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105,000. -  
(มัดจ ำ 30,000 บำท) 
(** รำคำ 119,000. -)   

ก ำหนดวันที่เดินทำง 19 – 28 ต.ค. 61** 16 – 25 พ.ย. 61 

01 – 10 ธ.ค. 61 28 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62** 18 – 27 ม.ค. 62 
01 – 10 ก.พ. 62 15 – 24 มี.ค. 62 06 – 15 เม.ย. 62** 

12 – 21 เม.ย. 62** 26 เม.ย. – 05 พ.ค. 62** 10 – 19 พ.ค. 62** 

Santorini Island, Greece 

Greece 10 days 
กรีซ 10 วัน 

เยือนดินแดนแห่งประวัติศำสตร์  แหล่งรวมอำรยธรรมโบรำณที่ย่ิงใหญ่แห่งหนึ่งของโลก 
พักเกำะซำนโตรินี “รำชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน”  2 คืน ชมพระอำทิตย์ตกท่ีหมู่บ้ำนเอีย  

ขึ้นชื่อว่ำ เป็นสถำนที่อีกแห่งที่ชมพระอำทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 

วันที่หนึ่ง  (1):  กรุงเทพฯ  
วันที่สอง (2):  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เทสซำโลนีกี 
วันที่สำม (3):  เทสซำโลนีกี – เมทีออร่ำ – คำลำบำก้ำ 
วันที่สี ่ (4):  คำลำบำก้ำ – เดลฟ่ี 
วันที่ห้ำ (5):  เดลฟ่ี – ช่องแคบคอรินท์ – เอเธนส์ 
วันที่หก (6):  เอเธนส์ – ซำนโตรินี ่
วันที่เจ็ด (7):  ซำนโตรินี ่– มิคอนอส  
วันที่แปด (8):  มิคอนอส – เอเธนส์ 
วันที่เก้ำ (9):  เอเธนส์ – อิสตันบูล 
วันที่สิบ (10):  อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 
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วันที่หน่ึง  (1)   กรุงเทพฯ 
 

20.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ 
23.00 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069 
 

วันที่สอง (2)  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เทสซำโลนีกี 
 

05.20 น. เดินทางถึง อิสตันบูล เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
07.20 น. ออกเดินทางสู่ เทสซำโลนีกี โดยเที่ยวบินที่ TK 1881 
08.40 น. เดินทางถึง เทสซำโลนีกี (Thessoloniki) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีซ และมักเอ่ยถึงใน

ฐานะเมืองหลวงร่วมกับกรุงเอเธนส์ ตั้งอยู่กึ่งกลางโดยที่ด้านตะวันตกมีทะเลโยเนียน ส่วนด้าน
ตะวันออกมีแม่น้้าเอฟรอส ถ้าลากเส้นตรงขึ้นไปทางเหนือจากเทสซาโลนีกีจะไปบรรจบกับเส้นกั้น
เขตแดนของสามประเทศ คืออดีตยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย และกรีซ  

 ชม หอคอยสีขำว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานที่
ส้าหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์
ประจ้าเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษท่ี 15 เป็นป้อมปราการประจ้าเมือง และใช้เป็นโรงฝึก
ทหาร มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็นเรือนจ้าเพ่ือคุมขังนักโทษด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์โบรำณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานส้าคัญๆ ทางประวัติศาสตร์

มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก 
เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ ที่นักโบราณคดีค้นพบในบริเวณนี้ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Anatolia Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม   (3)   เทสซำโลนีกี – เมทีออร่ำ – คำลำบำก้ำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมทีออร่ำ (Meteora)  (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง)  

เป็นที่ตั้งของส้านักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์ -โธดอกซ์ ได้สร้างส้านักสงฆ์ไว้
หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพ้ืนราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่
นับถือศาสนาอิสลาม และก้าลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชัน
เหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งส้านักสงฆ์เพ่ือสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อ
เริ่มสร้างมีส้านักสงฆ์ท้ังหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดท้าการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
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บ่าย ชม ส ำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรำ (Monasteries of Meteora) ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังส้านังสงฆ์
เหล่านี้ท้าได้ยากล้าบากมาก ต้องใช้เชือกหรือตาข่ายเพ่ือใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของเครื่ องใช้
และอาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพ่ิงจะมีการสร้างบันไดขึ้นและสะพานเชื่อม  เมื่อไม่
ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่ส้านักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ 
ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ  
เดินทางสู่ คำลำบำก้ำ (Kalabaka) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวง
ของมณฑลคาลาบาก้า 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Divani Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี่   (4) คำลำบำก้ำ – เดลฟี ่
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ เดลฟี่ (Delphi) (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

