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18.00 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 ROW  เคาน์เตอร์สายการการ์ต้าร์แอร์เวย์ QATAR AIRWAT (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความ

สะดวกแก่ทุกท่าน 

20.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้าร์ โดยเทีย่วบนิที ่QR 833  (บรกิารอาหารบนเครื่อง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

23.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตโิดฮา  จากนัน้ รอเปลี่ยนเครื่อง 

 

 

 

01.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิฟินแอร์ เทีย่วบนิที ่ QR 123   

07.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา มิลาน ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย (**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอติาลี

ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูรอ้น และ 6 ชม. ในฤดูหนาว กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู • สนามบินโดฮา • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่า • เวนิชเมสเตร้  

                                   (-/-/-) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู • สนามบินโดฮา • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่า • เวนิชเมสเตร้  

                                   (-/กลางวนั/เยน็) 

 



จากนัน้ เดนิทางเข้าสู่ ตวัเมอืงแห่งแฟชัน่ เมืองมิลาน (MILAN) พาท่านถ่ายรปูบริเวณด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO DI MILANA ) หนึ่งในโบสถ์ศ

รสิต์สถาปัตยกรรมกอธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ภายใน วหิารเชื่อกนัว่ามีการบรรจุหมุดตรงึไมก้างเขนของจรงิที่ใชใ้นการประหารชวีติพระเยซู บรเิวณ

ดา้นหน้าตกแต่งดว้ยรูปสลกัหนิอ่อนทีว่จิติรเป็นอย่างยิง่ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัชอ้ปป้ิงมอลล์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของยุโรปที ่กลัเลรีอาวิตโตรีโยเอ

มานูเอเลเซ คอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีอ่ดัแน่นไปดว้ย แบรนด์ชัน้น าระดบัโลก ทีบ่างแบรนด์นัน้กย็งัถอื ก าเนิด ณ เมอืงแห่งนี้ อาท ิ

Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถงึแบรนด์เนมทีคุ่น้หู อกีมากมายอย่าง Gucci, LOUIS VUITTON, Swarovski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาท้องถ่ิน 

จากนัน้ เดนิทางสู่ เมืองเวโรน่า (VENORA) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงเวโรน่ายงัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การ

ยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร์ นักกวแีละนักเขยีนบทละครชาวองักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนักเขยีนผู้ยิง่ใหญ่ขององักฤษและ

ของโลกยงัใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรกัของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ.1595 เรื่องโรมโิอกบัจูเลยีต  

น าท่านถ่ายรปูด้านนอกกบั บ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต JULIET’S HOUSE ชมระเบยีง

แห่งเรื่องราว โรแมนตกิทีจู่เลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคนื และบริเวณหน้าบ้านยงัมรีูป

ปั้นส ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจูเลยีต  

 

 

 

 



น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวนิสเมสเตร้(VENICE MESTRE) ฝัง่แผ่นดนิใหญ่เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจนี 

ท่ีพกั  Hotel Novotel Venezia Mestre หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) น าท่านล่องเรอืผ่านชมบ้านเรอืนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิสหรอืเวเนเซีย(VENEZIA) ดนิแดน

แสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มสีมญานามว่าเป็น “ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ” มเีกาะน้อยใหญ่กว่า 118 

เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝัง่ทีบ่รเิวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจตัุรสัเซ็นท์ มารค์ (St.Mark’s Square) ทีจ่กัรพรรดนิโปเลยีนยกย่องว่าเป็นหอ้งรบัแขกทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป และยงัเป็นทีต่ัง้ของ 

มหาวิหารซันมาร์โก(San Marco Basillica) มหาวิหารประจ าเขตอัครบิดรเวนิส สร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบนั 

เนื่องจากถูกท าลายไปเกอืบหมดสิ้นในครัง้ทีอ่อกโตมนัเข้ายึด ซึ่งภายในโบสถ์นัน้จะมภีาพโมเสกบอกเล่าเรื่องราวในครัง้นัน้อยู่ โดยเซ็นท์มาร์โกถือว่า

เป็นนักบวชทีส่ าคญัในการเผยแพร่ศาสนาในสมยัศตวรรษที ่ 5 ส าหรบัตวัมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวงัดอร์จ(Doge’s Palace) พระราชวงัแบบเว

