
 

 

รหสั TTN1904049 
ทัวรอติาลี โรม ฟลอเรนซ ซปุตาร... Go Inter 8 วัน 5 คืน (TG) 
กรุงโรม – วาตกิัน – โคลอสเซี่ยม – น้ําพุเทรวี่ – บันไดสเปน - เมืองฟลอเรนซ – มหาวหิารซานตา
มาเรีย – เมืองปซา – หอเอนปซา -  ลา สเปเซีย – น่ังรถไฟเที่ยว ชิงเคว เทเร –โบโลญญา - เกาะเว
นิส – เวโรนา - บานโรมิโอ & จูเลียต - เมืองมลิาน – ดูโอโม – กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล – 
ทะเลสาบโคโม  
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2563 
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

 
วันแรก       กรุงเทพ – สนามบินสวุรรณภูมิ 
21.00 น.  สมาชิกทกุทานพรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิเคาทเตอรสายการบินไทยแอร

เวย (TG) โดยมีเจาหนาทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและโหลด
สัมภาระ 

 
วันทีส่อง     กรงุโรม – วาติกัน – โคลอสเซีย่ม – น้ําพุเทรวี่ – บนัไดสเปน 
00.01 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน THAI AWAYS 

เที่ยวบินที่ TG944 (บริการอาหารแลเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเลโอนารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโน (เวลาทองถิน่ชากวาประเทศ

ไทย 6 ช่ัวโมง) หลังผานพธิีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากรนําทานเดินทางเขาสู 
นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เลก็ที่สดุในโลกทีต้ั่งอยูใจกลางกรุงโรม เปน
ประเทศเดียวในโลกทีม่กีําแพงลอมรอบเมืองเอาไวทั้งหมด ยกเวนดานหนาทางเขา 
และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมนัคาทอลิก โดยมพีระสันตะปาปา เปนผู
มีอํานาจปกครองสูงสดุ นําทานเขาชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก มหาวิหารเซนตป
เตอร (St.Peter’s Basilica)หรือมอีีกช่ือวา มหาวิหารนักบญุเปโตร เปน
สิ่งกอสรางที่ใหญที่สุดในรัฐวาติกัน ถือเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิท์ี่สุดแหงหนึง่ของชาวคริส 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร [1] 
นําทานถายรูปดานหนาของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยของโลกยคุโบราณ ในอดีตเปนสนามประลองการตอสูที่ย่ิงใหญของนักสู

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว 
15 – 22 มีนาคม 2562   42,888  9,900  
29 มีนาคม – 05 เมษายน 2562   46,888  9,900  
26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562   46,888  9,900  
10 - 17 พฤษภาคม -  2562   46,888  9,900  



 

 

“เกลดิเอเตอร”ที่สามารถจผุูชมไดถงึ 50,000 คน จากน้ันนําทานชมงาน
ประติมากรรมนิยายกรีกโบราณและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรวี ่(Trevi 
Fountain) ทีต่รงกลางน้ําพุจะมรูีปปم�นเทพเจาเนปจูน (Neptune)  “เทพแหงทอง
ทะเล” ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณของอาณาจักรโรม โดยเช่ือกันวาการโยนเหรียญ
จะทําใหไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง ใหทานอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซือ้
สินคาแฟช่ันและของทีร่ะลกึในบริเวณ ยานบนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่ง
เปนแหลงแฟช่ันช้ันนําสุดหรูและยังเปนแหลงนัดพบของชาวอิตาเล่ียน 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [2] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Express Rome หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม      เมืองฟลอเรนซ – มหาวิหารซานตามาเรีย – เมืองปซา – หอเอนปซา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [3] 
 นําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ (Florence) เมืองที่ไดรับขนานนามวาเปนเมือง 

ศูนยกลางแหงศิลปะในยคุเรอเนสซองส เปนเมืองทีม่ีช่ือเสียงทางดานประวติัศาสตร 
และวฒันธรรมมากเปนอันดับตนๆของโลก และไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1982 นําทานเที่ยวชม  และ
ถายรูปเปนที่ระลึกกับ มหาวิหารซานตามาเรยี เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) ชมความยิง่ใหญของมหาวิหารที่ใหญเปนอันดับ 4 ของทวปียุโรป โดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมที่ใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม  

