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18.00 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 2 ROW  เคาน์เตอรส์ายการการต์า้รแ์อรเ์วย์ QATAR AIRWAT (QR) 

โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

23.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตโิดฮา  จากนัน้ รอเปลีย่นเครื่อง 

 

 

 

01.40 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบนิฟินแอร ์เทีย่วบนิที ่ QR 123   

07.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมิลาโนมลัเปนซา มิลาน ประเทศอิตาลี น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

(**เวลาทอ้งถิน่ของประเทศอติาลชีา้กว่าประเทศไทย 5 ชม. ในฤดูรอ้น และ 6 ชม. ในฤดูหนาว กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู • สนามบินโดฮา                               (-/-/-) 

 

วนัท่ีสอง สนามบินมิลาน • มหาวิหารดโูอโม่ • กลัเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด • เวโรน่า • บ้านจู

เลียต • เวนิสเมสเตร้                        (-/กลางวนั/เยน็) 
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จากนัน้ เดนิทางเขา้สู่ ตวัเมอืงแห่งแฟชัน่ เมืองมิลาน (MILAN) พาท่านถ่ายรปูบริเวณด้านหน้า มหาวิหารมิลาน (DUOMO 

DI MILANA ) หนึ่งในโบสถ์ศรสิตส์ถาปัตยกรรมกอธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ภายใน วหิารเชื่อกนัว่ามกีารบรรจหุมุดตรงึไม้

กางเขนของจรงิทีใ่ชใ้นการประหารชวีติพระเยซู บรเิวณดา้นหน้าตกแต่งดว้ยรูปสลกัหนิอ่อนทีว่จิติรเป็นอยา่งยิง่ ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิกบัชอ้ปป้ิงมอลลท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของยุโรปที ่กลัเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ทีอ่ดัแน่นไปดว้ย แบรนดช์ัน้น าระดบัโลก ทีบ่างแบรนดน์ัน้กย็งัถอื ก าเนิด ณ เมอืงแหง่นี้ อาท ิ

Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Valentino รวมไปถงึแบรนดเ์นมทีคุ่น้ห ูอกีมากมายอย่าง Gucci, 

LOUIS VUITTON, Swarovski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาท้องถ่ิน 

จากนัน้ เดนิทางสู่ เมืองเวโรน่า (VENORA) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงเวโรน่ายงัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดก

โลกทางวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโกเมื่อปี ค.ศ.2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีนบทละครชาว
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องักฤษ ผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นนักเขยีนผูย้ิง่ใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรกัของ

หนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฎกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1595 เรื่องโรมโิอกบัจเูลยีต  

น าท่านถ่ายรปูด้านนอกกบั บา้นเลขท่ี 23 ของจเูลียต JULIET’S 

HOUSE ชมระเบยีงแห่งเรื่องราว โรแมนตกิทีจ่เูลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมิ

โอทุกค ่าคนื และบรเิวณหน้าบา้นยงัมรีปูปัน้ส ารดิขนาดเท่าตวัจรงิของจู

เลยีต  

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวนิสเมสเตร้(VENICE MESTRE) ฝัง่แผ่นดนิใหญ่เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจนี 

ท่ีพกั  Hotel Novotel Venezia Mestre หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (TRONCHETTO) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเว

นิสหรอืเวเนเซยี(VENEZIA) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มี

สมญานามว่าเป็น “ราชนิีแห่งทะเลเอเดรยีตกิ” มเีกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่ง 

ขึน้ฝัง่ทีบ่รเิวณ ซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของเกาะเวนิส น าท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส  

 

 

 

 

วนัท่ีสาม เกาะเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้ • จตัุรสัเซน็ท์ มารค์  • มหาวิหารซนัมารโ์ก •  พระราชวงัดอรจ์ • หอ

ระฆงัซนัมารโ์ก • สะพานถอนหายใจ  • ฟลอเร้นซ ์• จตุัรสัมิเกลลนัเจลโล่ • มหาวิหารซานตา มา