นิส-โกธิคที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นที่ประทบัของยุคแห่งเวนิสครัง้ที่เมืองนี้ยงัเป็น สาธารณะรฐัเวนิส ก่อนได้รบัการปรบัปรุงเป็นพิพธิภัณฑ์และเปิดอย่างเป็น

ทางการในปี 1923 และยงัมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark’s Campanile) หอระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยอิงการสร้างจากรูปแบบเดิมในปี 1514 และ

พงัทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกนัจะเป็นทีต่ัง้ของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุ้มโคง้ทีเ่ชื่อมระหว่างพระราชวงัดอร์ดและเรอืนจ า 

 

 

 

วนัท่ีสอง เวนิสเมสเตร้ • เกาะเวนิส • ฟลอเร้นซ์     (เช้า/กลางวนั/เยน็ ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ ทัง้น้ีไม่รวมค่านัง่เรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนัง่เรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหวัหน้าทวัรเ์พื่อประสานงานให้ได้ ทัง้น้ีไม่แนะน าให้ท่านติดต่อกบัเรือ

เองเพื่อความปลอดภยัของท่านเน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตวัมา 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั พร้อมเมนูสปาเกต็ตี้เส้นหมึกเวนีส 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัสู่ฝัง่แผ่นดนิใหญ่ VENICE MESTRE  เพื่อเดนิทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE )               ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เมอืงทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของอติาล ีและเมอืงหลวงของยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ เป็นเมอืงซึ่งเป็นทีถ่อืก าเนิดของจติรกรระดบัโลกมากมาย ไม่ว่า

จะเป็น มเีกลนัเจโล ลีโอนาโด ดาวนิชี ่ราฟาเอล ซานต ีและอกีมากมาย  



พาท่านถ่ายรปูมุมสูงของเมอืงที ่จตัุรสัมิเกลลนัเจลโล่ (Piazzale Michelangelo) ซึ่งถอืว่าเป็น 1 ในมุมทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะไดเ้หน็ทศันียภาพแบบพา

โนราม่า บนนี้ท่านจะสามารถเหน็กลุ่มอาคารส าคญัๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นมหาวหิารฟลอเรนซ์ สะพานเวคคโิอ พระราชวงัปิติ และยงัเป็นทีต่ัง้ของรูป

ปั้นเดวดิจ าลองอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมชมความยิง่ใหญ่ และอลงัการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วหิารของเมอืงฟลอเรนซ์ ทีใ่หญ่เป็น

อนัดบั 4 ของทวปียุโรป ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่งผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าชมจตัุรสัเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปดว้ยรูปปั้น อาท ิเช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune), วรีบุรุษ

เปอร์ซอิุสถอืหวัเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวดิ ผลงานทีม่ชีื่อเสยีงของ ไมเคิล แองเจโล่เป็นต้น  

ค า่ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

ท่ีพกั HOTEL WALL ART หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัด
หมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 
 

 

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อท่ี 4 ) 

เดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (Pisa) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. น าท่าน เข้าชม จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ศาสนสถานทีส่ าคญัทีสุ่ด

ของเมอืง ซึ่งจตุัรสัแห่งนี้จะประกอบไปดว้ย หอศลีจุ่ม วหิาร และหอระฆงั ซึ่งทีน่ี่มหีอระฆงัทีโ่ด่งดงัระดบัโลก นัน้คอื หอระฆงัเอน แห่งเมอืงปิซ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมบริเวณรอบหอระฆงัแห่งน้ีพร้อมเกบ็รปูเป็นท่ีระลึกกบั หอเอนเมืองปีซ่า ( LEANING TOWER OF PISA ) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชัน้  

โดยเอกลกัษณ์และสาเหตุทีท่ าใหห้อระฆงัแห่งนี้ไดเ้ป็นสิง่มหศัจรรย์ของโลกนัน้คอืการทีต่วัอาคารมลีกัษณะเอยีงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอ

เอนแห่งปิซ่าแรกเริม่สรา้งในปี 1174 แต่เมื่อสรา้งขึน้ไปเพยีง 3 ชัน้ ฐานอาคารกเ็กดิการทรุดตวัลง เนื่องจากเนื้อดนิในบรเิวณนี้ไม่มชี ัน้หนิแทรก 

ประกอบกบัตัง้อยู่ใกล้แม่น ้าอาร์โน ท าใหด้นิมคีวามชื้นและเหลวกว่าปกต ิจนท าใหต้้องยุตกิารก่อสรา้งไปกว่า 94 ปี จนกระทัง่ปี 1272 สถาปนิกนาม จี

