
 

 

รหัสทัวร TTN 1904006 
ทัวรอิตาลี ซุปตาร...Go Inter 8วัน 5 คืน  (TG) 
ชมอารยธรรมโรมัน แหงกรุงโรม – นครศักด์ิสิทธ์ิ วาติกัน – ศิลปะเรอเนสซองส ท่ีฟลอเรนซ   
ถายรูปกับหอเอน เมืองปซา – เดินชิวหมูบานประมง ลาสเปเซีย - มหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดในโลก 
เมืองโบโลนญา - สปาเกตตี้หมกึดําที่เวนิส - ตามรอยตํานานรักแหง เวโรนา – ชอปปم�งแฟช่ัน 
เมืองมิลาน และ สัมผัสทะเลสาบ เมืองโคโม 
 

 



 

 

 
วันแรก       กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น.  สมาชิกทุกทานพรอมกนัท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาทเตอรสายการบินไทยแอร

เวย (TG) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและโหลด
สัมภาระ 

 
วันที่สอง       กรุงโรม – วาติกัน – โคลอสเซ่ียม – นํ้าพุเทรว่ี – บันไดสเปน 
00.01 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน THAI AWAYS 

เท่ียวบินที่ TG944 (บริการอาหารแลเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.00 น.   เดินทางถึง สนามบินเลโอนารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโน (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 6 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรนําทานเดินทางเขาสู 
นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศท่ีเล็กที่สุดในโลกทีต้ั่งอยูใจกลางกรุงโรม เปน
ประเทศเดียวในโลกทีม่ีกําแพงลอมรอบเมืองเอาไวท้ังหมด ยกเวนดานหนาทางเขา 
และเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมนัคาทอลิก โดยมีพระสันตะปาปา เปนผู
มีอํานาจปกครองสูงสุด นําทานเขาชมมหาวิหารที่ใหญที่สุดในโลก มหาวิหารเซนตป
เตอร (St.Peter’s Basilica)หรือมีอีกช่ือวา มหาวิหารนักบุญเปโตร เปน
ส่ิงกอสรางที่ใหญที่สุดในรัฐวาติกัน ถือเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิที่สุดแหงหน่ึงของชาวคริส 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1] 
นําทานถายรูปดานหนาของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ในอดีตเปนสนามประลองการตอสูท่ียิ่งใหญของนักสู
“เกลดิเอเตอร”ท่ีสามารถจุผูชมไดถงึ 50,000 คน จากน้ันนําทานชมงาน
ประติมากรรมนิยายกรกีโบราณและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ําพุเทรวี่ (Trevi 
Fountain) ที่ตรงกลางน้ําพุจะมรีูปปم�นเทพเจาเนปจูน (Neptune)  “เทพแหงทอง

 

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  



 

 

ทะเล” ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณของอาณาจักรโรม โดยเช่ือกันวาการโยนเหรียญ
จะทําใหไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ ใหทานอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อ
สินคาแฟช่ันและของที่ระลึกในบริเวณ ยานบันไดสเปน (The Spanish Step) ซึ่ง
เปนแหลงแฟช่ันชั้นนําสุดหรูและยังเปนแหลงนัดพบของชาวอิตาเล่ียน 

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

ศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนสซองส เปนเมืองที่มีช่ือเสียงทางดานประวติัศาสตร 
และวัฒนธรรมมากเปนอันดับตนๆของโลก และไดรับการขึ้นทะเบยีนใหเปนมรดกโลก
โดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1982 นําทานเท่ียวชม  และ
ถายรูปเปนทีร่ะลึกกบั มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟโอเร (Santa Maria Dell 
Fiore) ชมความยิ่งใหญของมหาวิหารท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของทวีปยุโรป โดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมท่ีใชหินออนหลายสีตกแตงผสมผสานกันไดอยางงดงาม  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [4] 
 เดินทางตอสู เมืองปซา (Pisa) เมืองเล็กๆอยูทางตะวันตกของ Florence ดาน

ตะวันตกของเมืองติดกบัทะเลเมดิเตอรเรเนียน เปนเมืองที่มีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจัก
ของนักทองเที่ยวทั่วโลก โดยม ีจัตุรัสดูโอโมแหงปซา หรือ จัตุรัสกัมโป เดย มีราโก
ลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบดวยกลุมอาคารสถาปตยกรรม 



