ท่องเที่ยวประเทศอิตาลี 9 วัน 7 คืน
มิลาน-เจนัว-ซิงเควเทอร์เร่ -ลาเปเซีย-ปิซ่า-โรม-ฟลอเร้นซ์โบโลญญ่า-เวนิส-เวโรน่า-เบอร์กาโม่-ทะเลสาบโคโม่-เบลลาจิโอ
ชิมพิซซ่าและสปาเก็ตตี้หมึกดาสไตล์อิตาเลี่ยนแท้ๆ
ชมหอเอนปิซ่า ดื่มดา่ บรรยากาศซิงเควเทอร์เร่ดินแดน 5 หมู่บา้ น
เที่ยวเมืองสวยฟลอเร้นซ์ ดื่มดา่ บรรยากาศอันสวยงามของเกาะเวนิส
ล่องเรือทะเลสาบโคโม่และเดินเล่นที่เบลลาจิโอ,เที่ยวเมืองเก่าเบอร์กาโม่
และช้อปปิ้งแบรนด์ดงั ที่ McArthurGlen Designer Outlet

เทีย่ วไม่เหนื อ่ ย..พักก่อน 1 คืน...โดยสายการบิน Oman Air

บริษทั ฯ ขอนำท่ำนเดินทำงข้ำมขอบฟ้ ำสูป่ ระเทศอิตำลี ประทับใจกับดินแดนอันยิง่ ใหญ่และเคยรุ่งเรืองมำในอดีตกับ
จักรวรรดิโ์ รมันอันแสนศักดิส์ ทิ ธิบ์ นคำบสมุทรอิตำลี พบกับวัฒนธรรม, ศิลปะ และสถำปั ตยกรรมอันงดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แห่ง และยังเป็ นประเทศทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงแห่งคริสตศำสนำโลกแห่งนครวำติกนั กับเมืองต่ำง ๆ ดังนี้ :มิ ลาน
เมืองใหญ่และมีจำนวนประชำกรสูงทีส่ ดุ ในอิตำลีและได้ชอื ่ ว่ำเป็ นศูนย์รวมแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของอิตำลี
เจนัว
เมืองท่ำทำงกำรค้ำทำงทะเลทีส่ ำคัญทำงตอนเหนือของอิตำลีถอื เป็ นเมืองท่ำทีส่ ำคัญยิง่ เปรียบประดุจเส้น
เลือดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็ นเมืองท่องเทีย่ วชือดั
่ ง เป็ นศูนย์กลำงเทคโนโลยีและ
อุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ และยังเป็ นบ้ำนเกิดของนักเดินเรือชือ่ ดังผูค้ น้ พบทวีปอเมริกำ คริสโตเฟอร์
โคลัมบัสด้วย
ซิ งเควเทอร์เร่ หมู่บำ้ นเล็กๆ บริเวณริมชำยฝั ง่ ริเวียร่ำของอิตำลี ทีม่ คี วำมหมำยว่ำ ดินแดนทัง้ ห้ำThe Five Landหรือดินแดน
แห่งควำมงดงำม ตัง้ อยูบ่ นหน้ำผำสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชำยฝั ง่ แคว้นลิกเู รีย ประกอบไป
ด้วย 5 หมู่บำ้ น ทีซ่ ่อนตัวเองอยูห่ ่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก ซึง่ ได้แก่ Monterosso Al Mare,
Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บำ้ นนี้มหี ุบเขำล้อมรอบ มีแม่น้ ำเป็ นฉำก
ด้ำนหน้ำ ทำให้สถำนทีแห่
่ งนี้มคี วำมสวยงำมตำมธรรำชำติรำวกับภำพวำดของจิตรกรเอก
ปิ ซ่า
เมืองท่องเทียวชื
่ อ่ ดังของประเทศอิตำลี อดีตเมืองท่ำเรือชำยฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิ ซ่ำ1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
โรม
เมืองหลวงทีย่ งิ ่ ใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 2,000 ปี ชมเมืองและสถำนทีที่ เ่ ป็ น 1 น 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกและนครวำติกนั มหำวิหำรทีเ่ ป็ นศูนย์กลำงแห่งคริสต์ศำสนำนิกำยโรมันคำทอลิคของโลก
ฟลอเร้นซ์
นครทีร่ ุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตำลี เมืองทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดก
โลก เมือ่ ปี ค.ศ. 1982 มี จัตุรสั ดูโอโม ทีตงั ้ ของ มหำวิหำรแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่ วยงำมและยิง่ ใหญ่
เวนิ ส
เมืองท่องเทียวยอดนิ
่
ยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงมำเยือนเป็ นจำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดีตเมืองทีเ่ คยรำ่ รวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุคกลำงเกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ ล่องเรือพร้อมสัมผัส
บรรยำกำศอันแสนโรแมนติค
เวโรน่ า
เมืองดังจำกนิยำยรักอมตะทีมี่ เค้ำเรือ่ งควำมจริงของกำรขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ ประพันธ์
โดยวิลเลียมเช็คสเปี ยร์ กวีชำวอังกฤษทีโด่
่ งดังไปทัวโลก
่
โคโม่
เมืองริมทะเลสำบชือ่ เดียวกันกับชือ่ เมือง ซึง่ ได้ชอื ่ ว่ำเป็ นทะเลสำบทีส่ วยงำมทีส่ ดุ ของอิตำลี ในแคว้นลอมบำร์
เดีย ตัง้ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี บริเวณเชิงเทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขำสูงที ่
ยังมีป่ำไม้เขียวชะอุ่ม มีกำแพงธรรมชำติเป็ นฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กบั ดินแดนบริเวณนี้ และมีหมิ ะปก
คลุมอยู่ตลอดปี

