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105,800. -  
(มัดจ ำ 30,000 บำท) 

ก ำหนดวันท่ีเดินทำง 12 – 20 เม.ย. 62 

17 – 25 พ.ค. 62 14 – 22 มิ.ย. 62** 26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62** 

09 – 17 ส.ค. 62** 13 – 21 ก.ย. 62 11 – 19 ต.ค. 62 

Santorini Island, Greece 

กรีซ 9 วัน พักเกำะซำนโตรินี่ 2 คืน 

เยือนดินแดนแห่งประวัติศำสตร์  แหล่งรวมอำรยธรรมโบรำณที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก 
พักเกำะซำนโตรินี “รำชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน”  2 คืน ชมพระอำทิตย์ตกที่หมู่บ้ำนเอีย  

ขึน้ชื่อว่ำ เป็นสถำนที่อีกแห่งที่ชมพระอำทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 

วันที่หนึง่  (1):  กรุงเทพฯ  
วันที่สอง (2):  กรุงเทพฯ – โดฮำ – เทสซำโลนีกี  - คำลำบำก้ำ 
วันที่สำม (3):  คำลำบำก้ำ - เมทีออรำ่ - เดลฟ่ี 
วันที่สี ่ (4):  เดลฟ่ี –  เอเธนส ์
วันที่หก (5):  เอเธนส์ – ซำนโตรินี่ (พัก 2 คืน) 
วันที่เจ็ด (6):  ซำนโตรินี่ – ทัวร์ภูเขำไฟ – ว่ำยน้ ำที่ Hot Springs – ฟิรำ - ซำนโตรินี ่
วันที่แปด (7):  ซำนโตรินี่ – เอเธนส ์
วันที่เก้ำ (8):  เอเธนส์ – โดฮำ  
วันที่สิบ (9):  โดฮำ – กรุงเทพฯ  
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วันที่หนึ่ง  (1)   กรุงเทพฯ 
 

23.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ แถว P-Q ประตู 8 
 

วันที่สอง (2)  กรุงเทพฯ – โดฮำ – เทสซำโลนีกี - คำลำบำก้ำ 
 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเท่ียวบินท่ี QR 837 
05.45 น. เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.45 น. ออกเดินทางสู่ เทสซำโลนีกี โดยเท่ียวบินท่ี QR 205 
12.50 น. เดินทางถึง เทสซำโลนีกี (Thessoloniki) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของกรีซ และมักเอ่ยถึงใน

ฐานะเมืองหลวงร่วมกับกรุงเอเธนส์ ต้ังอยู่กึ่งกลางโดยท่ีด้าน
ตะวันตกมีทะเลโยเนียน ส่วนด้านตะวันออกมีแม่น้้าเอฟรอส ถ้า
ลากเส้นตรงขึ้นไปทางเหนือจากเทสซาโลนีกีจะไปบรรจบกับเส้น
กั้นเขตแดนของสามประเทศ คืออดีตยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย และ
กรีซ   

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 เดินทางสู่ คำลำบำก้ำ (Kalabaka) (ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร) เมืองท่ีต้ังอยู่บนท่ีราบเธส  

ซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก เป็นอารามท่ีต้ังอยู่บนยอดเขาเมเท
ออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Grand Meteora  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีส่ำม   (3)   คำลำบำก้ำ – เมทีออร่ำ – เดลฟี่ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมทีออร่ำ (Meteora)  (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ช่ัวโมง)  

เป็นท่ีต้ังของส้านักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก 
ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างส้านักสงฆ์ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหิน
ทรายท่ีสูงชันจากพื้นราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของ
พวกเตอร์กท่ี นับถือศาสนาอิสลาม และก้าลังแผ่ขยายอิทธิพล
มายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชัน  เหล่านี้เป็น
สถานท่ีท่ีเหมาะสมในการต้ังส้านักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมี
ส้านักสงฆ์ท้ังหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือท่ีเปิดท้าการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง 
ชม ส ำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรำ (Monasteries of Meteora) ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังส้านังสงฆ์
เหล่านี้ท้าได้ยากล้าบากมาก ต้องใช้เชือกหรือตาข่ายเพื่อใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของเครื่องใช้
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และอาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้นและสะพานเช่ือม เมื่อไม่
ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่ส้านักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ 
ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีงดงามทางธรรมชาติ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศท่ี

สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง โ ล ก ห รื อ  ส ะ ดื อ โ ล ก  Navel of the 
Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้   

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Nafsika Palace หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีส่ี่ (4)     เดลฟี่ – เอเธนส์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ชม เมืองเดลฟี Delphi ซึ่งเป็นนครศักด์ิสิทธิ์ท่ีส้าคัญ และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของกรีก
โบราณ เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทาง
มาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นค้าพยากรณ์ท่ีทรง
อิทธิพลและผู้คนเล่ือมใสท่ีสุดในสมัยกรีก ในอดีตเคยได้รับการขนาน
นามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก Navel of the Earth 
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้  

  ชม วิหำรเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเช่ือของชาวกรีกโบราณ 
ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ซึ่งเป็นวิหารของเทพอะธีนา วิหารแห่งเท
พอพอลโลต้ังอยู่บนไหล่เขาอยู่ต้่ากว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งช้ัน ใน
รูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปส่ีเหล่ียมและมีเสา 4-5 ต้น  
ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ท่ีคงสภาพไว้สมบูรณ์ท่ีสุดใน
กรีก / ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ท่ีรวบรวมส่ิงของ
น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น   นักแข่งม้า Charioteer ซึ่งเป็นรูปปั้น
ของนักขับรถม้าศึกท่ีขึ้นช่ือลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดแบบ
โบราณ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร) ระหว่างทางผ่าน เมืองเธอร์โมพิลี  

(Thermopylea) เมืองท่ีเป็นท่ีรู้จักในฐานะสมรภูมิสงครามท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 480 ปีก่อนคริสตกาล โดย
กองก้าลังผสมกรีกประมาณ 7,000 นายได้ยึดเป็นท่ีต้านกองก้าลังขนาดมหาศาลของกองทัพ
เปอร์เซียเป็นเวลาสามวันก่อนท่ีจะถูกทรยศโดยชาวบ้านช่ืออีฟิอัลติสผู้เปิดช่องทางข้ามเขาให้ทหาร
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เปอร์เซียเข้ามา โดยมีทหารกรีกช่ือ “ลิโอนิดาส” กษัตริย์ของสปาร์ต้าได้ส่ังให้กองก้าลังถอย  ทัพ
ในขณะนี้กองทหารสปาร์ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้าย  แวะถ่ำยรูปกับรูปอนุสำวรีย์รูปปั้นของลิโอนิ
ดำส (Lionedas)  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Stanley หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ   (5) เอเธนส์ – ซำนโตรินี่ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast 
06.00 น. เดินทางสู่ ท่ำเรือ 
07.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกำะซำนโตรินี่ โดยเรือ Speed Boat 
11.55 น. เรือเทียบท่าท่ี เกำะซำนโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผู้คนท่ัวโลก  ต่าง  

ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้
เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะท้ังหลายในกรีซ  
เดินทางสู่ หมู่บ้ำน Pyrgos ซึ่ง ต้ังอยู่ห่างจากฟิร่าไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ  8 กิ โลเมตร เป็นหมู่ บ้ าน
ชาวประมงท่ีมีช่ือเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัว
หมู่บ้านต้ังอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอัน
งดงาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย ชม หำดเพอร์ริสซำ (Perrissa Beach) หรือหำดทรำยด ำ (Black Beach) ท่ีชายหาดทรายสีด้า

