
 

 

รหัสทัวร ZAT1900925 
ทัวรยุโรป กรุงโรม วาติกัน ฟลอเรนซ ปซา เวโรนา มิลาน 7 วัน 4 คืน 
(QR) 
มหาวิหารเซนตปเตอร สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม น้ําพุเทรวี่ เท่ียวชมเมืองเกาฟลอเรนซ หอเอนปซา 
สะพาน Ponte Vecchio จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที ่2 

สะพานถอนหายใจ บานของจูเลียต ดูโอโมหรือมหาวิหารแหงมิลาน จัตุรัสซานมารโค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1       กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา 

17.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เคานเตอร P 

ของสายการบนิกาตาร แอรเวย พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

20.45 น.  ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตารโดยเท่ียวบินที ่QR833 
23.55 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
01.50 น. ออกเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาล ีโดยเท่ียวบินที ่QR115 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
 

วันที่ 2       กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซนตปเตอร – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม –  
      วิหารแพนธีออน – น้ําพุเทรวี่ – บันไดสเปน 

06.55 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโน กรุงโรม หลังผานพธิีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู 
กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนยกลางของอาณาจกัร
โรมัน ในสมัยที่ยังเรืองอํานาจนับไดวาเปนจักรวรรดิที่ใหญที่สุดในโลก  
นําทานเดินทางสู นครรัฐวาตกิัน (Vatican) รัฐอิสระทีม่ีขนาดเล็กที่สุดในโลก 
ดินแดนที่ประทับของ 
พระสันตะปาปา และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก  
นําทานชมบริเวณดานหนา มหาวหิารเซนตปเตอร (St. Peter's Basilica) 
สิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดของนครรัฐวาติกัน เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดแหง
หน่ึงของคริสตศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิก ที่ต้ังมหาวิหารเช่ือกันวาเปนที่ฝงราง
ของ นักบุญเปโตร หน่ึงในสาวกของพระเยซ ูตอมาไดสถาปนาขึน้เปน 
พระสันตะปาปาองคแรกของโรม ภายในประดบัประดาดวยศิลปะชิน้เอกมากมาย  
 
 
 

 
 

 



 

 

 แลวนําทานถายภาพเปนที่ระลึกกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) หน่ึง
ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจงโบราณขนาดใหญใจกลางเมือง 
อดีตสนามประลองการตอสูอันยิ่งใหญของ  
เหลากลาดิเอเตอร ซึ่งเปนสังเวียนเลือดที่มีชีวิตเปนเดิมพัน เพ่ือใหความบันเทิงแก
ชาวโรมัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)   
 นําทานชม วิหารแพนธีออน (Pantheon) วิหารเกาแกใจกลางกรงุโรม ท่ีมีอายุกวา 

2,000 ป ซ่ึงถือไดวาเปนสิ่งกอสรางตั้งแตในสมัยโรมัน ทีย่ังคงสภาพสมบูรณไวได
มากที่สุดทีห่ลงเหลืออยูจนถึงปจจบุัน 

