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Beautiful of Italy  
Cinque Terre  

บวิตีฟู้ลอติาล ีซงิเควเทอเร ่7วนั4คนื 
มิลาน-ซิงเควเทอรเร่-ฟลอเร้นซ์-ปิซ่า-โรม- 

ช้อปป้ิง Fidenza Village Outlet 
โดยสายการบินไทย (TG) 

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสู่ประเทศอติำล ีประทบัใจกบัดนิแดนอนัยิง่ใหญ่และเคยรุ่งเรอืงมำในอดตีกบั
จกัรวรรดิโ์รมนัอนัแสนศกัดิส์ทิธิบ์นคำบสมุทรอติำล ีพบกบัวฒันธรรม, ศิลปะ และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นศูนยก์ลำงแห่งครสิตศำสนำโลกแห่งนครวำตกินักบัเมอืงต่ำง ๆ ดงัน้ี:- 
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มิลาน หรอื มลิำโน เมอืงส ำคญัในภำคเหนือของประเทศอติำล ีเมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของอติำลี มมีหำ
วหิำรทีง่ดงำมโดดเด่นและแหล่งชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มำนูเอล ทีนั่บว่ำเป็น 

 ชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติำล ีมำกว่ำ 100 ปี 
ซิงเควเทอรเ์ร่  หมู่บำ้นเลก็ๆ บรเิวณรมิชำยฝัง่รเิวยีร่ำของอติำล ีทีม่คีวำมหมำยว่ำ ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอื

ดนิแดนแห่งควำมงดงำม ตัง้อยู่บนหน้ำผำสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกูิเรยี 
ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก ซึง่ไดแ้ก่ Monterosso Al  

พารม์่า   หนึง่เมอืงในเขตแควน้เอมเิลยีโรมญัญา มชีือ่เสยีงในดา้นการผลติแฮม, ชสี ต้นก าเนิดของพารม่์าแฮมทีม่ี
ชือ่เสยีงไปทัว่โลก และยงัมคีวามโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม  

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ี อดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ฟลอเร้นซ์ เมอืงศูนยก์ลำงแห่งศลิปะในยุคเรอแนสซองสแ์ละเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญำตใหร้ถโคช้เขำ้ไปในเขตเมอืงเก่ำ  ทีต่ ัง้ 
รูปปั้นเดวดิตวัจรงิ ปัจจบุนัถูกเกบ็รกัษำไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 

โรม เมอืงหลวงทีย่ ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถำนทีท่ีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกและนครวำตกินั มหำวหิำรทีเ่ป็นศูนยก์ลำงแห่งครสิต์ศำสนำ นิกำยโรมนัคำทอลคิของโลก 
ชมรูปปั้นและจติรกรรมอนัล ้ำค่ำโดยฝีมอืของจติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก  

 

ก าหนดการเดินทาง     1-7 ก.ค. / 12-18 ส.ค. / 9-15 ก.ย.2563 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู  
21.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  
 สายการบินไทย  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง สุวรรณภมิู - มิลาน - ช้อปป้ิงฟิเดนซ่าเอ๊าท์เลต็-พารม่์า (อิตาลี) 
00.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG940 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมาเพนซาร ์เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ 
 ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมลิานทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดใน

ยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบูรณะเพิม่เตมิ
ในช่วงศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ น าท่านเดนิชมภายนอกของ
ป้อมปราการ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan น าท่านชมเมอืงมลิาน เมอืง
หลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และ
ศลิปะ ซึ่งมลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และโรม นอกจากน้ียงั
เป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต์ อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟตุบอลอนิเตอร์
มลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน น าท่านชมจตัุรสัสกาล่าและรูปปั้นดาวนิช ีและใหท้่านถ่ายรูปและชมความ
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ยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมอืงมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็น
อนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ย
รูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระ
แม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดูโอโมที่มอีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ทรงมา้คอื
สถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีนั่บว่าเป็น 

 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีมากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกร
เอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซ่ิา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเพื่อน าท่านเดนิทางสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขต

ประเทศอติาลรีะหว่างเมอืงเวนิสและเมอืงมลิาน ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ที ่Fidenza Village Outlet 
แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิArmani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, 
Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, 
Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นต้น สมควรแก่สมควรแก่
เวลานัดหมายน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองพารม์่าหรือปารม์่า Parma (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อกี
หน่ึงเมอืงในเขตแควน้เอมเิลยีโรมญัญา มชีื่อเสยีงในดา้นการผลติแฮม, ชสี ต้นก าเนิดของพารม่์าแฮมที่มี
ชื่อเสยีงไปทัว่โลกและยงัมคีวามโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม ผ่านชมอาหาคารมหาวทิยาลยัพารม่์าและสโมสร
ฟุตบอลพารม่์า    

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Starhotels du Parc หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม พารม่์า-ลาสเปเซีย-ซิงเควเทอเร่-ปิซ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    
 น าท่านเดนิทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่