เรีย เดล ฟิโอเร •จตุัรสัเดลลาซิญญอเรีย     (เช้า/กลางวนั/- ) 
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น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจตุัรสัเซ็นท์ มารค์ (St.Mark’s Square) ทีจ่กัรพรรดนิโปเลยีนยกย่องว่าเป็นหอ้งรบัแขกทีส่วย

ทีสุ่ดของยุโรป และยงัเป็นทีต่ัง้ของ มหาวิหารซนัมารโ์ก(San Marco Basillica) มหาวหิารประจ าเขตอคัรบดิรเวนิส 

สรา้งขึน้ในแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ซึ่งหาไดย้ากในปัจจุบนั เนื่องจากถูกท าลายไปเกอืบหมดสิน้ในครัง้ทีอ่อกโต

มนัเขา้ยดึ ซึ่งภายในโบสถ์นัน้จะมภีาพโมเสกบอกเล่าเรื่องราวในครัง้นัน้อยู่ โดยเซน็ท์มารโ์กถอืว่าเป็นนักบวชทีส่ าคญั

ในการเผยแพร่ศาสนาในสมัยศตวรรษที่ 5 ส าหรับตัวมหาวิหารจะเชื่อมกับ พระราชวงัดอร์จ(Doge’s Palace) 

พระราชวงัแบบเวนิส-โกธคิที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นทีป่ระทบัของยุคแห่งเวนิสครัง้ทีเ่มอืงนี้ยงัเป็น สาธารณะรฐัเวนิส ก่อน

ได้รับการปรบัปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1923 และยังมี หอระฆังซันมาร์โก (St Mark’s 

Campanile) หอระฆงัสูง 98.6 เมตร โดยองิการสรา้งจากรูปแบบเดมิในปี 1514 และพงัทลายลงในปี 1902 ไม่ไกลกนั

จะเป็นทีต่ัง้ของ สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) สะพานซุม้โคง้ทีเ่ชื่อมระหว่างพระราชวงัดอรด์และเรอืนจ า 
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**หมายเหตุ ทัง้น้ีไม่รวมค่านัง่เรือกอนโดล่า หากท่านสนใจนัง่เรือกอนโดล่า สามารถแจ้งทางหวัหน้าทวัรเ์พื่อประสานงานให้ได้ 

ทัง้น้ีไม่แนะน าให้ท่านติดต่อกบัเรือเองเพื่อความปลอดภยัของท่านเน่ืองจากอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงตวัมา 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั พร้อมเมนูสปาเกต็ต้ีเส้นหมึกเวนีส 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัสู่ฝัง่แผ่นดนิใหญ่ VENICE MESTRE  เพื่อเดนิทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE )               ( 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมอืงทีค่รัง้หนึ่งเคยเป็นเมอืงหลวงของอติาล ีและเมอืงหลวงของยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยา

การ เป็นเมอืงซึง่เป็นทีถ่อืก าเนิดของจติรกรระดบัโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มเีกลนัเจโล ลโีอนาโด ดาวนิชี ่ราฟาเอล 

ซานต ีและอกีมากมาย  

พาท่านถ่ายรปูมมุสูงของเมอืงที ่จตุัรสัมิเกลลนัเจลโล่ (Piazzale Michelangelo) ซึง่ถอืว่าเป็น 1 ในมุมทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะ

ไดเ้หน็ทศันียภาพแบบพาโนราม่า บนนี้ท่านจะสามารถเหน็กลุ่มอาคารส าคญัๆ มากมาย ไมว่่าจะเป็นมหาวหิารฟลอ

เรนซ์ สะพานเวคคโิอ พระราชวงัปิต ิและยงัเป็นทีต่ัง้ของรปูปัน้เดวดิจ าลองอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ของเมอืงฟลอเรนซ์ ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 4 ของทวปียุโรป ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ชห้นิอ่อนหลายสตีกแต่ง

ผสมผสานกนัไดอ้ย่างงดงาม  
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น าชมจตุัรสัเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรปูปัน้ อาท ิเช่น รปูปัน้เทพเจา้เนปจนู 

(Fountain of Neptune), วรีบุรษุเปอรซ์อิุสถอืหวัเมดซู่า (Perseus with the Head of Medusa), รปูปัน้เดวดิ ผลงานทีม่ี

