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118,000.- 
มัดจำท่านละ 40,000.- 

30 เม.ย. – 09 พ.ค. 63 21 – 30 พ.ค. 63 18 – 27 มิ.ย. 63 

23 ก.ค. – 01 ส.ค. 63 06 – 15 ส.ค. 63 17 – 26 ก.ย. 63 

15 – 24 ต.ค. 63 19 – 28 พ.ย. 63 03 – 12 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. 63 – 07 ม.ค. 64 

 

วันพฤหัสฯ (1) : กรุงเทพฯ – อิสตันบลู 
วันศุกร์ (2) : อิสตันบลู – คาทาเนีย – ตาวร์มิน่า  
วันเสาร ์ (3) : ตาวร์มิน่า – ภูเขาไฟเอ็ดน่า – กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ – รถจิ๊ป 4WD – ปาเลอร์โม 
วันอาทิตย์ (4) : ปาเลอร์โม – มอนเรอาเล่ – มหาวิหารแห่งมอนเรอาเล่ – ปาเลอร์โม 
วันจันทร ์ (5) : ปาเลอร์โม – หมู่บ้านคอร์เลโอเน "ก็อดฟาเธอร์" – อากรีเจนโต 
วันอังคาร (6) : อากรีเจนโต – ปอซซาโล 
วันพุธ (7) : ปอซซาโล – นั่งสปีดโบ๊ท "คาตามารัน" – มอลตา – วัลเลตตา – มหาวิหารเซนต์จอห์น  
วันพฤหัสฯ (8) : เกาะโกโซ – วิหารกันติจา – โบสถ์ทาพินู – ป้อมปราการวิคตอเรีย  
วันศุกร์ (9) : ถ้ำบลูกรอตโต – เมดิน่า – วิหารเซนต์ปอล – อิสตันบูล   
วันเสาร ์ (10) : อิสตันบูล – กรุงเทพฯ  
 
 
  
 
 

xx,xxx.- 
มัดจำท่านละ 

xx,xxx.-  

กำหนดวันเดินทาง 
02 – 10 ก.พ. 63 08 – 16 มี.ค. 63 12 – 20 เม.ย. 63 03 – 11 พ.ค. 63 

14 – 22 มิ.ย. 63 26 ก.ค. – 03 ส.ค. 63 09 – 17 ส.ค. 63 13 – 21 ก.ย. 63 

11 – 19 ต.ค. 63 08 – 16 พ.ย. 63 06 – 14 ธ.ค. 63 27 ธ.ค. – 04 ม.ค. 64 

เกาะซิซิลี - มอลต้า 10 วัน 7 คืน 

 
MALTA 
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วันพฤหัสฯ (1) : กรุงเทพฯ – อิสตันบลู 
 

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ แถว U ประตู 9 
23.30 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี TK 069 
 

วันศุกร์ (2) : อิสตันบลู – คาทาเนีย – ตาวร์มิน่า 
 

06.25 น. เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ คาทาเนีย โดยเท่ียวบินท่ี TK 1393   
08.15 น. เดินทางถึง เมืองคาทาเนีย (Catania) เมืองใหญ่อันดับ 2 ตั้งอยู่บนชายฝั่งทิศตะวันออกของทะเลไอ
 โอเนียน เมืองคาทาเนียเคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุภูเขาไฟเอ็ดน่าในปี ค.ศ.1169 ตัว
 เมืองเก่าของคาทาเนียยังคงรูปแบบของงานศิลปะกรรมในรูปแบบบารอคของประเทศอิตาลีได้ เป็น
 อย่างดี จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้  
  เดินทางสู่ เมืองตาวร์มิน่า (Taormina) เมืองตากอากาศเก่าแก่สวยงาม ต้ังอยู่ชายฝ่ังทะเลไอโอเนียน
 ของเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี ตัวเมืองอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 204 เมตร เคยเป็นศูนย์กลางของ
 อาณาจักรไบเซนไทน์บนเกาะซิซิลี และเป็นเมืองท่ีสร้างบนเขาบ้านเรือนและร้านอาหารตกแต่ง
 สวยงาม ถือเป็นเมืองชนบทตอนใต้ของอิตาลีท่ีน่ารื่นรมย์ 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชม โรงละครกรีก (Teatro Greco) โบราณสถาน

