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118,800. -  
(มัดจ ำ 40,000 บำท) 

17 – 26 พ.ค. 62 13 – 22 ก.ย. 62 11 – 20 ต.ค. 62 

Santorini Island, Greece 

กรีซ 10 วัน 

เยือนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์  แหล่งรวมอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก 
พักเกาะซานโตรินี “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน”  2 คืน ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย  

ขึน้ชื่อว่า เป็นสถานที่อีกแห่งที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 

วันที่หนึง่  (1):  กรุงเทพฯ  
วันที่สอง (2):  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เทสซาโลนกีี 
วันที่สาม (3):  เทสซาโลนีกี – เมทีออร่า – คาลาบาก้า 
วันที่สี ่ (4):  คาลาบาก้า – เดลฟ่ี 
วันที่หา้ (5):  เดลฟ่ี – ชอ่งแคบคอรินท ์– เอเธนส ์
วันที่หก (6):  เอเธนส์ – ซานโตรินี ่
วันที่เจ็ด (7):  ซานโตรินี่ – มิโคนอส  
วันที่แปด (8):  มิโคนอส – เอเธนส์ 
วันที่เก้า (9):  เอเธนส์ – อิสตันบลู 
วันที่สิบ (10):  อิสตนับูล – กรุงเทพฯ  
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วันที่หนึ่ง  (1)   กรุงเทพฯ 

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

วันที่สอง (2)  กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – เทสซาโลนีกี 

 
05.20 น. เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.20 น. ออกเดินทางสู่ เทสซาโลนีกี โดยเท่ียวบินท่ี TK 1881 
08.40 น. เดินทางถึง เทสซาโลนีกี (Thessoloniki) เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของกรีซ และมักเอ่ยถึงใน

ฐานะเมืองหลวงร่วมกับกรุงเอเธนส์ ต้ังอยู่กึ่งกลางโดยท่ีด้านตะวันตกมีทะเลโยเนียน ส่วนด้าน
ตะวันออกมีแม่น้้าเอฟรอส ถ้าลากเส้นตรงขึ้นไปทางเหนือจากเทสซาโลนีกีจะไปบรรจบกับเส้นกั้น
เขตแดนของสามประเทศ คืออดีตยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย และกรีซ  

 ชม หอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ท่ีต้ังตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานท่ี
ส้าหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ท่ีส้าคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์
ประจ้าเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษท่ี 15 เป็นป้อมปราการประจ้าเมือง และใช้เป็นโรงฝึก
ทหาร มีช่วงหนึ่งท่ีใช้เป็นเรือนจ้าเพื่อคุมขังนักโทษด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานส้าคัญๆ ทางประวัติศาสตร์

มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก 
เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ ท่ีนักโบราณคดีค้นพบในบริเวณนี้ 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Anatolia Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม   (3)   เทสซาโลนีกี – เมทีออร่า – คาลาบาก้า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมทีออร่า (Meteora)  (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ช่ัวโมง)  

เป็นท่ีต้ังของส้านักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างส้านักสงฆ์ไว้
หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายท่ีสูงชันจากพื้นราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กท่ี
นับถือศาสนาอิสลาม และก้าลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชัน
เหล่านี้เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งส้านักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อ
เริ่มสร้างมีส้านักสงฆ์ท้ังหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือท่ีเปิดท้าการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



Update 06/03/19 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคลด็ว่า หากชะตาชีวติร้ายนกัให้หาโอกาสเดนิทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวติให้ดีขึน้ได้ 

 Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               3  

บ่าย ชม ส านักสงฆ์แห่งเมทีโอรา (Monasteries of Meteora) ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังส้านังสงฆ์
เหล่านี้ท้าได้ยากล้าบากมาก ต้องใช้เชือกหรือตาข่ายเพื่อใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของเครื่องใช้
และอาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้นและสะพานเช่ือม เมื่อไม่
ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่ส้านักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ 
ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีงดงามทางธรรมชาติ  
เดินทางสู่ คาลาบาก้า (Kalabaka) เมืองท่ีต้ังอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก เป็นอารามท่ีต้ังอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวง
ของมณฑลคาลาบาก้า 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Divani Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่   (4) คาลาบาก้า – เดลฟี่ 

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

ชม เมืองเดลฟี Delphi ซึ่งเป็นนครศักด์ิสิทธิ์ท่ีส้าคัญ และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของกรีก
โบราณ เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทาง
มาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นค้าพยากรณ์ท่ีทรงอิทธิพลและผู้คนเล่ือมใสท่ีสุดใน
สมัยกรีก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก Navel of the 
Earth ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  ชม วิหารเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเช่ือของชาวกรีกโบราณ 

ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ซึ่งเป็นวิหารของเทพอะธีนา วิหารแห่งเทพอพอลโลต้ังอยู่บนไหล่เขา
อยู่ต่้ากว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งช้ัน ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปส่ีเหล่ียมและมีเสา 4-5 ต้น  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารไทย 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Amalia หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้า (5)     เดลฟี่ – ช่องแคบคอรินท์ – เอเธนส์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast 

เดินทางสู่ ช่องแคบคอรินท์ (Corinth Canal) (ระยะทาง 248 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) เป็นคลองท่ีขุดเพื่อเช่ือมต่อระหว่างอา่วคอรินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic 
Gulf) ในทะเลเอเจียน (Aegean Sea) คลองแห่งนี้ได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างอ่าวคอ
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รินท์และอ่าวซาโรนิค ท่ีปกติต้องไปอ้อมแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ได้ถึง 700 กิโลเมตร มี
ความสูง 78 เมตร กว้าง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6,346 เมตร ลึก12 เมตร 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ชม เมืองโบราณคอรินท์ (Ancient Corinth) หนึ่งในอดีตเมืองท่าท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศกรีซ 
มีความมั่งค่ังและความหรูหราเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษท่ี 10 ก่อนคริส์ตกาล ถูก
ปกครองโดยอาณาจักรโรมนโบราณของจูเลียส ซีซ่าร์ 
เดินทางสู่ เอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ระยะเวลา 1.10 ช่ัวโมง) 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก   (6) เอเธนส์ – ซานโตรินี่ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast 
06.00 น. เดินทางสู่ ท่าเรือ 
07.00 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Speed Boat 
11.50 น. เรือเทียบท่าท่ี เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนท่ีผู้คนท่ัวโลก  ต่าง  

ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้
เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะท้ังหลายในกรีซ  
เดินทางสู่ หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็น
หมู่บ้านชาวประมงท่ีมีช่ือเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านต้ังอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อม
วิวทิวทัศน์เบ้ืองล่างอันงดงาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายด า (Black Beach) ท่ีชายหาดทรายสีด้า

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

 เดินทางสู่ ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (Oia Village) ท่ีได้ช่ือว่าสวยท่ีสุดของเกาะนี้ 
เป็นศูนย์กลางการค้าท่ีเก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ท่ีสามารถเดินชมวิวหรือเลือก
ซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย 

 ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อัน
เป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้ 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีเจ็ด   (7) ซานโตรินี่ – มิคอนอส  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม] 
06.00 น.  เดินทางสู่ ท่าเรือ 
09.55 น. ล่องเรือสปีดโบ๊ทสู่ มิคอนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกรีซ เป็นหนึ่งใน

หมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) 
12.25 น. เดินทางถึง เกาะมิคอนอส (Mykonos) เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าชนช้ันสูงท่ัวโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมา

พักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดาราฮอลลีวูด แม้กระท่ังชาวสีม่วงท้ังหลายท่ีนิยมมาพักผ่อน
หย่อนใจ ณ เกาะมิโคนอสแห่งนี้ เป็นเกาะท่ีมีความงามเหนือจินตนาการ เต็มไปด้วยร้านขายของ
พื้นเมือง และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้้าตาล กังหันลมทาด้วย
สีขาวดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนด้ังเดิมท่ีไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นับว่า
เป็นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  เท่ียวชม หมู่บ้านอโนมิร่า (Ano Mera Village) ชมความงดงามหมู่บ้านสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตัด

กับสีของต้นไม้ เป็นสถานท่ีเงียบสงบท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวท้องถิ่นมายาวนานและยังใหญ่เป็น
อันดับสองของเกาะมิโคโนส แวะถ่ายภาพพาโนรามาของบริเวณเมืองเก่า 

  ชม หาดคาลาฟาตี (Kalafatis) หาดพาราไดซ์ (Paradise) หาดอโนเมร่า (Ano Mera)และอะกิ
ออส สเตฟานอส (Ag. Stefanos) ท่ีมีความใสสะอาดของน้้าทะเลเหมาะกับการเล่นน้้าส้าหรับ
ครอบครัว 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Porto Mykonos หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปด  (8)    มิคอนอส – เอเธนส์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีวิวท่ีสวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้าง   
ตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ท่ัวเกาะ ท่านเป็นหนึ่งท่ีถ่ายภาพจากสถานท่ีจริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงใน
โปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมือง ของท่ีระลึกท่ี
มีอยู่ท่ัวไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งท่ีเปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
13.15 น.  เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือ Ferry 
14.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยเรือ Blue Star Ferry (Business Class) 
19.45 น.  เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens) 
ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
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เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่า 
 

