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Highlight Gourmet

SPONDI RESTAURANT

SELENE RESTAURANT
FINE DINING

2 MICHELIN STAR

BAOS RESTAURANT
FINE DINING

DAY 1
กรุงเทพฯ
00.00 น

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ทางเข้า ชั้น 4 ประตู เคาน์เตอร์ Q สาย การบินเอทิฮดั
แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ของบริ ษทั ไรน์นิช ทราเวล จะคอยดูแลและ
อานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง เพื่อให้บริ การ ท่านตลอดการเดินทาง

DAY 2
อบูดาบี – เมืองเอเธนส์ – อโครโปลสิ – วิหารพาร์ เธนอน - ย่ านเมืองเก่าพลักก้ า
02.10 น.
05.40 น.
09.30 น.
13.50 น.

ออกเดินทางสู่ มืองเอเธนส์ แวะเปลี่ยนเครื่ องที่อะบูดาบิ เที่ยวบิน EY 407
ถึงอะบูดาบี เตรี ยมเปลี่ยนเครื่ องบินสู่ กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซ
เดินทางสู่ กรุ งเอเธนส์ ประเทศกรี ซ เที่ยวบิน EY 091
เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุ งเอเธนส์

กรุ งเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรี ซ หนึง่ ในเมืองที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลก มีประวัติความเป็ นมา
กว่า 3,400 ปี ถือเป็ นต้ นกาเนิดของอารยธรรมตะวันตก ทังทางด้
้
านศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึง
ปรัชญา เป็ นศูนย์กลางความเจริญของคาบสมุทรบอลข่าน หรื อยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ตงั ้ แต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั

รับประทานอาหารค่า
SPONDI RESTAURANT
2 MICHELIN STAR

เข้าที่พกั WYNDHAM GRAND ATHENS ( 5 ดาว ) หรื อเทียบเท่า

DAY 3
กรุงเอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่ – เมืองฟิ ร่ า - หมู่บ้านเอีย

เกาะซานโตริ นี่ เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็ น ราชินีแห่งเมดิเตอร์ เรเนี่ยน ตั้งอยูท่ างใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส
Cyclades Island ในทะเลเอเจียน ( Aegean Sea ) เพราะโลกชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้

เมืองฟิ ร่ า ( Fira Town ) ชมความงามของสถาปั ตยกรรมการก่อสร้าง และสี สันของอาคารบ้านเรื อน ถนนเล็ก ๆ ที่เต็ม
ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารพื้นเมือง

หมู่บา้ นเอีย ( Oia Village ) ทางตอนเหนือสุ ดของเกาะ มองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของเกาะซานโตริ นี ชมไร่ องุ่น ซึ่ ง
เป็ นไวเนอร์ รี่ ชมวิธีการผลิตไวน์และประวัติของไวน์ซานโตริ นี ที่จดั ว่าเป็ นไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของกรี ซเลยทีเดียว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตคารอาหารจีน

VOLCANO VIEW BY CALDERA COLLECTION หรื อเทียบเท่า

DAY 4
ซานโตรินี่ – นั่งเคเบิลคาร์ – PERISSA BEACH – หมู่บ้านเพียกอส
นั่ ง เคเบิ ล คาร์ ลงไปชมส่ วนล่ า งของเกาะ
ซานโตริ นี่ เพลิ ด เพลิ น กับ วิ ว ทิ ว ทัศ น์ข ณะนั่ง
กระเช้ า เป็ นท่ า เรื อเก่ า ใช้ เ ฉพาะส าหรั บ
นักท่องเที่ยวที่มาจากเรื อสาราญที่จอดไว้นอกฝั่ง
ใช้ข้ ึ นลงเมื อง บรรยากาศในตอนเช้าจะคึ กคัก
เมื่อมีเรื อสาราญมาจอดเทียบท่า

หาดทรายสี แดง PERISSA BEACH จน
เกือบจะเป็ นสี ดาของ หาดเรด บีช บริ เวณ
อโครติ ริ เขตโบราณคดี อนั เก่ าแก่ ตานาน
แห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตงั
ตนของเพลโต เป็ นโบราณสถาน ที่ โดด
เด่ นที่ สุ ดบนเกาะแห่ งนี้ ที่ มี การพ บ
หลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตั้งแต่ปลายยุคหิ น
ใหม่ ราว 4,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารพื้นเมือง

หมู่บา้ นเพียกอส (PYRGOS) ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่คนท้องถิ่นพักอาศัยอยู่ แวะชิมไวน์ ณ SANTO WINERY
ชมพบกับแปลงไร่ องุ่น โดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็ นพุ่มเตี้ยๆ เนื่ องจากมีกระแสลมแรง และที่นี่จะไม่ มีการ
รดน้ า เนื่ องจากหมอกยามเช้าจะให้ความชุ่ มชื้ นเพียงพอต่อต้นองุ่นอยู่แล้ว สถานที่ แห่ งนี้ จะมี ไวน์ให้
ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมยังมีรสชาติที่นุ่มลิ้น
ท่านไม่ควรพลาดลิ้มลอง หรื อซื้ อ
กลับมาฝากคนที่ท่านรัก

