็คือของขวัญ
ที่ซุสประทานให้แก่ลูกชายของตนเอง อยูม่ าไม่นานเออาคัสเกิดต้องการให้มีประชากรของ
ตนเองบนเกาะแห่งนั้นจึงทูลขอต่อซุ ส ซุ สจึงเสกบรรดามดบนเกาะแห่งนั้นให้เป็ นพลเมือง
ของเกาะเอจิน่า เพื่อว่าลูกชายของตนเองจะได้มีคนอยูใ่ ต้ปกครอง แต่ความจริ งเกาะนี้ มี
ประวัติการอยูอ่ าศัยของผูค้ นกว่า 3,000 ปี มาแล้ว และผูค้ นที่อาศัยอยูบ่ นเกาะแห่งนี้ลว้ น
เป็ นนักเดินเรื อและนักการค้าที่เก่งกาจหาตัวจับยาก เฮโรโดตัส (HERODOTUS)
นักปราชญ์และนักบันทึกประวัติศาสตร์ ของกรี กเคยบันทึกไว้เมื่อ 600 ปี ก่อนคริ สตกาลว่า
“ไม่มีพอ่ ค้ากรี กคนใด ที่จะสามารถทาการค้ามีกาไรได้แต่ละครั้งมากเท่ากับพ่อค้าจากเกาะ
เอจิน่าเลย” นอกจากนี้ความสาคัญของเกาะเอจิน่า ก็คือเป็ นสถานที่ผลิตเหรี ยญกษาปณ์
แห่งแรกในประวัติศาสตร์ ของประเทศกรี ซ
11.30 น.
ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะโพโรส (POROS) ซึ่งถูกจัดให้เป็ นเกาะที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุด
แห่งหนึ่งของกรี ซ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันบนเรื อ
13.30 น.
มุ่งหน้าสู่ เกาะไฮดร้า (HYDRA)
14.50 น.
ถึง เกาะไฮดร้ า (HYDRA) ซึ่ งเป็ นอีกเกาะหนึ่งในอ่าวซาโรนิค มีความงดงามแห่ง
บรรยากาศเมืองชายทะเลกรี ซพื้นเมืองอย่างแท้จริ ง บ้านทุกหลังบนเกาะนี้ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยูใ่ นสภาพเดิมผนังภายนอกบ้านทุกหลังทาไว้ดว้ ยสี ขาว และนิยมตัด
ขอบประตู , หน้าต่าง ด้วยสี ฟ้า กลมกลืนกับฉากของท้องฟ้าและน้ าทะเลที่ลอ้ มอยูโ่ ดยรอบ
ซึ่ งท่านจะต้องประทับใจอย่างไม่รู้ลืมกับความงามของเกาะไฮดร้า เช่นเดียวกับศิลปิ นชาว
กรี กหลายคนที่ได้เลือกมาพานักและสร้างงานศิลปะอยูบ่ นเกาะแห่งนี้ อย่าลืมเตรี ยมฟิ ล์ม
ถ่ายรู ปไว้ให้เพียงพอสาหรับการเก็บภาพแห่งความทรงจาในการเยือนเกาะไฮดร้าในครั้งนี้
จากนั้นนาท่านขึ้นฝั่งเดินทางกลับเอเธนส์
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า พักค้างคืนที่โรงแรม STANLEY 4 ดาว หรื อระดับเดียวกัน
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วันที่หกของการเดินทาง วันพฤหัสฯที่ 17 ตุลาคม 2562
เอเธนส์ -โครินธ์ -ไมซีเน่ นาฟเปลียน
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เมืองโครินธ์ ชม เมืองโครินธ์ โบราณ (ANCIENT CORINTH) ซึ่ งถือว่าเป็ นเมืองโบราณใน
รู ปแบบศิลปะผสมระหว่างกรี กและโรมันที่สวยงามที่สุด เมืองโคริ นธ์ถูกทาลายอย่างราบ
คาบโดยฝี มือของพวกโรมันเมื่อ 146 ปี ก่อนคริ สตกาล แต่อีก 60 ปี ต่อมาจูเลียส ซี ซาร์ แม่