ชม เมืองเดลฟี Delphi ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่ส้าคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีก
โบราณ เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอ่ืน ๆ ต่างเดินทาง
มาเพ่ือขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นค้าพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่ สุดใน
สมัยกรีก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก Navel of the 
Earth ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ชม วิหำรเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณ 

ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ซึ่งเป็นวิหารของเทพอะธีนา วิหารแห่งเทพอพอลโลตั้งอยู่บนไหล่เขา
อยู่ต่้ากว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งชั้น ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปสี่เหลี่ยมและมีเสา 4-5 ต้น  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารไทย 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Amalia หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ (5)     เดลฟี่ – ช่องแคบคอรินท์ – เอเธนส์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast 
เดินทางสู่ ช่องแคบคอรินท์ (Corinth Canal) (ระยะทาง 248 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เป็นคลองที่ขุดเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างอ่าวคอรินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic 
Gulf) ในทะเลเอเจียน (Aegean Sea) คลองแห่งนี้ได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างอ่าวคอ
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รินท์และอ่าวซาโรนิค ที่ปกติต้องไปอ้อมแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ได้ถึง 700 กิโลเมตร มี
ความสูง 78 เมตร กว้าง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6,346 เมตร ลึก12 เมตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
ชม เมืองโบรำณคอรินท์ (Ancient Corinth) หนึ่งในอดีตเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ 
มีความมั่งคั่งและความหรูหราเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 10 ก่อนคริส์ตกาล ถูก
ปกครองโดยอาณาจักรโรมนโบราณของจูเลียส ซีซ่าร์ 
เดินทางสู่ เอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ระยะเวลา 1.10 ชั่วโมง) 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก   (6) เอเธนส์ – ซำนโตรินี่ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast 
06.00 น. เดินทางสู่ ท่ำเรือ 
07.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกำะซำนโตรินี่ โดยเรือ Speed Boat 
11.50 น. เรือเทียบท่าที่ เกำะซำนโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก  ต่าง  

ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้
เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ  
เดินทางสู่ หมู่บ้ำน Pyrgos ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็น
หมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อม
วิวทิวทัศน์เบื้องล่างอันงดงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย ชม หำดเพอร์ริสซำ (Perrissa Beach) หรือหำดทรำยด ำ (Black Beach) ที่ชายหาดทรายสีด้า

สนิท จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพของหาดทรายสีด้าตัดน้้าทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว 
และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา 

 เดินทางสู่ ทำงเหนือของเกำะเพื่อชมหมู่บ้ำนเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ 
เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือก
ซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย 

 ชมพระอำทิตย์ลับขอบฟ้ำที่สวยงำมที่สุดบนเกำะ ด้วยบรรยำกำศโรแมนติกแสนประทับใจ อัน
เป็นไฮไลท์ของเกำะที่พลำดไม่ได้ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีเ่จ็ด   (7) ซำนโตริน่ี – มิคอนอส  
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม] 
06.00 น.  เดินทางสู่ ท่ำเรือ 
09.55 น. ล่องเรือสปีดโบ๊ทสู่ มิคอนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซ เป็นหนึ่งใน

หมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) 
12.25 น. เดินทางถึง เกำะมิคอนอส (Mykonos) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมา

พักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดาราฮอลลีวูด แม้กระทั่งชาวสีม่วงทั้งหลายที่นิยมมาพักผ่อน
หย่อนใจ ณ เกาะมิโคนอสแห่งนี้ เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการ เต็มไปด้วยร้านขายของ
พ้ืนเมือง และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้้าตาล กังหันลมทาด้วย
สีขาวดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นับว่า
เป็นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  เที่ยวชม หมู่บ้ำนอโนมิร่ำ (Ano Mera Village) ชมความงดงามหมู่บ้านสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตัด

กับสีของต้นไม้ เป็นสถานที่เงียบสงบที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวท้องถิ่นมายาวนานและยังใหญ่เป็น
อันดับสองของเกาะมิโคโนส แวะถ่ายภาพพาโนรามาของบริเวณเมืองเก่า 

  ชม หำดคำลำฟำตี (Kalafatis) หำดพำรำไดซ์ (Paradise) หำดอโนเมร่ำ (Ano Mera)และอะกิ
ออส สเตฟำนอส (Ag. Stefanos) ที่มีความใสสะอาดของน้้าทะเลเหมาะกับการเล่นน้้าส้าหรับ
ครอบครัว 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Porto Mykonos หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่แปด  (8)    มิคอนอส – เอเธนส์ 
 

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

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
13.15 น.  เดินทำงสู่ ท่ำเรือ เพื่อขึ้นเรือ Ferry 
14.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยเรือ Blue Star Ferry (Business Class) 
19.45 น.  เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens) 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่ำ 
 