 

 

ประกอบดวย หอพิธีเจิมนํ้ามนต (Baptistry of St. John) ท่ีใหญที่สุดในอิตาล ี
มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแหงเมืองปซาทีเ่ล่ืองช่ือและโดง
ดังปท่ัวโลก อิสระใหทานถายภาพ หอเอนปซา (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคกลาง  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่สี่       ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟเที่ยว ชิงเคว เทเร – Castel Guelfo The Style 

Outlet Village – โบโลญญา  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [6] 

นําทานเดินทางสู เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) นําทานข้ึนรถไฟโดยสารสูหมูบาน
มรดกโลก ชิงเคว เทเร (Cinque Terre) ทีป่ระกอบดวยหมูบาน 5 แหง ไดแก 
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ 
RIOMAGGIORE นําทานเดินเลนชม หมูบานริโอแมกจิโอเร (Rio - Maggiore) 
หมูบานประมงเล็กๆ ทีม่ีเสนหและบรรยากาศแสนโรแมนติก ดวยบานเรือนเรียงราย
กันอยูบนหนาผา และเบื่องลางที่มีน้ําทะเลสีฟ�าใส กับเสียงคร่ืนเบาๆ ใหอิสระทานชม
ความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย ตอมาท่ีหมูบานมานาโรลา (Manarola) ที่มี
จุดชมวิวท่ีจะไดเห็นท้ังวิวริมทะเลและวิวของหมูบาน เปนทางเดินเลียบเชิงผา ซึ่งเต็ม
ไปดวยนักทองเที่ยวมากมายท่ีหลั่งไหลกันมาชมทิวทัศนที่สวยงามแหงน้ีอิสระใหทาน
ชมความงดงามและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสู Castel Guelfo The 
Style Outlet Village 



 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันเพ่ือใหทานเพลิดเพลนิกับการชอปปم�ง 
Castel Guelfo The Style Outlet Village อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมือง โบโลญญา 
เมืองที่ต้ังอยูระหวางแนวเทือกเขาแอเพนไนท และเปนเมืองแหงเสียงดนตรีที่การันตี
โดยองคการ UNESCO ใหเปนหน่ึงใน The Cities of Music ภายใตโครงการ 
UNESCO Creative Cities Network และยังเปนที่ต้ังของ มหาวิทยาลัยที่เกาแก
ท่ีสุดของโลก University of Bologna 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [7] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Bologna หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หา     เกาะเวนิส – เวโรนา - บานโรมิโอ & จูเลียต 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [8] 

เดินทางสู เมืองเวนิส (Venice) ทาเรือตรอนเคตโต นําทานลองเรือ ชมบานเรือน
ของชาวเวนิสที่ต้ังอยูระหวางทาง กอนเขา สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย สมยานาม 
"ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" เมืองท่ีใชการเดินทางดวยเรือเปนหลัก นําทานเดินชม
ความงามของเกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge 
of Sighs) ซึ่งความเปนมาของชื่อสะพานแหงน้ีคือ เม่ือนักโทษเดินออกจากหอง



 

 