สนิท จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพของหาดทรายสีด้าตัดน้้าทะเลสีฟ้าท่ีเรียกว่า (Kamari Beach) ท่ีพบได้ท่ีนี่แห่งเดียว 
และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา 

 เดินทางสู่ ทำงเหนือของเกำะเพื่ อชมหมู่บ้ำนเอีย (Oia 
Village) ท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้า
ท่ีเก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถ
เดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย  

 ชมพระอำทิตย์ลับขอบฟ้ำที่สวยงำมที่สุดบนเกำะ ด้วยบรรยำกำศโรแมนติกแสนประทับใจ อัน
เป็นไฮไลท์ของเกำะที่พลำดไม่ได้ 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่ำ  
 

วันทีห่ก   (6) ซำนโตรินี่ – ทัวร์ภูเขำไฟ – ว่ำยน้ ำที่ Hot Springs – ฟิรำ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงลงสู่ท่ำเรือโดย Cable Car สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที   
จากนั้นน้าท่านล่องเรือสู่ Nea Kameni Volcano เกาะท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ โดย  ท่ี
ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด จน
สามารถสัมผัสถึงความร้อนตามก้อนหินต่างๆท่ียังมีควันระอุอยู่ 
/ จากนั้นล่องเรือสู่ Hot Springs ให้ท่านคลายความเหน็ด
เหนื่อยแบบสปาธรรมชาติท่ีเดียวในโลกท่ีจะท้าให้ท่านสดช่ืน 
กระปรี้กระเปร่ากับอุณหภูมขิองน้้าอุ่น  
(ควรเตรียมชุดว่ำยน้ ำและผ้ำเช็ดตัวไปด้วย)  
หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการว่ายน้้า จะต้องว่ายน้้าแข็ง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไม่เป็น
ตะคริวง่าย เพราะน้้าจะเย็นจัด เรืออาจจะจอดห่างจาก Hot Spring ประมาณ 200 เมตร 
น ำท่ำนเดินทำงขึ้นสู่หน้ำผำโดย Cable Car สู่ เมืองฟิรำ (Fira Town) เมืองหลวงของเกาะซาน
โทรินี่  ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษท่ี 19 แทนศูนย์กลางเก่าท่ีโดน
แผ่นดินไหวท้าลาย มีความสวยงามของบ้านท่ีเป็นสีขาวและฟ้าน้้าทะเล  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย  น้าท่านชมเมืองฟิรำกับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนน

เล็กๆท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆต้ังตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของ
บ้านท่ีเป็นสีขาว และฟ้าน้้าทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่าง แท้จริงกับ
บรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกมากมาย 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีเ่จ็ด  (7)    ซำนโตรินี่ – เอเธนส์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีวิวท่ีสวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้าง  
ตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ท่ัวเกาะ ท่านเป็นหนึ่งท่ีถ่ายภาพจากสถานท่ีจริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงใน
โปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง ของท่ีระลึกท่ี
มีอยู่ท่ัวไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งท่ีเปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
13.15 น.  เดินทำงสู่ ท่ำเรือ เพื่อขึ้นเรือ Ferry 
14.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยเรือ Blue Star Ferry (Business Class) /รับประทาน