Update 13/07/18 

 Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                               6 

วันเก้ำที ่ (9) เอเธนส์ – อิสตันบูล 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมเมืองเอเธนส์ จัตุรัสซินตักมำ (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์
ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าท้าเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพ่ือให้
ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม 
เยี่ ยมชม พระรำช วังเวสต์ มินสเตอร์  (The houses of Parliament) และ  สนำมกีฬ ำ 
Panathenaic และชื่นชมไปกับหนึ่งในสนามกีฬาที่เก่าแก่มากที่สุดในโลก 
เดินทางสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่ส้าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike 
สร้างขึ้นเพ่ือบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยม
สร้างอะโครโปลิสบนพ้ืนที่สูง ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อน
การสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหำรพำเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพ่ือบูชาเทพ
เจ้าเอธีนา วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก 
ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆ นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์
คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่า
เมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพี
เอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์  
ชม วิหำรอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพ่ือเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงคราม
เพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้้ายันวิหาร 
นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน , แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่
เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด , สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะท้าให้ท่านได้กับ
ความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ 
ชม วิหำรโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพ่ือบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า 
โดยสร้างขึ้นในต้าแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้้า
ทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้้ายันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้ง
หกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจ้าลองเนื่องจากของจริงถูกน้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพ่ือป้องกันการ
เสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  ช้อปปิ้ง ย่ำนพลำก้ำ สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน 

เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า 
บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่้าคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก 
ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพ
เจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าส้าหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคา
ย่อมเยา 
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  ช้อปปิ้ง Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens เอาท์เลทแห่งแรกในประเทศกรีซ ให้ท่าน
อิสระได้ เลื อกช้ อปปิ้ งสินค้ าแบรน ด์ เนมอย่ างจุ ใจ  อาทิ  Polo Ralph Lauren, Salvatore 
Ferragamo, Roberto Cavalli and Hugo Boss, Nike, Adidas, Diesel จากนั้นอิสระให้ท่านช้อป
ปิ้งอย่างจุใจ  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น.  เดินทางสู่ สนำมบินเอเธนส์ 
22.25 น.  ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 1844 
23.55 น.  เดินทางถึง อิสตันบูล เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
 

วันท่ีสิบ (10) อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 
 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068 
15.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

**************************************** 
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อัตราค่าบริการทวัร์ กรีซ 10 วัน (TK) 

 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที่ 

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่ง มัดจ ำทำ่นละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงนิและสา้เนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  

ก ำหนดวันที่เดินทำง 19 – 28 ต.ค. 61** 16 – 25 พ.ย. 61 01 – 10 ธ.ค. 61 

28 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62** 18 – 27 ม.ค. 62 01 – 10 ก.พ. 62 15 – 24 มี.ค. 62 

06 – 15 เม.ย. 62** 12 – 21 เม.ย. 62** 26 เม.ย. – 05 พ.ค. 62** 10 – 19 พ.ค. 62** 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดนิทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) รำคำ ** (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 105,000. - 119,000. - 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   103,000. - 117,000. - 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน เสริมเตียง) ท่ำนละ   101,000. - 115,000. - 
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   16,000. - 20,000. - 
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ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

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

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง 
และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จา้กัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดนิทำง 
นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนนิการคืนเงนิให้ผู้ช้าระเงินมัดจ้าภายใน 15 
วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา้พร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ้าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษทัจะดา้เนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา้พร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ้าเท่านัน้) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

 

 
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นประเทศกรีซ  

(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 10 วันท ำกำร ทั้งนี้ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต ) 
ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่ำย สี หน้ำตรง ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จ ำนวน 2 รูป พื้นฉำกหลังรูปต้องเป็นพื้นสี
ขำว (อย่ำถ่ำยเอง เพรำะพื้นเป็นสีเทำ ใช้ไม่ได้) ห้ำมสวมแว่นสำยตำ (รูปถ่ำยต้องถ่ำย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถำนฑูตมีกำรเทียบรูปกับหน้ำวีซ่ำที่เคยได้รับ)  

3. ส้าเนาบัตรประชาชน (หน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส้าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรตัวจริงมาด้วย)  
9. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์:  
- บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
10. หลักฐานการท้างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ให้ออกจดหมายรับรองการท้างานประทับตรา ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลา
การว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน วันเดินทางที่จะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
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11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำง

นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

11.2  ส้าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชีและถ่ายส้าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทน
การถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี 
11.3   บัญชีฝากประจ้า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) 

มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ้า ต้องเตรียมดังนี้ 
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ้า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

✓ ส้าเนาสมุดบัญชีฝากประจ้า มียอดเงินไม่ต่้ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้
สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 

หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

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


