
 

 

รหัสทัวร B2B1901756 

ทัวรอิตาลีใต มนตเสนต SOUTHERN ITALY 8 วัน 5 คืน (TG) 
Castel Romano Designer Outlet   มหาวหิารเซนตปเตอร 
สนามกีฬาโคลอสเซี ่  พุเทรวี่ยานบันไดสเปน   น่ังเรือไฮโดรฟอยล 
เสนทางธรรมชาติริมผาสูง   เมืองโบราณปอมเปอี 

 



 

 

 กําหนดการเดินทาง 
วันที่  19-26 ก.ย. 62 62,900  
วันที่  10-17 , 22-29  ต.ค. 62 63,900 
วันที่  2-9 พ.ย. 62  59,900 
วันที่  5-12 ธ.ค. 62 59,900 
 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ     

2 กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอรลอนกา – 
คาปว – เนเปم�ล  O O 

HOLIDAY INN 
NAPLES 

 หรือเทียบเทา  

3 เนเปم�ล – เกาะคาปรี – ซอรเรนโต O O O 
SORRENRO 

HOTEL 
หรือเทียบเทา 

4 ซอรเรนโต – โพสิตาโน – อมาลฟم�โคสท 
– ซาเลอรโน O O  O 

HOLIDAY INN 
SALERNO 

หรือเทียบเทา 

5 ซาเลอรโน – ปอมเปอี – เมืองโบราณ
ปอมเปอี – OUTLET - กรุงโรม O O X 

 
IH ROMA Z3 
หรือเทียบเทา 

6 มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม – 
นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน O O O 

 
IH ROMA Z3 
หรือเทียบเทา 

7.  โรม – สนามบิน O    

8. กรุงเทพ     



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอรลอนกา – คาปว – เนเปم�ล 
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944  *** 

สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 00.01 น. และไปถงึกรุงโรมเวลา 06.00 น. *** 

06.50 น.  
 
 

ถึงสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) 
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสู เมือง
สเปอรลอนกา (SPERLONGA) เมืองสเปอรลอนกาตั้งอยูในจังหวัด
ลาตินา (LATINA) แควนลาซิโอ (LAZIO) แควนเดียวกับเมืองหลวง
อยางโรมอยูหางจากกรุงโรมลงไปทางใต อยูกึ่งกลางระหวางโรมกับเน
เปลส  หรือนาโปลี ชื่อ Sperlonga หมายถึง ถํ้า ซ่ึงคงเปนภูมิประเทศ
หลักของเมืองน้ี เดินทางถึง เมืองสเปอรลอนกา นําทานชมเมืองสเปอร
ลอนกา เปนเมืองทองเที่ยวริมทะเล ตัวเมืองเกาตั้งอยูบนเขา มีทางเช่ือม
เปนบันไดหิน  สามารถเดินลัดเลาะลงไปสูทะเลดานลางได มีชายหาดที่
เปนที่นิยมของชาวอิตาเลียนในหนารอนที่หนีรอนจากกรุงโรมมาที่น่ี และ
ยังเปนจุดหมายของนักทองเที่ยวที่นิยมมาเยี่ยมชม และเสนหที่เปน
เอกลักษณของเมืองคือบานเรือนสีขาวที่สรางเรียงรายลดหลั่นกันลงไป  
จากน้ันเดินทางสูเมืองคาปว (CAPUA) ซึ่ งอยู เหนือเมืองนาโปลี 
เดินทางถึงเมืองคาปว นําทานชมเมืองโบราณคาปว เมืองที่ถูกทําลายใน
ระหวางการลมสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ชม Santa Maria 
Capua Vetere Amphitheater (Anfiteatro Campano) ซ า ก
อัฒจันทรโบราณท่ีใหเห็นถึงรองรอยประวัติศาสตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย 
 