พิพากษาไปสูคุกจะตองเดินขามสะพานแหงน้ี ที่น่ีจึงเหมือนเปนที่สุดทายท่ีนักโทษจะ
ไดเห็นโลกภายนอกผานชองหนาตางเล็กๆของสะพาน สะพานแหงน้ีก็เลยถูกตั้งช่ือ
ตามความรูสึกของเหลานักโทษและสะพานน้ียังเช่ือมตอกับวังดอดจ ที่เปนสถานที่
พํานักของผูครอง นครเวนิสในอดีต นําทุกทานไปตอที ่จัตุรัสซานมารโค ทีซ่ึ่ง นโป
เลียน เคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” โดยจัตุรัสถูกลอมรอบดวย
อาคารท่ีสวยงาม และ เปนท่ีต้ังของ โบสถซานมารโค ที่สรางดวยสถาปตยกรรม
หลายยุคดวยกัน ทั้งไบเซนไทน โรมาเนสก โกธิค เรอเนสซองซ และหลังคาของมหา
วิหารประกอบดวยโดมใหญ 5 โดม เปนสถาปตยกรรมผสมที่งดงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9] 
จากน้ันเดินทางสู เมืองเวโรนา (Verona) เมืองเล็กๆ ในแควนเวเนโต ประเทศ
อิตาล ีทีไ่ดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองคกรยูเนสโก 
และยังไดรับสมญานามวา “LITTLE ROMAN” เพราะตัวเมืองยังคงสภาพ
สถาปตยกรรมจากสมยัโรมันไวอยางสมบูรณ นําถายภาพกับ เวโรนาอารีนา 
(VERONA ARENA) สถาปตยกรรมโรมนัโบราณอายุกวา 2,000 ปทีส่ามารถจคุน
ไดกวา 15,000 คน จนถึงปจจบัุนยังคงใชเปนที่จัดแสดงงานคอนเสริตหรืองานแสดง
ตางๆ จากน้ันนําทานตามลอยตํานานรักแหงเวโรนา ชม บานโรมิโอ & จูเลียต 
(Casa di Giulietta) สถานที่ๆ โรมิโอและจูเลียตไดพบรักกัน เปนจุดดึงดูด
นักทองเท่ียวมากมายมายังเมืองเวโรนา เพ่ือชมตนกําเนิดของตํานานความรักช่ือดัง
และเพื่ออธิษฐานขอใหรักสมหวังยั่งยืน 

เย็น  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร [10] 
ที่พัก  นําทานเขาสูที่พัก Best western Plus Hotel Expo หรือเทยีบเทา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก     เมืองมิลาน – ดูโอโม – กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล – ทะเลสาบโคโม 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม [11] 

เดินทางสู เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน เปนเมืองศูนยกลางทางธุรกิจของอิตาล ี
ที่มีช่ือเสียงในดานแฟช่ัน ศิลปะ และเครื่องหนัง เปนเมืองแหงแฟช่ันของโลก
เชนเดียวกับ นิวยอรก ปารีส และ ลอนดอน เดินทางสู ปอาซซา เดล ดูโอโม 
(Piazza Del Duomo) ซึ่งเปนที่ต้ังของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือท่ีเรียกวาดู
โอโม (DUOMO) เปนมหาวิหารที่ใหญของอิตาล ีเปนอับดับสองรองจากมหาวิหาร
เซนตปเตอรในกรุงวาติกัน อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนม ซึ่งมีจําหนายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หางหรู
ของมิลาน ที่มากมายดวยสินคาแบรนเนมช่ือดัง และสินคาแบรนเนมคอลเลช่ันใหมๆ 
ทานสามารถหาซื้อไดท่ีน่ี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [12] 
เดินทางสู เมืองโคโม (Como) เปนเมืองในแควนลอมบารเดีย โคโมเปนเมืองที่ต้ังอยู
ในเทือกเขาแอลป� เปนเมืองทองเท่ียวยอดนิยมแหงหน่ึง และเปนแหลงรวมช้ินงาน
ศิลปะช่ือดัง, มีโบสถ, พิพิธภัณฑ, สวน, โรงละคร, วงัเกาอยูมากมาย อิสระใหทานได
เดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย กบับรรยากาศของทะเลสาบที่มีเมืองเล็กๆ อยูรายรอบ
และมีฉากหลังเปนภูเขาสูง จากน้ันเดินทางกลบัสู มลิาน  

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



 

 

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

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมิลาโน-มัลเปนซา เพ่ือใหทานมีเวลาในการ
ทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.05 น.  ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 941 
(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 
วันที่แปด  เดินทางถึงกรุงเทพฯ 
05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพดวยความประทบัใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
**ราคาไมรวม คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวรคนไทย : 55 EUR/
ทาน/ทริป ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
สภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการนี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมการขอวซีาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุก
กรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากสถาณทูต) 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ัน ๆ กําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถ่ิน, หัวหนาทัวรคนไทย : 55 EUR/ทาน/ทริป 

ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน 
 
เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวีซา 4,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสาร

การจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืน ๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา



 

 

ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตาง ๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษัิทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตาง ๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตาง ๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของยุโรป หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

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

ช่ัวโมง ในวันน้ัน ๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ัน ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
การเตรียมเอกสารย่ืนวีซา Italy 
 
