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Best of Italy North 
เบสออฟอติาลเีหนอื 7 วนั 

 

โรม-ปิซ่า-ซิงเควเทอรเ์ร่ ดินแดน 5 หมู่บา้น 
เจนัว-โคโม่-มิลาน 
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ช้อปป้ิง Fidenza Village Outlet 
โดยสายการบินไทย (TG) 

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสู่ประเทศอติำล ีประทบัใจกบัดนิแดนอนัยิง่ใหญ่และเคยรุง่เรอืงมำในอดตีกบั
จกัรวรรดิโ์รมนัอนัแสนศกัดิส์ทิธิบ์นคำบสมทุรอติำล ีพบกบัวฒันธรรม, ศลิปะ และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นศนูย์กลำงแห่งครสิตศำสนำโลกแห่งนครวำตกินักบัเมอืงต่ำง ๆ ดงันี้ :- 
โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีำยุเก่ำแกก่วำ่ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถำนทีท่ีเ่ป็น 1  ใน 7 สิง่

มหศัจรรย์ของโลกและนครวำตกินั มหำวหิำรทีเ่ป็นศนูย์กลำงแห่งครสิต์ศำสนำนิกำยโรมนัคำทอลคิของโลก 
ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ี อดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอ

เอนปิซ่ำ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก 
ซิงเควเทอรเ์ร่  หมูบ่ำ้นเลก็ๆ บรเิวณรมิชำยฝัง่รเิวยีร่ำของอติำล ีทีม่คีวำมหมำยวำ่ ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอื

ดนิแดนแห่งควำมงดงำม ตัง้อยู่บนหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี 
ประกอบไปดว้ย 5 หมูบ่ำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก ซึง่ไดแ้ก ่Monterosso Al 
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่ำ้นนี้มหีุบเขำลอ้มรอบ มแีมน่ ้ำเป็น
ฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งนี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของจติรกรเอก  

เจนัว  เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดจุเสน้
เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลำงเทคโนโลยแีละ
อุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต์ และยงัเป็นบำ้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

โคโม่  เมอืงทีม่คีวามงดงามและมทีะเลสาบเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืง มทีะเลสาบทีส่วยงามทีสุ่ดของอติาล ีในแควน้
ลอมบารเ์ดยี ลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม  

ลูกาโน่ เมอืงตำกอำกำศชือ่ดงัของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีอ่ยู่ภำคใตข้อง
สวติเซอรแ์ลนด ์

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ือ่วำ่เป็นศนูย์รวมของแฟชัน่ดไีซน์เนอร์ชือ่ดงัของ
อติำล ี 
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ก าหนดการเดินทาง     18 - 24 พ.ค.2562 

 

วนัแรก  18 พ.ค.62 กรงุเทพฯ  
21.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D  
 สายการบินไทย  เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

วนัทีส่อง 19 พ.ค.62 กรงุเทพฯ-โรม-ปิซ่า (อิตาลี)  
00.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุโรม ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG944 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนารโ์ด ดารวิ์นชี-ฟมิูชิโน่ ประเทศอิตาลี หลงัผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านสูน่ครวาติกนั ซึง่เป็นรฐัอสิระและศนูย์กลางของศาสนา
ครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ ทีต่ ัง้ของมหาวหิารเซน้ปีเตอร ์น าท่านชมถ่ายรปูภายนอกอาคารมหาวหิารเซนต์
ปีเตอร ์St.Peter Basilica แห่งนครรฐัวาตกินั ทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยุคเรเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าและใหท้่านถ่ายรปูกบัจตัุรสัหน้าวหิารเซนต์ปีเตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทาง
โทรทศัน์ในชว่งเวลาส าคญัๆ ของคาทอลคิ น าท่านชม กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตี
แห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มาเมือ่กวา่ 2,000 ปี  ชืน่ชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่ง
ความยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั ชมและถ่ายรปูภายนอกของสนามกฬีาโคลอสเซีย่ม 

