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118,800. - 
(มัดจำ 40,000 บาท) 

07 – 16 ก.พ. 63 13 – 22 มี.ค. 63 10 – 19 เม.ย. 63 

01 – 10 พ.ค. 63** 19 – 28 มิ.ย. 63** 24 ก.ค. – 02 ส.ค. 63** 

07 – 16 ส.ค. 63** 11 – 20 ก.ย. 63 09 – 18 ต.ค. 63 

กรีซ ซานโตรินี 10 วัน 
 

 

เยือนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์  แหล่งรวมอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก 
ล่องเรือเที่ยวสามเกาะโพโรส – เกาะไฮดร้า - เกาะเอจนี่า  

พักเกาะซานโตรินี “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน”  2 คืน ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย  
ขึน้ชื่อว่า เป็นสถานที่อีกแห่งทีช่มพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 

วันที่หน่ึง  (1) : กรุงเทพฯ  
วันที่สอง (2) : กรุงเทพฯ – โดฮา – เอเธนส์ - เดลฟี ่
วันที่สาม (3) : เดลฟี่ – เมทีออร่า – คาลาบาก้า 
วันที่สี่ (4) :  คาลาบาก้า - เอเธนส์  
วันที่ห้า (5) : เอเธนส์ - เที่ยว 3 เกาะ  
วันที่หก (6) : เอเธนส์ – เกาะซานโตริน่ี พัก 2 คืน 
วันที่เจ็ด (7) : เกาะซานโตริน่ี  
วันที่แปด (8) : เกาะซานโตริน่ี – เอเธนส์ 
วันที่เก้า (9) : เอเธนส์ – โดฮา 
วันที่สิบ      (10) : โดฮา – กรุงเทพฯ  

Santorini Island, Greece 
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วันที่หนึ่ง  (1)   กรุงเทพฯ 

 
22.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ ประตู 7/8 แถว P/Q 
 

วันที่สอง (2)  กรุงเทพฯ – โดฮา – เอเธนส์ 

 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบินท่ี QR 837 
05.25 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเท่ียวบินท่ี QR 203 
11.50 น. เดินทางถึง เอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศกรีซ ใช้ช่ือตามเทพเจ้า

อาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานต้ังแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบัน
เป็นหนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดก
ทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และยังคงหลงเหลือ
อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ต้ังอยู่สูงจาก

ระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (Mount 
Parnassos) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเรื่องส่ิงทอ พรม และยังเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางกีฬาสกี ท่ีมี
ช่ือเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย  
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย (Itea) เมืองเล็ก ๆ ท่ีต้ังอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (Phocis) ของ
ประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองท่ีจัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองท่ี
ค่อนข้างมีช่ือเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากต้ังอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือท่ี
คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนาน
นามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้   

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Nafsika Palace (4*) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม   (3)   เดลฟี่ – เมทีออร่า – คาลาบากา้ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละคร
และดนตรี ต้ังอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกท่ีมีต่อ   
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เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือท่ีสักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์
โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่ งเปรียบเสมือน
ศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ / ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ท่ีคงสภาพไว้สมบูรณ์
ท่ีสุดในกรีก / ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ท่ีรวบรวมส่ิงของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ 
รูปปั้น  นักแข่งม้า Charioteer ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกท่ีขึ้นช่ือลือชาในการแข่งขันกีฬา
โอลิมเปียดแบบโบราณ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่ คาลาบาก้า (Kalabaka) เมืองท่ีต้ังอยู่บนท่ีราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็น

เมืองท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลก เป็นอารามท่ีต้ังอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวง
ของมณฑลคาลาบาก้า 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Divani Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วันที่สี่   (4) คาลาบาก้า – เธอร์โมพิลี - เอเธนส์  

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

เป็นท่ีต้ังของสำนักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างสำนักสงฆ์ไว้
หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายท่ีสูงชันจากพื้นราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กท่ี
นับถือศาสนาอิสลาม และกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชัน
เหล่านี้เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อ
เริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ท้ังหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือท่ีเปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง 
นำท่านชม อารามแห่งเมทิออรา (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหล่านี้เป็นท่ีต้ังของอาราม
หลายแห่งท่ีมีความพิเศษมากท่ีสุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะ
ของแม่น้ำปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลานับล้านปี / ชม อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo 
Meteoron) ซึ่งเป็นอารามท่ีใหญ่ท่ีสุดในอารามท้ังหมด ใช้เวลาสร้างถึงกว่า 3 ศตวรรษจึงแล้วเสร็จ 
โดยก่อต้ังขึ้นราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดิมท่ีเมเทออราเคยเป็นอารามท่ีต้ังอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่
ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นท่ียังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชม อารามแห่งนี้เคย
ใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด ์ตอน For your eyes only” อีกดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) ระหว่างทางผ่าน เมืองเธอร์โมพิลี  (Thermopylea) เมืองท่ี

