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105,000.- 
(มัดจ ำ 30,000 บำท) 

ก ำหนดวันเดินทำง 18 – 26 พ.ย. 60 02 – 10 ธ.ค. 60 

30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 61 17 – 25 ก.พ. 61 17 – 25 มี.ค. 61 

07 – 15 เม.ย. 61 11 – 19 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 

เดอะ เบสท์ ออฟ กรีซ 9 วัน 6 คืน 
พิเศษ!!! รำยกำรนี้พักบนเกำะซำนโตรินี่ 2 คืน 

 

 

วันที่  1 :  กรุงเทพฯ – ดูไบ  
วันที่  2 : ดูไบ – เอเธนส์ – อะรำโชวำ – หมู่บ้ำนอิเทีย – เดลฟ่ี 
วันที่  3 : เดลฟ่ี – คำลำบำก้ำ (เมทธีออรำ) 
วันที่ 4 : คำลำบำก้ำ (เมทธีออรำ) – เอเธนส์ 
วันที่ 5 : เอเธนส์ – เกำะซำนโตรินี่(นั่งเรือ Speed Boat) – ชมพระอำทิตย์ตกดินหมู่บำ้นเอีย 
วันที่ 6 : เกำะซำนโตรินี่ – ทัวร์ภูเขำไฟ – ว่ำยน้ ำที่ Hot Springs – ฟิรำ 
วันที่  7 : เกำะซำนโตรินี่ – เอเธนส์ (นั่งเรือ Ferry ชั้นธุรกิจ) 
วันที่ 8 : เอเธนส์ – ดูไบ 
วันที่ 9 : ดูไบ – กรุงเทพฯ  

Santorini Island, Greece 
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วันที่ 1  กรุงเทพฯ – โดฮำ 
 

23.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคำน์เตอร์สำยกำรบินกำตำร์ แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 

 

วันที่ 2  โอฮำ – เอเธนส์ – อะรำโชวำ – หมู่บ้ำนอิเทีย – เดลฟี่ 
 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 837 
04.45 น. เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
07.15 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ QR 203 
12.10 น. เดินทางถึง เอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้า

อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบัน
เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดก
ทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุด และยังคงหลงเหลือ
อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการท านุบ ารุงรักษาไว้เป็นอย่างดี 

 น าท่านนั่งรถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพ้ืนเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวร
ยามทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นที่พ านักของประธานาธิบดี , โรงละครแห่งชาติ, 
สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน  
ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพ่ือใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอะรำโชวำ (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (Mount 
Parnassos) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มี
ชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองของฝากตามอัธยาศัย  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนอิเทีย (Itea) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของ
ประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่
ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่
คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนาน
นามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Nafsika Palace (4*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ 3  เดลฟี – คำลำบำก้ำ (เมทธีออรำ)    
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านชม วิหำรอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละคร
และดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ   
เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้ค าพยากรณ์
โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือน
ศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ / ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์
ที่สุดในกรีก / ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ 
รูปปั้น  นักแข่งม้า Charioteer ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬา
โอลิมเปียดแบบโบราณ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (เมืองอิเทีย ตั้งอยู่ริมทะเลคอร์รินเธียน) 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคำลำบำก้ำ (Kalabaka) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี (The Plain of Thessaly) 

ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ เมทีออรำ (Meteora) ซึ่งเป็นอารามที่
ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  Divani Hotel (4*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่4  คำลำบำก้ำ (เมทธีออรำ) – เอเธนส์   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม อำรำมแห่งเมทิออรำ (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหล่านี้เป็นที่ตั้งของอาราม
หลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะ
ของแม่น้ าปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลานับล้านปี / ชม อำรำมเมกำโล เมเทออรอน (Megalo 
Meteoron) ซึ่งเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมด ใช้เวลาสร้างถึงกว่า 3 ศตวรรษจึงแล้วเสร็จ 
โดยก่อตั้งขึ้นราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดิมที่เมเทออราเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่
ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม อารามแห่งนี้เคย
ใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์ ตอน For your eyes only” อีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย เดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) ระหว่างทางผ่าน เมืองเธอร์โมพิลี  (Thermopylea) เมือง