ที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองตาวร์มิน่า ออกแบบใหม่
โดยพวกโรมัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชำนาญพิเศษ
ของชนชาติกรีกท่ีสามารถเลือกฉากสถานท่ี ท่ีซึ่ง
สามารถรวมความงามทางด้านศิลปะและธรรมชาติ
ในเวลาเดียวกันและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นเป็นธรรมชาติได้อย่างสวยงาม 

 นำท่านช้อปป้ิงท่ี ถนนคอร์โซ อุมแบร์โต (Corso Umberto) แหล่งช้อปป้ิงศูนย์รวมร้านค้าพื้นเมือง 
บาร์ ร้านอาหารท้องถิ่นที่อัดแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ถนนสายนี้เป็นท่ีนิยมสำหรับการชมดู
ผู้คนต่างชาติต่างภาษาท่ีมาเดินเล่นกันให้ขวักไขว่ แต่ยังคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมแบบท้องถิ่น 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Villa Esperia หรือเทียบเท่า 
 

วันเสาร ์ (3) : ตาวร์มิน่า – ภูเขาไฟเอ็ดน่า – กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ – รถจิ๊ป 4WD – ปาเลอร์โม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ ภูเขาไฟเอ็ดน่า (Mount Etna) ภูเขาไฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2013 
 ภูเขาไฟเอ็ดน่าเป็นหนึ่งในภูเขาไฟท่ีมีการปะทุบ่อยครั้ง และมีความสูงท่ีสุดของยุโรปทำให้นักท่องเท่ียว 
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 สามารถเก็บภาพยามควันไฟปะทุ ลอยสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นได้อย่างง่ายดาย 
 นำท่านขึน้ กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car)  ขึ้นสู่ความสูงประมาณ 2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิวที่

ท่านจะสามารถเห็นทิวทัศน์และบันทึกภาพของ
ภูเขาไฟเอ็ดน่าได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถชม
ภาพเหตุการณ์ท่ีภูเขาไฟระเบิดเมื่อ ค.ศ.2006 
สนุกสนานกับการนั่ง รถจิ๊ป  4WD ข ึ ้ นภ ู เขาไฟ
เอ็ดน่าที่ความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปกครุมต
ลอดทั้งปีชมความมหัศจรรย์ของ Snow Wall 
หรือกำแพงหิมะหนึ่งเดียวในยุโรป ท่ีภูเขาไฟเอ็ด
น่า บนเกาะซิซิลี 

 ชม ภูเขาไฟเอ็ดน่า (Mount Etna) เป็นภูเขาไฟท่ียังไม่ดับท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป มีความสูงประมาณ 
3,340 เมตร วัดฐานโดยรอบได้ 150 เมตร เป็นท่ี
รู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปล่องไฟแห่งซิซิลี” 
ในหน้าหนาวจะเห็นหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา
ตามประวัติมีบันทึกไว้ว่าภูเขาเอ็ดน่าเกิดการปะทุ
ขึ้นครั้งแรกในปี 396 ก่อนคริสตกาล ซึ่งสามารถ
เห็นซากลาวาและเถ้าถ่านของภูเขาไฟ   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองปาเลอร์โม (Palermo) เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี มีประวัติยาวนาน 

ย้อนหลังไปถึง 800 ปีก่อนคริสตกาล และผ่านการยึดครองจากหลายชาติหลายภาษา ทำให้มี
โบราณสถานลักษณะและรูปแบบแตกต่างกันอยู่เป็นจำนวนมาก  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Mercure Palermo Centro หรือเทียบเท่า 
 

วันอาทิตย์ (4) : ปาเลอร์โม – มอนเรอาเล่ – มหาวิหารแห่งมอนเรอาเล่ – ปาเลอร์โม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่ เมืองมอนเรอาเล่ (Monreale) หรือ Mons Regalis ท่ีมีความหมายในภาษังกฤษว่า 
 Royal Mountain ต้ังอยู่บนลาดเขาคาปูโต้ 
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นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งมอนเรอาเล่ (Duomo Di Monreale) ผลงานอันโดดเด่นที่เป็นการ
ผสมผสาน ศิลปะสามรูปแบบเข้าด้วยกันเริ่มจาก
ทรงสถาปัตยกรรมแบบนอร์มัน แต่มีความงามเป็น
เลิศท่ีหินโมเสคท่ีใช้ในการประดับประดาวิหาร อัน
เป็นคุณลักษณะของศิลปะไบแซนไทน์ หินโมเสค
เหล่านี้เล่าเรื่องราวในคัมภีร์ศาสนาคริสต์จากการ
สร้างโลกไปจนถึงยุคของพระบุตร และนักบุญและ
มีเสาประดับวิหารที่แสดงให้เห็นถึงความอิสระท่ี
ไม่ธรรมดาของรูปแบบศิลปะโรมาเนสก์  