เป็นท่ีรู้จักในฐานะสมรภูมิสงครามท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 480 ปีก่อนคริสตกาล โดยกองกำลังผสมกรีก
ประมาณ 7,000 นายได้ยึดเป็นท่ีต้านกองกำลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอร์เซียเป็นเวลาสามวัน
ก่อนท่ีจะถูกทรยศโดยชาวบ้านช่ืออีฟิอัลติสผู้เปิดช่องทางข้ามเขาให้ทหารเปอร์เซียเข้ามา โดยมี
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ทหารกรีกช่ือ “ลิโอนิดาส” กษัตริย์ของสปาร์ต้าได้ส่ังให้กองกำลังถาย  ทัพในขณะนี้กองทหารสปาร์
ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้าย  แวะถ่ายรูปกับรูปอนุสาวรีย์รูปปั้นของลิโอนิดาส (Lionedas) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Athenian Callirhoe 4* Boutique หรือเทียบเท่า 
  

วันท่ีห้า (5)     เอเธนส์ – ล่องสามเกาะ “ไพโรส – ไฮดรา – เอจิน่า” - เอเธนส์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast 

นำท่านเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนไปกับการ ล่องเรือสู่สามเกาะอันสวยงาม “เกาะโพโรส 
(Poros) , เกาะไฮดรา (Hydra) และเกาะเอจิน่า (Aegina) ท่านจะได้ช่ืนชมไปกับทิวทัศน์อัน
งดงามขณะเดินทางจากเกาะหนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่ง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิง

เขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เท่ียวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเท่ียวท่ัวทุกมุมโลก ถนนหนทาง
ตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนท้ังกลางวันและยาม
ค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงาน
ประติมากรรมท่ีเกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับ
นักสะสมก็หาได้ท่ีนี่ในราคาย่อมเยา 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหก   (6) เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่ (พักบนเกาะ 2 คืน) 

 
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 
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บ่าย ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ (Black Beach) ท่ีชายหาดทรายสีดำ
สนิท จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟท่ีเคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ำทะเลสีฟ้าท่ีเรียกว่า (Kamari Beach) ท่ีพบได้ท่ีนี่แห่งเดียว 
และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา 

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

 ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อัน
เป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Milos Villas หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วันท่ีเจ็ด   (7) ซานโตรินี่ - ทัวร์ภูเขาไฟ – ว่ายน้ำที่ Hot Springs - ฟิรา 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางลงสู่ท่าเรือโดย Cable Car สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที   
จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ Nea Kameni Volcano เกาะท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ โดย  ท่ี
ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด จนสามารถสัมผัสถึงความร้อนตามก้อน
หินต่างๆท่ียังมีควันระอุอยู่ / จากนั้นล่องเรือสู่ Hot Springs * ให้ ท่านคลายความเหน็ ดเหนื่ อย
แบบสปาธรรมชาติท่ีเดียวในโลกท่ีจะทำให้ท่านสดช่ืน กระปรี้กระเปร่ากับอุณหภูมิของน้ำอุ่น  
(ควรเตรียมชุดว่ายน้ำและผ้าเช็ดตัวไปด้วย)  
*หมายเหตุ   สำหรับท่านที่จะลงไว้น้ำ ต้องเป็นผู้ว่ายน้ำแข็ง ไม่เป็นโรคเก่ียวกับระบบทางเดิน
หายใจ ไม่เป็นตะคิวง่าย เพราะน้ำจะมีอุณหภูมิที่เย็นจัด และเรือจะจอดอยู่ห่างจากจุดที่ว่ายน้ำ 
บ้างคร้ังอาจไกลกว่า 200 เมตร 
นำท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดย Cable Car สู่ เมืองฟิรา (Fira Town) เมืองหลวงของเกาะซาน
โทรินี่  ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษท่ี 19 แทนศูนย์กลางเก่าท่ีโดน
แผ่นดินไหวทำลาย มีความสวยงามของบ้านท่ีเป็นสีขาวและฟ้าน้ำทะเล  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  นำท่านชมเมืองฟิรากับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนน

เล็กๆท่ีเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆต้ังตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของ
บ้านท่ีเป็นสีขาว และฟ้าน้ำทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับ
บรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึกมากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Milos Villas หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  
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วันท่ีแปด  (8)    เกาะซานโตรินี่ – น ั่งเรือเฟอร์ร่ี (Business Class) – เอเธนส์ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ Ferry 
15.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเรือ Blue Star (Business Class) 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำบนเรือ Ferry  
23.25 น.  เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens)  
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Athenian Callirhoe 4* Boutique หรือเทียบเท่า 
 