 แลวนําทานชม น้ําพุเทรวี่ (Trevi Fountain) น้ําพุท่ีสวยงามที่สุดของกรุงโรม 
หรือทานสามารถโยนเหรียญลงน้ําพุเทรวี่ ซึ่งเช่ือกันวาจะไดกลับมาเยือนกรุงโรม
อีก และเปนที่มาของเพลงอมตะ Three Coins in The Fountain จากน้ันนํา
ทานเดินเทาเพ่ือไปเที่ยวชมความสวยงามของ บันไดสเปน (Spanish step) 
บันไดที่กวางและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งตกแตงอยางงดงามและลอมรอบไปดวย
สถาปตยกรรมแบบโรมันที่สวยงาม ซึ่งสามารถชอปปم�งของที่ระลึกหรือสินคาแบ
รนดตางๆที่อยูโดยรอบบันไดสเปนแหงน้ี 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในเท่ียวชมหรือชอป
ปم�งของทาน 
พัก ณ โรงแรม Park Roma Cassia หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3 
       กรุงโรม – ชอปปم�ง The Mall Luxury outlet – ฟลอเรนซ – ชมเมืองเกาฟลอเรนซ 
– 
       สะพาน Ponte Vecchio – จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม – จัตุรัสซิญญอเรีย 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
นําทานเดินทางสู The Mall Luxury outlet ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ  
2 ช่ัวโมง 45 นาที ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
มากมาย เชน BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, 
COACH, DOLCE & GABBANA, ARMANI, GUCCI, VERSACE และอ่ืนๆ
อีกมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�ง
ของทาน 
ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู ฟลอเรนซ (Florence) ระยะทางประมาณ 
31.7 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองหลวงของแควนทัสคานี 
ในสมัยยุคกลางเปนศูนยกลางทางการคาและทางการเงิน ซึ่งตอมาเปนจุดเริ่มตน
ของยุคสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการหรือเรอเนสซองซ นอกจากน้ันยังไดรับการยกยอง
วาเปนศูนยกลางศิลปะและสถาปตยกรรมทีส่ําคัญแหงหน่ึงของยุโรป 
นําทาน เที่ยวชมเมืองเกาฟลอเรนซ ตนกําเนิดของยุคเรอเนซองสหรือยุคฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ กอนจะแพรขยายไปทั่วยุโรป ชม สะพาน Ponte Vecchio 
สะพานเกาแกที่สุดของเมือง ที่มีมาตั้งแตสมัยโรมัน บนสะพานเปนตลาดขายพวก
เครื่องประดับตางๆ และของทีร่ะลกึจํานวนมากมาย เปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง  
แลวนําทานชม จัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม (Piazza del Duomo)  หน่ึงใน
สถานที่ท่ีนักทองเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ที่ต้ังของมหาวิหาร
ฟลอเรนซ หรือวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟออเร  
มหาวิหารขนาดใหญเปนลําดับที ่4 ของทวีปยุโรป ถกูสรางขึ้นในชวง
คริสตศตวรรษที ่13   



 

 

จากน้ันนําทานชม จัตุรัสซญิญอเรีย (Piazza della Signoria) ตั้งอยูใจกลาง
เมืองฟลอเรนซ รายลอมไปดวยอาคารเกาแกและงานศิลปะ ประติมากรรม
แกะสลักหินออนท่ีงดงาม งานประติมากรรมที่โดดเดนที่สุด คือ รูปแกะสลักหิน
ออน “เดวิด” ผลงานช้ินเอกของศิลปนไมเคิล แองเจโล ซึ่งจําลองจากงานด้ังเดิม 
 
 
 
 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (3)  
พัก ณ โรงแรม West Florence Hotel หรือในระดบัเดียวกัน 

 
วันที่ 4        ฟลอเรนซ – ปซา – หอเอนปซา – โอเดรโซ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 
 นําทานเดินทางสู ปซา (Pisa) ระยะทางประมาณ 85.6 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง  
25 นาที  หน่ึงเมืองสําคัญของแควนทัสคานี แลวนําทานชม หอเอนปซา (Leaning 
Tower of Pisa)  
เปนหอระฆังของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยูที่จัตุรัส Piazza del 
Duomo เปนหอระฆังที่สรางดวยหินออนสีขาว ซึ่งมีเอกลักษณโดดเดนที่ความเอน
เอียง และเปนสถานที่กาลิเลโอ เคยพิสูจนเร่ืองแรงโนมถวงของโลก นอกจากนั้นหอ
เอนปซายังถูกจัดใหเปน 7 สิง่มหศัจรรยขอโลกในยุคกลางอีกดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (5)  
นําทานเดินทางสู โอเดรโซ (Oderzo) ระยะทางประมาณ 367 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที  

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (6)  
พักคางแรม ณ โรงแรม Primhotel หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5 
       โอเดรโซ – ทาเรือตรอนเคตโต – ลองเรือสูเวนิส – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซาน
มารโค    
       ทาเรือตรอนเคตโต – เวโรนา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7) 
 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเคตโต จากน้ัน นําทานลองเรือสู เวนิส (Venice) 