 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร [4] 
 เดินทางตอสู เมืองปซา (Pisa) เมอืงเลก็ๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดาน

ตะวันตกของเมอืงติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองทีม่ีช่ือเสียงและเปนที่รูจกั
ของนักทองเที่ยวทั่วโลก โดยมี จัตรุัสดูโอโมแหงปซา หรือ จัตุรสักัมโป เดย มีราโก
ลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรม 
ประกอบดวย หอพิธีเจิมน้ํามนต (Baptistry of St. John) ที่ใหญที่สุดในอิตาล ี
มหาวหิารดูโอโม (Duomo) ทีง่ดงามและหอเอนแหงเมืองปซาที่เล่ืองช่ือและโดง
ดังปทัว่โลก อิสระใหทานถายภาพ หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 
7 สิ่งมหศัจรรยของโลกยคุกลาง  

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  [5] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Grand Hotel Duomo หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี่       ลา สเปเซีย – น่ังรถไฟเที่ยว ชิงเคว เทเร – Castel Guelfo The Style 
Outlet Village – โบโลญญา  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [6] 
นําทานเดินทางสู เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) นําทานขึ้นรถไฟโดยสารสูหมูบาน
มรดกโลก ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) ที่ประกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE นําทานเดินเลนชม หมูบานริโอแมกจโิอเร (Rio - Maggiore) 
หมูบานประมงเล็กๆ ที่มีเสนหและบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ดวยบานเรอืนเรียงราย
กันอยูบนหนาผา และเบ่ืองลางทีม่ีน้ําทะเลสีฟ�าใส กับเสียงคร่ืนเบาๆ ใหอิสระทานชม



 

 

ความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย ตอมาทีห่มูบานมานาโรลา (Manarola) ทีม่ี
จุดชมววิที่จะไดเห็นทัง้ววิริมทะเลและวิวของหมูบาน เปนทางเดินเลียบเชิงผา ซึง่เต็ม
ไปดวยนักทองเที่ยวมากมายที่หลัง่ไหลกนัมาชมทวิทศันที่สวยงามแหงน้ีอิสระใหทาน
ชมความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสู Castel Guelfo The 
Style Outlet Village 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพ่ือใหทานเพลดิเพลนิกับการชอปปم�ง 
Castel Guelfo The Style Outlet Village อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมือง โบโลญญา 
เมืองทีต้ั่งอยูระหวางแนวเทอืกเขาแอเพนไนท และเปนเมอืงแหงเสียงดนตรีทีก่ารันตี
โดยองคการ UNESCO ใหเปนหน่ึงใน The Cities of Music ภายใตโครงการ 
UNESCO Creative Cities Network และยังเปนทีต้ั่งของ มหาวิทยาลัยที่
เกาแกที่สดุของโลก University of Bologna 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [7] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Bologna หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่า     เกาะเวนิส – เวโรนา - บานโรมิโอ & จเูลียต 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [8] 