 ชม เขตเมืองเก่าของมอนเรลาเล่ (The Old Town of Monreale) เมืองนี้ยังมีช่ือเสียงในเรื่องของ
 งานศิลปะท้องถิ่นและเครื ่องเซรามิก ท่ีมีร ูปแบบรูปทรงให้เลือกมากมายตั ้งแต่แบบโบราณไป
 จนถึงแบบสมัยใหม่ / จากนั้นเดินทางกลับ เมืองปาเลอร์โม (Palermo) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านถ่ายภาพที ่ระลึกกับ มหาวิหารแห่งปา
 เลอร์โม่ (Palermo Cathedral) ท่ีสร้างอุทิศแด่
 พระแม่มารี งานก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดขึ้นในราว
 คริสต์ศตวรรษท่ี 15–16 โดยเฉพาะหน้ามุขด้านใต้
 ท่ีเป็นศิลปะแบบ  คาตาลัน–กอธิค และที่งดงาม
 อีกอย่างหนึ่งก็คือโดมทรงกลม 
 ชม ย่านควอทโตร คานติ (Quattro Canti) ย่านใจกลางเมืองเก่า มีอนุสาวรีย์รายล้อมด้วยน้ำพุและ

รูปป้ันบริเวณจัตุรัสเปรตอเรีย (Piazza Petroria) 
 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่าน ถนนเดลล่า ลิเบอร์ต้า (Via Della Liberta) มีร้านค้า          

แบรนด์เนมหรูท้ัง หลุย วิตตองส์ , พราด้า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Mercure Palermo Centro หรือเทียบเท่า 

วันจันทร ์ (5) : ปาเลอร์โม – หมู่บ้านคอร์เลโอเน "ก็อดฟาเธอร์" – อากรีเจนโต 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 เดินทางสู่ หมู่บ้านคอร์เลโอเน (Corleone) สถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังอย่าง The Godfather 
 ภาพยนต์ท่ีได้รับการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ IMDB ให้เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอันดับ 2 จาก 250 อันดับ 
 และถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 2 ของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตลอดกาลโดยสถาบันภาพยนตร์อเมริกัน โดยมีเนื้อ
 เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมาเฟียชาวอิตาลี ช่ือคอร์เลโอเน ท่ีอพยพจากเมืองเล็ก ๆ ใกล้กับเมืองปาแลร์โม 
 เมืองเอกของเกาะซิซิลี ไปอยู่ท่ีเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เนื้อเรื่องครอบคลุมช่วงทศวรรษ ค.ศ. 
 1945 - 1955 สร้างจากนวนิยายช่ือเดียวกันท่ีเขียนโดย มาริโอ พูโซ ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1969 
 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองอากรีเจนโต (Agrigento) เมืองท่ีเต็มไปด้วยโบราณสถานกรีกจนได้ถูกยกย่องว่าเป็น 

หุบเขาแห่งวหิาร The Valley of Temples ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองของอารยธรรมกรีกท่ีรุ่งเรืองท่ีสุดใน
แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดังนั้นชาวอาครากาสซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจากกรีกเมื่อ 800 ปีก่อนคริสต์กาล
จึงได้สร้างวิหารเพื่อบูชาเทพเจ้าของกรีกไว้ ณ เมืองแห่งนี้ 

 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้งและเดินสํารวจเมืองบร ิเวณ ย่านถนนคนเดินเวีย อาทีเนีย                    
(Via Atennea)   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Della Valle หรือเทียบเท่า 
 

วันอังคาร (6) : อากรีเจนโต – ปอซซาโล 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 นําท่านเท่ียวชม หุบเขาแห่งวิหาร (The Valley of  Temples) ของเมืองอากรีเจนโต เมืองท่ีไดร้ับ

