
 

 

รหัส VTG 2000046 
ทัวร  Mono Italy อิตาลี 8 วัน (TG) 
มิลาน – เวโรนา – ปาโดวา – โบโลญญา – ฟลอเรนซ – ลุกกา – ซิงเควเทอรเร – เจนัว –  
ซานตามารเกอริตาลิกูเร – พอรโตฟโน – โคโม 
 

 



 

 

 
บินตรง...โดยสายการบินไทย (TG) 

 
มิลาน เมืองใหญและมีจํานวนประชากรสงูที่สุดในอิตาลแีละยังไดชื่อวาเปนศูนยรวมของ

แฟชั่นดีไซนเนอรชื่อดังของอิตาล ี 
เวโรนา เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มีเคาเร่ืองความจริงของการขดัแยงกันของ 2 ตระกูล

อิทธิพลของเมืองน้ี ประพันธโดยวิลเลียมเช็คสเปยร กวชีาวอังกฤษที่โดงดังไปทั่วโลก  
ปาโดวา   หรือเมืองแพดัว เมืองในแควนเวเนโต และเปนเมืองหน่ึงใน 20 แควนที่ตั้งอยู  
                ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

และยังเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการโทรคมนาคมของบริเวณน้ี เปนเมือง
เกาแกที่สุดของภาคเหนือ 

โบโลญญา  เมืองหลวงของแควนเอมิเลียโรมัญญา 1 ใน 20 แควนของประเทศอิตาลี โดยตวัเมือง
น้ันตั้งอยูระหวางแมน้ําโปกบัเทือกเขาอัลเพนไพน และยังเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยท่ี
เกาแกที่สุด 

ฟลอเรนซ  นครที่รุงเรืองสุดในชวงยุคทองของศิลปะอิตาลี เมืองที่ไดรับเลือกโดยองคการยูเนสโก
ใหขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 1982 มี จตัุรัสดูโอโม ทีต้ังของ มหาวิหาร
แหงเมืองฟลอเรนซ ที่สวยงามและยิ่งใหญ  

ซิงเควเทอรเร หมูบานเล็กๆ บริเวณริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ที่มีความหมายวา ดินแดนทั้งหา 
The Five Land หรอืดินแดนแหงความงดงาม ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันเหนือทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย ประกอบไปดวย 5 หมูบาน ที่ซอนตัวเองอยู
หางไกลจากสายตาของคนภายนอก ซึ่งไดแก Monterosso Al Mare, Vernazza 
Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมูบานน้ีมีหุบเขาลอมรอบ 
มีแมน้ําเปนฉากดานหนา ทําใหสถานที่แหงน้ีมีความสวยงามตามธรราชาติราวกับ
ภาพวาดของจิตรกรเอก  

เจนัว  เมืองทาทางการคาทางทะเลท่ีสําคัญทางตอนเหนือของอิตาลีถือเปนเมืองทาท่ีสําคัญ
ยิ่งเปรียบประดุจเสนเลือดใหญของประเทศมาอยางยาวนานและเปนเมืองทองเที่ยว
ชื่อดัง เปนศูนยกลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต และยังเปนบานเกิด
ของนักเดินเรือช่ือดังผูคนพบทวีปอเมรกิา คริสโตเฟอร โคลัมบัสดวย  



 

 

ซานตามารเกอริตา  ดินแดนสวรรคของนักทองเที่ยว อยูบนชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเน่ียน ตั้งอยู
ไมไกลจากเมืองเจนัว เปนอีกเมืองหน่ึงที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณดวยอาคาร
บานเรือแบบอารตนูโวท่ีตกแตงดวยสีสันฉูดฉาด แดง เหลอืง ชมพู ดูมีชวีิตชีวา และ
วิลลาตางๆ ที่สรางอยูบนเนินเขาที่รายลอมเมืองน้ี และมีชายหาดสวยงามพรอมทา
จอดเรือยอรชของเหลาบรรดาเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลก  

โคโม  เมืองริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกบัชื่อเมือง ซึง่ไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของ
อิตาลี ในแควนลอมบารเดีย ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง
เทือกเขาแอลป� ทะเลสาบโคโมลอมรอบดวยภเูขาสูงทีย่ังมีป�าไมเขียวชะอุม มีกําแพง
ธรรมชาตเิปนฉากหลังอันงดงามอลังการใหกบัดินแดนบริเวณน้ี และมีหิมะปกคลุมอยู
ตลอดป  