[1] หมวดบุคคลทั่วไป วัยทํางาน 

1. พาสปอรตเลมปจจุบัน (พาสปอรตเลมเกาไมใช)+สําเนาหนาพาสปอรต2 ใบ+สําเนาหนาวี
ซาเชงเกนภายใน 3 ป + วีซาอังกฤษ + วีซาแคนนาดา + วีซาอเมริกา อยางละ1 ใบ (ถามี) 



 

 

2. หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุระยะเวลาที่จะลางาน 
ตําแหนงงานปจจุบัน เงินเดือนที่ไดรับ ประเทศที่จะไป โดยเอกสารตองออกโดยบริษัทนายจาง มี
ลายเซ็น พรอมตราประทับ มีทีอ่ยูท่ีทํางานระบุ ครบถวน อายุไมเกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซา (ช่ือใน
เอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผดิตัวเดียวทางศูนยรับ
ยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซาทันที) 
*****กรณี เจาของกิจการธุรกิจสวนตัว สามารถใช ใบรับรองจดทะเบียนธุรกิจ, ใบ DBD (อายุ
ไมเกิน3เดือน), ใบจดทะเบียนการคา ทีม่ีชื่อตนระบุอยู โดยเอกสารตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และ 
ระบุชื่อตรงตามหนาพาสปอรต  
*****กรณี ทํางานฟรีแลนด งานขายของออนไลน ใหทําหนังสือช้ีแจงตนเองเปนภาษาอังกฤษ 
แจงรายละเอียดใหชัดเจนเกี่ยวกับงานของตน   
*****กรณีรานคา รานอาหาร รานขายของชํา ทีไ่มมีการจดทะเบียน ใหทําหนังสือช้ีแจงตนเอง
เปนภาษาอังกฤษ ท่ีแสดงถึงรายละเอียดของกิจการ อยางละเอียด 
*****สําหรับผูที่ไมมีงานทําและเกณฑอายุอยูในชวงวัยทํางาน 20- 52 ป ตองทําหนังสือช้ีแจง
ตนเองอยางละเอียดเปนภาษาอังกฤษ โดยระบุเหตุผลของการวางงาน และรายละเอียดการ
เดินทาง เชน ไปท่ีไหน, ไปวันใด กลับวันใด และไปกับใคร 

3. หลักฐานทางการเงิน สเตทเมนจากธนาคารที่เปนบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 
เดือน เงินในบัญชีควรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรง
ตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตวัอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซาทันที) 
กอนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผูสมัคร อัพเดทสมุดบัญชีใหเห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไมเกิน 7 วันจาก
วันยื่น และถายเอกสาร หนาสมุดบัญชีและหนาอัพเดทลาสุดอยางละ 1 ใบ พรอมถือสมุดบัญชี
ธนาคารเลมจริงมาในวนัยื่น) 

4. รูปถายสี 2 ใบ ขนาด 3.5 x 4.0 เซนติเมตร พ้ืนหลังสีขาว ไมใสตางหู ไมใส
เครื่องประดับ ไมใสเส้ือสีขาว 
[2] หมวดผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ และผูที่ไมมีงานทํา 

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

2.หลักฐานทางการเงิน สเตทเมนจากธนาคารท่ีเปนบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 
เดือน เงินในบัญชีควรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรง



 

 

ตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตวัอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซาทันที) 
กอนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผูสมัคร อัพเดทสมุดบัญชีใหเห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไมเกิน 7 วันจาก
วันยื่น และถายเอกสาร หนาสมุดบัญชีและหนาอัพเดทลาสุดอยางละ 1 ใบ พรอมถือสมุดบัญชี
ธนาคารเลมจริงมาในวนัยื่น)  

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

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

2.จดหมายช้ีแจงออกคาใชจายให (Sponsor Letter) จากบดิาหรอืมารดาพรอมลงลาย
เซน ยื่นคูกบัหลักฐานทางการเงินของบิดาหรือมารดาเปน สเตทเมนจากธนาคารท่ีเปนบัญชอีอม
ทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 เดือน เงินในบัญชีควรจะม ี50,000 – 100,000 บาท (ช่ือในเอกสาร
เปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนยรบัยืน่จะปฎิ
เสธการยื่นขอวีซาทันที) กอนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผูสมัคร อัพเดทสมุดบัญชีใหเห็นยอดเงิน
เคลื่อนไหวไมเกิน 7 วนัจากวันยื่น และถายเอกสาร หนาสมุดบัญชแีละหนาอัพเดทลาสุดอยางละ 1 
ใบ พรอมถือสมุดบญัชีธนาคารเลมจริงมาในวันยื่น)  

