
Special Riviera6D/IG (I-F), Jan-Mar2019 **Revised 2 “เพ่ิมเง่ือนไขทา้ยรายการทวัร์”--แกไ้ข 2 Jan2019** 1 | P a g e  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

อิตาลี-ฝรัง่เศส 6 วนั 4 คืน  
 

บินตรงสบายๆ ขาไปบินเช้าถึงเยน็ ได้พกัผอ่น  
เท่ียวบินเข้า/ออกมิลาน ด้วยสายการบินน้องใหม่แห่งอิตาลี 

 

    ซิงเควเทอรเ์ร ่ดินแดน 5 หมู่บา้น 
ชมเมอืงมิลาน-เจนัว แวะไปนีซ-คานนส-์มอนติคาโล 

 

บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสูป่ระเทศอติำลแีละดนิแดนทำงตอนใตข้องประเทศฝรัง่เศส ประทบัใจกบั
ดนิแดนอนัยิง่ใหญ่และเคยรุ่งเรอืงมำในอดตีกบัจกัรวรรดิโ์รมนัอนัแสนศกัดิส์ทิธิบ์นคำบสมทุรอติำล ีพบกบัวฒันธรรม, ศิลปะ 
และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำยแหง่ และยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นศนูยก์ลำงแห่งครสิตศำสนำโลกกบัเมอืงต่ำงๆ 
ดงันี้:- 
มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ือ่ว่ำเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ

อติำล ี 
เจนัว  เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้

เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูยก์ลำงเทคโนโลยแีละ

Special Riviera 
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อุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต ์และยงัเป็นบำ้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

ซิงเควเทอรเ์ร ่ หมู่บำ้นเลก็ๆ บรเิวณรมิชำยฝัง่รเิวยีร่ำของอติำล ีทีม่คีวำมหมำยว่ำ ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอื
ดนิแดนแห่งควำมงดงำม ตัง้อยูบ่นหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี 
ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยูห่่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก ซึง่ไดแ้ก ่Monterosso Al 
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บำ้นน้ีมหีุบเขำลอ้มรอบ มแีม่น ้ำเป็น
ฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่หง่นี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของจติรกรเอก  

นีซ เมอืงชัน้น ำของรสีอรต์แถบเฟรนชร์เิวยีรำ มสีถำนทีท่่องเทีย่วมำกมำย เช่น หมู่บำ้นทีเ่ป็นป้อมปรำกำร,โบสถ์
หลำยสไตล,์บรเิวณท่ำเรอืยอรช์,พพิธิภณัฑแ์ละอำรต์แกเลอรี ่

โมนาโค ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องฝรัง่เศส เมอืงมอนเตคำรโ์ล เมอืงบนภูเขำกบัทะเลสวยและกำรแขง่ขนัรถสตูรหนึง่ ฟอร์
มลู่ำ วนั ทีจ่ดัขึ้นเป็นประจ ำทุกปีและยงัเมอืงตำกอำกำศของบุคคลส ำคญัทัว่โล และเป็นแหล่งคำสโินชือ่ดงัและ
มคีวำมหรหูรำและงดงำม  

 
ก าหนดการเดินทาง    24-29 ม.ค./ 16-21 ก.พ./ 2-7 มี.ค./ 26-31 มี.ค.2562 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มิลาน-พารม่์า (อิตาลี)  
04.30 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบินแอรอิ์ตาลี  

เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
07.40 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบินแอรอิ์ตาลี เท่ียวบินท่ี IG932 
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินมิลานมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี  
 น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืงมิ

ลำน เมอืงผูน้ ำแห่งแฟชัน่ของประเทศอติำล ีและยงัเป็นเกทเวยส์ ำคญัสูก่ำรเดนิทำงเยอืนประเทศต่ำงๆ ใน
กลุ่มสหภำพยโุรป น ำชมจตุัรสัสกำล่ำและรปูปัน้ดำวนิช ีและใหท้ำ่นถ่ำยรปูและชมควำมยิง่ใหญ่ภำยนอก ของ 
มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรอืมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิออ่นแบบโกธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรา้ง
ในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยา
การ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูปปัน้นบักว่า 3,000 รปู มี
หลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มี
ลานกวา้งดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ 
ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มำนูเอล ทีน่บัว่ำเป็นชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยทีส่ดุใน
อติำล ีมำกว่ำ 100 ปี พรอ้มถ่ำยรปูกบัอนุสำวรยีข์อง ลโิอนำรโ์ด ดำรว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจำกภำพโมนำลิ
ซ่ำ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองพารม์่าหรอืปารม์่า Parma (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงในเขตแควน้เอมเิลยีโรมญัญา มชีื่อเสยีงในดา้นการผลติแฮม, ชสี ตน้ก าเนิดของพารม์่า
แฮมทีม่ชีื่อเสยีงไปทัว่โลก และยงัมคีวามโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรม ผ่านชมอาหาคารมหาวทิยาลยัพารม์่า
และสโมสรฟุตบอลพารม์่า    