 
กําหนดการเดินทาง 7-14 ก.พ. / 15-22 มี.ค.2563 

 
วันแรก สุวรรณภูมิ 

 
22.00น. นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเตอร 

สายการบิน Thai  Airways เคานเตอรเช็คกรุป (ROW) D7-12 เจาหนาท่ีพรอม
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน เอกสารและสัมภาระ 

 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ

เดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของ
ทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนา

หลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 

 
 
 
 



 

 

วันที่สอง มิลาน-เวโรนา (อิตาลี) 
 
00.35 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาล ี โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG-940  
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินมารเพ็นซา ประเทศอติาลี ใหทานผานขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ รถโคชรอรับจากน้ันนําทานเดินทางเขาตัวสู 
เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมืองหลักของแควนลอมบารเดียและเปนเมือง
สําคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มชีื่อเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ ซึ่งมิลานถูก
จัดใหเปนเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกบันิวยอรค  ปารีส  ลอนดอน และ
โรม นอกจากน้ียังเปนที่รูจักในดานอุตสาหกรรม ผาไหม และแหลงผลิต
รถยนต อัลฟา โรมโีอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรมิลานและสโมสรฟุตบอลเอซี
มิลาน นําทานเดินทางสู Sforza Castle ป�อมปราการแหงมิลานท่ีถือวาใหญที่สุด
ในยุโรป สรางขึน้ตัง้แตศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก สฟอรซา ดยุคแหงมิลานตอมา
ไดมีการบรูณะเพ่ิมเติมในชวงศตวรรษที่ 16-17 ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑและแกลเลอร่ี
เก็บงานศิลปะ นําทานเดินชมภายนอกของป�อมปราการ นําทานชมจตัุรัสสกาลาและ
รูปปم�นดาวินชี และใหทานถายรูปและชมความยิ่งใหญภายนอกของ มหาวิหารแหง
เมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหนิออนแบบกอธิคที่ใหญเปนอันดับ 3 ใน
ยุโรป สรางในป ค.ศ.1386 ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเปนสถาปตยกรรม
แบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ใชเวลาสรางนานถึง 500 ป มคีวามวิจิตร
งดงามและประดับประดาไปดวยรปูปم�นนับกวา 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลม
จํานวน 135 ยอด บนสุดมีรปูปم�นทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู 
มีลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรียพระเจาวิกเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมาคือ
สถานที่จัดงานสําคัญตางๆ ในบริเวณเดียวกนัยังเปนที่ต้ังของ แกลเลอรี่ วิคเตอร เอ็ม
มานูเอล ที่นับวาเปนชอปปم�งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลมีากวา 100 ป พรอมถายรปู
กับอนุสาวรียของ ลิโอนารโด ดารวินช ีจิตรกรเอกที่โดงดงัจากภาพโมนาลิซา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บาย นําทานเดินทางตอสูเมืองเวโรนา Verona (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมืองดังจากนิยายรกัอมตะที่มีเคาเร่ืองความจริงของการขดัแยงกันของ 2 ตระกูล



 

 

อิทธิพลของเมืองน้ี โรมิโอและจูเลียส ฝมือการประพันธของวิลเลียมเช็คสเปยร กวี
ชาวอังกฤษที่โดงดังไปท่ัวโลก นําทานเดินผานชมอารีนา สนามกีฬาโรมันโบราณท่ี
ยังคงความสมบูรณแบบไวไมดอยไปกวาโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรม จากน้ันเดินชมยาน
เมืองเกาของเวโรนา ที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบโบราณ นําทานสู “จตุรัสเออรเบ” ที่
รายลอมไปดวยคฤหาสน, วังเกาของตระกูลท่ีเคยปกครองเวโรนา ระหวางทางผาน
ชมความยิ่งใหญภายนอกของ “โรมัน อารีนา” สนามกีฬากลางแจงแบบโบราณใน
สมัยโรมัน นําทานชมและถายรูปภายนอก “บานของจูเลียต” ปจจุบนัหนาบานจูเลียต
คือราน Armani ชมระเบียงหินออนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู โดยมโีรมิโอมาคอยเฝ�า
ขอความรักอยูดานลางตัง้อยูที่บานเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโลในเมืองเวโรนาบริเวณ
บานมีรปูปم�นจูเลียตทีเ่ปนบรอนซปم�นโดย N.Costantini วากันวาใครอยากสมหวังใน
เร่ืองความรกัก็ใหไปจบัที่หนาอกของจูเลียต นอกจากน้ีภายในบริเวณกําแพงบานจู
เลียตยังมีการเขียนแสดงความรกักันมากมายจนแทบไมเหน็สีกําแพงเดิม และยังมี
บริการโทรศัพทสําหรับคนที่ไมไดมากับคนรกัใหไดเซยฮัลโหลหากันวาโทรมาจากบาน
จูเลียตแหงน้ี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 นําทานเขาสูที่พักในเขตเมืองซานมารติโน บวน อัลเบอรโก SHG Hotel Catullo 