จัตุ รั ส ธี โ ปโกปู ลู แหล่ ง นัด พบประจ า
เมืองซึ่ งเต็มไป ด้วยร้านขายของที่ ระลึก
มากมายเรี ยงรายอยู่ ต ลอดสองข้ า ง
ทางเดิ น ร้ า นขายเครื่ องประดั บ บาร์
ไนต์ ค ลับ อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เ ดิ น เที่ ย ว
ช้ อ ปปิ้ ง หรื อจะเลื อ กนั่ ง ดื่ ม กาแฟ
เคล้าบรรยากาศที่รอบข้างดูแปลกตาแต่
งดงาม
รับประทานอาหารค่า SELENE RESTAURANT (FINE DINING)

DAY 5

เกาะซานโตรินนี่ ี –- เกาะมิ
เกาะซานโตริ
เกาะมิโโครโนส
คนอส

เกาะมิโคนอส หมู่เกาะไซคลาดิส ในเขตทะเลอีเจียน สถานที่ที่เหล่าชนชั้นสู งทัว่ โลกต่างนิยมล่องเรื อ
ยอร์มาพักผ่อน ตากอากาศ ตลอดจนนางแบบ ดาราฮอลลีวดู แม้กระทัง่ หญิงที่อยากเป็ นชาย หรื อชายที่
อยากเป็ นหญิง ตลอดจนชาวสี ม่วงทั้งหลายนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจนอนอาบแดด ณ เกาะมิโคนอส
มิ โ คนอส ทาวน์ หรื อ
โชรา หรื อ โฮรา เมื อ ง
หลวงของเกาะมิโคนอส
ประกอบด้วยบ้านเรื อนสี
ขาวทุกหลัง ตัดกับโบสถ์
แ ล ะ ท้ อ ง ฟ้ า ร ะ เ บี ย ง
ดอกไม้ ที่ ร ายรอบด้ว ย
กลุ่ ม เรื อ หลากสี สั น อัน
เป็ นภาพพื้นเมืองที่หาชม
ได้ยาก

ANAX RESORT AND SPA
( 4 ดาว ) หรื อเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่า ณ BAOS RESTAURANT (FINE DINING)

DAY
DAY66
PARADISEBE
BEACH
–เอเธนส์- MC
– MCARTHUR
ARTHURGLEN
GLENOUTLET
OUTLET
PARADISE
CH – เอเธนส์

PARADISE BEACH หาดที่สวยที่สุด และยอดนิยมที่สุดของเกาะมิโคนอส เที่ยวช้อปปิ้ งตลอด
สองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศ และกลิ่นอายที่มีความ เป็ นเมดิเตอร์เรเนียน ตืน่ ตาไปกับร้าน
ขายของที่ระลึกร้านเสื้ อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ เล็กๆน่ารัก บาร์ทนั สมัยมากมาย หรื อ
พักผ่อนแบบชาวกรี ก จิบกาแฟรสเข้มๆ กับเค้กวาฟเฟิ้ ล
11.55 น.

นาท่านบินสู่ กรุ งเอเธนส์ สายการบินอีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบิน A3 7375

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารภายในเอาท์เล็ต
ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมใน
ราคาถูกสุ ด อาทิ ADIDAS,
CAMPER, DIESEL, GEOX,
BOSS, LACOSTE, LEE, POLO
RALPH LAUREN, VERSACE,
SALVATORY FERRAGAMO,
CAVALLI

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตคารอาหารไทย
เข้าพักที่ WYNDHAM GRAND ATHENS ( 5 ดาว ) หรื อเทียบเท่า

DAY77
DAY
เอเธนส์ - จัตุรัสซินตักมา – ทาเนียบประธานาธิบดี -

สนามกีฬาโอลิมปิ ค –
เอเธนส์ – จตุรัสซินตักมา – ทาเนียบประธานาธิบดี – สนามกีฬาโอลิมปิ ค –
ถ่ ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียนสนามบินเอเธนส์
ถ่ ายภาพกับประชู ชัยเฮเดรียน - สนามบินเอเธนส์

จัตุรัสซินตัก มา (SYNTAGMA SQUARE) ที่ ต้ งั ของรั ฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ ทหารนิร นามที่
รักษาการโดยทหารยามในชุดยูนิฟอร์ มแบบดังเดิ
้ มแวะถ่ายภาพบริเวณหน้ าทาเนียบระธานาธิ บดี ซึง่ เดิม
เป็ นพระราชวังหลวง เพื่อให้ ท่านได้ ชมภาพทหารกรี ซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม ข้ าม
ฝั่ งไปทางอาคารรัฐสภา ซึง่ ตังอยู
้ ่ในพระราชวังเก่า

สนามกี ฬ าโอลิ ม ปิ ค
อดี ต ชาวกรี ก โบราณ
เคย ใช้ แ ข่ ง กี ฬ าเมื่ อ
400 ปี ก่อนคริ สตกาล
ซึ่ ง ได้ รั บ การบู ร ณะ
ขึ ้นมาใหม่ครัง้ แรกใน
ปี ค.ศ1896

ประตูชยั เฮเดรี ยน และศูนยร์วมของปราชญ์สมัยโบราณ
11.00 น.
12.00 น.
14.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ถึงสนามบิน นาท่านรี ฟันด์ภาษีที่สนามบิน และเช็คอิน
( อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน แจกท่านละ 20 ยูโร )
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพ เที่ยวบิน EY 090

วันDAY
ที่ 8 8
อบูด- าบี
กรุงเทพฯ
อบูดาบี
กรุง-เทพฯ
20.25 น.
09.10 น.

ถึงสนามบินกรุ งอะบูดาบิ แวะเปลี่ยนเครื่ อง เพื่อบินต่อสู่ กรุ งเทพ
เที่ยวบิน EY 406 23.30 น.
ถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภาพ