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก

24 มี.ค.-01 เม.ย. / 5-13 เม.ย. / สงกรานต์!! 12-20 เม.ย.2566
วันหยุดยาว 26 เม.ย.- 04พ.ค. และ 26 พ.ค.- 03 มิ .ย.2566

กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) -มิ ลาน (อิ ตาลี)

06.00 น.

09.15 น.
12.35 น.
14.10 น.
18.20 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน
แอร์ เคาน์เตอร์ T เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง**
ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY-818
**เดิ นทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบิ นเปลีย่ นเป็ น 09.10 น. และถึงสนามบิ นมัสกัต เวลา 12.05 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ นาท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นมาร์เพ็นซ่า โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY-143
**เดิ นทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบิ นเปลีย่ นเป็ น 14.40 น. และถึงสนามบิ นมาร์เพ็นซ่า เวลา 19.45 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ นมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิ ตาลี นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรับ
สัมภำระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับจำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำตัวสู่ เมืองมิ ลาน หรือมิลาโน Milan เมือง
หลักของแคว้นลอมบำร์เดียและเป็ นเมืองสำคัญทำงภำคเหนือของประเทศอิตำลี มีช่อื เสียงในด้ำนแฟชันและ
่
ศิลปะ ซึง่ มิลำนถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชันในลั
่ กษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปำรีส ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงั
เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้ำนอุตสำหกรรม ผ้ำไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟำ โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์
มิลำนและสโมสรฟุตบอลเอซีมลิ ำน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม SHG Grand Milano Malpensa Hotel, Milan หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ อง

มิ ลาน-เจนัว-ลาเวนโต้-ซิ งเควเทอร์เร่-ลาเปเซีย

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนัว Genoa (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองท่ำทำงกำรค้ำทำงทะเลที่
สำคัญทำงตอนเหนือของอิตำลีถอื เป็ นเมืองท่ำทีส่ ำคัญยิง่ เปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมำอย่ำง
ยำวนำน มีควำมรุง่ เรืองอย่ำงยิง่ ในอดีตจนถึงศตวรรษที่ 18 ถูกกองทัพของจักรพรรดินโบเลี
ยนบุกเข้ำยึด
์
ครองและผนวกดินแดนแห่งนี้เข้ำเป็ นส่วนหนึ่งของฝรังเศส
่ แต่เป็ นเพียงระยะเวลำสัน้ ๆ เมื่อนโปเลียนเสือ่ ม
อำนำจลง เจนัวได้มโี อกำสกลับมำฟื้ นฟูบำ้ นเมืองและกลับเข้ำมำเป็ นส่วนหนึ่งของอิตำลีอกี ครัง้ จวบจน
ปั จจุบนั ปั จจุบนั เจนัวเป็ นเมืองทีส่ ำมำรถทำรำยได้เข้ำประเทศได้เป็ นอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำยทัง้ เป็ นเมือง
ท่ำสำคัญและเป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง เป็ นศูนย์กลำงเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ ได้แก่
เฟี ยต อัลฟ่ ำโรมิโอ แลนเซีย เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเลอเวนโต้ Levanto เมืองริมฝั ง่ ทะเล
ในแคว้นลิกเู รีย สวยทัง้ ด้วยวิวริมทะเลบรรยำกำศดีๆ และ
อำคำรบ้ำนเรือนในสไตล์อติ ำเลียนริเวียร่ำ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนการเดิ นทางต่อ
โดยรถไฟสู่เมืองซิ งเควเทอร์เร่ Cinque Terre หมู่บำ้ น
เล็กๆ ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณริมชำยฝั ง่ ริเวียร่ำของอิตำลี ทีม่ ี
ควำมหมำยว่ำดินแดนทัง้ ห้ำ The Five Land หรือดินแดนแห่ง
ควำมงดงำม ตัง้ อยู่บนหน้ำผำสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชำยฝั ง่ แคว้นลิกเู รีย ประกอบไปด้วย