การขนาน นามว่า เมืองท่ีงามท่ีสุดของมวลมนุษย์ เคย
รุ่งเรืองอย่างสูงสุดในศตวรรษที่ 5 มีการสร้างหมู่วิหาร
อันอลังการเป็นสง่า / ชมเตมปิโอ เดลลากองกอร์เดีย 
มหาวิหารแบบกรีกที่สมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกและ 
เตมปิโอ ดิ เซอุส  วิหารบูชาเทพเจ้าซุส สร้างด้วยศิลปะ
แบบดอริก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองปอซซาโล (Pozzallo) ต้ังอยู่ทางใต้สุดของเกาะซิซิลี เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่ามี 
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 ชายหาดที่สะอาดและน้ำเป็นประกายจนได้รับรางวัล Bandiera Blu ด้วยความสวยงามของชายหาด 
 ทำให้นักท่องเท่ียวรู้สึกเพลิดเพลินไปกับชายหาดและความสะอาดของชายหาดปอซซาโลได้ไม่ยาก   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Modica Palace หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธ (7) : ปอซซาโล – นั่งสปีดโบ๊ท "คาตามารัน" – มอลตา – วัลเลตา – มหาวิหารเซนต์จอห์น 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางไปยัง ท่าเร ือเมืองปอซซาโล (Pozzallo) เพื่อนั่ง สปีดโบ๊ท "คาตามารัน" 
(Catamaran speed boat) ข้ามประเทศไป
ยัง มอลตา (Malta) หรือสาธรณรัฐมอลตา 
เป็นประเทศหมู่เกาะท่ีตั้งอยู่ในคาบสมุทรเมดิ
เตอร์เรเนียนอยู่ทางตอนใต้ของประเทสอิตาลี
อย ู ่ห ่างจากเกาะซ ิซ ิล ีของประเทศอ ิตาลี
ประมาณ 97 กิโลเมตร มอลตาเป็น ประเทศ
ที่มีขนาดเล็กและยังมีเมืองหลวงที่มีชื่อเรียกว่า 
เมืองวัลเลตตา (Valletta) เป็นเมืองหลวงท่ี
เล็กท่ีสุดของสหภาพยุโรป  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองวัลเลตตา (Valletta) เมืองท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1980 และภาษามอลตาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นภาษาประจําชาติ
และเป็นภาษาเซมิติกเดียวในสหภาพยุโรป มอลตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีสภาพภูมิอากาศ
อบอุ่น และมีแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและทางประวัติศาสตร์มากมาย 

 นำท ่ าน เข ้ าชม  มหาว ิหาร เซนต ์จอ ห์ น 
(St.John's Co-Cathedral) เป็นอาคารที ่มี
ความเก่าเเก่อีกเเห่งในมอลตา สร้างมาตั้งเเต่
สมัยศตวรรษท่ี 16 ภายนอกนั้นมีความเรียบง่าย
เเละไม่โดดเด่น โดยมีสีหินทราย พร้อมกับหอ
ระฆังเเห่งวัลเลตตาที่สูงเด่นเป็นสง่าสามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล ภายในมหาวิหารมีความ
สวยงามอย่างมากจากงานจิตรกรรมบนเพดาน
ท่ีบอกเล่าเรื ่องราวของศาสนา เเละมีการประดับประดาด้วยทองคำที่ระยิบระยับงดงามอย่างมาก 
นับว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่สำคัญในวัลเลตตา 
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 นำท่าน นั่งรถม้าชมเมืองวัลเลตตา (Valletta) 
 ภายในเมืองจะอนุญาต รถคนในพื้นท่ี , รถฉุกเฉิน 
 และรถม้า จึงได้รับฉายาว่า "The Silent City" 
 ระหว่างนั่งรถม้าชมเมืองท่านจะได้เห็นอาคาร
 สถาปัตยกรรมที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 วัลเลต
 ตาเป็นเมืองท่ีถูกสร้างในช่วงสมัยของอัศวินเซนต์
 จอห์นแห่งเยรูซาเลม เมืองมีเอกลักษณ์พื้นฐาน
 แบบสถาปัตยกรรมบาโรก ด้วยความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ียังหลงเหลืออยู่ของ
 เมืองจะคอยกล่อมคุณให้หลงอยู่ในเสน่ห์ของวัลเลตตา  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Golden Tulip Vivaldi หรือเทียบเท่า 
 