จากน้ันเดินทางสูเมืองเนเปم�ลส (Naples) เมืองหลวงแหงแควนกัมปา
เนีย ทาเรือสําคัญที่เหลาเรือสําราญทองเที่ยวในเขตเมดิเตอรเรเน่ียนมา
พักเทียบทา ถือเปนเมืองใหญ ทางตอนใตของอิตาลี เพื่อความสะดวกที่
จะเดินทางขามไปชมความงามของเกาะสวรรคที่ชื่อ คาปรี ในวันรุงขึ้น 
(กรุณาจัดเตรียม เสื้อผาใสกระเป�าเล็ก สําหรับนําไปคางคืน 1 คืน
บนเกาะคาปรี จึงไมสะดวกในการขนยายกระเป�าเดินทางใบใหญ ซึ่ง
กระเป�าใหญจะเก็บไวบนรถ) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก  นํ าท าน เดิ นท าง เข าสู ที่ พั ก  HOLIDAY INN NAPLES ห รื อ

เทียบเทา 
วันที่ 3 เนเปم�ล – เกาะคาปรี – ซอรเรนโต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางไปยังทาเรือ ลองเรือ Hydrofoil สูเกาะคาปรี 

(Capri) ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึงบริเวณทาเรือ
หลักของเกาะ  นําทานขึ้นรถราง (Funicular) สูตัวเมืองเกาดานบน
เกาะคาปรี (Capri Center) นําทานเดินชมเมืองคาปรี ที่บรรยากาศ
สวยงามนารัก  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย 
 

อิสระใหทานเดินเลนแบบเต็มอ่ิมบนเกาะที่มีเสนห เลือกซื้อสินคาของ
ฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งผลิตภัณฑจากเลมอน (Lemon) พืชทองถิ่นอัน
เล่ืองชื่อที่กลายเปนสัญลักษณ เลือกนาฬิกายี่หอทองถิ่นแตไดมาตรฐาน
ระดับโลก หรือน่ังดื่มกาแฟริมชายฝم�ง ชมบานเมืองที่สรางลดลั่นตามไหล
เขาในบรรยากาศการพักผอนสบายๆ สไตลอิตาลีตอนใตที่สวยงามไม
เหมือนใคร  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองซอรเรนโต 
(Sorrento) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SORRENTO HOTEL หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 4 ซอรเรนโต – โพสิตาโน – อมาลฟم�โคสท – ซาเลอรโน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมเมืองซอร เรนโต เมืองชายฝم� งทะเลแหลงพักผอนของบรรดา

นักทองเที่ยวโดยเฉพาะ บรรดาชนชั้นสูงที่นิยมมาพักผอนตากอากาศ ณ 
เมืองแหงน้ี ที่ผานการยึดครองภายใตอาณาจักรใหญที่มั่งคั่งทั้งหลายไม
วา  อีทรัสกัน กรีด โรมัน ไบแซนไทน ลองโกบารด และนอรมัน อีกทั้ง 
ยังไดรับวัฒนธรรมอันหลั่งใหลจากบรรดาเมืองมั่งคั่งที่เต็มไปดวยคานิยม
แหงชนชั้นสูงเชนฝรั่งเศสและสเปนอีกดวย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย 
 
 

จากน้ันเดินทางสูเมืองโพสิตาโน (Positano) เมืองเล็กๆแตมีเสนห
ชวนใหหลงใหลไปกับบรรยากาศชวนมองอยางไมกลากระพริบตากันเลย
ตลอดเสนทางที่ผาน  จึงทําใหเมืองชายฝم�งทะเล ในแควนคัมพาเนีย แหง
อิตาลีใตน้ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนอยางไมขาดสายตลอดทั้งป  นําทาน
ออกเดินทางสู เสนทางชมธรรมชาติอันงดงามของบานเรือนท่ีถูกสราง
อยางประณีตบริเวณผาสูงชายฝم�งที่เรียงรายอยางงดงามติดอันดับโลก  
เสนทางคดเค้ียวเลาะริมผา กับบานเรือนท่ีถูกสรางอยางลงตัวและงดงาม
อยางอมาลฟم�โคสท (Amalfi Coast) ทําใหผูมาเยือนตองตะลึงใน
ความงดงามและยกยองใหเปนอีกแหงที่สวยติดอันดับโลกเลยทีเดียว  
นอกจากทิวทัศน อันงดงามที่ น่ียังมีประวัติศาสตรเปนเมืองทาอัน
แข็งแกรงและมั่งคั่งมาตั้งแตอดีตกาลอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองซาเลอรโน (Salerno) อีกหน่ึงเมืองทาของอิตาลีตอนใตอันเปนที่
นิยมในการมาพักผอนตากอากาศของนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN SALERNO  หรือ

เทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 ซาเลอรโน – ปอมเปอี – เมืองโบราณปอมเปอี – OUTLET - กรุง
โรม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสูเมืองปอมเปอี (Pompeii) เมืองโบราณที่ถูกฝงตัวอยู

ใตลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส  ซึ่งกอนหนาน้ันเปนเมืองที่
เคยเปนเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันโบราณอันรุงเรื่องมากอน ความจริง
เหลาน้ีถูกปรากฏขึ้นหลังการขุดคนพบซากโบราณใตดินตางๆ และปจุบัน
ไดกลายเปนพิพิธภัณฑกลางแจงขนาดใหญที่เราจะสามารถจินตนาการ
ยอนกลับไปสูยุคอันเจริญของเมืองทาแหงน้ีได  นําทานชมเมืองโบราณ
ปอมเปอี  ที่ถูกปกคลุมไวดวยลาวาเมื่อครั้งเกิดการระเบิดครั้งใหญของ
ภูเขาไฟวิสุเวียส (Mt.Vesuvius) จากการตั้งใจขุดคนซากที่คอนขางจะ
สมบูรณของผูคน สัตวเลี้ยงตางๆ ที่เหมือนถูกหยุดอยู ผานกาลเวลาอัน
ยาวนาน ที่ยังบงบอกถึงความเจริญในยุคน้ันไดเปนอยางดี ทั้งศูนยกลาง
การคา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ตราตึงไวบนผืนดินแหงเมืองนี้รอให
นักทองเที่ยวมาสัมผัสไดแหงภัยธรรมชาติที่ไมมีใครคาดคิดและไมอาจ
หลีกหนีไดทัน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู  Castel Romano Designer Outlet ให เวลา

ทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน BURBERRY 
COACH BOSS, CALVIN KLEIN, DIESEL , FURLA และอ่ืนๆอีก
มากมาย *** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหาก
คณะใดตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปใน
วันถัดไปแทน*** 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 หลังจากน้ันสูกรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักทองเที่ยวจากทุกมุมโลกตางเดินทางไป
กรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปตยกรรม และประวัติศาสตรแหง
ความยิ่งใหญยาวนานมากกวา 2,800 ป ตั้งอยูบนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝم�ง



 

 

แมน้ําไทเบอรตอนกลางของประเทศ โรมเคยเปนเมืองที่มีบทบาทมาก
ที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตไดเปนอาณาจักรที่ใหญที่สุดใน
โลก 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IH ROMA Z3 หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 มหาวิหารเซนตปเตอร – โคลอสเซี่ยม – นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาสูนครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู

ใจกลางกรุงโรม เปนประเทศเดียวในโลกที่มีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไว
ไดทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา มีอํานาจปกครองสูงสุด นํา
ทานเขาชมมหาวิหารที่ ใหญที่สุดในโลก มหาวิหารเซนตป เตอร 
(St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปเอตา (Pieta) 
ขอ งมิ เค ลั น เจ โล  แล ะชม แท น บู ช าบั ล แด คคิ โน  (St. Peter's 
Baldachin) เปนซุมสําริดที่สรางโดยจานโลเรนโซ แบรนินี ซึ่งสรางตรง
บริเวณที่เชื่อกันวาเปนที่ฝงพระศพของนักบุญปเตอร จากน้ันนําทานผาน
ชมกลุม โรมันฟอรัม  (Roman Forum) อดี ต ศูนยกลางทางด าน
การเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะทอนใหเห็น
ความเจริญรุงเรืองของอารยะธรรมโรมันในชวง 2,000 ปที่ผานมา นํา
ชมความยิ่งใหญในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนาม
กีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
โบราณ อดีตสนามประลองการตอสูที่ยิ่งใหญของชาวโรมันที่สามารถจุ
ผูชมไดถึง 50,000 คน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐาน

บริเวณนํ้าพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณของกรุงโรมที่โดงดัง 
แลวเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินคาแฟชั่นและของที่ระลึก
ในบริเวณยานบันไดสเปน (The Spanish Step)  ซึ่งเปนแหลง
แฟชั่นชั้นนําสุดหรูและยังเปนแหลงนัดพบของชาวอิตาเลี่ยน 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IH ROMA Z3 รือเทียบเทา 
วันที่ 7 โรม – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบินเพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

13.55 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG945 *** สําหรับคณะที่ออก
เดินทางตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
13.30 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 06.05 น. *** 

วันที่ 8 กรุงเทพ 
05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
โปรแกรม :  SOUTHERN ITALY 
มนตเสนต อิตาลีใต  
8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

19-26 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 39,900 7,500 
10-17 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 40,900 7,500 

22-29  ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 40,900 7,500 



 

 

2-9 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 7,500 
5-12 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 7,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  



 

 

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาล ี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 



 

 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา



 

 

วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง
อาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 
และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพัก
แบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (อิตาลี) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซาประมาณ 15 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมู
คณะ เทานั้น โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับ
ย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่
กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  
 ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 11 วันทําการ นับจากวันเดินทาง  

มีคาใชจายเพ่ิม  ทานละ 2,200 บาท   
 ในกรณีที่เหลือเวลาย่ืนวีซาเหลือนอยกวา 5 วันทําการ จะมีคา Fast Track 

เพ่ิมเติมอีก ทานละ 400 บาท รวมเปน 2,600 บาท 
**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง



 

 

สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี 
หรือ Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 
วันกอนวันยื่นวีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตอง
เปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออก
คาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา 

6.1 บิดาหรือมารดา ตองทําหนังสือช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษวาใหเด็กเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกคาเขียน
หรือพิมพขึ้นเอง) 
6.2 บิดาหรือมารดา ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศจากเขต
หรืออําเภอ (1 ใบ ตอ เด็ก 1 ทาน เทาน้ัน) 
6.3 ในกรณีพอหรือแมปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว ใหขอหนังสือปกครองบุตรจาก
เขตหรืออําเภอและจะตองเปนหนังสือที่มีการสืบพยานและหลกัฐานเสร็จเรียบรอย
แลวเทานั้น 
6.4 ทานจะตองนําหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศตัวจริง จากขอ 6.2 
หรือ หนังสือปกครองบุตรเปนสําเนาจากขอ 6.3 ไปแปลประทับตรากับกรมการกงสุล
ใหเสร็จเรียบรอยกอนนํามายื่น มิเชนน้ันทางศูนยรับยืน่ vfs จะไมรับยื่นเอกสารของบุตร
ทานโดยเด็ดขาด 
6.5 เนื่องจากการประทับตรากงสุล จะมีการเสียคาใชจาย หากทานไมแนใจวา
เอกสารใชไดหรือไม รบกวนสอบถามบริษัททัวรกอนนําไปประทับตรากงสุล มิเชนน้ัน
ทานอาจจะตองไปเสียเงินและเสียเวลาอันมีคาของทานเพื่อไปทําเอกสารใหมอีกรอบ 
หากเอกสารที่ทานทํามาแลวน้ันกลายเปนเอกสารที่ใชยื่นไมได 
 



 

 

***โปรดอาน กอนที่ทานจะไปทําหนังสือยินยอมจากเขตหรืออําเภอใหบุตรของทาน 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบวุาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอม และระบวุาใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมาย
ช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 

 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม

เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. หากพอหรือแมมีวีซาเชงเกนอยุแลวและไมไดยื่นวีซาพรอมลูก ใหทําจดหมายชี้แจง

ภาษาอังกฤษ อธิบายวามีวีซาเชงเกนของประเทศอะไร ระบุวันเริ่มและวันหมดอายุวีซา 
พรอมทั้งถายสําเนาหนาพาสปอรตและหนาวีซาน้ันมาแนบดวย 

8. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ
วีซาเทาน้ัน 
 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศอิตาลี 
 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………….…………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………….……………………………..…………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน .................................. 
    สัญชาติโดยกําเนิดหากตางจากปจจบุัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา               แยกกันอยู                หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................................................. 
    อีเมล............................................. 
 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน(หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน
.......................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได      ใชไดตั้งแตวันที่...............................ถึงวันที.่.................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ).................................... 

**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................    

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..….  
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมมีสวนเกีย่วของใดๆ
ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทานั้น 

 