โอวานี ด ีซโีมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อดว้ยเทคนิคการสรา้งใหเ้พดานไม่เท่ากนัเพื่อรกัษาอาหารให้สมดุล แต่ก็ต้องยุตกิารก่อสรา้งในปี 

วนัท่ีส่ี  ฟลอเร้นซ์ • ปิซ่า • จตัุรสัเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • เซียน่า     

        (เช้า/กลางวนั/เยน็ ) 



1284 จากภยัสงคราม ก่อนชัน้ที ่7 ของอาคารจะเสรจ็ในปี 1319 และตวัหอระฆงัถูกเตมิจนเสรจ็สิ้นเมื่อปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่

สรา้ง โดยตัวอาคารเคยเอยีงมากสุดถงึ 5.5 องศา ในปี 1990 ให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซียน่า ( SIENA ) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1995 น าท่านเดนิเขา้สู่ตวัเมอืงเก่า เพื่อ

ชมจตัุรสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ทีน่ับว่าเป็นจตุรสัทีม่คีวามสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอติาล ี ใหเ้วลาท่านชมและเดนิเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบ

นอกของปาลาซโซ พบับลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวงัเก่าทีส่ร้างขึน้ดว้ยศิลปะแบบโรมาเนสก์  ตัง้แต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆงัมานเจีย 

(Torre del Mangia) อกีหนึ๋งสญัลกัษณ์ของเซยีนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (Siena 

Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง

ระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะ

แบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

 



 

ท่ีพกั  Four Points by Sheraton Siena หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ศูนย์กลางการปกครองของอติาลทีี่ กรงุโรม 

(Rome) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.    เมอืงหลวงของประเทศ

อติาล ีและเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรโรมนัทีรุ่่งเรอืงถอืเป็น

รากฐานของสงัคมและวฒันธรรมของชาตยุิโรป ไม่ว่าจะเป็น ปฏทินิ

ตามหลกัสุรยิะคต ิกฎหมาย การประชุมในสภาในรูปแบบ

สาธารณรฐั เป็นต้น 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

ด้วยเมนูพิซซ่าสูตรอิตาลีแท้ !! 

 

น าท่านชมความงามของ น ้าพุเทรวี่ (TREVI  FOUNTAIN ) ทีม่กักล่าวกนัว่าเป็นน ้าพุทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน โลก น าท่านเดนิชมและถ่ายรูปบรเิวณ 

บนัไดสเปน (SPANISH  STEPS ) บนัไดทีก่วา้งทีสุ่ดในยุโรป เชื่อมระหว่างจตุัรสัสปังนา กบัโบสถ์ทรนีิตี้ นอกจากนัน้ยงัมสีนิคา้แบรนด์เนมหลากหลาย

ใหท่้านไดเ้ลอืกสรรค์อย่างเตม็ที ่ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นต้น แต่หากสนใจชมิกาแฟ

เอสเปรสโซ่ต้นต าหรบั กม็รีา้นกาแฟมากมายใหท่้านไดล้ิ้มลอง 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า ปิซ่า • โรม • น ้าพเุทรวี่ • บนัไดสเปน      (เช้า/กลางวนั/- ) 



ค า่ อิสระอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

ท่ีพกั Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้นเท่านัน้ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัด

หมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเข้าชม มหาวิหารนักบุญปีเตอร ์( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของครสิต์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และเป็นท่ีฝังพระศพของพระ

สนัตะปาปาพระองค์แรกท่ีถกูลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขนในสมยัของจกัรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศูนยร์วมทัง้ทาง

กายและทางใจของวาติกนั  

โดยมหาวิหารแห่งนี้ไดส้รา้งทบัวหิารหลงัเดมิทีส่ร้างในสมยัศตวรรษที ่4 ออกแบบโดยมเีกลนัเจโลสุดยอดจติกรร่วมสมยักบัดาวนิชี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในถูกตกแต่งอย่างวจิติรดว้ยหนิอ่อน โดยมปีระตมิากรรมชื่อก้องโลกอย่าง ปีเอต้า (Pietà) เป็นรูปปั้นพระแม่นารย์ีทรงโอบอุ้มพระเยซูหลงัจาก

สิ้นพระชนม์ ซึ่งท าจากหนิอ่อนเพยีงก้อนเดยีวและใชเ้วลาในการแกะสลกั 7 ปี บรเิวณดา้นหน้าคอื จตัุรสันักบุญปีเตอร ์(St. Peter's Square) 

ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอร์นินี อกีหนึ่งประตมิากรผูไ้ดฉ้ายาว่า สามารถเสกหนิอ่อนใหห้ายใจได ้จตุัรสัสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรง

กลางมเีสาโอบสีสิหนิแกรนิตแดง สูง 25.5 เมตร จากอยีปิต์ ซึ่งเป็นการแสดงถงึแสงยานุภาพของโรมนัทีม่ต่ีอประเทศในยุโรปและแถบเมดเิตอร์เรเนียน

ในขณะนัน้    (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รบัการเข้าชม) 

วนัท่ีหก โรม • นครรฐัวาติกนั • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร ์• โคลอสเซียม • สนามบินฟูมิซิโน่     

         (เช้า/กลางวนั/- ) 



 

 
 

 
 

 

 
จากนัน้  น าท่านแวะถ่ายบรเิวณดา้นนอก โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)  หรอืชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวยีนแอมฟิเธยีเตอร์ อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโรมนั สรา้งขึน้ในสมยัของจกัพรรดิเวสปาเซยีนในปี ค.ศ. 70 ก่อน

เปิดอย่างเป็นทางการในอกี 10 ปีต่อมาในสมยัพระเจ้าไททสั เป็นสนามกฬีาทีจ่ะเป็นการประชนัการต่อสู่ระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ดว้ยกนัเอง 

และกบัสตัว์ดุรา้ย เช่น สงิโต ชา้ง แรด เป็นต้น โดยบ้างกก็ล่าวกนัว่าการต่อสูใ้นโคลอสเซี่ยมท าใหส้ตัว์บางชนิดแทบจะศูนย์พันธุ์เลยทีเดยีว การสรา้ง

อาคารแบบอฒัจนัทร์กลม 3 ชัน้ขนาดใหญ่แห่งนี้ยงัถอืว่าเป็นการผลิตซเีมนต์แห่งแรกๆ ของโลกอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านถ่ายรปูด้านหน้า กบั โรมนัฟอรัม่ ( ROMAN’S FORUM  ) อดตี

ศูนย์กลางทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของอาณาจกัรโรมนั โดยบรเิวณ

นี้นัน้เป็นทีต่ัง้ของประตูชยั 2 แห่ง ทีเ่ป็นต้นแบบของฝรัง่เศส นัน่คอื ประตูชยั

คอนสแตนตนิ สรา้งขึน้ในครัง้ทีพ่ระเจา้คอนสแตนตนิไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้

แมกเซนเทยีส และประตูชยัไททสัทีส่รา้งขึน้หลงัจากไดร้บัชยัชนะเหนือเมอืง

เยลูซาเลม็ในปีค.ศ. 81 

 



เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน (Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino) เพื่อใหท่้านได้

มเีวลาท าการคนืภาษี (Tax Refund) 

16.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบนิที ่QR 132 **บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

22.55 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าร์  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) ใหท่้านผ่อนคลายอรยิบทระหว่างรอเวลาเปลี่ยน

เครื่อง 

วนัท่ีเจด็ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู   ( - / - / - ) 

02.20 น. ออกเดนิทางสู่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ โดยสายการบนิการ์ต้าร์แอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่QR 836  

**บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

13.10 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมดิว้ยความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั

ต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรบัปรงุ หรืออาจท าการจองไม่ได้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊

คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และขอขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกักบั

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริม

เตียง) 

พกัเดี่ยว 

9-15 มิ.ย. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

12-18 ก.ค. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

19-25 ส.ค. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

16-22 ก.ย. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

12-18 ต.ค. 65 25+1 67,999 67,999 66,999 5,500 

11-17 พ.ย. 65 25+1 59,999 59,999 58,999 5,500 



10-16 ธ.ค. 65 25+1 65,999 65,999 64,999 5,500 

26ธ.ค.-1 ม.ค. 66 25+1 69,999 69,999 68,999 7,900 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ชัน้ธุรกจิ Business Class เพิม่เงนิจากราคาเดมิ 
***กรุณาเชค็กบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 

*** การนัต ี15 ท่านออกเดนิทางพรอ้มหวัหน้าทวัรค์นไทย*** 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป เสน้ทาง (กรุงเทพฯ-โดฮา - มลิาน-โรม - โดฮา-กรุงเทพฯ)  