วันพฤหัสฯ (8) : เกาะโกโซ – วิหารกันติจา – โบสถ์ทาพินู – ป้อมปราการวิคตอเรีย 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านนั่งเรือข้ามเกาะเดินทางสู่ เกาะโกโซ (Gozo Island) สถานท่ีท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงของมอลตา 
โดยนําท่านไปยัง ท่าเรือ Cirkewwa Ferry Terminal ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะมอลตาใช้
เวลานั่งเรือข้ามฟากประมาณ 25 - 40 นาที (ข้ึนอยู่กับลมและสภาพอากาศ) ขณะท่ีท่านนั่งเรือข้ามไป
ยังเกาะโกโซ ท่านจะผ่านเกาะเล็ก ๆ ช่ือ เกาะโคมิโน (CominoIsland) ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลาง
ทะเลเห็นได้ชัด เป็นเกาะท่ีมีหน้าผาหินท่ีมีลักษณะขรุขระแต่มีความสวยงาม หากมองขึ้นไปบนยอดบน
สูงสุดจะเห็น ป้อมปราการซานต้า มาเรีย (Santa Maria Fort) ท่ีเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำหนัง
ภาพยนตร์เรื ่อง “Count of Monte Cristo” ในปี ค.ศ. 
2002 / เดินทางถึง เกาะโกโซ (Gozo Island) เป็นเกาะ
ท่ีมีความงดงามทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของหมู่
เกาะมอลตาเป็นเกาะท่ีมีความเขียวขจีมากกว่าเกาะใหญ่
ของมอลตาเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่า
นักดำนำ้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นำท่านชม วิหารกันติจา (Ggantija Temples) อีกหนึ่งวิหารเก่าแก่ สร้างขึ้นจากหินขนาดใหญ่             
 เชื่อกันว่าเป็นวิหารทางศาสนาที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียน
 เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980  
 ชมจุดชมวิว Dwejra สามารถมองเห็นอ่าว Dwejra และทะเลปิดรวมทั้ง Admiral Rock หรือที่รู้จัก
 กันดีในชื่อ Fungus Rock ซึ่งมีผู้ค้นพบพืชชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นและเติบโตบนหิน คล้ายกับกาฝากชนิด
 หนึ่งที่เจริญเติบโตคล้ายกับยีสต์หรือเชื้อรา พืชชนิดนี้มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ สามารถใช้
 รักษาแผลให้หายหรือห้ามเลือดได้ 
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 จากนั้นนําท่านชม โบสถ์ทาพินู (Ta Pinu Shrine) สร้างอุทิศให้กับพระแม่มารีย์ เป็นวิหารของ 
 นิกายโรมันคาทอลิค ทําเลตั้งอยู่บริเวณใกล้หน้าผา จึงสามารถมองวิวลงไปได้กว้าง ในอดีตเป็นเพียง
 โบสถ์หินขนาดเล็กยุคศตวรรษที ่ 15 และถูกต่อเติมและสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1922 - 1932                 
 แบบสไตล์นีโอโรแมนติค ด้านในโบสถ์ประดับด้วยภาพโมเสค จํานวน 6 ภาพ และกระจกสีจํานวน             
 76 บาน และมีหอระฆังสูง 61 เมตร นับเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที ่มีความสําคัญของคริสตจักรเนื่องจาก            
 พระสันตะปาปามาเยือนถึง 2 ท่าน นอกจากนี้โบสถ์แห่งนี้ มีเรื่องราวที่เช่ือมโยงกับการเกิดปาฏิหาริย์
 หลายส่ิงหลายอย่าง  
  
 
 
 
 
 
 

  