ชื่อเสยีงของ ไมเคลิ แองเจโล่เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
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ท่ีพกั HOTEL WALL ART หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบั
เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 
 

 

 

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ท่ี 4 ) 

เดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (Pisa) ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. น าท่าน เข้าชม จตุัรสัเปียซซา เดล ดโูอโม (PIAZZA DEL 

DUOMO) ศาสนสถานทีส่ าคญัทีสุ่ดของเมอืง ซึง่จตัุรสัแห่งนี้จะประกอบไปดว้ย หอศลีจุม่ วหิาร และหอระฆงั ซึง่ทีน่ี่มี

หอระฆงัทีโ่ด่งดงัระดบัโลก นัน้คอื หอระฆงัเอน แห่งเมอืงปิซ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมบริเวณรอบหอระฆงัแห่งน้ีพร้อมเกบ็รปูเป็นท่ีระลึกกบั หอเอนเมอืงปีซ่า ( LEANING TOWER OF 

PISA ) หอระฆงัทรงกระบอก 8 ชัน้  โดยเอกลกัษณ์และสาเหตุทีท่ าใหห้อระฆงัแหง่นี้ไดเ้ป็นสิง่มหศัจรรยข์องโลกนัน้คอื

การทีต่วัอาคารมลีกัษณะเอยีงไปทางเหนือประมาณ 3.97 องศา หอเอนแหง่ปิซ่าแรกเริม่สรา้งในปี 1174 แต่เมื่อสรา้ง

วนัท่ีส่ี ฟลอเร้นซ ์• ปิซ่า • จตัุรสัเปียซซา เดล ดโูอโม • หอเอนปิซ่า • เซียน่า • จตัุรสัเดล คมัโป  ปาลาซ

โซ พบับลิโค • หอระฆงัมานเจีย      (เช้า/กลางวนั/เยน็ ) 
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ขึน้ไปเพยีง 3 ชัน้ ฐานอาคารกเ็กดิการทรุดตวัลง เนื่องจากเนื้อดนิในบรเิวณน้ีไมม่ชีัน้หนิแทรก ประกอบกบัตัง้อยูใ่กล้

แม่น ้าอารโ์น ท าใหด้นิมคีวามชืน้และเหลวกว่าปกต ิจนท าใหต้อ้งยุตกิารก่อสรา้งไปกวา่ 94 ปี จนกระทัง่ปี 1272 

สถาปนิกนาม จโีอวานี ด ีซโีมเน่ (Giovanni di Simone) ไดม้าสานต่อดว้ยเทคนิคการสรา้งใหเ้พดานไม่เท่ากนัเพื่อ

รกัษาอาหารใหส้มดุล แต่กต็อ้งยุตกิารก่อสรา้งในปี 1284 จากภยัสงคราม ก่อนชัน้ที ่7 ของอาคารจะเสรจ็ในปี 1319 

และตวัหอระฆงัถูกเตมิจนเสรจ็สิน้เมื่อปี 1372 นับเป็นเวลาร่วม 199 ปี นับจากวนัทีเ่ริม่สรา้ง โดยตวัอาคารเคยเอยีง

มากสุดถงึ 5.5 องศา ในปี 1990 ให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

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

น าท่านเดนิเขา้สู่ตวัเมอืงเก่า เพื่อชมจตุัรสัเดล คมัโป (Piazza del Campo) ทีน่ับว่าเป็นจตุรสัทีม่คีวามสวยงามมากอกี

แห่งหนึ่ งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo 

Pubblico) เป็นพระราชวงัเก่าทีส่รา้งขึน้ดว้ยศลิปะแบบโรมาเนสก์  ตัง้แต่ปีค.ศ.1297  และ หอระฆงัมานเจีย (Torre 

del Mangia) อกีหนึง๋สญัลกัษณ์ของเซยีนา  

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทัวรยุ์โรป มหัศจรรย ์GRAND ITALY (QR) 7วัน 4คืน – รหัสทัวร ์EU0922202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชมความงดงามบรเิวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (Siena 

Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง

ระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศลิปะ

แบบเรอเนซองสใ์นยุคต่อมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

ท่ีพกั  Four Points by Sheraton Siena หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบั

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ศูนยก์ลางการปกครองของอติาลทีี ่

กรงุโรม (Rome) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.    