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง พารม่์า-ลา สเปเซีย-ซิงเควเทอรเ์ร่-เลอแวนโต้-เจนัว 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

ปรับราคาทัวร์!!! 
Update 26 Dec 2018 
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 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่
ระหว่ำงเมอืงเจนวัและปิซ่ำ บรเิวณอ่ำวลกิเูรยี หนึ่งในอ่ำวทีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้และกำรทหำร (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมอืงซิงเควเทอรเ์ร ่Cinque 
Terre หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝัง่ริเวียรา่ของอิตาลี ทีม่คีวำมหมำยวำ่ ดนิแดนทัง้หำ้ The 
Five Land หรอืดนิแดนแหง่ควำมงดงำม ตัง้อยู่บนหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่
แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก แผ่นดนิทีย่ำก
จะเขำ้ถงึไดโ้ดยง่ำย ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดย
ทัง้ 5 หมู่บำ้นน้ีมหีุบเขำลอ้มรอบ มแีม่น ้ำเป็นฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งนี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำติ
รำวกบัภำพวำดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ่งของอทุยำนแห่งชำตแิละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึง่หมู่บำ้นทัง้หำ้นี้ยงัคงสภำพดัง้เดมิมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิเล่นชมควำมงำมของหมูบ่ำ้นทีม่สีสีนัสวยงำม สรำ้งลดหลัน่กนัตำมเนินผำรมิทะเล ใหท้่ำนเดนิเล่น

ชมหมูบ่ำ้นรโิอแมกจโิอเร่ Riomaggiore หมู่บำ้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยำกำศเหมอืนเมอืงตุ๊กตำ 
บำ้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้ำผำทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้ำทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอควอยส ์
โดยเฉพำะในฤดรูอ้น ใหท้่ำนไดถ่้ำยรปูตำมอธัยำศยั และเดนิชมหมู่บำ้นอกีแหง่หนึ่ง มอนเตรอสโซ่ 
Monterosso Al Mare หมู่บำ้นทีใ่หญ่และขึน้ชื่อที่สุด เนื่องจำกเป็นเพยีงหมู่บำ้นเดยีวทีม่ชีำยหำดให้
นักท่องเทีย่วลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนไดจ้รงิ และคกึคกัมำกในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้ำนออกเป็น 
2 ด้ำน หำกนับจำกสถำนีรถไฟ ด้ำนทศิเหนือเป็นส่วนของบำ้นตำกอำกำศ มรีำ้นคำ้เสยีเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนทศิใต้เป็นทีต่ัง้ของหมู่บ้ำน จะไปทำงด้ำนทศิใต้นัน้ต้องเดนิลอดอุโมงค์ที่เจำะผ่ำนช่องเขำเขำ้ไปตวั
ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนทีใ่หญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึน้ในบรรดำ 5 หมู่บำ้น เดนิชมภำยนอกวหิำร
นักบุญจอห์นเดอะแบพ็ทสิต์ Chiesa di San Giovanni Battista สร้ำงขึน้ในช่วงศตวรรษที ่13-14 เป็น
โบสถ์เลก็ๆ มลีกัษณะสถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค  ท ำจำกหนิอ่อนสลบัสขีำวด ำเป็นลำยขวำงพำดตวัวหิำร
ทัง้ด้ำนนอกและดำ้นใน มเีวลำใหท้่ำนถ่ำยภำพงดงำมตำมอธัยำศยั  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมือง
เลอเวนโต้ Levento เมอืงรมิทะเลอติำเลีย่นรเิวยีร่ำ รถโคช้รบัทีเ่มอืงเลอแวนโต ้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เมือง
เจนัว Genoa (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือ
ของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำน มคีวำมรุ่งเรอืง
อย่ำงยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขำ้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่ง
นี้เขำ้เป็นสว่นหนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลำสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเสือ่มอ ำนำจลง เจนวัไดม้โีอกำส
กลบัมำฟ้ืนฟูบำ้นเมอืงและกลบัเขำ้มำเป็นสว่นหนึ่งของอติำลอีกีครัง้จวบจนปัจจบุนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงที่
สำมำรถท ำรำยไดเ้ขำ้ประเทศไดเ้ป็นอย่ำงเสมอตน้เสมอปลำยทัง้เป็นเมอืงท่ำส ำคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อ
ดงั เป็นศนูยก์ลำงเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต ์ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่ำโรมโิอ แลนเซยี เป็นต้น 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เจนัว (อิตาลี)-คานนส-์นีซ (ฝรัง่เศส) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืงเจนวั เมอืงบำ้นเกดิของนกัเดนิเรอืชื่อดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 
ประกอบกบัเจนวัมบีำ้นเรอืนแบบคลำสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถเ์ก่ำแก่ สวนสวยประดบัอยูท่ ัว่เมอืง ผ่ำนชม
อำคำรสวยงำมต่ำงๆ โบสถป์ระจ ำเมอืงหรอืดโูอโม่ทีส่รำ้งขึน้แบบโรมำเนสกแ์ละโกธคิ น ้ำพุกลำงเมอืง ท่ำ
เทยีบเรอืบรเิวณอ่ำวเจนวั มเีรอืใบจอดอยู่มำกมำยประกอบกบัอำคำรโดยรอบสวยสดงดงำม ประภำคำรสงู
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ตระหง่ำน จตุัรสัเปียซซ่ำ เฟอรร์ำรี ่ถอืเป็นจตุัรสัทีส่วยทีส่ดุในอติำล ีซึง่เคยเป็นสถำนทีท่ีโ่คลมับสัเคยอำศยั
อยู่เมื่อครัง้เป็นเดก็ ผ่ำนชมพระรำชวงัซำนจอิอรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวำมโดดเด่นของภำพวำดที่
มองแลว้คลำ้ยภำพนูนต ่ำและมหำวหิำรเจนวั จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศฝรัง่เศส เขตรเิวยี
ร่ำ ตอนใตข้องฝรัง่เศส เดนิทำงสู ่เมืองคานส ์Cannes เมืองแห่งเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติท่ีจดัขึน้
ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย ใหท้่ำนมเีวลำเดนิเล่นในเมอืงคำนนส ์หำกใครทีค่ลัง่ไคลด้ำรำพลำดไม่ไดท้ีก่บักำรวดัรอยมอืดำรำคนโปรดที่