วันเก้าท่ี  (9) เอเธนส์ – อิสตันบูล 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชมเมืองเอเธนส์ จัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ท่ีต้ังของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์
ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าท้าเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้
ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม 
เยี่ ยมชม พระราชวังเวสต์ มินส เตอ ร์  (The houses of Parliament) และ  สนามกีฬา 
Panathenaic และช่ืนชมไปกับหนึ่งในสนามกีฬาท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดในโลก 
เดินทางสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ต้ังอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ีส้าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike 
สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยม
สร้างอะโครโปลิสบนพื้นท่ีสูง ต้ังอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อน
การสร้างเมืองเป็นท่ีต้ังของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารท่ีสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ
เจ้าเอธีนา วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนท้ังหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ท่ีเสาแบบดอริก 
ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจ่ัวต่างๆ นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์
คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่า
เมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหน้าจ่ัววิหารเป็นเรื่องราวของเทพี
เอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์  
ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงคราม
เพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้้ายันวิหาร 
นอกจากนี้ยังคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน , แท่นบูชาเทพเจ้าซุสท่ี
เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ท่ีจะท้าให้ท่านได้กับ
ความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ 
ชม วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า 
โดยสร้างขึ้นในต้าแหน่งท่ีเทพท้ังคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้้า
ท้ังหกต้นท่ีออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้้ายันอาคาร ปัจจุบันเสาท้ัง
หกต้นถูกแทนท่ีด้วยรูปจ้าลองเนื่องจากของจริงถูกน้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการ
เสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน 

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

  ช้อปป้ิง Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens เอาท์เลทแห่งแรกในประเทศกรีซ ให้ท่าน
อิสระได้ เลือก ช้อปปิ้ ง สิน ค้าแบรน ด์ เนมอย่ างจุใจ อาทิ  Polo Ralph Lauren, Salvatore 
Ferragamo, Roberto Cavalli and Hugo Boss, Nike, Adidas, Diesel จากนั้นอิสระให้ท่านช้อป
ปิ้งอย่างจุใจ  

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น.  เดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์ 
22.25 น.  ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 1844 
23.55 น.  เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันที่สิบ (10) อิสตันบูล – กรุงเทพฯ 

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

**************************************** 
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อัตราค่าบริการทัวร์ กรีซ 10 วัน (TK) 

 

อัตรานีร้วม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ้านวยความสะดวก 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 ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดนิทาง 
3. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณา

ดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
 

เง่ือนไข 
การส ารองที ่

งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่ง มัดจ าทา่นละ 40,000 บาท    
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงนิและสา้เนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100   
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระสว่นที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ช่ือบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากดั 

อัตราค่าบริการส าหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 118,800. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   116,800. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   114,800. - 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   18,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย์ 
• SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขายอ่ยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมสง่หลักฐานใบน้าฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลงิค์
เพื่อแอดไลน ์https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และ
ผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดติ Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดติ AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดตดิต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวลิ จ้ากดั”  

การยกเลิก กรณีที่บรษิัททวัร์ยกเลิกการเดนิทาง 
นับตัง้แตว่ันท่ีบริษัททัวรแ์จง้ยกเลิกการเดนิทางกับลูกคา้ ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงนิใหผู้้ช้าระเงินมดัจา้ภายใน 15 
วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงนิคนื ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงนิมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงนิมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ้าเท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดนิทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได ้
ทางบริษัทจะดา้เนนิการคนืเงินให้แกผู่้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวรเ์ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงนิคนื ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงนิมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงนิมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ้าเท่านัน้) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไมห่ักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรกัษาผลประโยชนข์องท่าน
ไว้ให้มากท่ีสุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการชา้ระแบบเหมาจ่ายกับบรษิัทตัวแทนในตา่งประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระแล้ว  
4. หากวันเดนิทางหนังสอืเดินทางของท่านชา้รุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ  
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วันท าการ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของสถานทูต ) 
ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ้านวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสี

ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. ส้าเนาบัตรประชาชน  
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 

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
10. หลักฐานการท้างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเปน็ภาษาอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใหอ้อกจดหมายรับรองการท้างานประทับตรา ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลา
การว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส าเนาสมุดบัญชี ทั้งสองอย่าง

นี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 
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11.1  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 

11.2  ส้าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต้่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชแีละถ่ายส้าเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมายเหตุ : 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 
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

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

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 