เดินทางสู เมืองเวนิส (Venice) ทาเรือตรอนเคตโต นําทานลองเรือ ชมบานเรือน
ของชาวเวนิสทีต้ั่งอยูระหวางทาง กอนเขา สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย สมยานาม 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" เมอืงที่ใชการเดินทางดวยเรือเปนหลัก นําทานเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge 
of Sighs) ซึ่งความเปนมาของช่ือสะพานแหงน้ีคอื เมื่อนักโทษเดินออกจากหอง
พิพากษาไปสูคุกจะตองเดินขามสะพานแหงน้ี ที่น่ีจึงเหมือนเปนที่สุดทายที่นักโทษจะ
ไดเห็นโลกภายนอกผานชองหนาตางเล็กๆของสะพาน สะพานแหงน้ีก็เลยถกูตัง้ช่ือ
ตามความรูสึกของเหลานักโทษและสะพานน้ียังเช่ือมตอกับวงัดอดจ ที่เปนสถานที่
พํานักของผูครอง นครเวนิสในอดีต นําทุกทานไปตอที่ จตุัรัสซานมารโค ที่ซึง่ นโป
เลียน เคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยทีสุ่ดในยุโรป” โดยจัตุรัสถกูลอมรอบดวย
อาคารที่สวยงาม และ เปนทีต้ั่งของ โบสถซานมารโค ที่สรางดวยสถาปตยกรรม
หลายยุคดวยกนั ทัง้ไบเซนไทน โรมาเนสก โกธิค เรอเนสซองซ และหลงัคาของมหา
วิหารประกอบดวยโดมใหญ 5 โดม เปนสถาปตยกรรมผสมทีง่ดงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร [9] 
จากน้ันเดินทางสู เมืองเวโรนา (Verona) เมอืงเล็กๆ ในแควนเวเนโต ประเทศ
อิตาล ีที่ไดรับการยกยองใหเปนเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองคกรยูเนสโก 
และยังไดรับสมญานามวา “LITTLE ROMAN” เพราะตัวเมอืงยงัคงสภาพ
สถาปตยกรรมจากสมัยโรมันไวอยางสมบูรณ นําถายภาพกบั เวโรนาอารีนา 
(VERONA ARENA) สถาปตยกรรมโรมันโบราณอายุกวา 2,000 ปทีส่ามารถจคุน
ไดกวา 15,000 คน จนถึงปจจุบันยังคงใชเปนที่จัดแสดงงานคอนเสริตหรืองานแสดง
ตางๆ จากน้ันนําทานตามลอยตํานานรักแหงเวโรนา ชม บานโรมิโอ & จูเลียต 
(Casa di Giulietta) สถานที่ๆ  โรมิโอและจูเลียตไดพบรักกัน เปนจดุดึงดูด
นักทองเที่ยวมากมายมายงัเมืองเวโรนา เพื่อชมตนกาํเนิดของตาํนานความรกัช่ือดัง
และเพื่ออธิษฐานขอใหรักสมหวงัยัง่ยืน 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [10] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Best western Plus Hotel Expo หรือเทียบเทา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีห่ก     เมืองมิลาน – ดูโอโม – กลัเลเรีย วติโตรโีอ เอมานูเอล – ทะเลสาบโคโม 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [11] 

เดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน เปนเมืองศูนยกลางทางธุรกิจของอิตาลี 
ที่มีช่ือเสียงในดานแฟช่ัน ศิลปะ และเคร่ืองหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันของโลก
เชนเดียวกับ นิวยอรก ปารีส และ ลอนดอน เดินทางสู ปอาซซา เดล ดูโอโม 
(Piazza Del Duomo) ซึง่เปนทีต้ั่งของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวาดู
โอโม (DUOMO) เปนมหาวหิารที่ใหญของอิตาล ีเปนอับดับสองรองจากมหาวหิาร
เซนตปเตอรในกรุงวาติกัน อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนม ซึง่มีจาํหนายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วติโตรโีอ เอมานูเอล หางหรู
ของมิลาน ทีม่ากมายดวยสินคาแบรนเนมช่ือดัง และสินคาแบรนเนมคอลเลช่ันใหมๆ  
ทานสามารถหาซื้อไดที่น่ี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร [12] 
เดินทางสู เมืองโคโม (Como) เปนเมืองในแควนลอมบารเดีย โคโมเปนเมืองทีต้ั่งอยู
ในเทือกเขาแอลป� เปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง และเปนแหลงรวมช้ินงาน
ศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ, พิพิธภัณฑ, สวน, โรงละคร, วังเกาอยูมากมาย อิสระใหทานได
เดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย กบับรรยากาศของทะเลสาบทีม่ีเมืองเล็กๆ อยูรายรอบ
และมฉีากหลังเปนภูเขาสงู จากน้ันเดินทางกลบัสู มิลาน  

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [13] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Hotel Cruise หรือเทียบเทา 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่เจ็ด     มิลาน – สนามบนิมิลาโน มัลเปนซา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [14] 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมิลาโน-มัลเปนซา เพื่อใหทานมีเวลาในการ
ทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.05 น.  ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 
วันทีแ่ปด  เดินทางถงึกรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพดวยความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
**ราคาไมรวม คาทปิมัคคุเทศกทองถิน่, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทย : 55 EUR/
ทาน/ทริปทั้งนีท้าสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน** 
 
บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบรกิารวันละ 12 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกบั



 

 

สภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ัน ๆ เปนหลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน กรณถีือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซกัรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทกุ
กรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากสถาณทตู) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ัน ๆ กาํหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทปิมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทย : 55 EUR/ทาน/ทรปิ 

ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน 
 
 



 

 

เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํา่กวากาํหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวซีา 4,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสาร
การจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ในการเกบ็คาทวัรเตม็จาํนวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหลกูคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวทัง้หมดนีแ้ลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสาํเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสยีหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกลุ และอื่น ๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น รวมถงึ เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสทิธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 
หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษัิท 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถงึ 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตตุาง ๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยดุงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกั
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั 
ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตาง ๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตาง ๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมอืง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทาง
ไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของยุโรป หรือ วันเสารอาทติย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพนิิจ
ของมคัคุเทศก และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศในยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 

ช่ัวโมง ในวันน้ัน ๆ มอิาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ัน ๆ เปนหลัก จงึขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมกีารชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
การเตรียมเอกสารย่ืนวซีา Italy 
[1] หมวดบคุคลทั่วไป วัยทํางาน 

1. พาสปอรตเลมปจจุบัน (พาสปอรตเลมเกาไมใช)+สาํเนาหนาพาสปอรต2 ใบ+สําเนาหนาวี
ซาเชงเกนภายใน 3 ป + วีซาอังกฤษ + วีซาแคนนาดา + วีซาอเมริกา อยางละ1 ใบ (ถามี) 



 

 

2. หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุระยะเวลาที่จะลางาน 
ตําแหนงงานปจจุบัน เงินเดือนที่ไดรับ ประเทศที่จะไป โดยเอกสารตองออกโดยบริษัทนายจาง มี
ลายเซ็น พรอมตราประทับ มีทีอ่ยูที่ทาํงานระบุ ครบถวน อายุไมเกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซา (ช่ือใน
เอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทกุตัวอักษร ผดิตัวเดียวทางศูนยรับ
ยื่นจะปฎิเสธการยืน่ขอวีซาทันที) 
*****กรณี เจาของกิจการธรุกิจสวนตัว สามารถใช ใบรับรองจดทะเบียนธุรกิจ, ใบ DBD (อายุ
ไมเกิน3เดือน), ใบจดทะเบียนการคา ทีม่ีช่ือตนระบุอยู โดยเอกสารตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และ 
ระบุช่ือตรงตามหนาพาสปอรต  
*****กรณี ทํางานฟรแีลนด งานขายของออนไลน ใหทาํหนังสือช้ีแจงตนเองเปนภาษาอังกฤษ 
แจงรายละเอียดใหชัดเจนเกี่ยวกับงานของตน   
*****กรณีรานคา รานอาหาร รานขายของชํา ที่ไมมีการจดทะเบียน ใหทาํหนังสือช้ีแจงตนเอง
เปนภาษาอังกฤษ ทีแ่สดงถึงรายละเอียดของกิจการ อยางละเอียด 
*****สําหรบัผูทีไ่มมีงานทําและเกณฑอายุอยูในชวงวัยทํางาน 20- 52 ป ตองทําหนังสอืช้ีแจง
ตนเองอยางละเอียดเปนภาษาอังกฤษ โดยระบุเหตุผลของการวางงาน และรายละเอียดการ
เดินทาง เชน ไปที่ไหน, ไปวันใด กลับวันใด และไปกบัใคร 

3. หลักฐานทางการเงิน สเตทเมนจากธนาคารที่เปนบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 
เดือน เงินในบัญชีควรจะม ี50,000 – 100,000 บาท (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรง
ตามช่ือบนหนาพาสปอรตทกุตวัอักษร ผดิตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเสธการยืน่ขอวีซาทันที) 
กอนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผูสมัคร อัพเดทสมดุบัญชีใหเห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไมเกิน 7 วนัจาก
วันยื่น และถายเอกสาร หนาสมุดบัญชีและหนาอัพเดทลาสดุอยางละ 1 ใบ พรอมถือสมดุบัญชี
ธนาคารเลมจริงมาในวันยื่น) 

4. รูปถายสี 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไมใสตางหู ไมใส
เคร่ืองประดับ ไมใสเสื้อสีขาว 
________________________________________________________________ 
[2] หมวดผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ และผูที่ไมมีงานทาํ 