กลางวัน
บ่าย

คา่

5 หมู่บำ้ น ทีซ่ ่อนตัวเองอยูห่ ่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก แผ่นดินทีย่ ำกจะเข้ำถึงได้โดยง่ำย ได้แก่
Monterosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่ ำ้ นนี้มหี ุบเขำ
ล้อมรอบ มีทะเลเป็ นฉำกด้ำนหน้ำ ทำให้สถำนที่
แห่งนี้มคี วำมสวยงำมตำมธรรำชำติรำวกับ
ภำพวำดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็ นส่วน
หนึ่งของอุทยำนแห่งชำติและได้รบั กำรขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ ทำ
ให้หมู่บำ้ นทัง้ ห้ำนี้ยงั คงสภำพดัง้ เดิมมำตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 11 นำท่ำนเดินเล่นชมควำมงำมของหมูบ่ ำ้ นทีม่ สี สี นั สวยงำม สร้ำงลดหลันกั
่ นตำมเนินผำริมทะเล
ให้ท่ำนเดินเล่นชมหมูบ่ ้านริโอแมกจิ โอเร่ Riomaggiore หมูบ่ ำ้ นประมงเล็กๆ ทีม่ เี สน่หแ์ ละมีบรรยำกำศ
เหมือนเมืองตุ๊กตำ บ้ำนเรือนทีต่ งั ้ ลดหลันกั
่ นบนหน้ำผำทีป่ กคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตดั กับน้ำทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนสีเทอควอยส์ โดยเฉพำะในฤดูรอ้ น ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย จำกนัน้ นำท่ำนชมหมูบ่ ้านมานา
โรลา Manarola เป็ นหมูบ่ ำ้ นเล็กๆ ทีม่ คี วำมเก่ำแก่ ตัง้ อยู่รมิ หน้ำผำสูงชันโดดเด่นด้วยสีสนั สดใส โดย
อุตสำหกรรมดัง้ เดิม คือ กำรทำประมงและไวน์ ซึง่ ไวน์ทม่ี ชี ่อื เสียงมีช่อื ว่ำ Sciacchetra ภำยในตัวหมู่บำ้ นมี
ถนนสำยหลักเพียงเส้นเดียวทีต่ ดั ผ่ำนกลำงหมู่บำ้ นมีรำ้ นค้ำ คำเฟ่ ร้ำนอำหำรอร่อยทีน่ ่ำแวะลิม้ รสอิสระให้
ท่ำนเดินเล่นและถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย จนได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองลา-สเปเซีย La Spezia
เมืองในเขตลิ กเู รีย ตอนเหนื อของประเทศอิ ตาลี อยู่ระหว่ำงเมืองเจนัวและปิ ซ่ำ บริเวณอ่ำวลิกเู รีย หนึ่ง
ในอ่ำวทีม่ คี วำมสำคัญทำงด้ำนกำรค้ำและกำรทหำร (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม CDH Hotel, La Spezia หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ าม

ลาสเปเซีย-ปิ ซ่า-หอเอนปิ ซ่า-โรม

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองปิ ซ่า Pisa (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
อีกหนึ่งเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังของ
ประเทศอิตำลี และเป็ นเมืองหลักสำคัญในเขตแคว้นทัสคำนี และได้รบั เลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขน้ึ
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 จำกนัน้ นำท่ำนชมเมืองปิ ซ่าอดีตเมืองท่ำเรือชำยฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอเอนปิ ซ่ำ ชมจัตรุ สั กัมโป เดย์ มิ ราโกลี หรือ จัตรุ สั ดูโอโม่ คือบริเวณทีล่ อ้ มรอบ
ด้วยกำแพงใจกลำงเมืองปิ ซ่ำและเป็ นทีต่ งั ้ ของมหำวิหำร
เก่ำแก่ทม่ี ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ นำท่ำนชม 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลก หอเอนปิ ซ่าให้เวลำท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปกับหอเอนปิ ซ่ำ ที่
สร้ำงขึน้ เพื่อเป็ นหอระฆังแห่งวิหำรประจำเมือง แต่เพียงกำร
เริม่ ต้นของกำรสร้ำงถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดกำรทรุดตัวและต้อง
หยุดกำรก่อสร้ำงจนถัดมำอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้ำงต่อจน
เสร็จสมบูรณ์และยังเป็ นสถำนทีก่ ำลิเลโอ เคยมำพิสจู น์เรื่อง
แรงโน้มถ่วงของโลกและกำรตกของวัตถุดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงโรม Rome นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิ ตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อำณำจักรที่
ยิง่ ใหญ่มำเมื่อกว่ำ 2,000 ปี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

กลางวัน
บ่าย
คา่

จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั Novotel Roma Est Hotel, Rome หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ ี ่

โรม-นครวาติ กนั -มหาวิ หารเซ้นต์ปีเตอร์-น้ าพุเทรวี-่ บันไดสเปน-สนามกีฬาโคลอสเซีย่ มช้อปปิ้ ง McArthurGlen Designer Outlets-โรม

