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Highlight   Gourmet

SPONDI  RESTAURANT

2 MICHELIN STAR

SELENE RESTAURANT
FINE DINING

BAOS  RESTAURANT
FINE DINING



02.10 น. ออกเดินทางสู่มืองเอเธนส์ แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีอะบูดาบิ เท่ียวบิน EY 407
05.40 น. ถึงอะบูดาบี เตรียมเปล่ียนเคร่ืองบินสู่ กรุงเอเธนส์  ประเทศกรีซ
09.30 น. เดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ  เท่ียวบิน EY 091
13.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเอเธนส์ 

00.00 น พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ทางเขา้ ชั้น 4  ประตู เคานเ์ตอร์ Q สาย การบินเอทิฮดั 
แอร์เวย ์ พบเจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้ทวัร์ของบริษทัไรนนิ์ช ทราเวล จะคอยดูแลและ
อ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง เพื่อใหบ้ริการ ท่านตลอดการเดินทาง

DAY 1
กรุงเทพฯ

DAY 2
อบูดาบี – เมอืงเอเธนส์ – อโครโปลสิ – วหิารพาร์เธนอน - ย่านเมอืงเก่าพลกัก้า

กรุงเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ หนึง่ในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก มีประวตัิความเป็นมา
กว่า 3,400 ปี ถือเป็นต้นก าเนิดของอารยธรรมตะวนัตก ทัง้ทางด้านศิลปะ วฒันธรรม รวมถึง
ปรัชญา เป็นศนูย์กลางความเจริญของคาบสมทุรบอลข่าน หรือยโุรปตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั



รับประทานอาหารค ่า 
SPONDI  RESTAURANT

2 MICHELIN  STAR

เขา้ท่ีพกั WYNDHAM GRAND ATHENS ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 



เกาะซานโตริน่ี เกาะท่ีไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเน่ียน ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของ หมู่เกาะไคคลาดิส 
Cyclades Island ในทะเลเอเจียน ( Aegean Sea )  เพราะโลกช่ืนชมในทิวทศัน์ท่ีสวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งน้ี

เมืองฟิร่า ( Fira Town )  ชมความงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง และสีสันของอาคารบา้นเรือน ถนนเล็ก ๆ ท่ีเตม็
ไปดว้ยร้านคา้ ร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก

DAY 3
กรุงเอเธนส์ – เกาะซานโตริน่ี – เมอืงฟิร่า - หมู่บ้านเอยี



รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารพื้นเมือง

หมู่บา้นเอีย ( Oia Village )  ทางตอนเหนือสุดของเกาะ มองเห็นววิทิวทศัน์โดยรอบของเกาะซานโตรินี ชมไร่องุ่น ซ่ึง
เป็นไวเนอร์ร่ี ชมวธีิการผลิตไวน์และประวติัของไวน์ซานโตรินี ท่ีจดัวา่เป็นไวน์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรีซเลยทีเดียว
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตคารอาหารจีน

VOLCANO VIEW BY CALDERA COLLECTION หรือเทียบเท่า



นั่ง เค เ บิลคา ร์  ลงไปชมส่วนล่างของเกาะ
ซานโตริน่ี เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ขณะนั่ง
กระ เช้า  เ ป็นท่า เ รือ เ ก่ า  ใช้ เฉพาะส าห รับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากเรือส าราญท่ีจอดไวน้อกฝ่ัง
ใช้ข้ึนลงเมือง บรรยากาศในตอนเช้าจะคึกคัก
เม่ือมีเรือส าราญมาจอดเทียบท่า

หาดทรายสีแดง PERISSA BEACH จน
เกือบจะเป็นสีด าของ หาดเรด บีช บริเวณ
อโครติริ เขตโบราณคดีอนัเก่าแก่ต านาน
แห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจกัรท่ีไม่มีตงั
ตนของเพลโต เป็นโบราณสถาน ท่ีโดด
เ ด่น ท่ี สุดบน เก าะแ ห่ ง น้ี  ท่ี มี ก า รพบ
หลกัฐานวา่มีคนพกัอาศยัตั้งแต่ปลายยคุหิน
ใหม่ ราว 4,000 ปี 

DAY 4
ซานโตริน่ี – น่ังเคเบิลคาร์ – PERISSA BEACH – หมู่บ้านเพยีกอส 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารพื้นเมือง



หมู่บา้นเพียกอส (PYRGOS) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีคนทอ้งถ่ินพกัอาศยัอยู่ แวะชิมไวน์ ณ SANTO WINERY 
ชมพบกบัแปลงไร่องุ่น โดยองุ่นท่ีน่ีจะปลูกเป็นพุ่มเต้ียๆ เน่ืองจากมีกระแสลมแรง และท่ีน่ีจะไม่ มีการ
รดน ้ า     เน่ืองจากหมอกยามเช้าจะให้ความชุ่มช้ืนเพียงพอต่อตน้องุ่นอยู่แลว้ สถานท่ีแห่งน้ีจะมี ไวน์ให้
ท่านไดเ้ลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยงัมีรสชาติท่ีนุ่มล้ิน ท่านไม่ควรพลาดล้ิมลอง หรือซ้ือ
กลบัมาฝากคนท่ีท่านรัก

จัตุรัสธีโปโกปูลู แหล่งนัดพบประจ า
เมืองซ่ึงเต็มไป ดว้ยร้านขายของท่ีระลึก
มากมาย เ รี ยงรายอยู่ ตลอดสองข้า ง
ทางเดิน ร้านขายเคร่ืองประดับ บาร์
ไนต์คลับ  อิสระให้ท่านได้เ ดินเท่ียว 
ช้อป ป้ิ ง  ห รือจะ เ ลือกนั่ ง ด่ื ม  กาแฟ 
เคลา้บรรยากาศท่ีรอบขา้งดูแปลกตาแต่
งดงาม

รับประทานอาหารค ่า SELENE  RESTAURANT (FINE DINING)



DAY 5
เกาะซานโตรินี - เกาะมโิครโนส

เกาะมิโคนอส หมู่เกาะไซคลาดิส ในเขตทะเลอีเจียน สถานท่ีท่ีเหล่าชนชั้นสูงทัว่โลกต่างนิยมล่องเรือ
ยอร์มาพกัผอ่น ตากอากาศ ตลอดจนนางแบบ ดาราฮอลลีวดู แมก้ระทัง่หญิงท่ีอยากเป็นชาย หรือชายท่ี
อยากเป็นหญิง ตลอดจนชาวสีม่วงทั้งหลายนิยมมาพกัผอ่นหยอ่นใจนอนอาบแดด ณ เกาะมิโคนอส

มิโคนอส ทาวน์  ห รือ 
โชรา หรือ โฮรา เมือง
หลวงของเกาะมิโคนอส 
ประกอบดว้ยบา้นเรือนสี
ขาวทุกหลงั ตดักบัโบสถ์
แ ล ะ ท้ อ ง ฟ้ า ร ะ เ บี ย ง
ดอกไม้ ท่ีรายรอบด้วย
กลุ่มเรือ หลากสีสันอัน
เป็นภาพพื้นเมืองท่ีหาชม
ไดย้าก 

DAY 5
เกาะซานโตริน่ี – เกาะมโิคนอส 



ANAX RESORT AND SPA  
(  4 ดาว ) หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค ่า ณ BAOS RESTAURANT (FINE DINING)



DAY 6
PARADISE BE CH – เอเธนส์ - MC ARTHUR GLEN OUTLET

PARADISE BEACH หาดท่ีสวยท่ีสุด และยอดนิยมท่ีสุดของเกาะมิโคนอส เท่ียวชอ้ปป้ิงตลอด
สองขา้งทางลว้นแลว้แต่มีบรรยากาศ และกล่ินอายท่ีมีความ เป็นเมดิเตอร์เรเนียน ต่ืนตาไปกบัร้าน
ขายของท่ีระลึกร้านเส้ือผา้ หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่เลก็ๆน่ารัก    บาร์ทนัสมยัมากมาย หรือ
พกัผอ่นแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเขม้ๆ กบัเคก้วาฟเฟ้ิล

11.55 น. น าท่านบินสู่กรุงเอเธนส์  สายการบินอีเจียน แอร์ไลน ์เท่ียวบิน A3 7375

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมใน
ราคาถูกสุด อาทิ ADIDAS, 
CAMPER, DIESEL, GEOX, 
BOSS, LACOSTE, LEE, POLO 
RALPH LAUREN, VERSACE, 
SALVATORY FERRAGAMO, 
CAVALLI

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารภายในเอาทเ์ลต็

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตคารอาหารไทย
เขา้พกัท่ี WYNDHAM GRAND ATHENS (  5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

DAY 6
PARADISE BEACH –เอเธนส์ – MC ARTHUR GLEN OUTLET



DAY 7
เอเธนส์ - จัตุรัสซินตักมา – ท าเนียบประธานาธิบดี - สนามกฬีาโอลมิปิค –
ถ่ายภาพกบัประตูชัยเฮเดรียนสนามบินเอเธนส์ 

จัตุรัสซินตักมา (SYNTAGMA SQUARE) ท่ีตั้ งของรัฐสภาแห่งชาติ  และอนุสรณ์ทหารนิรนามท่ี
รักษาการโดยทหารยามในชดุยนูิฟอร์มแบบดัง้เดิมแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าท าเนียบระธานาธิบดี ซึง่เดิม
เป็นพระราชวงัหลวง  เพ่ือให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชดุโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม ข้าม
ฝ่ังไปทางอาคารรัฐสภา ซึง่ตัง้อยู่ในพระราชวงัเก่า 

สนามกีฬาโอลิมปิค
อดีตชาวกรีกโบราณ
เคย ใช้แข่งกีฬาเม่ือ 
400 ปีก่อนคริสตกาล 
ซึ่ง ไ ด้ รับการบูรณะ
ขึน้มาใหม่ครัง้แรกใน
ปี ค.ศ1896

DAY 7
เอเธนส์ – จตุรัสซินตักมา – ท าเนียบประธานาธิบดี – สนามกฬีาโอลมิปิค –

ถ่ายภาพกบัประชูชัยเฮเดรียน - สนามบินเอเธนส์



ประตูชยัเฮเดรียน และศนูยร์วมของปราชญส์มยัโบราณ 

11.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน
12.00 น. ถึงสนามบิน น าท่านรีฟันดภ์าษีท่ีสนามบิน และเช็คอิน

( อิสระในการรับประทานอาหารกลางวนั แจกท่านละ 20 ยโูร )  
14.50 น.       ออกเดินทางกลบักรุงเทพ เท่ียวบิน EY 090 

วนัที ่8
อบูดาบี - กรุงเทพฯ

20.25 น. ถึงสนามบินกรุงอะบูดาบิ  แวะเปล่ียนเคร่ือง เพื่อบินต่อสู่กรุงเทพ 
เท่ียวบิน EY 406 23.30 น.

09.10 น.        ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ

DAY 8
อบูดาบี - กรุงเทพฯ