ที่เป็นที่รู้จักในฐานะสมรภูมิสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ 480 ปีก่อนคริสตกาล โดยกองก าลังผสมกรีก
ประมาณ 7,000 นายได้ยึดเป็นที่ต้านกองก าลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอร์เซียเป็นเวลาสามวัน
ก่อนที่จะถูกทรยศโดยชาวบ้านชื่ออีฟิอัลติสผู้เปิดช่องทางข้ามเขาให้ทหารเปอร์เซียเข้ามา โดยมี
ทหารกรีกชื่อ “ลิโอนิดาส” กษัตริย์ของสปาร์ต้าได้สั่งให้กองก าลังถาย  ทัพในขณะนี้กองทหารสปาร์
ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้าย  แวะถ่ำยรูปกับรูปอนุสำวรีย์รูปปั้นของลิโอนิดำส (Lionedas)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Metropolitan (5*) หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 5  เอเธนส์ – เกำะซำนโตริน่ี – ชมพระอำทิตย์ตกดินที่หมู่บ้ำนเอีย   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast 
06.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ 
07.00 น.  เรือออกเดินทางสู่ เกำะซำนโตรินี่ โดยเรือ SPEED BOAT 
11.40 น. เรือเทียบท่าที ่เกำะซำนโตรินี่ (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก  ต่าง  

ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้
เป็น “รำชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำน PYRGOS ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 
กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิง
หน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอัน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
น าท่านชม หำดเพอร์ริสซำ (Perrissa Beach) หรือหำดทรำยด ำ (Black Beach) ที่ชายหาดเป็น  
ทรายสีด าสนิทจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้
เพลิดเพลินกับทีศนียภาพของหาดทรายสีด าตัดน้ าทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้
ที่นีแ่ห่งเดียว และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา 

 เดินทำงสู่ทำงเหนือของเกำะเพื่อชมหมู่บ้ำนเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของ  เกาะนี้ 
เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือก
ซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย 

 ชมพระอำทิตย์ลับขอบฟ้ำที่สวยงำมที่สุดบนเกำะ ด้วยบรรยำกำศโรแมนติกแสนประทับใจ อัน
เป็นไฮไลท์ของเกำะที่พลำดไม่ได้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม El Greco (4*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่6  เกำะซำนโตริน่ี – ทัวร์ภเูขำไฟ – ว่ำยน้ ำที่ Hot Springs – ฟิรำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงลงสู่ท่ำเรือโดย Cable Car สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที   
จากนั้นน าท่านล่องเรือสู่ Nea Kameni Volcano เกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ โดย  ที่
ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด จนสามารถสัมผัสถึงความร้อนตามก้อน
หินต่างๆที่ยังมีควันระอุอยู่ / จากนั้นล่องเรือสู่ Hot Springs ให้ท่านคลายความเหน็ดเหนื่อย
แบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลกที่จะท าให้ท่านสดชื่น กระปรี้กระเปร่ากับอุณหภูมิของน้ าอุ่น  
(ควรเตรียมชุดว่ำยน้ ำและผ้ำเช็ดตัวไปด้วย)  
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น ำท่ำนเดินทำงขึ้นสู่หน้ำผำโดย Cable Car สู่ เมืองฟิรำ (Fira Town) เมืองหลวงของเกาะซาน
โทรินี่  ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดน
แผ่นดินไหวท าลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ าทะเล  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านชมเมืองฟิรากับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนน

เล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของ
บ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน้ าทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับ
บรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกมากมาย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม El Greco (4*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที 7  เกำะซำนโตรินี่ – น่ังเรือเฟอร์รี่ Blue Star (Business Class) – เอเธนส์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถานที่วิวที่สวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้าง   
ตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วเกาะ ท่านเป็นหนึ่งที่ถ่ายภาพจากสถานที่จริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงใน
โปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมือง ของที่ระลึกที่
มีอยู่ทั่วไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งที่เปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง / น ำท่ำนสู่ท่ำเรือเพื่อขึ้นเรือ Ferry 

15.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเรือ Blue Star (Business Class) 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ าบนเรือ Ferry  
23.25 น.  เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens)  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Metropolitan (5*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที ่8  เอเธนส์ – อะโครโปลิส – ย่ำนพลำก้ำ – ดูไบ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่ส าคัญ
ในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena  
Nike สร้างขึ้นเพ่ือบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ)   นครกรีกโบราณ
นิยมสร้างอะโครโปลิสบนพ้ืนที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจน
วิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมา
ก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหำรพำเธนอน (The Parthenon) เป็น  วิหารที่สร้างขึ้นเพ่ือ
บูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 - 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด 
ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่ว



Update 21/01/2017 

 Copyright © 2017 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                               6 

 

ต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน 
นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek 
Orthodox Church) ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็น
เมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้า
โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ / ชม วิหำรอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพ่ือเป็น  อนุสาวรีย์แห่งอีเรคธี
อุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้
กลายเป็นเสาหินค้ ายันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอ
เดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด , สนามกีฬา
กลางแจ้ง ที่จะท าให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ  
วิหำรโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า โดย
สร้างขึ้นในต าแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ าทั้ง
หกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ ายันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหก
ต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจ าลองเนื่องจากของจริงถูกน าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพ่ือป้องกันการ
เสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
บ่าย  น าท่านช้อปปิ้ง ย่ำนพลำก้ำ สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระ

ให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย
ร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ าคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของ
ฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพ
เจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าส าหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคา
ย่อมเยา  

17.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ สนำมบิน 
20.55 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 212 

 
วันที่  (9) : โดฮำ – กรุงเทพฯ  
 

01.10 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834 

12.40 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
**************************************** 
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อัตราค่าบริการทวัร์ เดอะ เบสท์ ออฟ กรีซ 9 วัน 6 คืน (QR) 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดนิทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึน้ไป 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินกาตาร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศกรีซ) และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 18 ยูโร / ท่าน / ทริป 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท ์และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำดูแล

และยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เง่ือนไข งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    

ก ำหนดวันเดินทำง 18 – 26 พ.ย. 60 02 – 10 ธ.ค. 60 

30 ธ.ค. – 07 ม.ค. 61 17 – 25 ก.พ. 61 17 – 25 มี.ค. 61 

07 – 15 เม.ย. 61 11 – 19 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   105,000. 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   103,000. 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน เสริมเตียง) ท่ำนละ   101,000. 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 99,000. 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   15,000.- 
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กำรส ำรองท่ี พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
 KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
 KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร ์02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด” 
กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 

นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  

 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า     
แบบฟอร์มค ำร้องขอวีซำ่ สำมำรถขอรับได้ท่ีสถำนทตูฯ หรือ ดำวโหลดได้ท่ี      
http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-en    
ซึง่ต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและตอบค ำถำมตำมควำมจริง 
1. รูปถ่ำยสี หน้ำตรง ฉำกหลงัสีขำวหรือฟ้ำออ่น ขนำด 40X60 ม.ม หรือ 1.6X2.4 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ ไม่ตบแตง่ภำพ
เกินจริง 
2. หนงัสือเดนิทำง (Passport) ท่ีมีอำยเุหลือ หลงัวนัท่ีจะเดนิทำงกลบั 3 เดือนเป็นอย่ำงต ่ำ และมีหน้ำว่ำงติดกนั 2 

หน้ำ  (พร้อมส ำเนำ 1 ชดุ) หำกมีหนงัสือเดนิทำงเลม่เก่ำให้ย่ืนด้วย  
3. *บตัรประจ ำตวัประชำชน  ส ำหรับเดก็ท่ียงัไม่มีบตัร ให้ย่ืนสตูิบตัร  ส่วนผู้ ท่ีเดินทำงกบัคูส่มรส ให้ย่ืนใบทะเบียน
สมรสเพิ่มด้วย  ส ำหรับผู้ ขอวีซ่ำท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงของรำชอำณำจักรไทย ให้ย่ืนใบอนุญำตท ำงำนใน
ประเทศไทยท่ีมีอำยุอย่ำงต ่ำ 2 ปี, ใบอนุญำตให้มีถ่ินท่ีอยู่ ในประเทศ และวีซ่ำอนุญำตให้กลับเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัรไทย (Re-entry visa) (พร้อมส ำเนำ 1 ชดุ) 
4. *หลักฐำนกำรท ำงำน ฉบับจริง เช่น จดหมำยรับรองกำรท ำงำน (ภำษำอังกฤษ) หรือเอกสำรอ่ืนในท ำนอง
เดียวกัน  หลกัฐำนกำรช ำระภำษีเงินได้ ถ้ำมีธุรกิจส่วนตวั ให้ย่ืนส ำเนำหนงัสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนงัสือจด
ทะเบียนพำณิชย์ พร้อมทัง้หลกัฐำนกำรช ำระภำษี (ส ำเนำท่ีมีกำรรับรอง) ถ้ำเป็นนกัเรียน/นกัศกึษำ ให้ย่ืนจดหมำย
รับรองจำกสถำบนักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) 
5. หลกัฐำนกำรเงินย้อนหลงั 6 เดือน เชน่ สมดุบญัชีเงินฝำก, bank statement, หรือเอกสำรอ่ืนในท ำนองเดียวกนั  
กรณีไปตดิตอ่ธุรกิจ ต้องแสดงหลกัฐำนกำรเงินทัง้สว่นตวัและของบริษัท   

6. ส ำเนำใบจองตัว๋เคร่ืองบนิระบวุนัท่ีเดนิทำงไปกลบั 

7. หลกัฐำนท่ีพ ำนกั เช่น หลกัฐำนกำรจองโรงแรม  หำกพ ำนกัในบ้ำนคนกรีก ให้ย่ืนจดหมำยเชิญพ ำนักตวัจริง 
พร้อมส ำเนำหนงัสือเดนิทำงหรือบตัรประชำชนของผู้ ท่ีเชิญ 