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูน่ ครวาติ กนั ศูนย์กลำงศำสนำคริสต์
นิกำยโรมันคำทอลิคทีป่ ระทับขององค์ประมุขแห่งศำสนำ
“พระสันตะปำปำ” จำกนัน้ นำท่ำนชมมหาวิ หารเซนต์ปี
เตอร์ St.Peter Basilica แห่งนครรัฐวำติกนั ทีง่ ดงำมด้วย
ศิลปะในยุคเรเนซองส์และยังได้รบั กำรตกแต่งอย่ำงโอ่อ่ำ
และหรูหรำ ชมรูปปั น้ และจิตรกรรมอันล้ำค่ำโดยฝีมอื ของ
จิตรกรเอกชื่อดังก้องโลก ชมรูปแกะสลักปิ เอต้ำทีพ่ ระแม่
ประคองร่ำงพระเยซูหลังปลดลงจำกไม้กำงเขนผลงำนชิน้ เอกของไมเคิล แองเจลโล หรือเสำพลับพลำที่
ออกแบบโดยแบร์นีนี และยอดโดมขนำดใหญ่ทห่ี ำชมได้ยำก ซึง่ ปั จจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิง่ ล้ำค่ำของประเทศ
อิตำลี และให้ท่ำนถ่ำยรูปกับจัตุรสั หน้ำวิหำรเซนต์ปีเตอร์ ทีท่ ่ำนอำจเคยเห็นจำกกำรถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์
ในช่วงเวลำสำคัญๆ ของคำทอลิค จำกนัน้ นำท่ำนสูบ่ ริเวณ น้าพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ท่ี
สำคัญของกรุงโรม สถำนทีน่ กั ท่องเทีย่ วมำโยนเหรียญเสีย่ งทำยตำมเรื่องรำวจำกภำพยนตร์เรื่อง Three
Coins in The Fountain ให้เวลำท่ำนได้เก็บภำพเป็ นทีร่ ะลึก และนำท่ำนสู่ Spanish Steps หรือบันได
สเปน แหล่งผูค้ นและวัยรุ่นมำนังเล่
่ นและเลือกซือ้ สินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชมและถ่ายรูปภายนอกกับสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิง่ ก่อสร้ำงทีเ่ ป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของ
โลก ซึง่ เป็ นสนำมกีฬำยักษ์ทจ่ี ุคนได้กว่ำ 50,000 คน ให้
ท่ำนได้เก็บภำพเป็ นทีร่ ะลึก รวมถึงผ่ำนชมประตูชยั แห่ง
คอนสแตนติน Arch of Constantine โดยสร้ำงขึน้ เพื่อระลึก
ถึงชัยชนะของกรุงคอสสแตนติน เป็ นซุม้ ประตูทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ
ของโรมันมีควำมสูงถึง 21 เมตร, อนุเสำวรียว์ กิ เตอร์เอ็ม
มำนูเอ็ล หรือ Altare Della Patria อนุเสำวรียท์ ส่ี ร้ำงขึน้
เพื่อเป็ นเกียรติของวิกเตอร์เอ็มมำนูเอ็ล พระรำชำองค์แรก
ของอิตำลีทม่ี อี ำนำจแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และทีน่ ่ยี งั เป็ น
อนุสรณ์ทหำรทีก่ ล้ำหำญเมื่อครัง้ สงครำมโลกครัง้ ที่ 1 อีกด้วย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ Castel Romano
Designer Outlets เอ๊าท์เล็ตในเครือของแม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ ง
เอ๊ำท์เล็ททีอ่ ยู่ไม่ไกลจำกกรุงโรมและเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ มีรำ้ นค้ำมำกกว่ำ 120 ร้ำน สินค้ำแบรนด์ช่อื ดัง
ต่ำงๆ จำกทุกมุมโลก มีสนิ ค้ำแบรนด์เนมและพบกับโปรโมชันส่
่ วนลดให้เลือกมำกมำย อำทิเช่น รองเท้ำ
เสือ้ ผ้ำ เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้ำน พบกับแบรนด์ชนั ้ นำต่ำงๆ มำกมำย อำทิ Adidas, Burberry, Calvin
Klein, Coach, Diesel, Fossil, Gap, Guess, Lacoste, Levi’s, Moschino, Michael Kors, New Balance,
Nike, Samsonite, Sisley, Superdry, Swatch, Tommy Hilfiger, The North Face, Swarovski, Versace,
Valentino เป็ นต้น สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสู่กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิ ตาลี
อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อำณำจักรทีย่ งิ่ ใหญ่มำเมื่อกว่ำ 2,000 ปี
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารคา่ ภายในเอ๊าท์เล็ต)

กลางวัน
บ่าย

จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั Novotel Roma Est Hotel, Rome หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ห่ ้า