1.พาสปอรตเลมปจจบัุน (พาสปอรตเลมเกาไมใช)+สําเนาหนาพาสปอรต 2 ใบ+สาํเนาหนาวี
ซาเชงเกนภายใน 3 ป + วีซาอังกฤษ + วีซาแคนนาดา + วีซาอเมริกา อยางละ1 ใบ (ถามี) 



 

 

2.หลักฐานทางการเงิน สเตทเมนจากธนาคารที่เปนบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน ยอนหลงั 3 
เดือน เงินในบัญชีควรจะม ี50,000 – 100,000 บาท (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรง
ตามช่ือบนหนาพาสปอรตทกุตวัอักษร ผดิตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเสธการยืน่ขอวีซาทันที) 
กอนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผูสมัคร อัพเดทสมดุบัญชีใหเห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไมเกิน 7 วนัจาก
วันยื่น และถายเอกสาร หนาสมุดบัญชีและหนาอัพเดทลาสดุอยางละ 1 ใบ พรอมถือสมดุบัญชี
ธนาคารเลมจริงมาในวันยื่น)  

3.รูปถาย สี 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว ไมใสตางหู ไมใส
เคร่ืองประดับ ไมใชเส้ือสีขาว 
________________________________________________________________ 
 
[3] หมวดเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป  
(ผูปกครอง พอ แม หรือผูมีอํานาจปกครองตามกฎหมายตองมาเซนช่ือในใบสมัคร แทนตัว
เด็กดวย) 

1.พาสปอรตเลมปจจบัุน (พาสปอรตเลมเกาไมใช) +สําเนาหนาพาสปอรต 2 ใบ + สําเนา
หนาวีซาเชงเกนภายใน 3 ป + วีซาอังกฤษ + วีซาแคนนาดา + วีซาอเมริกา อยางละ1 ใบ (ถาม)ี 

2.จดหมายช้ีแจงออกคาใชจายให (Sponsor Letter) จากบิดาหรือมารดาพรอมลงลาย
เซน ยื่นคูกับหลกัฐานทางการเงินของบิดาหรือมารดาเปน สเตทเมนจากธนาคารที่เปนบัญชีออม
ทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 เดือน เงินในบัญชีควรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ช่ือในเอกสาร
เปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผดิตวัเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิ
เสธการยื่นขอวีซาทันที) กอนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผูสมัคร อัพเดทสมดุบัญชีใหเห็นยอดเงนิ
เคลื่อนไหวไมเกิน 7 วันจากวันย่ืน และถายเอกสาร หนาสมดุบัญชีและหนาอัพเดทลาสุดอยางละ 1 
ใบ พรอมถือสมดุบัญชีธนาคารเลมจริงมาในวนัยื่น)  

3.ใบรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษ อายุไมเกิน 30 วันจากวันย่ืน (ช่ือในเอกสาร
เปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผดิตวัเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิ
เสธการยื่นขอวีซาทันที) 

4.สําเนาใบสูติบัตร พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตาม
ช่ือบนหนาพาสปอรตทกุตัวอักษร ผดิตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซาทันที) 



 

 

5.สําเนาใบทะเบียนบานของเดก็ พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษ
สะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทกุตัวอักษร ผดิตวัเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซา
ทันที) 

6.ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ถามี รวมถงึตัวบิดา มารดา ดวย แปลภาษาอังกฤษ (ชื่อในเอกสาร
เปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผดิตวัเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิ
เสธการยื่นขอวีซาทันที) 

7.สําเนาหนาพาสปอรต บิดา และ มารดา 
8.รูปถายสี 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนติเมตร พื้นหลงัสีขาว ไมใสตางหู ไมใส

เคร่ืองประดับ ไมใชเส้ือสีขาว 
9.กรณีที่ไมไดเดินทางกับพอแม หรือเดินทางกับพอแมทานใดทานหน่ึง ตองมีใบรับรองที่ขอ

จากทาง เขต อําเภอ พรอมแปลภาษาอังกฤษ 
 
-กรณี พอ แม ไมไดเดินทางดวย  

ตองขอใบยินยอมจากเขต ที่ระบุวา พอ แม อนุญาตใหเด็กเดินทางกับใคร พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ และนําไปใหทางกงสุลใหญ หรือ MRT คลองเตย ประทับตรารับรอง(สําคัญมากหาก
ไมไดประทับตราสถานทูตจะปฎิเสธการยื่นขอวีซา) เอกสารที่ใชยื่นตองเปนตัวฉบับจริงประทับตรา
จริงเทาน้ัน 
 