8. ส ำเนำประกนัสขุภำพและอบุตัเิหตท่ีุมีวงเงินคุ้มครองอยำ่งต ่ำมลูคำ่เทำ่กบั 30,000 ยโูร และมีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลำท่ีพ ำนกัอยูใ่นกลุม่ประเทศสญัญำเชงเก็น 

แผนกวีซ่า  สถานเอกอคัรราชทูตกรีซประจ าประเทศไทย 

VISA SECTION, EMBASSY OF GREECE IN 

BANGKOK 

เลขที่ 100/41, ชัน้ 23 อำคำรสำธรนคร ทำวเวอร์, 100 ถ.สำทรเหนือ  สลีม  

บำงรัก กทม.10500 (ใกล้สถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี) 

 เปิดวนัจนัทร์, พธุ, ศกุร์ เวลำ 10.00 – 13.00 น.   

Tel. 02-667 0090 (สอบถำมข้อมลูได้ช่วง 14.00 - 15.00 น.)   

 Fax. 02-667 0093  E-mail:  gremb.ban@mfa.gr  

http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-en  
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9. วีซำ่ประเภททอ่งเท่ียวต้องสำมำรถส ำแดงได้ว่ำมีเงินคำ่ใช้จ่ำยส่วนตวัมลูคำ่เท่ำกบั 50 ยโูร ตอ่วนั ตลอดเวลำท่ี
อยูใ่นประเทศกลุม่เชงเก็น 

10. กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ หรือ พบปะบุคคลท่ีเสนอท่ีพกัส่วนตวัให้ ต้องมีจดหมำยระบุช่ือ และวนัท่ี
เดนิทำงอยำ่งถกูต้อง จำกหนว่ยงำน, บริษัท หรือบคุคลผู้ เชิญนัน้ๆ  กรณีจดหมำยเชิญสว่นตวั ต้องได้รับกำรรับรอง
ลำยเซ็นต์จำกสถำนีต ำรวจในท้องท่ี  และส่งมำท่ีแผนกกงสลุฯ กรุงเทพฯ ทำงโทรสำร หรือ อีเมล์ ก่อนจะมำติดตอ่
สมคัรวีซำ่ด้วยตนเอง 
11. * ผู้ขอวีซ่ำท่ีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี ต้องมีหนงัสือยินยอมจำกบิดำและมำรดำ ให้สมคัรวีซ่ำ และเดินทำง ระบวุนัท่ี
อย่ำงถกูต้องออกโดยเขตท้องท่ีตำมทะเบียนบ้ำนของเด็ก แปลเป็นภำษำองักฤษ และน ำไประทบัตรำรับรองจำก
กรมกำรกงสลุถนนแจ้งวฒันะ 
12. *ส ำหรับนกัเรียน ต้องมีจดหมำยรับรอง (ฉบบัจริง) จำกสถำนศกึษำ  
13. *ลกูเรือสญัชำติไทย  (Seaman book) หรือ ผู้ ท่ีจะเดินทำงไปท ำงำนหรือศกึษำตอ่ในกรีซ ต้องมีหนงัสือรับรอง
ควำมประพฤติ จำก ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (Police Clearance Certificate) ใบตรวจสุขภำพ (Medical 
Examination Certificate) ออกเป็นภำษำองักฤษ ระบุว่ำปลอดจำกโรตติดต่อ และต้องมีสญัญำจ้ำงงำนหรือ
จดหมำยรับเข้ำเรียนจำกสถำบนักำรศกึษำในกรีซด้วย                         
14. ภรรยำของชำวกรีก จะต้องถือใบแสดงสถำนะภำพครอบครัวจำกท่ีท ำกำรท้องท่ีของตนในกรีซ 

15. เอกสำรเพ่ืมเตมิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ สมัพนัธ์กบักำรเดนิทำง 
 

***สถานทูตฯ อาจขอเอกสารอ่ืนเพิ่มเตมิหรือนัดสัมภาษณ์ตามความจ าเป็น *** 
***ผู้ถือหนังสือเดนิทางราชการหรือทูตของราชอาณาจักรไทยจ าเป็นต้องมีวีซ่า และต้องย่ืนจดหมายน า

จากกระทรวงการต่างประเทศ  พร้อมกับเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9*** 
*** No. 4*, 5*, 12*, 13*, 14* เอกสารภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและมีตรารับรองจาก

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ*** 
*** กระบวนการอนุมัตวีิซ่าใช้เวลาประมาณ 7 วันท าการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับจ านวนผู้ขอวีซ่าในช่วงเวลานัน้*** 

------------------------------------------------- 