โรม-ฟลอเร้นซ์-โบโลญญ่า

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองฟลอเร้นซ์ Florence นครทีร่ ุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตำลี (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนชมเมือฟลอเร้นซ์โดยเริม่ จำกเขตเมืองเก่ำของ
ฟลอเร้นซ์ ทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์กำรยูเนสโกให้ขน้ึ
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1982 นำท่ำนชมและ
ถ่ายรูปภายนอกมหาวิ หารซานตามาเรีย เดล ฟิ โอเร
ชมควำมยิง่ ใหญ่และอลังกำรของวิหำรทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ
4 ของทวีปยุโรป โดดเด่นด้วยสถำปั ตยกรรมทีใ่ ช้หนิ อ่อน
หลำยสีตกแต่งผสมผสำนกันได้อย่ำงงดงำม ชมจัตรุ สั เดลลา
ซิ ญญอเรีย Piazza Della Signoria ซึง่ รำยล้อมไปด้วยรูปปั น้ อำทิ เช่น รูปปั น้ เทพเจ้ำเนปจูน ,วีรบุรุษเปอร์
ซิอุสถือหัวเมดูซ่ำ , รูปปั น้ เดวิด ผลงำนทีม่ ชี ่อื เสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จำกนัน้ ชมสะพานเวคคิ โอ
Vecchio สะพำนเก่ำแก่ทม่ี มี รี ำ้ นขำยทองและอัญมณีอยู่ทงั ้ สองข้ำงสะพำน จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง
โบโลญญ่า Bologna เมืองหลวงของแคว้นเอมิเลียโรมัญญำ 1 ใน 20 แคว้นของประเทศอิตำลี (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
โดยตัวเมืองนัน้ ตัง้ อยู่ระหว่ำงแม่น้ำโปกับเทือกเขำอัลเพนไพน์ นอกจำกนัน้
ยังเป็ นหนึ่งในเมืองยุคกลำงทีไ่ ด้รบั กำรรักษำไว้เป็ นอย่ำงดีทส่ี ดุ แห่งหนึ่งในยุโรป และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ
มหำวิทยำลัยทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ คือ Alma Mater Studiorum นำท่ำนเดินชมบริเวณจัตุรสั มัจโจเร่ Piazza
Maggiore จัตุรสั ขนำดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ใจกลำงเมืองเก่ำ ทีล่ อ้ มรอบด้วยโบสถ์ซำนเปโตรนิโอ ทีส่ ร้ำงขึน้ เพื่อถวำย
แด่นกั บุญเปโตรนิโอพระสังฆรำชองค์แรกของโบโลญญ่ำ รวมถึงซิตฮ้ี อลล์หรือศำลำว่ำกำรเมืองลำนน้ำพุเทพ
เนปจูนและอำคำรปำวำซโซ่ เดล โพเดสตำ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Castello Hotel, Bologna หรือระดับเทียบเท่ำ

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที ห่ ก

โบโลญญ่า-เกาะเวนิ ส-เวนิ สเมสเตร้

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเวนิ สเมสเตร้ Venice Mestre เมืองหลักของแคว้นเวเนโต้และเป็ นเมืองท่องเทีย่ ว
ยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทำงมำเยือนเป็ นจำนวนมำกมำยในแต่ละปี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
และนำท่ำนเดินทำงสูท่ ่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่เกาะเวนิ ส นำท่ำนชมเกาะเวนิ ส อดีตเมืองทีเ่ คย
ร่ำรวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุคกลำง เกำะเวนิสประกอบไปด้วยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมีสะพำนเชื่อมถึง
กันกว่ำ 400 แห่งทีศ่ นู ย์กลำงอยูท่ จ่ี ตั ุรสั เซนต์มำร์ค หรือซำนมำร์โค ชุมชนทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ บนเกำะต่ำงๆ ของ
เมืองเวนิสทีม่ คี ลองต่ำงๆ มำกมำยนับร้อยแห่ง นับเป็ นบรรยำกำศทีไ่ ม่มที ใ่ี ดเหมือนและเป็ นเอกลักษณ์เฉพำะ
เมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองกับเมนูสปาเก็ตตี้หมึกดาสไตล์อิตาเลี่ยนแท้ๆ

กลางวัน

บ่าย

คา่

นำท่ำนชมเกำะเวนิส เริม่ จำกชมสะพำนสะอืน้ ทีเ่ ชื่อมระหว่ำงคุกหลวงและพระรำชวังดอร์ดจ ชมวิหำรเซนต์
มำร์คทีง่ ดงำมด้วยกำรประดับด้วยโมเสคหลำยล้ำนชิน้ นำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับพระรำชวังดอจส์ Doge’s
Palace พระรำชวังดอจส์ เป็ นทีท่ ำกำรของรัฐบำลเวนิส
และทีพ่ ำนักของผูด้ ำรงตำแหน่งเจ้ำเมืองในอดีต ตัว
อำคำรกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็ นสิง่ ก่อสร้ำงทีเ่ ก่ำแก่มำ
กว่ำ 800 ปี มำแล้ว เมื่อสมัยเวนิสยังเป็ นสำธำรณรัฐ
อิสระ ซึง่ เคยร่ำรวยและมีอำนำจมหำศำลและเคยส่งให้
มำร์โคโปโลเดินทำงไปเมืองจีน และสะพำน Bridge of
Sighs หรือทีร่ จู้ กั กันดีในนำมของสะพำนถอนหำยใจ
เป็ นสะพำนซุม้ โค้งสูงขึน้ ทีอ่ ยู่เหนือแม่น้ำทีเ่ ป็ นเส้นทำง
เชื่อมระหว่ำงเรือนจำและพระรำชวัง สะพำนอันงดงำมทีแ่ สนโรแมนติกแห่งนี้เป็ นสะพำนทีเ่ ต็มไปด้วยตำนำน
มำกมำยของท้องถิน่ เวนิส (ค่ำทัวร์ไม่รวมนังเรื
่ อกอนโดล่ำ Gondola Ride) ให้ท่ำนดื่มด่ำไปกับบรรยำกำศของ
เมืองเวนิสแบบใกล้ชดิ เข้ำไปตำมคลองต่ำงๆ ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของอำคำรทีม่ สี ถำปั ตยกรรมหลำกหลำยและที่พกั
มำกมำยพร้อมกับฟั งเพลงพืน้ เมืองจำกพนักงำนพำยเรือ อิสระให้ท่ำนชมและเลือกซือ้ สินค้ำขึน้ ชื่อ อำทิ
เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ำกำกเทศกำลคำร์นิวลั ท่ำนอำจใช้เวลำนังจิ
่ บกำแฟตำมร้ำนกำแฟ ทีต่ งั ้ อยู่รอบ
จัตุรสั เซนต์มำร์ค เพื่อดื่มด่ำกับบรรยำกำศทีแ่ สนโรแมนติก จนได้เวลำอันสมควรนำท่ำนล่องเรือกลับสูฝ่ ั ง่
เมสเตร้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Novotel Venice Mestre Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที เ่ จ็ด