ทัพโรมันได้สั่งให้บูรณะและสร้างเมืองขึ้นใหม่ และเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ดในเวลาต่อมา ดัง
ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยูก่ ็คือ ทางเดินในตลาดตามสไตล์โรมันที่มีเสาสอง
ข้างทาง ณ ที่น้ ีได้รับการบันทึกว่า เซนต์ปอล (ST.PAUL) เคยเดินทางมาถึงเมืองโคริ นธ์
และได้เทศนาโปรดชาวเมืองด้วย และชม พิพธิ ภัณฑ์ โครินธ์ ซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุที่
ค้นพบภายในเมืองโบราณโคริ นธ์
ออกเดินทางสู่ เมืองไมซีเน่ (MYCENAE) นาชม พระราชวังโบราณไมซีเน่ (THE
PALACE OF MYCENAE) ตามตานานเล่าว่าผูส้ ร้างเมืองไมซี เน่ ก็คือกษัตริ ยเ์ พอร์ ซุส
(PERSEUS) ลูกชายของประมุขแห่งเทพทั้งมวล “ซุส” (ZEUS) ที่เกิดจากเทพีดาเน่
(DANAE) ตามหลักฐานทางโบราณคดีกล่าวว่า เมืองไมซี เน่ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นเนินเขาเตี้ยๆ มี
ความสู งเพียงแค่ 50 เมตร มีประวัติความเป็ นมาตั้งแต่ 1,200 ปี ก่อนคริ สตกาล หรื อ
ประมาณ 3,000 ปี เศษมาแล้ว ผังเมืองเป็ นลักษณะที่มีบา้ นเรื อน และหลุมฝังศพรายล้อม
ส่ วนพระราชวังจะมีกาแพงเมืองเป็ นปราการป้ องกันอยูโ่ ดยรอบอีกชั้นหนึ่ง
ในยุคนั้น
กษัตริ ยแ์ ห่งไมซี เน่สามารถแผ่ขยายอานาจของตนเองออกไปครอบคลุมทัว่ ทั้งภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมเพลอปปอนเนสเลยทีเดียว นาชม พระราชวังประตูสิงห์ โต
(LION GATE) ซึ่ งเป็ นประตูหินที่จะนาไปสู่ ป้อมปราการของเมือง , คฤหาสถ์ของขุน
ศึกเครเตอร์ (KRATER) ห้องอาบน้ าแบบกรี กโบราณ และบ่อน้ าพุใต้ดิน
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองนาฟเปลียน อดีตเมืองหลวงเก่าของกรี ซ ซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้ชายทะเล
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า
พักค้างคืนที่โรงแรม PARK 3 ดาว หรื อระดับเดียวกัน
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.
ชมเมือง NAFPLION อดีตเมืองหลวงเก่าของกรี ก แวะชม เมืองโบราณเอปิ ดัฟรอส
(EPIDAVROS) ภายในเมืองโบราณแห่งนี้มีโรงละคร (THEATRE) ที่ได้ชื่อว่ามีระบบเสี ยง
ที่ดีที่สุด เอปิ ดัฟรอสเป็ นสถานบาบัดรักษาโรคของคนกรี กโบราณ สร้างขึ้นประมาณ
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริ สตกาลเพื่อถวายแด่เทพแอสเคลปเปี ยส (ASCLEPIOS) และใช้ชื่อ
เดียวกันนี้ (ไม่มีการยืนยันแน่นอนว่าชื่อแอสเคลปเปี ยสถูกเปลี่ยนมาเป็ นเอปิ ดัฟรอสตั้งแต่
DATA\GREECE