วันเก้าท่ี  (9) เอเธนส์ - ช้อปปิ้ง Mc Arthur Glen – โดฮา 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งต้ังอยู่บนยอดเขาท่ีสูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานท่ีสำคัญ
ในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนท่ีจะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena  
Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ)   นครกรีกโบราณ
นิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นท่ีสูง โดยเป็นท่ีต้ังของพระราชวังและท่ีอยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจน
วิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ต้ังอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมา
ก่อนการสร้างเมืองเป็นท่ีต้ังของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็น  วิหารท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
บูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 - 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนท้ังหมด 
ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ท่ีเสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจ่ัว
ต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและสมบูรณ์ ท่ี สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน 
นอกจากนั้น  วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek 
Orthodox Church) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็น
เมืองขึ้นของอิสลาม ช่ืนชมงานประติมากรรมท่ีหน้าจ่ัววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้า
โพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ / ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น  อนุสาวรีย์แห่งอีเรคธี
อุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้
กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอ
เดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสท่ีเพอกามุม , อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด , สนามกีฬา
กลางแจ้ง ท่ีจะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ  
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วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า โดย
สร้างขึ้นในตำแหน่งท่ีเทพท้ังคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำท้ัง
หกต้นท่ีออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาท้ังหก
ต้นถูกแทนท่ีด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการ
เสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก 

เท่ียง  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  เดินทางสู่ แมคอาเธอร์เกล็น เอาท์เลท (Mc Athurglen Outlet) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า

ร้ อ ย แ บ ร น ด์  อ า ทิ  Hugo Boss , Polo Ralph Lauren , Versace, S.Ferragamo, Tommy 
Hilfiger และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงอย่างจุใจ 

16.00 น.  เดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์ 
19.00 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเท่ียวบินที่ QR 204 
23.15 น.  เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
 

วันที่สิบ (10) โดฮา – กรุงเทพฯ 

 
02.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 980 
12.55 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Update 24/01/2020 

           ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

      Copyright © 2020 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                             8
  

อัตราค่าบริการทัวร์ กรีซ 10 วัน (QR) 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับ

ถือข้ึนเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 1,000 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เง่ือนไข 
การสำรองที่ 

งวดที่ 1 : สำรองทีน่ั่ง มัดจำท่านละ 40,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) ราคา (บาท)** 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 118,800.- 128,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   115,800.- 125,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   113,800.- 123,800.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   18,000.- 20,000.- 

07 – 16 ก.พ. 63 13 – 22 มี.ค. 63 10 – 19 เม.ย. 63 
01 – 10 พ.ค. 63** 19 – 28 มิ.ย. 63** 24 ก.ค. – 02 ส.ค. 63** 
07 – 16 ส.ค. 63** 11 – 20 ก.ย. 63 09 – 18 ต.ค. 63 



Update 24/01/2020 

           ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

      Copyright © 2020 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                             9
  

ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย ์
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 
(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 
พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master ฟรีไม่มีชาร์จ 
3.เช็คส่ังจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำ
ภายใน 15 วันทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะ
รักษา ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสุด   

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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2.เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน 
กรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้
สำรองท่ีนั่งกับสายการบนิ และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปล่ียนแปลง
ได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ  
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ  

ท้ังนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพนิิจของสถานทูต ) 
ณ ปจัจุบัน 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 ส ีหน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสี
ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสเีทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (หน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สำเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรตัวจริงมาด้วย เพื่อส่งแปลท่ีกระทรวงการต่างประเทศ)  
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์:  
- บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 

ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเปน็ภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ให้ออกจดหมายรับรองการทำงานประทับตรา ระบุตำแหน่ง ระยะเวลา
การว่าจ้าง เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 
เงินเดือน วันเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาสมุดบัญชี ทั้งสองอย่าง

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

11.2  สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชีและถ่ายสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

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

มาด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี ้
✓ หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า 
✓ สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 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) 

------------------------------------------------------------------------------ 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตวั 
• ชื่อ-นามสกุล            

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด    

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถอื    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน     ชื่อบริษัท       

ที่อยู่ที่ท างาน            

วนัที่เร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัที่เรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา          
• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล      ความสัมพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท    

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ท่านเคยยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบุวนัที่ได้รับวีซ่า   วนัหมดอายขุองวีซ่า   

• ท่านได้ท าการบนัทึกลายนิว้มือของท่านเพ่ือจุดประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา หรือไม่ 

ประเทศ  ระบุวนัที่สแกนลายนิว้มือ้ (ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า)    หมายเลขวีซ่า   
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                 ---------------------------------------------- 
 