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้หากสายการบินมีการแจ้ง

เปลีย่นแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรอือื่นใดทีเ่ป็นประกาศจากสายบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลี่ยนแปลง

ตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเก้น สถานฑูตจะไม่คนืค่าวซี่าใหท่้านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกด์ทอ้งถิน่และหวัหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัย์สิน

ส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 



อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบนิ,อุบตัภิัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเข้าเมอืงจากเจา้หน้าที่

ตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าโรงแรม AQ 1 คนื + ค่าใชจ่้ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 

**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ไม่บงัคบั ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมดัจ า 30,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั จะคืนเงนิ

ค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางต้องท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัร์ทัง้หมดโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ่งจะต้องมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน            การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป 

แต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางได้ตามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท่้านจะต้องเสยีค่าใชจ่้ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้นแมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการพจิารณา  



• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เครื่องบินถ้าออกตัว๋

มาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านต้องถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอืจะคนืใหท่้านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงั

ไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดั จ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่

ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะต้องยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท่้านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่ง

อย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษิัท ฉะนั ้น 

ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

• บรษิทัจะท าการยื่นวซี่าของท่านกต่็อเมื่อในคณะมผูีส้ ารองทีน่ัง่ครบ 10 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทัจะต้องใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็น

กรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บั การยนืยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถ

ยื่น วซี่าใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเตม็ ทางบรษิทัต้องขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวซี่าเดี่ยว ซึ่งทาง  ท่านจะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าด้วยตวัเอง ตามวนั 

และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่คีวามประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวีป

ยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กต้อง และครบถ้วน  ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซี่าของท่าน บริษัททวัร์เป็นแต่ เพียงตัวกลาง และอ 

านวย ความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) 

เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิเ์ลื่อนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วม

เดนิทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไดค้รบ 15 ท่าน ทางบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกิดขึ้นจริง 

โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการ

ปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก

ไฟล์ทบนิมกีารปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 



❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าใหท่้านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 

Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตียงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตียงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดี่ยวSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่ตดิกนัหรืออยู่คนละชัน้ 

❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไม่มอี่างอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และ

หอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื่อให้

เกดิความเหมาะสม 

❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน้ 

❖ บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย์ หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยน

โปรแกรมโดยแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได ้  

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้

งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ เวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรอื เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิัทฯหรอืเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเ ที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะต้อง

ยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทาง

บรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ย วเองหรือในกรณีที่

กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไม่คนื

ค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งต้นนี้แล้วทัง้หมด 



➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , 

Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ทัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าใหท่้านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น 

ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดงันัน้ ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท่้านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถ้าไม่

สามารถเดนิทางได ้ซึ่งเป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคุม

ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

➢ กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

คนืค่าทวัร์และรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

**กรุณากรอกขอ้มูลส าคญัส าหรบักรอกวซี่าอนิเดยีออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถ้วนดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเกน้  (ประเทศอิตาลี) 

ยื่นวีซ่าแสดงตนท่ีศนูยย์ื่นวีซ่า VFS Global (จามจรีุสแควร)์ 

   

 

 

 

 

 

ในการย่ืนวีซ่าทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

ประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่าก าหนดข้ึนอยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 

 

*** การย่ืนวีซ่ากบัทางบริษทัทวัร ์จะต้องท าการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะเท่านัน้  การย่ืนหมู่คณะต้องมีจ านวน 10 คนข้ึนไป  ซึ่งทางศูนยร์บัย่ืนจะเป็นผู้ก าหนด

วนัย่ืนวีซ่าเท่านัน้ ผู้เดินทางไม่สามารถก าหนดวนัย่ืนได้เอง หากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืน   วีซ่าในวนัท่ีทางศูนยร์บัย่ืนก าหนดได้  มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ( 

PREMIUM ) ดงัน้ี *** 

1.กรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซ่า น้อยกว่า 11 วนัท าการ นับจากวนัเดินทาง  มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่านละ 2,200.บาท   

2.ในกรณีท่ีเหลือเวลาย่ืนวีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 วนัท าการ จะมีค่า Fast Track เพ่ิมเติมอีก ท่านละ 400 บาท  