อาหารค้่าบนเรือ 
19.45 น.  เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens) 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Stanley หรือเทียบเท่ำ 
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วันทีแ่ปด  (8) เอเธนส์ – โดฮำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมเมืองเอเธนส์ จัตุรัสซินตักมำ (Syntagma Square) ท่ีต้ังของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์
ท ห ารนิ ร น าม  แ วะ ถ่ า ย ภ าพ บ ริ เวณ ห น้ า ท้ า เนี ย บ
ประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชม
ภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม 
เยี่ยมชม พระรำชวังเวสต์มินสเตอร์ (The houses of 
Parliament) และ สนำมกีฬำ Panathenaic และช่ืนชม
ไปกับหนึ่งในสนามกีฬาท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดในโลก  
เดินทางสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ต้ังอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ีส้าคัญใน
ประวั ติศาสตร์ของประเทศกรีซ  ก่ อน ท่ีจะถึ งทางเข้ า 
Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อ
บูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) 
นครกรีกโบราณนิยม  สร้างอะโครโปลิสบนพื้นท่ีสูง ต้ังอยู่บน
เนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อน
การสร้างเมืองเป็นท่ีต้ังของ วิหำรพำเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารท่ีสร้างขึ้นเพื่อบูชา  เทพ
เจ้าเอธีนา วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนท้ังหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ท่ีเสาแบบดอริก 
ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจ่ัวต่างๆ นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์
คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่า
เมือ่ครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหน้าจ่ัววิหารเป็นเรื่องราวของเทพี
เอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์  
ชม วิหำรอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงคราม
เพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้
กลายเป็นเสาหินค้้ายันวิหาร  นอกจากนี้ยังคงมีส่ิงก่อสร้างท่ี
เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้า
ซุสท่ีเพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด , 
สนามกีฬากลางแจ้ง ท่ีจะท้าให้ท่านได้กับ   ความยิ่งใหญ่ของ
ชาวกรีกโบราณ 
ชม วิหำรโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า  
โดยสร้างขึ้นในต้าแหน่งท่ีเทพท้ังคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้้า
ท้ังหกต้นท่ีออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้้ายันอาคาร ปัจจุบันเสาท้ัง
หกต้นถูกแทนท่ีด้วยรูปจ้าลองเนื่องจากของจริงถูกน้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการ
เสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก 



Update 22/01/19 

 Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               7 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  ช้อปปิ้ง ย่ำนพลำก้ำ สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน 

เท่ียวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเท่ียวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า 
บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนท้ังกลางวันและยามค้่าคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก 
ของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมท่ีเกี่ยวกับเทพ
เจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าส้าหรับนักสะสมก็หาได้ท่ีนี่ในราคา
ย่อมเยา  / เดินทางสู่ สนำมบินเอเธนส์ 

19.00 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเท่ียวบินท่ี QR 204 
23.35 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันทีเ่ก้ำ (9) โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

01.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 834 
12.40 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************************************* 
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อัตราค่าบริการทวัร์ กรีซ 9 วนั (QR) 
 

 
 

 
 

อัตรำน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

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

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

อัตรำน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 900 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที ่

งวดที่ 1 : ส ำรองที่น่ัง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและสา้เนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   

12 – 20 เม.ย. 62 17 – 25 พ.ค. 62 14 – 22 มิ.ย. 62** 26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62** 

09 – 17 ส.ค. 62** 13 – 21 ก.ย. 62 11 – 19 ต.ค. 62 

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

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 105,800. - 109,800. - 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   103,800. - 107,800. - 
เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน เสริมเตียง) ท่ำนละ   101,800. - 105,800. - 
พักห้องเด่ียวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   18,000. - 20,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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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  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนา้ฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผูส้่ง 
และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผูช้้าระเงนิมัดจ้าภายใน 15 
วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจา้เท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะดา้เนนิการคนืเงินให้แกผู่้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวรเ์ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจา้เท่านั้น) 
 

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% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นประเทศกรีซ  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 10 วันท ำกำร ทั้งนี้ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของสถำนทูต ) 
ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบต๋ัวเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

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

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

3. ส้าเนาบัตรประชาชน (หน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส้าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรตัวจริงมาด้วย)  
9. กรณีเด็กอายุต้่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์:  
- บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 

ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
10. หลักฐานการท้างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเปน็ภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ให้ออกจดหมายรับรองการท้างานประทับตรา ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลา
การว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป 

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

นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 
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11.2  ส้าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต้่ากว่า 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 ต้องเตรียมดังนี ้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ้า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 
✓ ส้าเนาสมุดบัญชีฝากประจ้า มียอดเงินไม่ต้่ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

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