ระหว่างเมอืงเจนัวและปิซ่า บรเิวณอ่าวลกูิเรยี หน่ึงในอ่าวทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอรเ์ร่ Cinque 
Terre หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณริมชายฝัง่ริเวยีร่าของอิตาลี ทีม่คีวามหมายว่า ดนิแดนทัง้หา้ The 
Five Land หรอืดนิแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสูงชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝัง่
แควน้ลกูิเรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิทีย่าก
จะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดย
ทัง้ 5 หมู่บา้นน้ีมหีุบเขาลอ้มรอบ มแีม่น ้าเป็นฉากด้านหน้า ท าใหส้ถานทีแ่ห่งน้ีมคีวามสวยงามตามธรราชาติ
ราวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหน่ึงของอุทยานแห่งชาตแิละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกอ้กีดว้ย ซึ่งหมู่บา้นทัง้หา้น้ียงัคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 น าท่าน
เดนิเล่นชมความงามของหมู่บา้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผารมิทะเล ใหท้่านเดนิเล่นชม
หมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร่ Riomaggiore หมู่บา้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา 
บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาทีป่กคลุมดว้ยต้นไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอควอยส ์
โดยเฉพาะในฤดูรอ้น ใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั และเดนิชมหมู่บา้นอกีแห่งหน่ึง มอนเตรอสโซ่ 
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Monterosso Al Mare หมู่บา้นที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุด เน่ืองจากเป็นเพยีงหมู่บ้านเดียวที่มชีายหาดให้
นักท่องเที่ยวลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนได้จรงิ และคกึคกัมากในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้าน
ออกเป็น 2 ด้าน หากนับจากสถานีรถไฟ ด้านทิศเหนือเป็นส่วนของบ้านตากอากาศ มรี้านค้าเสยีเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนทิศใต้เป็นที่ตัง้ของหมู่บ้าน จะไปทางด้านทิศใต้นัน้ต้องเดินลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขา
เข้าไปตวัชุมชนที่น่ีเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึ้นในบรรดา 5 หมู่บ้าน เดินชม
ภายนอกวหิารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ Chiesa di San Giovanni Battista สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 
13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ มลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ท าจากหนิอ่อนสลบัสขีาวด าเป็นลายขวาง
พาดตวัวหิารทัง้ด้านนอกและด้านใน มเีวลาใหท้่านถ่ายภาพงดงามตามอธัยาศยั   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางออกจากหมู่บา้น สู่เมอืงลาสเปเซยีอกีครัง้ รถโคช้รอรบัท่านเพื่อเดนิทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อกีหน่ึงเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของประเทศอติาลีและเป็นเมอืงหลกัส าคญั
ในเขตแควน้ทสัคานีและไดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้หข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 น าท่าน 

ชมเมืองปิซ่า อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า น าท่านสู่จตัุรสักมัโป 
เดย ์มรีาโกล ีCampo Dei Miracoli ทีไ่ดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชื่อจตัุรสัดูโอโมแห่งปิซ่า คอืบรเิวณที่
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซ่า ประกอบไปดว้ยสิง่ก่อสรา้งไดแ้ก่ มหาวหิารแห่งปิซ่า มหาวหิารเก่าแก่
ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด หอเอนปิซ่า หอศลีจุ่ม ทีเ่ริม่สรา้งปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1372 ปัจจุบนั
ยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.1987  น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอ
เอนปิซ่า ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่
เพยีงการเริม่ต้นของการสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและต้องหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 
ปี ถงึไดส้รา้งต่อจนเสรจ็สมบูรณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิูจน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการ
ตกของวตัถุดว้ย *เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นถ่ายรปูและเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกโดยรอบอิสระให้
ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั* 

  จากนัน้สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Galilei หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-โรม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ Florence นครทีรุ่่งเรอืงสุดในช่วงยุคทองของศลิปะอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  น าท่านเขา้สู่ เขตเมอืงเก่า ของฟลอเรน้ซ์ ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัุรสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตัุรสัซกินอเรยี, สะพานเก่าเวคคโิอ ทีท่อดขา้มแม่น ้าอารโ์น  

 ซึ่งอดตีเป็นแหล่งขายทองค าทีเ่ก่าแก่ของฟลอเรน้ซ์และยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบดัง้เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชม
ทศันียภาพของตวัเมอืงทีม่แีม่น ้าอารโ์นไหลผ่านนครที่ยงัคงรกัษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชื่นชม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ ิง่ใหญ่

มาเมื่อกว่า 2,000 ปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ผ่านชมทศันียภาพสองขา้งทางจนกระทัง่เดนิทาง
ถงึกรุงโรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูสปาเกต็ตี้ซอสหมึกด าตามสไตลอิ์ตาเลียน 
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  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม IH Hotel Roma Z3-area A หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  โรม-ช้อปป้ิง 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