หรือระดับเทียบเทา 
 
วนัที่สาม เวโรนา-ปาโดวา-โบโลญญา-พราโต  
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูเมืองปาโดวา หรือเมืองแพดัว Padova เมืองในแควนเวเนโต 

และเปนเมืองหน่ึงใน 20 แควนที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาล ี
และยังเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการโทรคมนาคมของบริเวณน้ี 
ปาโดวายังไดถกูรวมเปนสวนหน่ึงของเวนิสในเขตปริมมณฑลปาโดวา-เวนิส เปนอีก
ดินแดนหน่ึงแหงการทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเขตคาบสมุทรอิตาลี ปาโดวา 
ถือเปนเมืองเกาแกที่สุดของภาค 



 

 

  เหนือและมีสถานที่มากมายท้ังสิ่งกอสรางที่วาเปนศูนยกลางทางประวัติศาสตร (ใช
เวลาเดินทางประมาณ1 ชัว่โมง) นําทานชมเมอืงที่เกาแกที่สุด จัตุรัสเดลลา ราโจเน 
หรือ Palazzo Della Ragione ประกอบดวยอาคารยุคกลางที่ถกูสรางขึ้นใน
รูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีความยาวกวา 81.5 เมตร ความกวาง 27 เมตรและมีความ 
 สูง 24 เมตร โดดเดนไปดวยหลังคาขนาดใหญมีระเบียงเปดกวาง ภายในตกแตงดวย
จิตรกรรมฝาผนังทีง่ดงาม สามารถเดินชมตอเน่ืองไปยังจัตรุัสเดลลา เออเบ Piazza 
Della Erbe อีกจัตุรัสหน่ึงที่อยูไมไกลจากปาลาซโซเดลลาราโจเน ภายในจัตุรัสแหง
น้ีเปนแหลงคาขายและมีผูคนมากมายออกมาพบปะสงัสรรคกัน และอีกจัตุรัสหน่ึงคือ
จัตุรัสเดอิสิโนรี Piazza Dei Signori จัตรุัสที่ต้ังอยูติดกบัปแอซซาเดลลาเออเบ 
เปนจัตุรัสท่ีลอมรอบไปดวยโรงแรมที่พักตางๆ ชมหอนาฬิกาดาราศาสตรที่สวยงาม
มากแหงหน่ึง ตวัอาคารถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.1428 จากน้ันเดินชมจตัุรัสปราโต
เดลลาวัลเล Prato della Valle หน่ึงในสัญลักษณที่มีชื่อเสียงและมีความงดงาม
มากแหงหน่ึงของเมืองปาโดวาเปนหน่ึงในจตัรุัสท่ีใหญที่สุดในอิตาลีและเปนหน่ึงใน
จัตุรัสท่ีใหญที่สุดในทวีปยุโรปอีกดวย เดินชมรูปปم�นพรอมถายรูปเปนที่ระลึกกับบุคคล
ที่มีชื่อเสียงกวา 78 รูปปم�น ตั้งเรียงรายไปรอบๆคลองน้ําทีล่อมรอบจัตุรัสแหงน้ี ชม
ภายนอกของมหาวิหารเซนตแอนโทน่ี อีกหน่ึงคริสตจักรที่มชีื่อเสียงที่สุดของเมืองปา
โดวา โดยตวัวิหารถกูสรางขึ้นในชวงป ค.ศ.1232-1301 สรางดวยหนิออนทีม่ีความ
โดดเดนทางดานสถาปตยกรรมแบบผสมผสานระหวางโกธิค-บาร็อกและโรมัน 
ปจจุบันวิหารแหงน้ีเปนจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญทั่วทุกมุมโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองโบโลญญา Bologna เมืองหลวงของแควนเอมิเลียโรมัญญา 