3.ใบรับรองจากสถานศึกษาเปนภาษาอังกฤษ อายุไมเกิน 30 วันจากวันยื่น (ช่ือในเอกสาร
เปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนยรบัยืน่จะปฎิ
เสธการยื่นขอวีซาทันที) 

4.สําเนาใบสูติบัตร พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตาม
ช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซาทันที) 

5.สําเนาใบทะเบียนบานของเด็ก พรอมแปลภาษาอังกฤษ (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษ
สะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซา
ทันที) 



 

 

6.ใบเปลี่ยนช่ือ นามสกุล ถาม ีรวมถึงตวับิดา มารดา ดวย แปลภาษาอังกฤษ (ชื่อในเอกสาร
เปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนยรบัยืน่จะปฎิ
เสธการยื่นขอวีซาทันที) 

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

เครื่องประดับ ไมใชเส้ือสีขาว 
9.กรณีท่ีไมไดเดินทางกับพอแม หรือเดินทางกับพอแมทานใดทานหน่ึง ตองมีใบรับรองท่ีขอ

จากทาง เขต อําเภอ พรอมแปลภาษาอังกฤษ 
 
-กรณี พอ แม ไมไดเดินทางดวย  

ตองขอใบยินยอมจากเขต ที่ระบวุา พอ แม อนุญาตใหเด็กเดินทางกบัใคร พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ และนําไปใหทางกงสุลใหญ หรือ MRT คลองเตย ประทับตรารับรอง(สําคัญมากหาก
ไมไดประทับตราสถานทูตจะปฎิเสธการยื่นขอวีซา) เอกสารท่ีใชยื่นตองเปนตัวฉบับจริงประทับตรา
จริงเทาน้ัน 
 

-กรณี เด็กเดินทางกับ คุณพอ หรือ คุณแม ทานใดทานหน่ึง  
ตองขอใบยินยอมจากเขต ที่ระบวุา พอ แม อนุญาตใหเด็กเดินทางกบัใคร พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ และนําไปใหทางกงสุลใหญ (แจงวัฒนะ)หรือ MRT คลองเตย ประทับตรารบัรอง 
(สําคัญมากหากไมไดประทับตราสถานทูตจะปฎิเสธการยื่นขอวีซา) เอกสารท่ีใชยื่นตองเปนตัวฉบับ
จริงประทับตราจริงเทาน้ัน 
 

-กรณี ผูปกครองมีการหยาลาง  
1.อํานาจปกครองบตุรทั้งสองฝ�าย แตเด็กเดินทางกับทานใดทานหน่ึง จะตองขอใบรับรอง

จากเขตใหเด็ก พรอมนําไปประทับตราที่กรมการตางประเทศ และแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ  
2.อํานาจในการปกครองบุตรอยูที่ฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง จะตองนําเอกสารจากทางราชการท่ีระบุ

เน้ือความวา เด็กอยูในการปกครองของฝ�ายใดตัวจริง ไปประทับตราท่ีกรมการตางประเทศ และ
แปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ เชน ทายใบหยา 
 



 

 

-กรณีเด็กเดินทางกบั พอ แม ท่ีมีวีซาแลว แตตัวเด็กยังไมมี  
ตองทําจดหมายรับรอง ท่ีระบุเน้ือความวา ตัวเด็กจะเดินทางกับ พอ แม ท่ีมีวีซาในการเดินทางแลว 
ไปในเสนทางที่จะไป และ ใหระบุเลขพาสปอรต และ เลขวีซาในจดหมายดวย เขียนช้ีแจงมา พรอม
ถายสําเนาหนาพาสปอรต และหนาวีซามา   
 