   รวมเป็น 2,600 บาท 

                               **ทัง้น้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน ผู้เดินทางต้องช าระกบัทางศูนยร์บัย่ืนโดยตรง** 

 

 



 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่

น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่าดว้ย)  

 
 
 
 
 
 
 
***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน ้าเงิน) หนังสือ

เดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

 

 
   
 

รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว  จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน กรุณารวบผมใหเ้หน็ใบหน้าใหช้ดัเจน หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะ

หมกึ) 

สถานทตูอาจมกีารเปรยีบเทยีบรูปถ่ายของท่านกบัวซี่า ทีท่่านเคยไดร้บัยอ้นหลงไป 6 เดอืน 

หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมวีซี่าทีเ่กนิ 6 เดอืนแลว้ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯ  

เขม้งวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด ท่านอาจต้องเสยีเวลาไปถ่ายรูป 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการ

เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ด้วย*** 

 

2. รปูถ่าย 

 



และต้องมาแสดงตวัใหม่ในการยื่นวซี่า 

 

 
หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ประกอบดว้ย 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืน  ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ 

• บญัชอีอมทรพัย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 7วนั )  

ก่อนวนัยื่นวซี่า   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

ส าคญัมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้เดียวก่อนการยื่นวีซ่าเดด็ขาด 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ่้ายไดน้ัน้ คอื 
 

-  พ่อ, แม่ สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได้ 
- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได้ 
- เพื่อน ไม่สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได้ 
 

• กรณีท่ีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผู้สนับสนนุดงัน้ี  
 

- ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ์ เช่น สูตบิตัร ทะเบยีน
บ้าน ทะเบยีนสมรส เป็นต้น 

       -   ถ่ายส าเนาสมุดบญัช ี หรอื  Statement   ยอ้นหลงั 3  เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย   

เป็นภาษาองักฤษ          

 

 
 
  

• เจ้าของกิจการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

3. หลกัฐานการเงิน 
 

4. หลกัฐานการท างาน 
 



• พนักงานทัว่ไป  หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน พร้อมระบุวนัลาและประเทศท่ีเดินทาง

ทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 

 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 

 

 

 
• ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

• สูตบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถ้าม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลีย่น) 

 
 

• หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิาจะต้องคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิามาดว้ย 

• หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เท่านัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิาและมารดา และ  

หมายเหต ุ ***บิดาหรือมารดา ต้องท าหนังสือช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษว่าให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบั

เดก็ คนละ 1 ชุด  (ลูกค้าสามารถเขียนหรือพิมพข์ึ้นเองได้)*** 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

• กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

5. เอกสารสว่นตวั 
 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
 



• กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอร์มสมคัรวซี่า  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซน็ รบัรองส าเนาถูกต้อง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่้องน าตดิตวัมาในวนัทีต่้องสแกนลายนิ้วมอื  

• บตัรประชาชน /ทะเบยีน / ทะเบยีนสมรส /ใบเปลีย่นชื่อ เปลีย่นนามสกุล /สูตบิตัร (กรณีอายุต ่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชใีนการขอยื่นวซี่า 

• เวลาการอนุมตัผิลวซี่าจะอยู่  10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดของทางสถานทูต หรอื ในบางกรณี

อาจใชร้ะยะพจิารณานานกว่าทีก่ าหนด         

• ระหว่างพจิารณาไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทัง้สิน้  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนที่คอย

อ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงิน ในกรณีที่ 

VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศอิตาลี  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี 

1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนงัสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้าม)ี  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

       

       วนั/เดอืน/ปีเกดิค.ศ.________________________ 

        สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผูเ้ดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัท์มอืถอื  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบียน 

 

            หย่า            หมา้ย 

 

วนั/เดอืน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ____________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 

       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

             



 

3.) ข้อมูลของผูเ้ดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู ่ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอืน่ๆ  

ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยู่ของบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศพัท์ทีท่ างาน หรอืเบอร์โทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซี่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามโีปรดระบุ) 

           ม ี    วนัทีอ่อกวซี่า และวนัทีห่มดอายุวซี่า ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเก้นทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายุวซี่า  ___________________ 

          ไม่เคยมวีซี่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมวีซี่าเชงเก้น โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดือน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวซี่าเชงเก้นล่าสุดทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  ___________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ่้ายเอง                       มผีูอ้อกค่าใชจ่้ายให้                   ระบุชื่อ   ความสมัพนัธ์   