เมอืงหลวงของประเทศอติาล ีและเคยเป็นเมอืงหลวง

ของอาณาจกัรโรมนัทีรุ่ง่เรอืงถอืเป็นรากฐานของ

สงัคมและวฒันธรรมของชาตยิุโรป ไม่ว่าจะเป็น 

ปฏทินิตามหลกัสุรยิะคต ิกฎหมาย การประชมุใน

สภาในรปูแบบสาธารณรฐั เป็นตน้ 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน 

ด้วยเมนูพิซซ่าสูตรอิตาลีแท้ !! 

 

 

น าท่านชมความงามของ น ้าพเุทรวี่ (TREVI  FOUNTAIN ) ทีม่กักล่าวกนัว่าเป็นน ้าพทุีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งใน โลก น า

ท่านเดนิชมและถ่ายรปูบรเิวณ บนัไดสเปน (SPANISH  STEPS ) บนัไดทีก่วา้งทีสุ่ดในยุโรป เชื่อมระหว่างจตัุรสัสปัง

นา กบัโบสถ์ทรนีติี ้นอกจากนัน้ยงัมสีนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกสรรคอ์ย่างเตม็ที ่ไมว่่าจะเป็น Gucci, 

Louis Vuitton, Prada, Longchamp, Chanel, DIOR, Balenciaga เป็นตน้ แตห่ากสนใจชมิกาแฟเอสเปรสโซ่ต้นต า

หรบั กม็รีา้นกาแฟมากมายใหท้า่นไดล้ิม้ลอง 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า  ปิซ่า • โรม • น ้าพเุทรว่ี • บนัไดสเปน      (เช้า/กลางวนั/- ) 
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ค า่ อิสระอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกและไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

ท่ีพกั Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบั

เทยีบเท่ากนั โดยจะแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง) 

 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเข้าชม มหาวิหารนักบญุปีเตอร ์( ST. PETER’ BASILICA ) ศาสนสถานของครสิตท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และ

เป็นท่ีฝังพระศพของพระสนัตะปาปาพระองคแ์รกท่ีถกูลงโทษประหารชีวิตด้วยการตรึงไมก้างเขนในสมยัของ

จกัรพรรดิเนโร เมื่อปี ค.ศ. 68 ถือเป็นศนูยร์วมทัง้ทางกายและทางใจของวาติกนั  

โดยมหาวหิารแห่งนี้ไดส้รา้งทบัวหิารหลงัเดมิทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่4 ออกแบบโดยมเีกลนัเจโลสุดยอดจติกรร่วมสมยั

กบัดาวนิชี ่

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก  โรม • นครรฐัวาติกนั • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร ์• โคลอสเซียม • โรมนัฟอรัม่• สนามบินฟูมิซิโน่

            (เช้า/กลางวนั/- ) 
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ภายในถูกตกแต่งอย่างวจิติรดว้ยหนิอ่อน โดยมปีระตมิากรรมชือ่กอ้งโลกอย่าง ปีเอตา้ (Pietà) เป็นรปูปัน้พระแม่นารยี์

ทรงโอบอุม้พระเยซหูลงัจากสิน้พระชนม ์ซึง่ท าจากหนิอ่อนเพยีงกอ้นเดยีวและใชเ้วลาในการแกะสลกั 7 ปี บรเิวณ

ดา้นหน้าคอื จตุัรสันักบญุปีเตอร ์(St. Peter's Square) ออกแบบโดย จาน ลอเรนโซ เบอรน์นิี อกีหนึ่งประตมิากรผู้

ไดฉ้ายาว่า สามารถเสกหนิอ่อนใหห้ายใจได ้จตัุรสัสามารถจุคนไดป้ระมาณ 60,000 คน ตรงกลางมเีสาโอบสีสิ

หนิแกรนิตแดง สงู 25.5 เมตร จากอยีปิต ์ซึง่เป็นการแสดงถงึแสงยานุภาพของโรมนัทีม่ตี่อประเทศในยโุรปและแถบ