******ใบยินยอมจากเขต มีอายุไมเกิน 30 วัน จากวันย่ืนวีซา ****** 
 
สําหรับกรณีที่มีการออกคาใชจายใหกัน ตองเปนคนในครอบครัวเทาน้ัน  

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

เทาน้ัน ยอนหลัง 3 เดือน เงินในบัญชีควรจะมี 50,000 – 100,000 บาท (ชื่อในเอกสารเปน
ภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบนหนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศูนยรับยื่นจะปฎิเส
ธการยื่นขอวีซาทันที) กอนวันยื่น 7 วัน รบกวนใหผูสมัคร อัพเดทสมุดบัญชีใหเห็นยอดเงนิ
เคลื่อนไหวไมเกิน 7 วนัจากวันยื่น และถายเอกสาร หนาสมุดบัญชแีละหนาอัพเดทลาสุดอยางละ 1 
ใบ พรอมถือสมุดบญัชีธนาคารเลมจริงมาในวันยื่น) 

3.เอกสารยืนยันความสัมพันธ ท่ีออกจากหนวยงานของรัฐ 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 ของบริษัท ไมเกิน 15 วัน  
3. สเตทเมนจากธนาคารที่เปนบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 เดือน  
4.หลักฐานทางการเงินสวนตัวยอดไมต่ํากวา 15,000 บาท สเตทเมนจากธนาคารที่เปน

บัญชีออมทรัพยเทาน้ัน ยอนหลัง 3 เดือน (ช่ือในเอกสารเปนภาษาอังกฤษสะกดตรงตามช่ือบน
หนาพาสปอรตทุกตัวอักษร ผิดตัวเดียวทางศนูยรับยื่นจะปฎิเสธการยื่นขอวีซาทันที) กอนวันยื่น 7 



 

 

วัน รบกวนใหผูสมัคร อัพเดทสมุดบัญชีใหเห็นยอดเงินเคลื่อนไหวไมเกิน 7 วันจากวนัยื่น และถาย
เอกสาร หนาสมุดบัญชีและหนาอัพเดทลาสุดอยางละ 1 ใบ พรอมถอืสมุดบัญชีธนาคารเลมจริงมา
ในวันยื่น)  
 
ขอพึ่งระวัง 
 
***ช่ือในเอกสารแปลตองสะกดตรงตามช่ือในหนาพาสปอรต ผิดตัวเดียวสถานทูตจะถือวาเปนคน
ละคนทันที 
หากมีการเปลี่ยนช่ือนามสกุล ตองแปลชื่อ นามสกุลตามฉบับไทย และแปลใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล
เพ่ิมเติม***  
*** ป พ.ศ. ในเอกสารแปลตองเปลี่ยนเปน ค.ศ. ทั้งหมด *** 
***วันยื่นวีซาจะตองทําการอัพเดทยอดเงินในบัญชีผานสมดุบัญชีธนาคาร โดยแสดงยอดลาสุดไม
เกิน 7 วันจากวันยื่น พรอมถายสําเนาหนาแรก และหนาลาสุดมาในวันย่ืนวีซา*** 
*** เอกสารทุกอยางที่ใชในการย่ืนวีซา มีอายไุมเกิน 30 วันจากวันยืน่วีซา *** 
 
หมายเหตุ : สถานทูตมสิีทธิที่จะเรียกตัวผูสมัครเพ่ือไปสัมภาษณหรือสแกนนิ้วใหม หรือเรียกเก็บ
เอกสารเพ่ิมเติมจากตัวผูสมัครไดโดยไมผานบริษัททัวร 
รูปถาย 2 ใบ 

 
ตัวอยางรูปถาย วีซาอิตาล ี
หนาตรง พื้นหลังขาว ไมใสแวนและเครื่องประดับ 
***รูปถายหามซํ้ากับหนาวีซาเชงเกนเกาท่ีเคยมี** 
***ทางบริษัทไมมีนโยบายการแปลเอกสารให หากตองการแปลทางบริษัทคิดคาใชจาย 500 บาท 
ตอ 1 ใบ *** 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดในการขอย่ืนวีซาประเทศเชงเกน 
** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!!** 

กรูณากรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

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

ไมเคย 
เคย 

 
 



 

 

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

 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยพิมพลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย 

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

 
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาหรือไม 

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

 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
        ตัวผูขอวีซาเอง 
        มีผูอ่ืนออกให ช่ือผูออกคาใชจาย ........................................................ ความสมัพันธ..................... 
 