6

เมื่อใด) ตามตานานกล่าวว่าแอสเคลปเปี ยสเป็ นบุตรชายของเทพอพอลโล (APOLLO) ที่
เกิดจากเทพีคอโรนิส (CORONIS) แอสเคลปเปี ยสเป็ นเทพอมตะจึงได้รับการนับถือว่าเป็ น
เทพแห่งการรักษาโรค สาหรับสถานรักษาบาบัดโรค “เอปิ ดัฟรอส” ได้รับความนิยมจาก
ประชาชนสู งสุ ดในช่วงปลายศตวรรษที่ 4 จนถึงตอนต้นของศตวรรษที่ 3 ก่อนคริ สตกาล
ถ้าประเมินจากจานวนที่นงั่ ของโรงละครในเอปิ ดัฟรอสซึ่ งมีที่นงั่ ถึง 6,000 ที่นงั่ แล้ว ผูท้ ี่มา
ใช้บริ การที่เอปิ ดัฟรอสจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 12,000 คนแน่นอน เอปิ ดัฟรอสดาเนิ นการ
มาเรื่ อย จนถึงปี ค.ศ.426 จึงได้ปิดกิจการลง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
ออกเดินทางมุ่งสู่ กรุ งเอเธนส์ นาท่านผ่านบริ เวณช่องแคบโคริ นธ์ ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่ตดั
ขึ้นเพื่อย่นระยะทางเดินเรื อจากทะเลเอเจียนไปสู่ ทะเลไอโอเนียนโดยที่ไม่จาเป็ นต้องอ้อม
ผ่านปลายคาบสมุทรเพลโลปอนเนส ในสมัยจักรพรรดิเนโรประมาณ ค.ศ.67 พระองค์เคย
คิดที่จะตัดช่องแคบนี้ แต่ทาไม่สาเร็ จ จนกระทัง่ ใน ค.ศ.1881 ชาวฝรั่งเศสจึงได้ทาการตัด
ช่องแคบนี้ได้สาเร็ จ โดยการเจาะหิ นแยกเพลโลปอนเนสออกจากแผ่นดินใหญ่เป็ นความ
ยาวถึง 6 กิโลเมตร กว้าง 30 เมตร และมีความสู งกว่า 90 เมตร ที่น่ามหัศจรรย์ยงิ่ ขึ้นไปอีก
ก็คือความสามารถในการเจาะแผ่นดินซึ่ งเป็ นหิ นล้วนๆ ได้อย่างเรี ยบสนิทจนไม่น่าเชื่ อ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า
พักค้างคืนที่โรงแรม STANLEY 4ดาว หรื อระดับเดียวกัน
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562
เอเธนส์ – กรุ งเทพ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.
เข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ ทางโบราณคดี (ARCHAEOLOGICAL MUSEUM) ซึ่งเป็ นสถานที่
รวบรวม เก็บสะสมสิ่ งของทางประวัติศาสตร์ ของกรี ก
รวมทั้งหลักฐานอันมีค่าที่ไม่
สามารถประเมินค่าได้ที่เคยอยูใ่ นโบราณสถานต่างๆ แต่ในปั จจุบนั ได้แยกออกมาจัดแสดง
ไว้ที่นี่เพื่อความปลอดภัยต่อการโจรกรรม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
แวะช้อปปิ้ งที่ MC ARTHUR GLEN OUTLET
รับประทานอาหารค่า จากนั้นเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อนเดินทางกลับกรุ งเทพ
19.00 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน QR204 สู่ โดฮา
23.15.น.
ถึงสนามบิน โดฮา เปลี่ยนเครื่ องเพื่อบินต่อกลับกรุ งเทพฯ
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562
กรุ งเทพฯ
01.55 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ QR 834 มุ่งหน้าสู่ ประเทศไทย
12.40 น.
ถึงสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
-------------------------------------------------DATA\GREECE

7

อัตราค่ าบริการ

79,550 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
9,500 บาท
64,500 บาท (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2ท่าน)

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

เด็กอายุต่ากว่า 12 ขวบ ท่านละ
(อัตราดังกล่ าว สาหรับผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป)
อัตรานีร้ วม ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับกรุ งเทพฯ-เอเธนส์--กรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ตา แอร์ เวย์
ชั้นธรรมดา
ค่าโรงแรมที่พกั ในประเทศกรี ซจานวน 6 คืนตามที่ระบุในรายการ และค่าภาษีโรงแรม
ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถโค้ชนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าล่องเรื อในประเทศกรี ซตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีความรู ้นาชมเป็ นภาษาไทยตลอดรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาชมตลอดรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกรี ซ
ค่าภาษีสนามบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000บาท (สาหรับผูอ้ ายุไม่เกิน 70 ปี )
อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่าหนังสื อเดินทาง
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินจากที่สายการบินกาหนดท่านละ 30 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ
หมายเหตุ
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น
การเปลี่ยนแปลงตารางการบินภายในประเทศนั้น ๆ หรื อบังเอิญตรงกับวันหยุดเทศกาล
ประจาปี หรื อเนื่ องจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง จนทาให้ไม่สามารถดาเนินไปตามรายการ
ข้างต้นได้ ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริ ษทั ฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน
หรื อจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ น
สาคัญ
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เอกสารทีใ่ ช้ ในการขอวีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือใช้งานเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
2. รู ปถ่าย ขนาด 2 - 2 1/2 นิ้ว จานวน 1 รู ป
3. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน หรื อ สาเนาสมุดเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน
4. จดหมายรับรองการทางาน (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- ถ้าเป็ นข้าราชการต้องมีหนังสื อรับรองจากหน่วยงาน หรื อถ่ายสาเนาอนุมตั ิที่อนุ ญาตให้
เดินทางไปราชการยังต่างประเทศมาแสดง
- ถ้าประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ขอเอกสารการจดทะเบียนและหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
บริ ษทั
- ถ้าเป็ นลูกจ้าง ต้องมีหนังสื อรับรองจากนายจ้าง หรื อหน่วยงานที่สังกัดอยู่
- ถ้าหากเป็ นเด็กนักเรี ยน ขอหนังสื อรับรองว่าเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนนั้น
- ถ้าเป็ นผูท้ ี่เกษียณอายุแล้ว ถ้าทาประกันสุ ขภาพ ขอสาเนาการทาประกันสุ ขภาพด้วย
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน โดยละเอียดชัดเจน พร้อมเบอร์ โทรศัพท์
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