เมดเิตอรเ์รเนียนในขณะนัน้    (ในกรณีมีพิธีด้านใน อาจจะไม่ได้รบัการเขา้ชม) 
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จากนัน้  น าท่านแวะถ่ายบรเิวณดา้นนอก โคลอสเซ่ียม (COLOSSEUM)  หรอืชื่ออย่างเป็นทางการว่า ฟราเวยีนแอมฟิ

เธยีเตอร ์อีก 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ต้นแบบของสนามกีฬาของโลก เป็นแหล่งบนัเทิงท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโรมนั สรา้งขึน้ในสมยัของจกัพรรดเิวสปาเซยีนในปี ค.ศ. 70 ก่อนเปิดอย่างเป็นทางการในอกี 10 

ปีต่อมาในสมยัพระเจา้ไททสั เป็นสนามกฬีาทีจ่ะเป็นการประชนัการต่อสูร่ะหว่างเหล่านักรบกลาดเิอเตอรด์ว้ย

กนัเอง และกบัสตัวด์ุรา้ย เช่น สงิโต ชา้ง แรด เป็นตน้ โดยบา้งกก็ล่าวกนัว่าการต่อสูใ้นโคลอสเซีย่มท าใหส้ตัว์

บางชนิดแทบจะศูนยพ์นัธุเ์ลยทเีดยีว การสรา้งอาคารแบบอฒัจนัทรก์ลม 3 ชัน้ขนาดใหญ่แห่งนี้ยงัถอืว่าเป็นการ

ผลติซเีมนตแ์ห่งแรกๆ ของโลกอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทัวรยุ์โรป มหัศจรรย ์GRAND ITALY (QR) 7วัน 4คืน – รหัสทัวร ์EU0922202 

 

พาท่านถ่ายรปูด้านหน้า กบั โรมนัฟอรัม่ ( ROMAN’S 

FORUM  ) อดตีศูนยก์ลางทางสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม

ของอาณาจกัรโรมนั โดยบรเิวณ 

นี้นัน้เป็นทีต่ัง้ของประตูชยั 2 แห่ง ทีเ่ป็นตน้แบบของฝรัง่เศส 

นัน่คอื ประตูชยัคอนสแตนตนิ สรา้งขึน้ในครัง้ทีพ่ระเจา้คอนส

แตนตนิไดช้ยัชนะเหนือพระเจา้แมกเซนเทยีส และประตูชยั

ไททสัทีส่รา้งขึน้หลงัจากไดร้บัชยัชนะเหนือเมอืงเยลูซาเลม็ใน

ปีค.ศ. 81 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนารโ์ด ดา วินชี-ฟีอมูีชีโน (Aeroporto Leonardo da 

Vinci di Fiumicino) เพื่อใหท้่านไดม้เีวลาท าการคนืภาษ ี(Tax Refund) 

16.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 132 **บรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

22.55 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศการต์า้ร ์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชัว่โมง) ใหท้่านผ่อนคลาย

อรยิบทระหว่างรอเวลาเปลีย่นเครื่อง 

วนัท่ีเจด็ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา • ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู   ( - / - / - ) 

02.20 น. ออกเดนิทางสู่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิ โดยสายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 836  

**บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**  

13.10 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมดิว้ยความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมี

การปิดปรบัปรงุ หรืออาจท าการจองไมไ่ด้เน่ืองจากต้องรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนท าการจอง หากวนัเดินทางตรงกบัวนัเหล่าน้ี โดย
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ทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และขอขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียน

โปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาและสถานท่ีท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ ่
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกักบั

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปีพกั

กบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริม

เตียง) 

พกัเด่ียว 

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*** 
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อตัราค่าบริการรวม 

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

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทัง้นี้

หากสายการบนิมกีารแจ้งเปลีย่นแปลงในเรื่องของน ้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรอือื่นใดทีเ่ป็นประกาศจากสายบนิ 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึตามการเปลีย่นแปลงตามประกาศนัน้ๆ) 

✓ ค่ารถโคช้น าเทีย่วตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงต่อวนั) 