เมืองที่ใชคลองแทนถนน เรือแทนรถ ในการคมนาคม โดยมสีถาปตยกรรมโบราณ 
ทีถู่กสรางขึ้นมากมายบนเกาะมากกวา 188 เกาะและเชื่อมโยงกันดวยสะพาน
มากกวา 400 แหง ใหทานสัมผัสกับเมืองสุดแสนโรแมนติค จนไดรับสมญานามวา 
ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก  
ชม สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sigh) สะพานแหงน้ี เปนสะพานที่นักโทษใช
เดินขามเพ่ือไปเขาคุกที่อยูอีกฝم�ง แสงสวางท่ีเห็นจากชองสะพาน นักโทษจะไดเห็น
เปนครั้งสดุทายกอนเขาคุก และจะถอนหายใจดวยเหตุผลน้ี เพราะรูตัววาจะไมมี
โอกาสเดินออกมาเห็นแสงสวางอีกแลว 
 
 
 
 

 
 

ชม  จัตุรัสซานมารโค (Piazza San Marco) จัตุรัสริมทะเลศูนยกลางของเกาะเว
นิส ที่ลอมรอบไปดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม เชน มหาวิหารซานมารโค ประกอบ
ไปดวย โดม 5 โดมตามแบบศิลปะไบแซนไทน และพระราชวังด็อด (Doge 
Palace) ที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต เปนตน 
อิสระใหทานเดินเลน ด่ืมด่ํากับบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของเกาะเวนิส ตาม
อัธยาศัย 



 

 

หรือทานสามารถเลือกน่ังเรือกอนโดลา อีกหน่ึงเสนหอันเปนเอกลักษณของเวนิส 
(ไมรวมในคาทัวร  
กรุณาแจงหัวหนาทัวรกอน) 
 
 
 
 
 
 
 
*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือไมรบกวนเวลาของ
ทานในการ            เที่ยวชม ดื่มด่ํากับบรรยากาศความโรแมนติกของเวนิส *** 
 
ไดเวลาสมควร นําทานลองเรือกลับสู ทาเรือตรอนเคตโต จากน้ันนําทานเดินทางสู 
เวโรนา (Verona) ระยะทางประมาณ 116 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 25 นาท ีเมืองที่ไดรับสมญานามวา “Little Roman” เพราะยังคงสภาพ
สิ่งกอสรางจากสมัยโรมันไวอยางสมบูรณ และเวโรนายังเปนบานเกิดของ 
จูเลียต จากเร่ือง Romeo and Juliet ของวิลเลียม เชกสเปยร อีกดวย 
พัก ณ โรงแรม Montemezzi hotelหรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6 
       เวโรนา – บานเกิดจูเลียต – โรมันอารีนา – มิลาน – ดูโอโม –  
       แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที ่2 – Via Montenapoleone  – 
       ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (8) 
นําทานชมเมืองเวโรนา เมืองประวัตศิาสตรและศิลปะที่นาหลงใหล นําทานชม เว
โรนาอารีนา (Arena)           มีลักษณะคลายกับโคลอสเซียมที่กรุงโรม 
สถาปตยกรรมศิลปะโรมันโบราณ สรางขึ้นมาตั้งแตสมัยศตวรรษที ่1 หรือมีอายุ
มากกวา 2,000 ป เพ่ือเปนที่จัดแสดงโชวตางๆ ปจจุบันก็ยังใชงานเพื่อการแสดง
โอเปราขนาดใหญอยู ในอดีตสามารถจุคนได 30,000 คน แตในปจจุบันทางการ
ลดใหเหลือ 15,000 คน 
จากน้ันนําทานชม บานของจูเลียต (Casa di Giulietta) บานทีว่ิลเลียม เชกส
เปยร กวีเอกของโลก          ไดหยิบเอามาเปนฉากในนิยาย โดยในแตละปมี



 

 

นักทองเทีย่ว คูรัก หนุมสาวจํานวนมากแวะเวียนไปถายรูปที่ระเบียงบานหลังน้ี ซึ่ง
เปนระเบียงที่โรมิโอปนเขาหาจูเลียต และที่ผูคนนิยมกัน คือ การจับหนาอกรูปปم�น               
จูเลียต ที่มีความเช่ือวาใครอยากสมหวังในเร่ืองความรักใหไปจับที่หนาอกของจู
เลียต เพ่ือขอพรใหสมหวังในความรักน้ันๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (9) 