ปรับราคาทัวร์ลง!!! 
Update 7 Feb 2019 

http://bit.ly/2NMk5YE
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สิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้วา่ 50,000 คน  กอ่นน า
ท่านสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรงุโรม สถานทีน่ักท่องเทีย่วมา
โยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านไดเ้กบ็
ภาพเป็นทีร่ะลกึ รวมถงึผา่นชมประตูชยัแห่งคอนสแตนตนิ Arch of Constantine โดยสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึ
ชยัชนะของกรงุคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตูทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมนัมคีวามสงูถงึ 21 เมตร, อนุเสาวรยี์วกิเตอร์
เอม็มานูเอล็ หรอื Altare Della Patria อนุเสาวรยี์ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อม็มานูเอล็ 
พระราชาองคแ์รกของอติาล ีทีม่อี านาจแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร และทีน่ี่ยงัเป็นอนุสรณ์ทหารทีก่ลา้หาญเมือ่
คร ัง้สงครามโลกครัง้ที ่1 อีกดว้ย, Circus Maximus สนามแขง่กฬีากลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโรมนัโบราณ 
ไดร้บัการสรา้งขึน้ในสมยัจูเลยีสซซีาร ์และมกีารปรบัปรงุบรูณะเรื่องยจนถงึสมยัพระจกัรพรรดิอ์อกสุตุสและมี
การบรูณะอย่างสวยงามในสมยัพระจกัรพรรดิเ์วสปาซอิานุส จนเสรจ็สมบรูณ์มคีวามยาว 2,0.7 เมตร  

 สามารถจุผูช้มได ้กว่า 150,000 คน และยงัมกีารสรา้งวหิารใต้ดนิเพื่อบชูาเทพเีวสตา ต่อมาเกดิเพลงิไหม้
คร ัง้ใหญ่นานถงึ 6 วนั 6 คนื จนปัจจุบนัเหลอืงเพยีงซากปรกัหกัพงัและสนามหญา้ขนาดใหญ่และมกีาร
จดัเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งตัง้อยู่ใจกลางของกรงุโรม, จตัุรสันาโวนา หรอื Piazza Navona จตัุรสัแห่ง
หนึ่งในกรงุโรมซึง่เคยเป็นสนามกฬีาโรมนัโบราณในครสิต์ศตวรรษที ่1 ชาวโรมนัโบราณต่างจะเดนิทางมา
ชมกฬีาทีจ่ดัขึน้ทีส่นามกฬีาแห่งนี้ ปัจจุบนัเป็นจตัุรสัทีเ่ป็นแหล่งรวมของนกัท่องเทีย่วมากมายและใกลก้นัยงั
เป็นน ้าพุสีแ่มน่ ้าหรอื Fountain of the Four Rivers ซึง่ไดร้บัการออกแบบโดยชาวอติาเลยีนในปี ค.ศ.1651 
ระลกึถงึความเป็นครอบครวัทีม่นีกพริาบและผลมะกอกเป็นสญัลกัษณ์และยงัสะทอ้นถงึแนวคดิทางศาสนาที่
มพีระสนัตปาปาเป็นประมขุ แผข่ยายแนวคดินี้ออกไปโดยทัว่กนัและระลกึถงึแมน่ ้า 4 สายหลกัของโลกคอื
แมน่ ้าไนล์รปูถงึเสาโอเบลสิกแ์ทนทวปีแอฟรกิา, แมน่ ้าดานูบแทนทวปียุโรป, แมน่ ้าคงคาแทนทวปีเอเซยี
และแมน่ ้าเดอลาพลาเป็นตวัแทนของทวปีอเมรกิา   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของ

ประเทศอติาล ีและเป็นเมอืงหลกัส าคญัในเขตแควน้ทสัคานี และไดร้บัเลอืกโดยองค์การยูเนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1987  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม 20 พ.ค.62 ปิซ่า-ลาสเปเซีย-ซิงเควเทอเร่-เจนัว 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองปิซ่า อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ ัง้ของหอเอนปิซ่า น าท่านชม
จตัุรสักมัโป เดย์ มริาโกล ีหรอื จตัุรสัดโูอโม ่คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ยก าแพงใจกลางเมอืงปิซ่า และเป็นทีต่ ัง้
ของมหาวหิารเก่าแกท่ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ และน าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ใหเ้วลา
ท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของ
การสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรดุตวัและตอ้งหยุดการกอ่สรา้งจนถดัมาอีกรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจน
เสรจ็สมบรูณ์และยงัเป็นสถานที่กาลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรือ่งแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวตัถุดว้ย   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมอืงในเขตลกิเูรยี ตอนเหนือของประเทศอติาล ีอยู่
ระหวา่งเมอืงเจนวัและปิซ่า บรเิวณอ่าวลกิเูรยี หนึ่งในอ่าวทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอรเ์ร่ Cinque 
Terre หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณรมิชายฝัง่รเิวยีรา่ของอติาล ีทีม่คีวามหมายวา่ ดนิแดนทัง้หา้ The Five 
Land หรอืดนิแดนแห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝัง่แควน้ลิกู
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เรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผน่ดนิทีย่ากจะเขา้ถงึ
ไดโ้ดยงา่ย ไดแ้ก ่Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 
หมูบ่า้นนี้มหีุบเขาลอ้มรอบ มแีมน่ ้าเป็นฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มคีวามสวยงามตามธรราชาตริาวกบั
ภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแหง่ชาตแิละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโกอ้ีกดว้ย ซึง่หมูบ่า้นทัง้หา้นี้ยงัคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิเล่นชมความงามของหมูบ่า้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผารมิทะเล ใหท้่านเดนิเล่น