1 ใน 20 แควนของ ประเทศอิตาลี (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) โดยตัว
เมืองน้ันตั้งอยูระหวางแมน้ําโปกบัเทือกเขาอัลเพนไพน นอกจากน้ันยังเปนหนึ่งใน
เมืองยุคกลางที่ไดรบัการรักษาไวเปนอยางดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป และยังเปนที่ต้ัง
ของมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุดคือ Alma Mater Studiorum นําทานเดินชมบริเวณ
จัตุรัสมัจโจเร Piazza Maggiore จัตุรัสขนาดใหญที่ต้ังอยูใจกลางเมืองเกา ที่
ลอมรอบดวยโบสถซานเปโตรนิโอ ที่สรางขึ้นเพ่ือถวายแดนักบุญเปโตรนิโอ
พระสังฆราชองคแรกของโบโลญญา รวมถงึซิต้ีฮอลลหรือศาลาวาการเมือง  



 

 

 ลานน้ําพุเทพเนปจูนและอาคารปาวาซโซ เดล โพเดสตา ใหทานเดินเลนชมเมืองและ
ถายรูป สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองพราโต Prato (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เมืองสําคัญอีกเมืองหน่ึงในแควนทัสคานี ตัง้อยูบนระดบั
ความสูง 768 เมตรจากระดบัน้ําทะเล และเปนเมืองใหญเปนอันดับ 2 ใน  
 แควนทัสคานี และใหญเปนอันดับ 3 รองจากกรงุโรมและฟลอเรนซ   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Art Museo หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่  พราโต-ฟลอเรนซ-ลกุกา-ซิงเควเทอเร-เจนัว 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองฟลอเรนซ นครทีรุ่งเรืองสุดในชวงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใช

เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  นําทานเขาสู เขตเมืองเกา ของฟลอเรนซ ที่ไดรับ
เลือกโดยองคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ. 1982 เดินชม
ความสวยงามบรเิวณ จัตุรัสดูโอโม ทีต้ังของ มหาวิหารแหงเมืองฟลอเรนซ ที่
สวยงามและยิ่งใหญ ชมจัตุรัสซิกนอเรีย, สะพานเกาเวคคิโอ ที่ทอดขามแมน้ําอารโน 
ซึ่งอดีตเปนแหลงขายทองคําท่ีเกาแกของฟลอเรนซและยังคงอนุรักษ บรรยากาศแบบ
ดั่งเดิมไวไดอยางด ีชมทัศนียภาพของตัวเมืองที่มีแมน้ําอารโน ไหลผานนครที่ยังคง
รักษาสถาปตยกรรมโบราณไวอยางนาช่ืนชม สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมือง
ลุกกา Lucca ตัง้อยูในแควนทอสคานา ทางตอนกลางของอิตาลี (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมตัวเมืองตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําแซรคิโอ มีเมืองหลวงชื่อลุกกา เปน
ชื่อเดียวกับช่ือจังหวัด และชมเขตกําแพงเมืองที่มาจากยุคฟم�นฟูศิลปวิทยาท่ีลอมรอบ
ตัวเมืองอยู จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองลาสเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิ
กูเรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยูระหวางเมืองเจนัวและปซา บริเวณอาวลิกู
เรีย หน่ึงในอาวที่มคีวามสําคัญทางดานการคาและการทหาร (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเปลี่ยนการเดินทางตอโดยรถไฟสู เมืองซิงเควเทอรเร Cinque Terre 
หมูบานเล็กๆ ที่ตั้งอยูบริเวณริมชายฝم�งริเวียราของอิตาลี ทีม่คีวามหมายวา 
ดินแดนทั้งหา The Five Land หรือดินแดนแหงความงดงาม ตั้งอยูบนหนาผาสูงชัน
เหนือทะเลเมดิเตอรเรเนียนบริเวณชายฝم�งแควนลิกูเรีย ประกอบไปดวย 5 หมูบาน ที่
ซอนตัวเองอยูหางไกลจากสายตาของคนภายนอก แผนดินที่ยากจะเขาถึงไดโดยงาย 
ไดแก Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 
Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบานน้ีมีหบุเขาลอมรอบ มีแมน้ําเปนฉากดานหนา ทํา
ใหสถานที่แหงน้ีมีความสวยงามตามธรราชาติราวกบัภาพวาดของจิตรกรเอก 
ประกอบกบัเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติและไดรับการขึ้นทะเบยีนเปนมรดกโลก
จากองคการยูเนสโกอีกดวย ซึ่งหมูบานทั้งหาน้ียังคงสภาพด้ังเดิมมาตั้งแตศตวรรษที่ 
11 นําทานเดินเลนชมความงามของหมูบานที่มีสีสันสวยงาม สรางลดหลั่นกันตามเนิน
ผาริมทะเล ใหทานเดินเลนชมหมูบานริโอแมกจิโอเร Riomaggiore หมูบานประมง
เล็กๆ ที่มีเสนหและมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุกตา บานเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กันบนหนา
ผาท่ีปกคลุมดวยตนไมเขียวขจีตัดกับน้ําทะเลเมดิเตอรเรเนียนสีเทอควอยส 
โดยเฉพาะในฤดรูอน ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย และเดินชมหมูบานอีกแหงหน่ึง 
มอนเตรอสโซ Monterosso Al Mare หมูบานที่ใหญและขึ้นชื่อที่สุด เน่ืองจาก
เปนเพียงหมูบานเดียวที่มีชายหาดใหนักทองเที่ยวลงไปน่ังเลนพักผอนไดจริง และ
คึกคักมากในชวงฤดูรอน มอนเตรอสโซแบงหมูบานออกเปน 2 ดาน หากนับจาก
สถานีรถไฟ ดานทิศเหนือเปนสวนของบานตากอากาศ มีรานคาเสียเปนสวนใหญ 
สวนทิศใตเปนที่ตั้งของหมูบาน จะไปทางดานทิศใตน้ันตองเดินลอดอุโมงคที่เจาะ
ผานชองเขาเขาไปตัวชุมชนที่น่ีเปนชุมชนที่ใหญที่สุด และเปนชุมชนแรกที่กอตั้งขึ้น
ในบรรดา 5 หมูบาน เดินชมภายนอกวิหารนักบุญจอหนเดอะแบ็พทิสต Chiesa 
di San Giovanni Battista สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 13-14 เปนโบสถเล็กๆ 
มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบบาร็อค ทําจากหินออนสลับสีขาวดําเปนลายขวาง
พาดตัววิหารทั้งดานนอกและดานใน มีเวลาใหทานถายภาพงดงามตามอัธยาศัย  
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเลอเวนโต Levento เมืองริมทะเลอิตาเลี่ยนริเวียรา 
รถโคชรอรับทานที่เมอืงเลอเวนโต นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว Genoa (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองทาทางการคาทางทะเลท่ีสําคัญทางตอนเหนือ



 

 

ของอิตาลีถือเปนเมืองทาท่ีสําคัญยิ่งเปรียบประดุจเสนเลือดใหญของประเทศมาอยาง
ยาวนาน มคีวามรุงเรืองอยางยิ่งในอดีตจนถงึศตวรรษที่ 18 ถูกกองทัพของ
จักรพรรด์ินโบเลียนบุกเขายึดครองและผนวกดินแดนแหงน้ีเขาเปนสวนหน่ึงของ
ฝร่ังเศส แตเปนเพียงระยะเวลาสั้นๆ เมื่อนโปเลียนเส่ือมอํานาจลง เจนัวไดมีโอกาส
กลับมาฟم�นฟูบานเมืองและกลับเขามาเปนสวนหน่ึงของอิตาลีอีกครั้งจวบจนปจจบุัน 
ปจจุบันเจนัวเปนเมืองที่สามารถทํารายไดเขาประเทศไดเปนอยางเสมอตนเสมอ
ปลายท้ังเปนเมืองทาสําคัญและเปนเมืองทองเที่ยวช่ือดัง เปนศนูยกลางเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ไดแก เฟยต อัลฟ�าโรมิโอ แลนเซีย เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Mercure Genoa San Biagio หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่หา เจนัว-ซานตามารเกอริตาลิกูเร-พอรโตฟโน-ชอปปم�ง Fidenza Village 