นําทานเดินทางสู มิลาน (Milan)ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง              5 นาที เมืองศูนยกลางทางดานธุรกิจ การคา และ
แฟชั่นที่สําคัญของประเทศอิตาลี 
นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแหงมิลาน (Duomo di 
Milano) สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมืองมิลาน ตั้งอยูที่จัตุรัสกลางเมืองมิลาน 
เร่ิมสรางขึ้นตั้งแตในป ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ ในป ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาใน
การกอสรางมากกวา 500 ป สรางดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ทีย่ิ่งใหญ ดวย
ความสูงถึง 157 เมตร ความโดดเดนของดูโอโม อยูท่ียอดแหลมบนหลังคา บนยอด
ใหญตรงกลางมีพระรปูแมพระ ทําดวยทองสัมฤทธ์ิ ซึ่งเรียกกันวา มาดูนีนา  
ชมหรือชอปปم�งสินคาท่ี แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria 
Vittorio Emanuele II) อาคารศูนยการคาที่เกาแกและสวยงามที่สุดแหงหน่ึงใน
โลก  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 และไมควรพลาดกับยาน Via Montenapoleone  แหลงรวมแบรนดดังของ
อิตาล ีอิสระใหทานไดสนุกสนานกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังตามอัธยาศัย 
จนถึงเวลานัดหมาย 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของ
ทาน 

  ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา เพ่ือเตรียมตัว
กลับสูประเทศไทย 
22.55 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR118 

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน 
 

วันที่ 7        โดฮา – กรุงเทพฯ 
05.45 น. เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลีย่นเครื่อง 
08.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่QR832 
19.00 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-
3 ทาน 

เด็กตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 
ทาน 
ไมมเีตียงเสริม 

พักหอง
เด่ียว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
19 – 25 ก.ย. 62 43,990 41,990 10,000 
17 – 23 ต.ค. 62 (วันปยะมหาราช) 43,990 41,990 10,000 

** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 12,000 บาท** 
ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 3,800 บาท 

(กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 1 เดือน เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา) 
 
หมายเหตุ :  รายการทองเท่ียวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการ
ควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  
ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
*ภาพถายเพื่อการนําเสนอโปรแกรมทวัรเทาน้ัน* 

การเดินทางในแตละครั้งตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป 
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงราคา 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 
 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (อิตาล)ี และคาบริการ ทานละ 3,300 บาท 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทิป  
 
กรุณาชําระมัดจําทานละ 25,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 

***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจํา  
เพ่ือประโยชนของทานเอง*** 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินทีร่ะบุวนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ตั๋วกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนชั้นธุรกิจได หากตองการน่ังชั้นธุรกิจ ทานจะตองจองตั๋ว
เด่ียว กรุณาเช็คราคากบัเจาหนาท่ีอีกครั้ง 

 คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 รถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 

(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
 โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือในระดบัเดียวกัน พกัหองละ 2-3 ทาน  

(หมายเหตุ : ทางบริษัทจะพยายามเลือกใชโรงแรมท่ีมีเครื่องปรับอากาศภายใน
หองพัก แตเน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภูมิตํ่า ในบางเมืองจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศใหบริการ อีกทั้งในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะไมเปด



 

 

เครื่องปรบัอากาศ และหากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุม
ตางๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ)  

 คาอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
 หัวหนาทัวรจากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบนิ Qatar 

Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่อง น้ําหนักรวมกันไมเกิน 
30 ก.ก.) 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทาน เน่ืองจาก
ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน) 

 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (อิตาลี) และคาบริการ ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทาน

จะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (โดยประมาณ 3,300  บาท) 
 คาธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทวัร ทานละ 45 ยูโร ตลอดทริป 

 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
 ชําระคามัดจํา ทานละ 25,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอมสง

สําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันขึ้นไป คืนคาใชจายทั้งหมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวง
วันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัด
จําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงิน
ได) 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัด
จําเต็มจํานวน 

 ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 34 - 31 วัน เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 

100% ของราคาทัวรทัง้หมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบิน และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 15 คน 
 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพ
อากาศ เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษทัฯ จะไม
รับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทาง หรือทานเดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวร
ใหแกทาน 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซาแชงเกน 
• ทางบริษัทฯ จะทําการยื่นวีซาของทานตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบเต็มจํานวน

และไดรับการตอบรบัจากทางสถานทูตฯ ในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง
ใชเอกสารตางๆ ที่ออกเปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ                      ตั๋วเครี่องบิน, 
หองพักที่ไดรับการยนืยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

• หากในชวงที่ทานเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซากรุปเต็มหรือไมมีคิวกรุป ทาง
บริษัทฯตองขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวย
ตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอย
ดูแล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตางๆ ที่ใชในการยื่นวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เปนผูกําหนด
ออกมา  

      มิใชบริษัททัวร ทานที่มีความประสงคยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียม
เอกสารใหถูกตอง     
      และครบถวนตามที่สถานทูตฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททัวรฯ เปน   



 

 

      เพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวีซา
ใหกับทาน 
• กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง

เสียคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ ดังตอไปน้ี 
-    คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไมคืนคาธรรมเนียม
ใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณาก็ตาม 
-    คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือต๋ัวเครื่องบินที่ออกตั๋วเรียบรอยแลว ไมสามารถคืนได 
-    คาหองพักในทวีปยโุรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา 
ตามกฎทานจะโดนเก็บ 
     คามัดจําหองพัก หรือทางโรงแรมอาจตองยึดคาหอง 100% ในทันท ีทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบภายหลัง 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การยึดคาใชจายท้ังหมด 100 % 
เอกสารยื่นขอวีซาเชงเกน (อิตาลี)่ 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต  
ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 
(ระยะเวลาท่ีผลวีซาออก ประมาณ 15 วันทําการ) 
 
กรุณาเตรียมเอกสารดงัตอไปน้ี และสงใหทางบริษัทฯ ตามวันเวลาท่ีนัดหมายเก็บเอกสาร 
 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนาถายเอกสาร 2 ใบ ที่ยังไม
หมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเลมใหม
กอนนําสง มีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยางนอย 2 
หนาติดตอกัน เพ่ือติดวีซา  
** หนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถา
ม)ี หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถาม)ี ** 
 

2. รูปถายส ี2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาว ไมเกิน 6 เดือน หาม
ตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเครื่องประดบั เห็นใบหู
และคิ้วทั้ง 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน (หากรูปถายของ



 

 

ทานไมไดมาตรฐานตามสถาณทูตกําหนด ทานตองเสียคาใชจายในการถายรูปใหมอีกครั้ง 
ณ วันมายื่นเวลา) 
 

3. หนังสอืรับรองการทํางาน 
3.1 กรณีลูกจางหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษทัตนสังกัดของ
ผูสมัคร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุด
เพ่ือเดินทางไปทองเท่ียวยุโรป (ระบุชื่อประเทศทั้งหมดที่ทานเดินทาง) หลังจากน้ัน
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดในวันที่เทาไร โดยชื่อลูกคาท่ีระบุใน
หนังสือรับรองการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช
ชื่อแตละสถานทูต ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษและเปนหลกัฐานปจจุบัน มีอายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซาเทาน้ัน พรอมลายเซ็น ระบุชื่อ ตําแหนงของผูออก
หนังสือและประทับตราบริษัท 
 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 
หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบคุคล ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ 
(ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน หากมากกวา 90 วันไปแลว ตองคัดลอกใหมเทาน้ัน) 
เปนสําเนาภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ 
 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู (มีอายุไมเกิน 30 วัน)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตร
นักเรียน) 
 

3.4 ผูเกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน ซึ่งเขียนโดยตัวผูสมัครหรอืออกโดย
บริษัทนายจางลาสุด ระบุวันที่เกษียณ ชื่อและท่ีอยูของนายจาง ระยะเวลาของการ
จางงานและเงินเดือนลาสุด และ 
สําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 



 

 

4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 
4.1 Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหก

หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายตลอด
ในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 
และมีรายการเดินบัญชลีาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันยื่นวีซา เปนบัญชีออมทรัพย
เทาน้ัน สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจํา รวมถึง
บัญชีสหกรณ 
 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดย
ธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต สะกดชื่อใหตรงกบัพาสปอรตและ
หมายเลขบัญชีตองเปนเลมเดียวกับที่ทานจะใชยื่นวีซา 

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) 
ตองเปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นองสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน  
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เปนภาษาอังกฤษของผู

ออกคาใชจาย  
พรอมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจนความสัมพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํา
นาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร) เปนตน ท้ังผูยื่นวีซาเองและผู
ออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบชุื่อเจาของบัญชี 
(ผูออกคาใชจาย) และตองระบชุื่อผูถูกรบัรองหรือผูสมัครยื่นวีซาดวย มอีายุไม
เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถูกตองตามหนา
พาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูยื่นวีซา 
- กรณีที่บรษิัทของทานเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทาง

ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
5. กรณีที่ผูสมัครอายุตํ่ากวา 20 ป 



 

 

5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา พรอม
แปลภาษาอังกฤษ 

5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหน่ึง หรือกับบคุคลท่ีสาม 
หนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน ระบุ
วาอนุญาตใหดินทางไปตางประเทศกับใครและระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกัน 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกิดการหยาราง 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวิต 
 

6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ) 
 

7. เอกสารสวนตัวกรณีมกีารเปลี่ยนชื่อ (ช่ือในหนังสือเดินทางไมตรงกบัเอกสารอ่ืนๆ) (แปล
เปนภาษาอังกฤษทั้งหมด) 

- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สําเนาบัตรประชาชน  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี  
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถาม)ี  

 
หมายเหตุ 

- ผูสมัครทุกทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคาํรองขอวีซาฯ เพ่ือสแกน
ลายน้ิวมือ 

- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซากับทางศูนยยื่นคํารองขอวีซาแลว ทาง

สถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทําการดึงเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ 
ในขณะทําการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ดังน้ันหากทานมีความจําเปน
ในการใชเลมเพื่อเดินทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน 

- การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา
ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 



 

 

สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

- กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบรษิัทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหาก
สถานทูตฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกทางสถานทูตฯ 
 

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเร่ิมตน ใบละ 500 บาท ** 
*** การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบรษิัทเปนเพียงตัวกลางในการ
บริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน *** 
 

ใบกรอกขอมูลคํารองขอวีซาเชงเกน 
*กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมดของทาน เจาหนาที่จะตองกรอก
แบบฟอรม 
การรองขอวีซาใหทาน* 
 

 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. เลขที่พาสปอต............................................................................................................................. 
 

4. วัน-เดือน-ปเกิด.......................................................................... อายุ …………………………... ป 
 

สถานที่เกิด ………………………………………………………………………. 



 

 

 
5. เพศ          ชาย          หญิง 

 
6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)          

 หยา  
 

            หมาย            แยกกันอยู 
 

7. ที่อยูปจจุบัน 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 

 
.....................................................................................................................................................
. 
 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอสะดวก.............................................อีเมล
............................................................  

 
8. อาชีพปจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเปนแมบาน / หรือเกษียณ กรุณาระบุดวย 

 
..........................................................................
ตําแหนง……………………………………………………………… 
 

9. ชื่อสถานทีท่ํางาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / รานคา 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
10. ที่อยูที่ทํางาน / สถานศึกษา / ที่ต้ัง

รานคา………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................
. 



 

 

  
11. รายไดตอเดือน ……………………………………………………………………………………บาท 

(โดยประมาณ) 
 

12. ชื่อ-นามสกุลคูสมรส (ถาม)ี 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
13. ชื่อ-นามสกุลบิดา 

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

14. ชื่อ-นามสกุลมารดา 
…………………………………………………………………………………................................. 
 

15. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ถามี) 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวีซา (หากจําได) 
........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบคาใชจายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวและพํานักของผูรองขอวีซา 
 

ตัวผูรองขอวีซาเอง    มีผูออกคาใชจายให  
 

กรุณาระบุชื่อ……………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ…………………………………… 