ชมหมูบ่า้นรโิอแมกจโิอเร ่Riomaggiore หมูบ่า้นประมงเลก็ๆ ที่มเีสน่ห์และมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา 
บา้นเรอืนทีต่ ัง้ลดหลัน่กนับนหน้าผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอควอยส ์
โดยเฉพาะในฤดรูอ้น ใหท้่านไดถ้่ายรปูตามอธัยาศยั และเดนิชมหมูบ่า้นอกีแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ่ 
Monterosso Al Mare หมูบ่า้นที่ใหญ่และขึน้ชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพียงหมู่บา้นเดยีวที่มชีายหาดให้
นักท่องเที่ยวลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนไดจ้รงิ และคกึคกัมากในช่วงฤดูรอ้น มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บา้นออกเป็น 
2 ดา้น หากนับจากสถานีรถไฟ ดา้นทิศเหนือเป็นส่วนของบา้นตากอากาศ มรีา้นคา้เสยีเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนทิศใต้เป็นที่ต ัง้ของหมู่บา้น จะไปทางดา้นทิศใต้นัน้ต้องเดนิลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเขา้ไปตวั
ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึน้ในบรรดา 5 หมู่บา้น เดนิชมภายนอกวหิาร
นักบุญจอห์นเดอะแบพ็ทิสต์ Chiesa di San Giovanni Battista สรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็น
โบสถ์เล็กๆ มลีกัษณะสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค ท าจากหินอ่อนสลบัสขีาวด าเป็นลายขวางพาดตวัวหิาร
ทัง้ดา้นนอกและดา้นใน มเีวลาใหท้่านถ่ายภาพงดงามตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัดว้ย
รถไฟและรถโคบ้รอรบัท่านเพื่อน าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเจนัว Genoa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญัทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัยิง่เปรยีบประดจุ
เสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มคีวามรุง่เรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของ
จกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นสว่นหนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีง
ระยะเวลาสัน้ๆ เมือ่นโปเลยีนเสือ่มอ านาจลง เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและกลบัเขา้มาเป็นส่วน
หนึ่งของอติาลอีกีคร ัง้จวบจนปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไดเ้ป็นอย่างเสมอ
ตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืงท่าส าคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูย์กลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม
การผลติรถยนต์ ไดแ้ก ่เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  21 พ.ค.62 เจนัว-ลูกาโน่-โคโม่ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองเจนัว เมอืงบา้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 
ประกอบกบัเจนวัมบีา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถ์เกา่แก ่สวนสวยประดบัอยู่ทัว่เมอืง เดนิเล่น
ชมอาคารสวยงามต่างๆ โบสถ์ประจ าเมอืงหรอืดโูอโมท่ีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ น ้าพุกลางเมอืง ท่า
เทยีบเรอืบรเิวณอ่าวเจนัว มเีรอืใบจอดอยู่มากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสูง
ตระหงา่น จตัุรสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่ถอืเป็นจตัุรสัทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลมับสัเคยอาศยั
อยู่เมือ่คร ัง้เป็นเดก็หรอืถ่ายรปูกบัอนเสาวรยี์ของครสิโตเฟอร ์โคลมับสั ชมภายนอกพระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ 
Palazzo San Giorgio มคีวามโดดเดน่ของภาพวาดทีม่องแลว้คลา้ยภาพนูนต ่าและมหาวหิารเจนวั จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสูเ่มืองลูกาโน่ Lugano เมอืงตากอากาศชือ่ดงัของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วทีอ่ยู่ภาคใตข้องสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย น าท่านชมตวัเมอืงลูกาโน่ทีพ่ื้นทีถู่กลอ้มรอบดว้ยภเูขาจ านวน
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มาก และตัง้อยู่รมิทะเลสาบลูกาโน่ ทะเลสาบน ้าแขง็ทีต่ ัง้อยู่ระหวา่งพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละ
อติาล ีเป็นหนึ่งในทะเลสาบทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่วอย่างยิง่แห่งหนึ่งของประเทศสวติเซอรแ์ลนดจ์นกลาย
มาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของมากทีส่ดุดว้ย ใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบทีม่บีรรยากาศอนังดงาม
ราวกบัภาพวาดและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ พรอ้มน าท่านชมเมอืงเก่าทีอ่ยุ่ใจกลางเมอืงมลีกัษณะเป็นจตัุรสัโบสถ์
สไตล์เมดเิตอรเ์รเนียนและยงัเป็นย่านการคา้ทีส่ าคญัอกีดว้ย และถ่ายรปูกบัโบสถ์ซานตามาเรยี ซึง่เป็นโบสถ์
ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นบรเิวณ