เวนิ สเมสเตร้-เวโรน่ า-เบอร์กาโม่-โลมาซโซ่ (โคโม่)

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเวโรน่ า Verona (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองดังจำกนิยำยรักอมตะ
ทีม่ เี ค้ำเรื่องจริงของกำรขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมอื กำรประพันธ์ของ
วิลเลียมเช็คสเปี ยร์ กวีชำวอังกฤษทีโ่ ด่งดังไปทัวโลก
่
จำกนัน้ เดินชมย่ำนเมืองเก่ำของเวโรน่ำ ทีย่ งั คงสภำพ
บ้ำนเรือนแบบโบรำณ นำท่ำนสู่ “จตุรสั เออร์เบ” ทีร่ ำยล้อมไปด้วยคฤหำสน์, วังเก่ำของตระกูลทีเ่ คย
ปกครองเวโรน่ำ นำท่ำนชมและถ่ายรูปภายนอก “บ้านของจูเลียต” ปั จจุบนั หน้ำบ้ำนจูเลียตคือร้ำน
Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ทีจ่ เู ลียตเคยยืนอยูโ่ ดยมีโรมิโอมำคอยเฝ้ ำขอควำมรักอยู่ดำ้ นล่ำงตัง้ อยู่ท่ี
บ้ำนเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโลในเมืองเวโรน่ำ จำกนัน้ เดินทำงสูเ่ มืองเบอร์กาโม่ Bergamo (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลีและไม่ไกลจำกเมืองมิลำน เป็ นเมืองทีม่ ี
ควำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ของแคว้นลอมบำร์ดยี ห์ นึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตำลี มีช่อื เสียงเกีย่ วกับ
บรรยำกำศของควำมเป็ นเมืองยุคกลำงทีม่ เี สน่หผ์ สมผสำนไปด้วยวัฒนธรรมทีห่ ลำกหลำยของศิลปะและ
ประวัตศิ ำสตร์ทม่ี มี ำตัง้ แต่สมัยโบรำณ
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้ นเมื อ งกับ
เมนูพิซซ่าต้นตารับจากอิ ตาเลี่ยน
นำท่ำนนัง่ รถรางไฟฟ้ า Funicular จำกย่ำนใจกลำงเมือง
เบอร์กำโมสูเ่ ขต Upper Town นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำ Citta
Alta ซึง่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของเมืองนัน้ ล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง
แบบเวนิส ทีส่ ร้ำงขึน้ ในศตวรรษที่ 17 จำกนัน้ ชมย่ำนจัตุรสั

กลางวัน
บ่าย

คา่

เก่ำเปี ยสซ่ำ เว็คเคียร์ Piazza Vecchia มีเวลำให้ท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ์ Santa Maria Maggiore และนำ
ท่ำนท่ำนชมย่ำน Old Square ซึง่ เป็ นย่ำนใจกลำงเมืองเก่ำทีแ่ วดล้อมไปด้วยเหล่ำอำคำรทีแ่ สดงออกถึงกำร
ผสมผสำนระหว่ำงสถำปั ตยกรรมของยุคกลำงและเรเนสซองส์ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูโ่ ลมาซโซ่
Lomazzo ที่ตงั ้ อยู่ในจังหวัดโคโม่ในภูมิภาคของอิ ตาลีแคว้นลอมบาร์เดีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Just Hotel Lomazzo Fiera Hotel, Como หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที แ่ ปด

โลมาซโซ่-โคโม่-ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-เบลลาจิ โอ-มิ ลาน-มหาวิ หารแห่งมิ ลานช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั -สนามบิน