หน้ำปำเล่ เด เฟสตวิำล ทีเ่หล่ำดำรำชื่อดงัทัง้หลำยไดป้ระทบัรอยมอืไวใ้หเ้ป็นทีร่ะลกึ นอกจำกนี้เมอืงคำนส์
ยงัมชีำยหำดทีโ่ด่งดงัทีรู่จ้กักนัในนำม ชำยหำดรเิวยีร่ำทีเ่ตม็ไปดว้ยโรงแรมหรหูรำรมิชำยหำด และถนนที่
ทอดยำวรมิชำยหำดทีเ่รยีกอกีชือ่หนึ่งว่ำลำโพรมำนำด เดอ ลำ ครวัเซท  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่เมืองนีซ 
Nice  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมอืงนีซ เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝรัง่เศสในแควน้ที่
ชื่อว่ำโพรวองซแ์อลป์โกตดำซรู ์รมิฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เมอืงทีม่สีถำปัตยกรรมแบบเจนวัสเ์ด่นตระหง่ำน
ใหผู้ม้ำเยอืนไดห้ลงใหล อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลำงอ ำนำจในกำรปกครองเขตแอลป์-มำรดีมี และเป็นเมอืงใหญ่
เป็นอนัดบัหำ้ของประเทศฝรัง่เศส ชมจตุัรสัเมสซน่ิำ จตุัรสัซึง่ประดบัดว้ยไมด้อกนำนำพนัธุ ์เช่น ดอกกุหลำบ 
ทวิลปิ เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปลีย่นไปตำมฤดกูำล นอกจำกนัน้ยงัมนี ้ำพุสวยงำมและอำคำรทรงคลำสสกิตัง้อยู่
เรยีงรำย ซึง่นิยมทำสสีนัสดใสตำมแบบอำคำรสถำปัตยกรรมทำงตอนใตข้องฝรัง่เศสเป็นย่ำนซือ้ของฝำก
จำกนีซในรำคำถูก 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  นีซ-โมนาโค-อเลสซานเดรีย (ฝรัง่เศส)-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูร่าชรฐัโมนาโค Monaco หรอืทีท่่านอาจคุน้เคยในชื่อของ มอนติคารโ์ล Monte Carlo รฐั
อสิระเลก็พืน้ทีเ่พยีง 1 ตารางไมลแ์ต่กบัมรีายไดม้ากมายจากการทีเ่ป็นเมอืงปลอดภาษ ี(ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง) มอนตคิารโ์ลมคีาสโินทีโ่ดง่ดงัสรา้งรายไดอ้ย่างมหาศาลใหก้บัประเทศและยงัมเีรื่องราว
ของราชวงศ ์Grimaldi ทีเ่ป็นทีส่นใจของผูค้นจากทัว่โลก มบีรเิวณเมอืงเก่าเดอะรอ็คทีต่ัง้อยู่บนเชงิผาสงูรมิ
ฝัง่ทะเลทีม่ทีศันียภาพทีส่วยงาม จนเป็นอกีหนึ่งสาเหตุทีท่ าใหน้กัท่องเทีย่วมาเยอืนโมนาโคอยา่งต่อเนื่อง ให้
ท่ำนไดช้มควำมงำมของมอนตคิำรโ์ลและมเีวลำเดนิเล่นในตวัเมอืง 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศอติำลอีกีครัง้ เดนิทำงสู่เมอืงอเลสซานเดรีย Alessandria (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืงทีค่วำมงดงำมอกีเมอืงหนึ่งของประเทศอติำลแีละมคีวำมโดดเด่นทำงดำ้น
วฒันธรรมและมภีูมอิำกำศแบบเมดเิตอรเ์รเนี่ยน เมอืงนี้ถูกสรำ้งขึน้เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นป้อมปรำกำรเพื่อต่อตำ้น 
จกัรวรรดโิรมนั และใชช้ื่อเพื่อเป็นเกยีรตแิก่พระจกัรพรรด ิศตัรสูมเดจ็พระสนัตะปำปำ Alexander III ใหท้่ำน
ถ่ำยรปูภำยนอกกบัโบสถอ์เลสซำนเดรยี Alessandria Cathedral โบสถท์ีถู่กสรำ้งขึน้ในแบบโดมนิิกนัในช่วง
ศตวรรษที ่12  ดำ้นขำ้งของโบสถเ์ป็นหอระฆงัสงูซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงที่สรำ้งเสรจ็สมบรูณ์ในปี ค.ศ.
1922 และดำ้นขำ้งของโบสถต์กแต่งดว้ยรปูปัน้ในแบบโรมำเนส จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อกลบัสู ่เมืองมิลาน 
หรอืมิลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืงส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมี
ชื่อเสยีงในดำ้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิำนถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปำรสี  
ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดำ้นอุตสำหกรรม ผำ้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟำ โรมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
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โอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิำนและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิำน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 
ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 