-กรณี เด็กเดินทางกับ คุณพอ หรือ คุณแม ทานใดทานหน่ึง  
ตองขอใบยินยอมจากเขต ที่ระบุวา พอ แม อนุญาตใหเด็กเดินทางกับใคร พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ และนําไปใหทางกงสุลใหญ (แจงวฒันะ)หรือ MRT คลองเตย ประทับตรารับรอง 
(สําคัญมากหากไมไดประทับตราสถานทตูจะปฎิเสธการยื่นขอวีซา) เอกสารที่ใชยืน่ตองเปนตัวฉบับ
จริงประทับตราจริงเทาน้ัน 

-กรณี ผูปกครองมกีารหยาลาง  
1.อํานาจปกครองบุตรทัง้สองฝ�าย แตเดก็เดินทางกับทานใดทานหน่ึง จะตองขอใบรับรอง

จากเขตใหเด็ก พรอมนําไปประทับตราที่กรมการตางประเทศ และแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ  



 

 

2.อํานาจในการปกครองบุตรอยูทีฝ่�ายใดฝ�ายหน่ึง จะตองนําเอกสารจากทางราชการที่ระบุ
เน้ือความวา เด็กอยูในการปกครองของฝ�ายใดตัวจริง ไปประทับตราที่กรมการตางประเทศ และ
แปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ เชน ทายใบหยา 
 

-กรณีเด็กเดินทางกับ พอ แม ทีม่วีีซาแลว แตตัวเด็กยังไมมี  
ตองทําจดหมายรับรอง ที่ระบุเน้ือความวา ตัวเด็กจะเดินทางกบั พอ แม ทีม่วีีซาในการเดินทางแลว 
ไปในเสนทางที่จะไป และ ใหระบุเลขพาสปอรต และ เลขวีซาในจดหมายดวย เขียนช้ีแจงมา พรอม
ถายสําเนาหนาพาสปอรต และหนาวีซามา   
 
**************ใบยินยอมจากเขต มีอายุไมเกิน 30 วัน จากวนัย่ืนวซีา *************** 
 
สําหรับกรณีที่มีการออกคาใชจายใหกนั ตองเปนคนในครอบครวัเทาน้ัน  

1.จดหมายช้ีแจงออกคาใชจายให (Sponsor Letter) พรอมลายเซนผูออกคาใชจายให 
2.หลักฐานการเงินของผูออกคาใชจายให สเตทเมนจากธนาคารที่เปนบัญชีออมทรัพย

เทาน้ัน ยอนหลัง 3 เดือน เงินในบัญชีควรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ช่ือในเอกสารเปน
ภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทกุตัวอักษร ผดิตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเส
ธการย่ืนขอวีซาทันที) กอนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผูสมคัร อัพเดทสมดุบัญชีใหเห็นยอดเงิน
เคลื่อนไหวไมเกิน 7 วันจากวันย่ืน และถายเอกสาร หนาสมดุบัญชีและหนาอัพเดทลาสุดอยางละ 1 
ใบ พรอมถือสมดุบัญชีธนาคารเลมจริงมาในวนัยื่น) 

3.เอกสารยืนยันความสัมพันธ ที่ออกจากหนวยงานของรัฐ เชน ใบสมรส, ทะเบียนบาน, สูติ
บัตร พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ 

4.ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ  
5.สําเนาหนาพาสปอรตของผูออกคาใชจายให 

กรณี บริษัท ออกคาใชจายให  
1.ตองมีใบนํากรุปของบริษัทที่ ออกคาใชจายให โดยระบุรายละเอียด ของพนักงาน และ 

รายละเอียดการเดินทาง  
2. Bank Certificate ของบริษทั ไมเกิน 15 วัน  
3. สเตทเมนจากธนาคารที่เปนบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 เดือน  



 

 