Outlet-มิลาน (อิตาลี) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซานตามารเกอริตา Santa Margherita Ligure ดินแดน

สวรรคของนักทองเท่ียว อยูบนชายฝم�งทะเลเมดเิตอรเรเน่ียน ต้ังอยูไมไกลจากเมืองเจ
นัว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนอีกเมืองหน่ึงที่มีความสวยงามและมี
เอกลักษณดวยอาคารบานเรือแบบอารตนูโวท่ีตกแตงดวยสีสันฉูดฉาด แดง เหลือง 
ชมพู ดมูีชวีิตชีวา และวิลลาตางๆ ที่สรางอยูบนเนินเขาท่ีรายลอมเมืองน้ี และมี
ชายหาดสวยงามพรอมทาจอดเรือยอรชของเหลาบรรดาเศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลก ให
ทานถายรูปกบัรปูปم�นของคริสโตเฟอรโคลัมบสั ผูคนพบอเมริกา และนําทานโดยสาร
รถมินิบัส (Private Minibus) เพ่ือนําทานเดินทางสูเมืองพอรโตฟโน 
Portofino ฉายาราชินีแหงเมดิเตอรเรเน่ียน หรือ Pearl of the World อดีตเปน
หมูบานชาวประมงเล็กๆ ปจจุบันไดกลายเปนเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
อิตาลี ดวยความสวยงามของภูมิประเทศ ชายหาดที่สวยงาม และอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดป บานเรือนสรางขึ้นตามเนินเขาริมชายฝم�งดวยสีสันอันสวยงาม บางชวงเปนทา



 

 

เทียบเรือยอรชที่ดูหรูหรา เปนเมืองที่เหมาะกบัการพักผอนตากอากาศ ซึ่งชาวเมือง
และนักทองเที่ยวมาทองเท่ียวอยางมากมายในแตละป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางกลับดวยรถโดยสารมินิบัส และรถโคชรอรับทานเพ่ือนําทานเดินทาง

ตอสู ฟเดนซา Fidenza (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ต้ังอยูใน
เขตประเทศอิตาลี ระหวางเมืองเวนิสและเมืองมิลาน ใหชอปปم�งสินคาตางๆ ที ่
Fidenza Village Outlet แหลงรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนําในราคาพิเศษ อาทิ 
Armani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, 
Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph 
Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, 
Samsonite, Swatch เปนตน  

 สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเขาสูที่พักในเขตมืองมิลาน Novotel Malpensa 
หรือระดับเทียบเทา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม จากน้ันใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย 
 
วันที่หก มิลาน-โคโม-มิลาน (อิตาลี) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโคโม Como (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) นําทานชม

และถายรูปอนุสรณสถานทหารของเมืองโคโม มีลักษณะหอสูง 30 เมตร หันหนา
ออกสูทะเลสาบโคโม ภายในประกอบไปดวยเสาหินแกรนิตที่มีน้ําหนักถึง 40 ตัน
พรอมกับการสลักช่ือของเหลาทหารที่รวมรบในสงครามโลกคร้ังที่ 1 กวา 650 นาย 
ใกลกันน้ันเปนมหาวิหารโวเทียโนหรือวหิารโวลทา ไดรับการกอสรางขึ้นเน่ืองใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ป ดวยรปูแบบการตกแตงแบบนีโอคลาสสิค ใหทาน
ถายรูปและชมภายนอกมหาวิหาร และวิหารโคโม ที่สรางขึ้นในรปูแบบโรมันคาทอลิค 
ถือเปนอาคารที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของแควนลอมบารเดีย ใหทานเดินเลนชมโบสถ
สําคัญตางๆ บริเวณรมิทะเลสาบโคโม ซึง่ไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของ
อิตาลี ในแควนลอมบารเดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป� 



 

 