 ถ่ายรูปที่ระลึกกับ ป้อมปราการวิคตอเรีย (Victoria Fortress) หรือป้อมปราการในรัฐวิคตอเรีย              
 ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะโกโซ ในอดีตบริเวณนี้เป็นพื้นท่ีอาศัยมาต้ังแต่ยุคสำริด และยังเช่ือกันว่าท่ีนี่
 เป็นเมืองบริวารของกรุงโรม ป้อมปราการใหญ่แห่งนี้สร้างอยู่บนที่สูงของเกาะตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง 
 ภายในมีท่ีอยู่ของผู้ปกครองเมือง ห้องเก็บอาวุธของอัศวิน คุกของทาสและนักโทษ รวมถึงในปัจจุบันมี
 พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีอีกด้วย...นำท่านนั่งเรือออกจากเกาะโกโซเพื่อเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Golden Tulip Vivaldi หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกร์ (9) : ถ้ำบลูกรอตโต – เมดิน่า – วิหารเซนต์ปอล – อิสตันบูล  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงาม
 ของบริเวณท่ีเรียกว่า Wied iz-Zurrieq 
 (Valley of Zurrieq) ซึ่ ง เ ป็ น ท่ี ต้ั ง ของ 
 ถ้ำบลูกรอตโต (Blue Grotto แห่งเกาะ
 มอลตาเป็นถํ้าทะเลในเขตชายฝ่ังทางทิศใต้
 ของเกาะ ความโดดเด่นของถํ้าแห่งนี้คอืนํ้า
 ทะเลท่ีเป็นสีฟ้าใสคล้ายกับสามารถสะท้อน
 แสงได้ในความมืด โดยเกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์ที ่ลอดผ่านเข้ามาจากปากถํ้าท่ีมีความกว้างเพียงแค่
 ประมาณ 2 เมตร สาดส่องลงสู่ผืนนํ้าท่ีมีแร่เหล็กอยู่ข้างใต้ จึงเกิดการสะท้อนแสงทําให้นํ้าทะเลท่ีมีสีฟ้า
 อยู่แล้วยิ่งเปล่งประกายคล้ายกับการติดไฟใต้นํ้า  
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 *** หมายเหตุ *** การเข้าชมชมถ้ำ Blue Grotto ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระดับน้ำทะเลใน
 วันนั้น หากไม่สามารถเข้าชมได้บริษัทฯ จะจัดหาที่เที่ยวทดแทนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเมดิน่า (Mdina) เมืองหลวงโบราณของมอลตา เป็นเมืองท่ีสร้าง ในยุคกลางที่มีความ
 สวยงามมาก มีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณในรูปแบบบาร็อก มหาวิหาร และมี กําแพงล้อมเมือง ท่ี
 สูงตระหง่าน / นำท่านชม Madina Main Gate ประตูท่ีถูกออกแบบโดย Mondion สร้างขึ้นเมื่อปี 
 ค.ศ. 1724 ด้วยสไตล์บาร็อคอันงดงาม เป็นตัวอย่างท่ียอดเยี่ยมในการออกแบบบาโรก อีกท้ังด้านหน้า
 ประตูยังมีรูปป้ันสิงโตคำรามยืนหน้าประตู  
 ถ่ายรูปท่ีระลึกกับ วิหารเซนต์ปอล (St. Paul's 
 Cathedral Mdina) สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษ
 ท่ี 13 และอุทิศให้กับนักบุญพอล หลังจากได้รับ
 ความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 1693 
 โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1702 อาคาร
 สไตล์บาโรกอันงดงามแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย
 ลอเรนโซกาฟา ภายในกว้างขวางมีโดมท่ีช่วยให้แสง
 สว่างสามารถส่องเข้าไปข้างในได้ การตกแต่งของมหาวิหารเป็นพื้นหินอ่อนที่ทำจากทองคำและหิน
 อ่อนสีชมพู  
16.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อมีเวลาให้ท่านรับประทานอาหารเย็น และทำ Tax Refun 
20.05 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบลู โดยเท่ียวบิน TK 1372 
 

วันเสาร ์ (10) : อิสตันบูล – กรุงเทพฯ  
 

00.30 น. เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TK 068 
15.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------ 
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อัตราค่าบริการทัวร์ เกาะซิซิลี - มอลต้า 10 วัน 7 คืน (TK) 

 
 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินเตอร์กิช และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ี
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศมอลต้า) และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
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 (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึน

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

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 40,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   118,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   116,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  113,000.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   20,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     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 (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผูช้ำระเงนิมัดจำภายใน 
15 วันทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชจีะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชจีะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านัน้) 
 

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.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากท่ีสุด   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรดุ (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ี

 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี  
(ใช้เวลาในการขอวีซา่ประมาณ 5 วันทำการ ทั้งน้ีระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ) 

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. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (ใช้ท้ังหน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สำเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเปน็ภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คัดสำเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

วันเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
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- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
9 หลักฐานการเงิน :  บัญชีออมทรัพย์ (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Statement เป็น

บัญชีออมทรัพย์ ทั้งสองอย่างนี้ต้องเปน็เลขที่บญัชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า ใช้สกุลเงิน บาทหรือยโูร 

-  Statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาอับเดทบัญชี
ก่อนทำการขอ Statement  7 วันก่อนยื่นวีซ่าโดยการฝากเข้าหรือถอนออกให้มียอดปัจจุบัน) 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี 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 
                                 ---------------------------------------------- 
 