  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  มิลาน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  
09.00 น. ให้เวลาท่านท าการเชค็เอา๊ทจ์ากท่ีพกั ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า มิ

ลาน เผือ่เวลาให้ท่านส าหรบัการท าคืนภาษี 

13.05 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินแอรอิ์ตาลี เท่ียวบินท่ี IG931 
 

วนัทีห่ก  กรงุเทพฯ 
05.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
อตัราค่าเดินทาง 24-29 ม.ค./ 16-21 ก.พ./ 2-7 มี.ค./ 26-31 มี.ค.2562 
     

Special Riviera 
อิตาลี-ฝรัง่เศส 6 วนั 4 คืน (IG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 42,900 24,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,300 7,300 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท   

ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

ปรับราคาทัวร์!!! 
Update 26 Dec 2018 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิแอรอ์ติำล ีชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มลิำน-กรุงเทพฯ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบั-สง่น ำเทีย่ว ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ
 ค่ำมคัคุเทศกห์รอืหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่04 
ต.ค.2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบนิ   

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้และค่ำบรกิำรกำรนดัหมำยและงำนดำ้นเอกสำร ท่ำนละ 3,500 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัร์

สว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทำง) 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถในระหว่ำงกำรเดนิทำงและค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตำมเขตพระรำชวงัและเขตเมอืงเก่ำและคำ่ทปิ

หวัหน้ำทวัรจ์ำกเมอืงไทย ท่ำนละ 1,500 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทำง) 
 ค่ำบรกิำรพนกังำนยกกระเป๋ำทกุแห่ง 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไมม่กีำรแจกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
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การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของ

ท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
4. การแปลเอกสารเกีย่วกบัหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปกบัผูป้กครองอื่น หรอืเอกสารการรบัรองบุตร หรอืเอกสาร

ใดๆ ทีอ่อกจากอ าเภอหรอืราชการจะตอ้งแนบเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นกำรแปลทีอ่อกโดย
กระทรวงกำรต่ำงประเทศและมตีรำสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร

เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
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- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ 
 จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษ
พรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถำนทตู 1 ฉบบั โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งท ำ
จดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
11. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นกำรแปลทีอ่อกโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศและมตีรำสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นกำรแปลทีอ่อกโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศและมตีรำสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ยโดย
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ฉบบัแปลจะตอ้งเป็นกำรแปลทีอ่อกโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศและมตีรำสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั พรอ้มทัง้แนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นกำร
แปลทีอ่อกโดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศและมตีรำสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 
ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์กเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็น
หลกั   

                     
 

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

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษาและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 

 

 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
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5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นเคยถูกปฎิเสธวีซา่หรือไม ่          ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ....................................................................................................................................................

..............   

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 
 