น าท่านชมเมอืง กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ ิง่ใหญ่มา
เมื่อกว่า 2,000 ปี น าท่านชมภายในของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรฐัวาตกินั ที่
งดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโออ่่าและหรูหรา  ชมรูปปั้นและจติรกรรมอนัล า้
ค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอกชื่อดงักอ้งโลก ชมรูปแกะสลกัปิเอต้าทีพ่ระแม่ประคองร่างพระเยซูหลงัปลดลงจาก
ไมก้างเขนผลงานชิน้เอกของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดยแบรนี์นี และยอดโดมขนาด
ใหญ่ทีห่าชมไดย้าก ซึ่งปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้าค่าของประเทศอติาล ี ใหท้่านถ่ายรูปกบัจตัุรสัหน้าวหิาร
เซนต์ปีเตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ  
และน าท่านชื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครที่มสีสีนัเฉพาะตวั 
ชมและถ่ายรูปภายนอกของสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึ่งเป็น
สนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนได้กว่า 50,000 คน  ใหท้่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ รวมถงึผ่านชมประตูชยัแห่งคอนส
แตนตนิ Arch of Constantine โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุ้มประตูทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของโรมนัมคีวามสูงถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยีว์กิเตอรเ์อม็มานูเอล็ หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยีท์ี่
สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อม็มานูเอ็ล พระราชาองคแ์รกของอติาลทีีม่อี านาจแบบเบด็เสรจ็ครบ
วงจร และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย จากนัน้น าท่านสู่บรเิวณ 
น ้าพเุทรวี่ Trevi Fountain หน่ึงในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีนั่กท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่ง
ทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain และ Spanish Step หรือบนัไดสเปน 
แหล่งผูค้นและวยัรุ่นมานัง่เล่นและเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ *เพื่อความสะดวกในการเดินเล่น
ถ่ายรปูและเลือกซื้อสินค้าแบรนดเ์นมและสินค้าปลอดภาษี อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตาม
อธัยาศยั*  

  สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม IH Hotel Roma Z3-Area A หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

 

วนัทีห่ก  โรม-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม    

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเชค็เอ๊าท่ีพกั แล้วเดินทางสู่สนามบินเลโอนารโ์ด ดาวินชี กรงุโรม เผื่อเวลา
ให้ท่านส าหรบัการท าคืนภาษี 

13.55 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินเลโอนารโ์ด ดาวินชี กรงุโรม โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG945 

 

วนัทีเ่จด็  สนามบินสุวรรณภมิู 
05.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางต่อเครื่อง 
กรณุาเชค็เท่ียวบินและเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  1-7 ก.ค. / 12-18 ส.ค. / 9-15 ก.ย.2563 
    

Beautiful of Italy Cinque Terre 
บิวต้ีฟูลอิตาลี ซิงเควเทอเร่ 7 วนั (TG) 

1-7 ก.ค.63 12-18 ส.ค. / 9-15 ก.ย.63 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 57,500 55,300 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 55,500 53,300 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 53,500 51,300 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 5,500 5,500 

ท่านทีม่ตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ มาเดนิทางร่วมกบัคณะทวัร ์ท่านละ 29,500 29,500 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

• กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพื่อให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร์ 

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขต
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ประเทศอิตาลี ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง 
โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-มลิาน // โรม-กรุงเทพฯ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *หลายโรงแรมในหลายเมอืงอาจไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าธรรมเนียมการท าวซ่ีาเชงเกน้ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถและค่าทปิมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่าหรอเขตพระราชวงั 
• ค่าบรกิารซมิการด์ตลอดเวลาการเดนิทางในยุโรปจ านวน 5 วนั (โทร.ในยุโรปไม่จ ากดั / 5GB data internet) 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึ่งเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 
20 เม.ย.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ 

• ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 700 บาท (ช าระทีห่วัหน้าทวัรโ์ดยตรงระหว่างการเดนิทาง) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการบรกิารยก

กระเป่าจะต้องช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืการปรบัค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
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การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกิน 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
1. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
2. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

3. บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสาย
การบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่อาคาร
สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรย์ไล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว



 

 

 

 

 

 

AEU86-18  9 | P a g e  

 

สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

7. ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

8. ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

9. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

10. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

11. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

12. หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอืแยกพกัแบบ 1 ห้องคู ่และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

AEU86-18  11 | P a g e  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
13. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
14. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

15. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลูกคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 



 

 

 

 

 

 

AEU86-18  12 | P a g e  

 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

16. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
17. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
18. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
19. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
20. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
21. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี้แจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
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22. หลกัฐานการเงิน   

- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา
ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพือ่ชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
ส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่ีการเงนิมากกว่าต้องท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

23. กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านสามารถจะต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
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     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี...................................... ถึงวนัท่ี.........................................    รวม........... วนั 
   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
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ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
 

 