✓ ค่าน ้าดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ สถานฑตูจะไม่คนืค่าวซี่าใหท้่านไม่ว่าจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล 50,000 USD 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 

ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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**ทิปหวัหน้าทวัร/์ไกดท้์องถ่ิน/คนขบัรถ ไมบ่งัคบั ขึ้นอยู่กบัความพึงพอใจของท่าน** 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 30,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อน

การเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ยกเลกิ

ก่อนการเดนิทาง 60 วนั จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด  

• ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางตอ้งท าก่อนการเดนิทาง 60 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล

,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็เงนิค่าทวัรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้สิน้ 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อน            การ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

กรณีวซี่าทีท่่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณาและคณะสามารถออกเดนิทางไดท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการตามจรงิ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะ ผ่านหรอืไม่ผ่านการ

พจิารณา  
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• ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่านการ

พจิารณา ตัว๋เครื่องบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคี่าธรรมเนียมทีท่่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนทีเ่หลอื

จะคนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถา้ยงัไม่ ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

• ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามดัจ าหอ้งใน 2 คนื

แรกของการเดนิทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัทีเ่ขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัท ีทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่าน

ทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท้่านเขา้ใจ  

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100%  

• ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมกิรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอื ต่างประเทศ และจะส ารอง

ตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทั  จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะ

เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั ้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารอง

ยานพาหนะ 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บรษิทัจะท าการยื่นวซี่าของท่านกต็่อเมื่อในคณะมผีูส้ ารองทีน่ัง่ครบ 10 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจาก ทางสถานทตู 

เนื่องจากบรษิทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเ่ป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครื่องบนิ, หอ้งพกัทีไ่ดร้บั การยนืยนัมาจากทาง

ยุโรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จงึจะสามารถยื่น วซี่าให้กบัทางท่านไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

• หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซี่ากรุ๊ปในการยื่นวซี่าเต็ม ทางบรษิทัต้องขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าเดีย่ว ซึ่งทาง  ท่าน

จะต้องเดนิทางมายื่นวซี่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั  คอยดูแล 

และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผู้ก าหนด 

ท่านที่มคีวามประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน  ตามที่สถานทูต

ตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัรเ์ป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวย ความสะดวกในการยื่น

วซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่าใหก้บัทางท่าน 
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• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลื่อนวนัเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง และกรณีผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่ผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 15 ท่าน ทางบรษิทัฯยนิดคีนืเงนิ

ให้ทัง้หมดหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เกดิขึ้นจรงิ โดยทางบรษิทัจะแจง้ให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ, ตัว๋รถทวัร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการ

ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบรษิทัฯ 

จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศ

ใด ๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯทีไ่ด้ระบุไว้ใน

รายการทวัรท์ัง้หมด 

โรงแรมท่ีพกัและสถานทีท่องเท่ียว 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บรษิทัฯขอแนะน าให้

ท่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ หรอืไม่มหีอ้งพกั

แบบ 3 เตยีงเลย 

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่วSingle หอ้งคู่ Twin/Double อาจจะไม่

ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรตัและไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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❖ โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมภิาคทีม่อีุณหภูมติ ่า จะมบีรกิารเครื่องปรบัอากาศเฉพาะใน

ฤดรูอ้นเท่านัน้ 

❖ บางสถานทีใ่นยุโรปอาจปิดในวนัอาทติย ์หรอือาจะมกีารปิดปรบัปรุงในช่วงฤดหูนาว หากวนัเดนิทางตรงกบัวนัเหล่านี้ ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาทีแ่น่นอนก่อนเดนิทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั 

➢ หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ ,สายการบนิยกเลกิบนิ , เปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ เวลา

บนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภั ยพิบัติทาง

ธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรยีบรอ้ยแล้วเป็น

การช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ

ได ้
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➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่า

ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยงัไมห่มดอายุกต็าม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิส

ธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหน้าเปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อน

ท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัรว์่าท่านสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่

รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุครรภ์

ทีช่ดัเจน สิง่นี้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

**กรุณากรอกขอ้มลูส าคญัส าหรบักรอกวซี่าอนิเดยีออนไลน์ดา้นล่างใหค้รบถว้นดว้ยค่ะ** 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบริษทัฯจะถือวา่ ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศอิตาลี) 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ีศนูยย่ื์นวีซ่า VFS Global (จามจรุีสแควร)์ 

   

 

 

 

 

 

ในการยื่นวซ่ีาทางสถานทูตจะเกบ็หนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรบัอนุมติัผลวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา

ใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วนัท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และ

วนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเรว็กว่าก าหนดขึ้นอยู่กบัสถานทูต         

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

 
 
หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ

การใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณา

น ามาประกอบการยื่นวซี่าดว้ย)  

 
 
 
 
 

1. หนังสือเดินทาง 

 

*** การยื่นวีซ่ากบัทางบริษทัทวัร ์จะต้องท าการยื่นวซ่ีา ประเภทหมู่คณะเท่านัน้  การยื่นหมู่คณะต้องมจี านวน 10 คนขึน้ไป  

ซ่ึงทางศนูยร์บัยื่นจะเป็นผู้ก าหนดวนัยื่นวีซ่าเท่านัน้ ผู้เดินทางไมส่ามารถก าหนดวนัยื่นได้เอง หากผู้เดินทางไม่สามารถไป

ยื่น   วีซ่าในวนัท่ีทางศนูยร์บัยื่นก าหนดได้  มีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติม ( PREMIUM ) ดงัน้ี *** 

1.กรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวซ่ีา น้อยกว่า 11 วนัท าการ นับจากวนัเดินทาง  มีค่าใช้จา่ยเพ่ิม ท่านละ 2,200.บาท   

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

   รวมเป็น 2,600 บาท 

                               **ทัง้น้ี ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้น ผู้เดินทางต้องช าระกบัทางศนูยร์บัยื่นโดยตรง** 
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***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป (สีเลือดหมู) เท่านัน้ ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ 

(สีน ้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทัว่ไป โดยเดด็ขาด*** 

 

   
 

รปูถ่ายสหีน้าตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว  จ านวน 2 ใบ       

(พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน กรุณารวบผมใหเ้หน็ใบหน้าใหช้ดัเจน หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทค

เลนส ์รปูไม่เลอะหมกึ) 

สถานทตูอาจมกีารเปรยีบเทยีบรปูถ่ายของท่านกบัวซี่า ทีท่่านเคยไดร้บัยอ้นหลงไป 6 เดอืน 

หากพบว่าท่านใชร้ปูถ่ายเคยมวีซี่าทีเ่กนิ 6 เดอืนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรปูใหม่ ทางสถานทตูฯ  

เขม้งวดเรื่องรปูถ่ายมาก หากทา่นไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสยีเวลาไปถา่ยรปู 

และตอ้งมาแสดงตวัใหมใ่นการยืน่วซี่า 

 

 
หลกัฐานทางการเงินใช้ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ประกอบดว้ย 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืน  ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ 

• บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

 (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 7วนั )  

ก่อนวนัยื่นวซี่า   รบกวนตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ ต้องสะกดเป็นภาษาองักฤษถกูต้องตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

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

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 

ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รปูถ่าย 

 

3. หลกัฐานการเงิน 
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ส าคญัมาก !!! ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญใ่นครัง้เดียวก่อนการยื่นวีซ่าเดด็ขาด 

• กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ้่ายไดน้ัน้ คอื 
 

-  พ่อ, แม่ สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหบ้ตุรได ้
- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้
- เพื่อน ไม่สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได ้
 

• กรณีท่ีมีผู้ออกคา่ใช้จ่ายให้ จะต้องมีเอกสารของผูส้นับสนุนดงัน้ี  
 

- ตอ้งท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์
เช่น สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

       -   ถ่ายส าเนาสมุดบญัช ี หรอื  Statement   ยอ้นหลงั 3  เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้า่ย   

เป็นภาษาองักฤษ          

 

 
 
  

• เจ้าของกิจการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 

หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างานเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่าย

รา้น สญัญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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

ประเทศท่ีเดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ื่น) 

• นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีน ทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

4. หลกัฐานการท างาน 
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ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูทีย่ื่น) 

 

 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 

• ส าเนาบตัรประชาชน 

• สตูบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

• ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
 

• หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 

• หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิามาดว้ย 

• หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั (1 ใบ ต่อ เดก็ 1 ท่าน เท่านัน้) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิาและมารดา และ  

หมายเหตุ  ***บิดาหรือมารดา ต้องท าหนังสือช้ีแจงเป็นภาษาองักฤษว่าให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ คนละ 1 ชุด  (ลูกค้าสามารถเขียนหรือพิมพข์ึ้นเองได้)*** 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนัน้ ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางส านักงานเขต หรือ

อ าเภอ* 

• กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

• กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า  พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย 

ทัง้สองท่าน  

5. เอกสารส่วนตวั 
 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดาหรือมารดา มารดา 
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• ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตวัจรงิทีต่อ้งน าตดิตวัมาในวนัทีต่อ้งสแกนลายนิ้วมอื  

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

• สมุดเงนิฝากธนาคาร ใหต้รงกบับญัชใีนการขอยื่นวซี่า 

• เวลาการอนุมตัิผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดของทาง

สถานทตู หรอื ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพจิารณานานกว่าทีก่ าหนด         

• ระหว่างพจิารณาไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได ้

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทัง้สิน้  บรษิทัเป็น

เพยีงตวัแทนทีค่อยอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศอิตาลี  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขอ้  เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี 

1.) ข้อมูลเก่ียวกบัหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถา้ม)ี  __________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)  ________________________________________ 

       หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  

 

       

       วนั/เดอืน/ปีเกดิค.ศ.________________________ 

        สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) _______________________ 

 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั(ทีส่ามารถตดิต่อได)้   ________________________________________________________________ 

โทรศพัทม์อืถอื  _______________________________    E-mail :   _______________________________ 

สถานภาพ :                โสด             สมรสโดยจดทะเบยีนสมรส             สมรสไม่ไดจ้ดทะเบยีน 

 

            หย่า            หมา้ย 

 

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

ถา้ท่านสมรส โปรดระบุรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาองักฤษ)   ___________________________________ 

       วนั/เดอืน/ปีเกดิ ค.ศ. ของคู่สมรส   ________________________ 
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       สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)  _______________________ 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเก่ียวกบัอาชีพ, หรือถ้าก าลงัศึกษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานท่ีศึกษา และลงรายละเอียดอ่ืนๆ  

ลงในช่องว่าง 

3.1) ชื่อบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.2) ทีอ่ยูข่องบรษิทัทีท่ างาน, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

___________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจบุนัท าอาชพี โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

___________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน หรอืเบอรโ์ทรศพัทส์ถาบนัทีท่่านก าลงัศกึษาอยู่  _______________________________ 

 

       4.)  ข้อมูลเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ในกลุ่มเชงเกน้ภายในระยะเวลา 3 ปี (ถา้มโีปรดระบุ) 

           ม ี    วนัทีอ่อกวซี่า และวนัทีห่มดอายุวซี่า ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเกน้ทีท่่านเคยเดนิทาง 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายวุซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายวุซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายวุซี่า  ___________________ 

ประเทศ ______________  วนัทีอ่อกวซี่า  ___________________วนัหมดอายวุซี่า  ___________________ 

          ไม่เคยมวีซี่าเชงเกน้ 

                       4.1.1) ถา้ท่านเคยมวีซี่าเชงเกน้ โปรดระบุวนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด   

                    (ผูส้มคัรสามารถตรวจสอบรายละเอยีด วนั เดอืน ปี ทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  

                      ไดจ้ากหน้าวซี่าเชงเกน้ล่าสุดทีท่่านเคยเดนิทาง) 

                     ประเทศ ______________ วนัทีส่แกนลายนิ้วมอืล่าสุด  ___________________ 
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5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ออกค่าใชจ้่ายเอง                       มผีูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้                  ระบชุื่อ   ความสมัพนัธ ์

  