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสำบทีส่ วยงำม
ทีส่ ดุ ของอิตำลีและเป็ นทะเลสำบทีล่ กึ ทีส่ ดุ เป็ นอันดับ 5
ในยุโรปด้วยควำมลึกกว่ำ 400 เมตร ทีล่ อ้ มรอบด้วยภูเขำ
สูงทีย่ งั มีป่ำไม้เขียวชอุม่ หลำยจุดบนชำยฝั ง่ เป็ นช่องเขำ
แคบและหน้ำผำทีส่ วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคือ
เทือกเขำแอลป์ ยำวเหยียดสุดสำยตำเป็ นกำแพงธรรมชำติ
ทีส่ ร้ำงฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กบั ดินแดนบริเวณนี้
เทือกเขำแอลป์ นัน้ มีหมิ ะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึ เป็ นจุดดึงดูงให้ผคู้ นจำกทัวโลกหลั
่
งไหล
่
มำท่องเทีย่ วพักผ่อนกันอย่ำงไม่ขำดสำย จำกนัน้ นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองเบลลาจิโอ
Bellagio เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ น “ไข่มุกแห่งทะเลสาบโคโม่” หรือ Pearl of the Lake
มีเวลำให้ท่ำนได้แวะถ่ำยรูปและชมทัศนียภำพของอำคำรบ้ำนเรือนสีสนั สดใสของเมือง
เบลลำจิโอทีส่ องข้ำงทำงเต็มไปด้วยร้ำนค้ำขำยของทีร่ ะลึก ทัง้ งำนแฮนด์เมด งำน
ศิลปะต่ำงๆ
**เพื่อความสะดวกในการเดิ นเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย***
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองมิลานหรือมิ ลาโน Milan (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30
ชัวโมง)
่
เมืองหลักของแคว้นลอมบำร์เดียและเป็ นเมืองสำคัญทำงภำคเหนือของ
ประเทศอิตำลี มีช่อื เสียงในด้ำนแฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่ มิลำนถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชันในลั
่ กษณะเดียวกับ
นิวยอร์ค ปำรีส ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้ำนอุตสำหกรรมผ้ำไหม และแหล่งผลิต
รถยนต์ อัลฟำ โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ ำนและสโมสรฟุตบอลเอซีมลิ ำน นำท่ำนชมจัตุรสั
สกำล่ำ,รูปปั น้ ดำวินชี และให้ท่ำนถ่ำยรูปและชมควำมยิง่ ใหญ่ภำยนอกของ มหาวิ หารแห่งเมืองมิ ลานหรือ
มิ ลานดูโอโม มหำวิหำรหินอ่อนแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป
สร้ำงในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสำนกันเป็ น
สถำปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำกำร ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง
500 ปี มีควำมวิจติ รงดงำมและประดับประดำไปด้วยรูปปั น้ นับกว่ำ 3,000 รูป
มีหลังคำยอดเรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนำด 4 เมตร
ของพระแม่มำดอนน่ำเป็ นสง่ำอยู่ มีลำนกว้ำงด้ำนหน้ำดูโอโมทีม่ อี นุสำวรีย์
พระเจ้ำวิกเตอร์เอมมำนูเอลที่ 2 ทรงม้ำคือสถำนทีจ่ ดั งำนสำคัญต่ำงๆ และ

บ่าย

22.05 น.

นำท่ำนสูแ่ กลเลอรี่ วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล ทีน่ บั ว่ำเป็ นช้อปปิ้ งอำเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตำลีมำกว่ำ 100 ปี
เป็ นศูนย์รวมสินค้ำแบรนด์เนมทีท่ นั สมัย มีสนิ ค้ำมำกมำยให้เลือกซือ้ ไม่ว่ำจะเป็ นเสือ้ ผ้ำ กระเป๋ ำ รองท้ำ และ
นำฬิกำแบรนด์ช่อื ดังมำกมำย อำทิ Louis Vuitton, Prada , Versace, Gucci, Armani หรือแบรนด์ดงั จำก
อิตำลี อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังอย่ำงจุใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสูส่ นามบิ นมาร์เพ็นซ่า และเผื่อเวลำสำหรับกำรทำคืนภำษีทส่ี นำมบิน
นาท่านออกเดิ นทางจากกรุงมิ ลาน โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY-144

วันที เ่ ก้า

กรุงมัสกัต (โอมาน) - กรุงเทพฯ

06.25 น.
08.50 น.
18.00 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY-815
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง**

คา่

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่ พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดิ นทาง

24 มี.ค.-01 เม.ย. / 5-13 เม.ย. / สงกรานต์!! 12-20 เม.ย.2566
วันหยุดยาว 26 เม.ย.- 04พ.ค. และ 26 พ.ค.- 03 มิ .ย.2566

Grand Italy 9D7N
แกรนด์อิตาลี 9วัน7คืน /WY
(ซิ งเควเทอร์เร่-โคโม่)

24มี.ค.-01เม.ย

5-13 เม.ย.66 /
26เม.ย.-04พ.ค. 26 พ.ค.- 03 มิ .ย.
12-20 เม.ย.66

รำคำผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน
รำคำท่ำนละ

74,995

100,995

75,995

105,995

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
(เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
(เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) มีเตียง
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
(เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) ไม่มเี ตียง

74,995

100,995

75,995

105,995

72,995

98,995

73,995

103,995

70,995

96,995

71,995

101,995

พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ

13,500

13,900

13,900

13,900

สำหรับท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรเครื่องบินแล้ว
รำคำทัวร์ท่ำนละ

49,000

54,900

51,900

54,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 4,700 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,900 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ

อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของบริ ษทั ฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้รวมทัง้ ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบิน Oman Air เส้นทำงกรุงเทพฯ- มิลำน// มิลำน-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำนต่อห้อง)เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่ำพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร
 ค่ำภำษีสำหรับนักท่องเทีย่ วหรือภำษีเมืองสำหรับกำรเข้ำพักในเมืองทุกแห่ง
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมบริกำรมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่ำ, พระรำชวังและหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯอำนวยควำม
สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร,ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หำกสนใจซือ้ ประกันสุขภำพหรือ
ประกันภัยกำรเดินทำงแบบอื่นๆ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 16
ก.ย.2565 หำกมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสำรหรือเพิม่ เติมภำยหลังหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษี
ใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฎและเงื่อนไขของสำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง














ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,700 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถและทิปหัวหน้ำทัวร์ทเ่ี ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,900 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ)
ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร
บริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ ำหรือของทีร่ ะลึก
สัญญำณ wifi และค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ทีส่ ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่ กี ำรให้บริกำรฟรีหรือบำงโรงแรม
อำจมีให้บริกำรบนห้องพักด้วยขึน้ อยู่กบั นโยบำยของแต่ละโรงแรม)
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทีน่ อกเหนือจำกทีร่ ะบุหรือค่ำแปล
เอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซำ่ , ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดินทำงกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำ Vaccine Passport
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทต่ี อ้ งกำรใบกำกับภำษีเท่ำนัน้ )

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มกำรจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และจะต้องมีอำยุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือน และกรอกฟอร์มรำยละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทำงบริษทั ฯ ได้เอกสำรครบทุกท่ำนที่
เดินทำงแล้ว จะเริม่ ดำเนินกำรลงทะเบียนตำมขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลำยทำงกำหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรนัดหมำยกำรทำวีซ่ำโดยละเอียด เพื่อทำงเจ้ำหน้ำทีจ่ ะ
ดำเนินกำรนัดหมำยยื่นวีซ่ำพร้อมเอกสำรประกอบเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรทำนัดหมำย
ท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดินทำง 21 วัน เพื่อทีท่ ำงบริษทั จะ
ได้นำไปเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเดินทำงของคณะทัวร์

การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่ งท่าน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำ โดยทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
์
ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ และ
ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ

2.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน 50% ของค่ำทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในกำรเก็
บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ
์
และค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
3. หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำรก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
4.กรณีทต่ี อ้ งกำรออกตั ๋วภำยในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้
หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o ผูท้ ส่ี ำมำรถเดินทำงเข้ำยุโรปได้นนั ้ จะต้องได้รบั กำรฉีดวัคซีนครบโดสตำมชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำร
เดินทำง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีป่ ระเทศนัน้ ๆให้กำรรับรอง และควรมีเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพำสปอร์ต
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ อง
ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำรอันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วน
ทีเ่ กิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน

ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิกำรใช้
บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฎิเสธกำรเข้ำ
์
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
o เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษทั ฯแล้ว ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทัง้ หมด
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี
***การยื่นวีซ่าอิ ตาลี ทุกท่านต้ องแสดงตัวทุกครัง้ ที่มีการเดิ นทางเพื่อสแกนลายนิ้ วมือที่ศนู ย์ยื่น VFS ITALY ***
ใช้เวลำพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำ 15-20 วันทำกำร
เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (กรุณำจัดส่งภำยใน 30 วันก่อนวันเดินทำง)

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถำนทูตอิตำลีไม่อนุญำตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ ถำนทูตพิจำรณำวีซ่ำ
2. สำหรับผูเ้ ดินทำงทีศ่ กึ ษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพำนักหรือ
ศึกษำอยู่เท่ำนัน้
3. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินจิ ของสถำนทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ
ของสถำนทูตง่ำยขึน้
หมายเหตุ กรณีลกู ค้ำท่ำนใดมีกำรใช้พำสปอร์ตเดินทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวีซ่ำ ลูกค้ำต้องแจ้งให้ทำงบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ด้วยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

2. รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตรจานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า
ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **
-

2. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

8. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดิ นทาง มิ เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบั พิ จารณา (สาคัญมาก) ***

- กรณี ลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียด
วัน/เดือน/ปี ทเ่ี ข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวี
ซ่ำ)เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่ วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและสำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด(หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิ จการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษาใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ
จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ นภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)

9. หลักฐานการเงิ น

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิ น 7 วันก่อนยื่นพร้อมถ่ายสาเนา
ย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถกู ต้องตามหน้ า
พาสปอร์ต
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- หำกรำยกำรปรับสมุดบัญชีของท่ำนมีบำงเดือนหำยไป ขอให้ออกเป็ น statement จำกธนำคำรย้อนหลังไม่ต่ำกว่ำ 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้statementแล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง อำทิ
ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวต้องทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษ
พร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูต 1 ฉบับโดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องทำจดหมำย
รับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี ***ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
10. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

- จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองบิดำหรือมำรดำ
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดาโดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนสำมำรถจะต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั
ท่ำนนัน้ จะต้องมำยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์อกเดินทำงภำยใน 20 วัน
์
โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ น
หลัก

***********************************************************************************************************

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above(ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น...................................................................

โทรศัพท์มือถื อ.................................................อีเมลล์ ................................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)

ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี).................................
กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยได้วีซา่ เชงเก้นเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
กรณี ท่ ีเคยได้วีซา่ เชงเก้น วีซา่ ออกโดยสถานทูตใด.........................................................................
วีซา่ ใช้เดินทางตัง้ แต่วนั ที่...................................... ถึงวันที่......................................... รวม........... วัน
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