4.หลักฐานทางการเงินสวนตัวยอดไมตํา่กวา 15,000 บาท สเตทเมนจากธนาคารที่เปน
บัญชีออมทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 เดือน (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบน
หนาพาสปอรตทกุตัวอักษร ผดิตัวเดียวทางศูนยรับย่ืนจะปฎิเสธการยื่นขอวีซาทันที) กอนวันยืน่ 7 
วัน รบกวนใหผูสมคัร อัพเดทสมุดบัญชีใหเห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไมเกิน 7 วันจากวันยื่น และถาย
เอกสาร หนาสมดุบัญชีและหนาอัพเดทลาสุดอยางละ 1 ใบ พรอมถือสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมา
ในวันย่ืน)  
 
ขอพึ่งระวงั 
 
***ช่ือในเอกสารแปลตองสะกดตรงตามช่ือในหนาพาสปอรต ผิดตัวเดียวสถานทตูจะถือวาเปนคน
ละคนทันท ี
หากมกีารเปลี่ยนช่ือนามสกุล ตองแปลช่ือ นามสกุลตามฉบับไทย และแปลใบเปล่ียนช่ือนามสกุล
เพิ่มเติม***  
*** ป พ.ศ. ในเอกสารแปลตองเปลี่ยนเปน ค.ศ. ทัง้หมด *** 
***วันยื่นวีซาจะตองทาํการอัพเดทยอดเงินในบัญชีผานสมดุบัญชีธนาคาร โดยแสดงยอดลาสุดไม
เกิน 7 วันจากวนัยื่น พรอมถายสําเนาหนาแรก และหนาลาสุดมาในวันยื่นวีซา*** 
*** เอกสารทกุอยางที่ใชในการยื่นวีซา มีอายุไมเกิน 30 วนัจากวันยื่นวีซา *** 
 
หมายเหตุ : สถานทตูมีสิทธิที่จะเรียกตวัผูสมคัรเพื่อไปสัมภาษณหรือสแกนน้ิวใหม หรือเรียกเก็บ
เอกสารเพ่ิมเติมจากตวัผูสมคัรไดโดยไมผานบริษัททวัร 
รูปถาย 2 ใบ 
ตัวอยางรูปถาย วีซาอิตาล ี
หนาตรง พื้นหลังขาว ไมใสแวนและเคร่ืองประดับ 
***รูปถายหามซํา้กบัหนาวีซาเชงเกนเกาที่เคยมี*** 
***ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให หากตองการแปล
ทางบริษัทคิดคาใชจาย 500 บาท ตอ 1 ใบ *** 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดในการขอย่ืนวซีาประเทศเชงเกน 
** กรณุากรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษเทาน้ัน!!** 

กรณูากรอกรายละเอียดใหครบทกุขอ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบรษัิทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

 
ช่ือ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต)......................................................................................................... 
นามสกุลตอนเกิดหรือกอนสมรส............................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด.................................................................................................................................. 
เลขที่พาสปอรต...................................................วันหมดอายุ............................................................... 
สถานภาพ    โสด   สมรส   แตงงานไมจดทะเบียน         หยา    หมาย 
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได ............................................................................................................. 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.................................................... 
เบอรโทรศัพท(บาน) .............................................. เบอรโทรศัพท(มือถือ)............................................... 
***กรุณาระบุ Email............................................................................................................................ 
อาชีพ   พนักงานบริษัท        เจาของกิจการ   นักเรียน/นักศึกษา   วางงาน  
ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา .............................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา ........................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย.................................................. 
เบอรโทรที่ทํางาน/สถานศึกษา ............................................................................................................. 
รายไดตอเดือน .................................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน/สถานศึกษา ......................................................................................................  
 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  
 
 



 

 

กรณีเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซา วัน/เดือน/ป ของวันออกและวันหมดอายุของวซีา 
1. ............................................................................................................................................  
2. ............................................................................................................................................  
3. ............................................................................................................................................  
4. ............................................................................................................................................  

 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยพิมพลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  

กรณีเคยพิมพลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาเชงเกน กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดือน/ป ที่พิมพลายน้ิวมือ 
1. ............................................................................................................................................  
2. ............................................................................................................................................  

 
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการถูกปฎิเสธ).................................................................................................... 

 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
    ตัวผูขอวีซาเอง  
    มีผูอ่ืนออกให ช่ือผูออกคาใชจาย ........................................................ ความสัมพันธ..................... 
 