ทะเลสาบโคโมลอมรอบดวยภูเขาสูงที่ยังมีป�าไมเขียวชะอุม หลายจดุบนชายฝم�งเปน
ชองเขาแคบและหนาผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทอืกเขาแอลป�ยาว
เหยียดสุดสายตาเปนกําแพงธรรมชาติที่สรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับ
ดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลป�น้ันมีหิมะปกคลุมอยูตลอดป จึงทําใหสามารถเลนสกี
หิมะไดตลอดเวลา จึงเปนจุดดงึดูงใหผูคนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาทองเท่ียวพักผอนกัน
อยางไมขาดสาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูเมืองมิลานอีกครั้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย  ใหทานมีเวลาชอปปم�งเพิ่มเติมจากยานน้ีพรอมอิสระใหทานเลือกทานไอศครีมแสน

อรอยและรานคารานอาหารตางๆ มากมายจากยานเมืองเกาและใจกลางเมืองมิลาน  
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่า

ภายในจัตุรัสตามอัธยาศัย** 
                สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเขาสูท่ีพัก Novotel Malpensa หรือระดบัเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด มิลาน-สนามบนิมารเพ็นซา (อิตาลี) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย จากน้ันใหทานเช็คเอาทจากที่พัก  

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินมารเพ็นซา 
13.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินมารเพ็นซา โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG941 
 
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
05.55 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ... 
 

**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของ
ทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลาย

เดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 



 

 

 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  และหากที่พักตามรายการไมได
รับการยืนยัน บริษัทฯ ขอทําการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกลเคียงให  

ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
  อัตราคาเดินทาง      7-14 ก.พ. / 15-22 มี.ค.2563 
 

Mono Italy 
โมโน อิตาลี 8 วนั  (TG) 7-14 ก.พ.63 15-22 มี.ค.63 

ผูใหญ ทานละ 45,900 54,300 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน 43,900 52,300 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มี
เตียงเสริม 41,900 50,300 

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 4,900 7,500 
ทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลว มาเดินทางรวมกบั

คณะ ทานละ 
27,900 33,300 

 
**ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน** 
**ไมรวมคาบริการดานนัดหมายวีซาและเอกสารดานวีซาทานละ 3,900 บาท //  
คาทิปคนขับ, ทิปไกดทองถิ่น และคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท  
เรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทาน และจะตอง

ชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 
 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15วัน ดังน้ันจึงขอ

ความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้
เพ่ือเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดง
ตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 กรณีทานที่ตองการอยูตอ ชําระคาธรรมเนยีมในการทําตั๋วอยูตอที่สนามบินเดิมไดไมเกิน 7 
วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากตนทาง คาธรรมเนียม 4,500 บาทตอทาน แตทั้งน้ีขึ้นอยู
กับในวันนัน้ๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได และการย่ืนวีซาจะตองแยกย่ืนวีซาเด่ียว 
ประกันตางๆ ผูเดินทางจะตองซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมกับวันที่เดินทาง ซึ่งคาใชจาย
เหลานี้ไมรวมในราคาทัวร 

 กรณีทานที่มีตั๋วโดยสารแลว แลวเดินทางไมพรอมหมูคณะ ตรวจสอบตารางการเดินทาง
ของทานวามีการพํานกัอยูในประเทศอื่นมากกวาในประเทศสวติเซอรแลนดหรือไม หากมี
และระยะเวลาในการพํานักนานกวาในเขตประเทศสวิตเซอรแลนด ทานจะตองดําเนินการ
ย่ืนวีซาที่ประเทศน้ันๆ แทน โดยทานจะตองดําเนินการดวยตนเอง โดยคาธรรมเนียมและ
คาบริการในการย่ืนวีซาประเทศน้ันๆ ไมไดรวมในราคาทัวรเชนเดียวกัน 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Thai Airways เสนทาง กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ 

ชั้นประหยดั 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2-3 / หอง) *บางโรงแรมหรือบางเมืองอาจไมมีหองแบบ 3 

เตียงใหบรกิาร* 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ, คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาบรกิารหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ่งเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป 
และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภยัการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 12 พ.ย.2562 หากมเีพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามัน
หรือภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน   

 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาเชงเกนและบริการดานเอกสารนัดหมายและงานวีซา ทานละ 3,900 

บาท เรียกเกบ็และชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 
 คาทิปพนักงานขับรถ,คาทิปไกดทองถิ่นและคาทิปหัวหนาทัวร เดินทางไป-กลบัพรอมคณะ ทาน