ทะเลสาบโคโม ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของ
ประเทศอติาล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภเูขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลาย
จุดบนชายฝัง่เป็นชอ่งเขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสุด
สายตาเป็นก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการให้กบัดนิแดนบรเิวณนี้ เทอืกเขาแอลป์นัน้มี
หมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลก
หลัง่ไหลมาท่องเทีย่วพกัผอ่นกนัอย่างไมข่าดสาย  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  22 พ.ค.62 โคโม่-ช้อปป้ิงฟิเดนซ่าวิลเลจ-มิลาน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
  น าท่านเดนิทางต่อสู ่ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านแวะชอ้ปป้ิง  
  Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น 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 
  เป็นตน้ **เพือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ รวมถึงเดินเล่นถ่ายรปูภายในเอา๊ท์เลต็ อิสระ
  ให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอา๊ท์เลต็** 
  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan น าท่านชมเมอืงมลิาน (ใชเ้วลาประมาณ 1 
  ชัว่โมง) เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีือ่เสยีงใน
  ดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และ
  โรม นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึ 
  สโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน น าท่านชมจตัุรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและให้
  ท่านถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิ
  อ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็น
  สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและ
  ประดบัประดาไปดว้ยรปูปัน้นบักวา่ 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมรีปูปัน้ทอง
  ขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสงา่อยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดโูอโมที่มอีนุสาวรยี์พระเจา้วกิเตอรเ์อม
  มานูเอลที ่2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็
  มานูเอล ทีน่บัวา่เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยี์ของ ลโิอ
  นารโ์ด ดาร์วนิช ีจติรกรเอกที่โดง่ดงัจากภาพโมนาลซิ่า   
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วนัทีห่ก  23 พ.ค.62 มิลาน-สนามบินมารเ์พน็ซ่า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเชค็เอา๊ท่ีพกั แล้วเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า กรงุมิลาน เผือ่เวลาให้
ท่านส าหรบัการท าคืนภาษี 

14.05 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมาเพนซ่า เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG941 
 

วนัทีเ่จด็  24 พ.ค.62 กรงุเทพฯ 
05.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  18 - 24 พ.ค.2562 
    

เบส ออฟ อิตาลี เหนือ 7 วนั (TG) ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 48,900 25,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 46,900 25,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสรมิเตยีง 44,900 23,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 6,300 6,300 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกด์ท้องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท   

ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

 

 

ปรับราคาทัวร์ลง!!! 
Update 7 Feb 2019 
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หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกวา่ในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขต
ประเทศอิตาลี ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง 
โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-โรม // มลิาน-กรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ,ุ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
 คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 
7 ก.พ.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิ่มตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่านต่อ 1 ใบเท่านัน้) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่บรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารการนัดหมายและงานดา้นเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเกา่และคา่ทปิ

หวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย ท่านละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นออกเดนิทาง) 
 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมม่กีารแจกน ้าดืม่ระหวา่งทวัร)์ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัหรอือาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่

โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
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 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของ

ท่านนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
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ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 ชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจอง
ทวัร ์
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรือแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกคร ัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทูตอติาลไีมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

4. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
6. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

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

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

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

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม -ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   
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- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากว่า 7 วนันับจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายให้บคุคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

11. กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบ

ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

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

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

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

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
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      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

     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 ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................. . 

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

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)....................................................................................... .................          

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

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

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

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

 

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