ละ 1,800 บาท เรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครือ่งด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรดี หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมายหรือคาอาหารที่ไมไดระบุไว
ในรายการ 

 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร)  
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาบรกิารพนักงานยกกระเป�าทุกแหง 
 คาประกันภัยการเดินทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร 
 คาภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 



 

 

การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวรสวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ 
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามดัจําท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

มัดจําคาตัว๋โดยสารของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมคืนคามดัจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมเีหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบและชดเชยคาเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณจลาจล
ตางๆ และอ่ืนๆ ที่มีเหตุทําใหไมสามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการเดินทางของรายการ
ทัวร  



 

 

 บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิง่ของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในรายละเอียดของการแพอาหารรุนแรง หรือการแพอาหารหลายชนิด
ของผูเดินทาง ดังน้ันทานที่แพอาหารเล็กนอยควรเตรียมยาประจําตัวไปดวย หรือไมสามารถ
จองทัวรไดในกรณีทานที่แพอาหารหลายชนิดหรือแพอาหารในระดับรุนแรง 

 ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนทีเ่กิน 

 ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล



 

 

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

 หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตยีงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ  
 

o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 
จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  

 

หลกัฐานการยื�นวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื�นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครั �งที�มีการเดินทางเพื�อสแกนลายนิ�วมือที�ศนูยย์ื�น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า �� วนัทําการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที�สถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านั �น 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูงา่ยขึ�น 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื�นวซี่า ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื�อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

 

- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา (ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ 

บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายตุํ่ากวา 20 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมีบตัรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสําเนา

สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกุลของผูย่ืนคํารองขอวีซาในเอกสารการงาน ตองสะกดใหตรง
ตามหนงัสือเดินทาง มิเชนนั้น สถานทูตจะไมรับพิจารณา (สําคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 

โดยมรีายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน (หนังสือรับรองการทํางาน
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่วีซา) เปนตน 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัว
จริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจบุัน, วันเดือนปที่เริม่ทํางานกับหนวยงาน หรือ 
องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชดุ (หนังสือรบัรองการทํางาน
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรอื 
สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํ่ากวา 3 เดือน 
พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบตุร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

 
- กรณีทานที่วางงาน ไมมีรายได  จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ

ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด  (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา  ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปน
นักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปนภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 

o หลักฐานการเงิน   
- ใชสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยสวนตัว อัพเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนพรอมถาย

สําเนายอนหลัง 6 เดือนแสดงช่ือเจาของบญัช ี โดยช่ือและนามสกุลตองสะกดให
ถูกตองตามหนาหนังสือเดินทาง  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ 
พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจบุัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมบีางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จาก
ธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมตํ่ากวา 7 วันนบัจากวันนัด
หมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยงัคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทํา
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจรงิ อาทิ ไม
มีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแตละ
บุคคล เปนตน  



 

 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ 
เชน บญัชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีรบัรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลใน
ครอบครัวเปนภาษาอังกฤษพรอมระบคุวามสมัพันธเพ่ือช้ีแจงตอสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะ
คูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชกีารเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียน
สมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบญัชีนอย ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาตองทําจดหมายรับรอง
คาใชจายพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  

o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา
ราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสมัพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบดิาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรบัรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดี
ชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือ
หากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแกบตุรดวย 



 

 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 
 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานสามารถจะตองแจงความจํานง
แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยืน่วีซาและ
ทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายืน่เด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูต
ตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะ

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอ
ยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรอกเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกบัตอนนําเอกสารสงยื่นคํารอง
ขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

ในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวซีาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษยีณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรณุาใชแบบฟอรมน้ีและกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อป�องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษร

และเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสอืเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
     ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
 โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 
5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
  



 

 

    กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูที่ทํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
  
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
 
 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
   ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
    ต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................    รวม ........... วัน 
  กรณีที่ทานเคยไดวีซาเชงเกนแลว กรุณาระบุสถานทูตที่ออกวีซาให สถานทูตใด  ..................................................    
  ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
 กรณีทีท่านเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 


