
 

 

มนตเ์สนห่ ์อติาลใีต ้ 
8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

TOURCODE : EU171315MZ 
 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง        :       ปี 2560 

                มถินุายน      :       3-10 
59,900.- 

เทีย่วเมอืงใตล้าวา ปอมเปอ ี (Pompeii) อดตีเมอืงขึน้อาณาจักรโรมันอนัยิง่ใหญ ่ชมเสน้ทางธรรมชาตริมิผาสงู  อมาลฟ่ีโคสท ์

(Amalfi Coast) แวะเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึเมอืงชายฝ่ังทะเล ซอรเ์รนโต  (Sorrento) พักเมอืงทา่เรอืสาํคญัแหง่แควน้กมัปาเนยี ที่

เมอืงเนเป้ิล  (Naple) เพือ่ลอ่งเรอื Hydrofoil สูเ่กาะคาปร ี(Capri) และพกับนเกาะคาปรี  เขา้ชมความงามของ ถํา้บลก็ูอตโต 

(Blue Grotto) เยอืนอาณาจักรโรมันอนัยิง่ใหญ่ กรุงโรม (Rome) เขา้สูเ่ขตนครรฐัวาตกินั (Vatican) เขา้ชมมหาวหิารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลกมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St.Peter’s Basilica)     

***พกัโรม 2 คนื*** 

***เต็มอิม่กบัเมนูอาหารอติาเลยีนขึน้ชือ่,, สปาเกตตี ้และพซิซา่สตูรพืน้เมอืง*** 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ   

22.00 น. คณะพรอ้มกนั  ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู  2 เคานเ์ตอร ์ D 

สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 



 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ – กรุงโรม – สเปอรล์อนกา – คาปวั – เนเป้ิล   

00.01 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG944  

05.55 น.
  

ถงึสนามบนิฟมูชิโิน กรุงโรม ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และ

จะปรับเวลาในวนัที ่ 26 มนีาคม 2560 โดยเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) นําทา่น

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงสเปอรล์อนกา  

(SPERLONGA) เมอืงสเปอรล์อนกาตัง้อยูใ่นจังหวดัลาตน่ิา (LATINA) แควน้ลาซโิอ (LAZIO) 

แควน้เดยีวกบัเมอืงหลวงอยา่งโรม อยูห่า่งจากกรุงโรมลงไปทางใต ้อยูก่ ึง่กลางระหวา่งโรม

กบัเนเปิลส ์       หรอืนาโปล ีชือ่ Sperlonga หมายถงึ ถ้ํา ซึง่คงเป็นภมูปิระเทศหลกัของเมอืงนี ้

เดนิทางถงึ เมอืงสเปอรล์อนกา นําทา่นชมเมอืงสเปอรล์อนกา เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วรมิทะเล  ตวั

เมอืงเกา่ตัง้อยูบ่นเขา มทีางเชือ่มเป็นบนัไดหนิ   สามารถเดนิลดัเลาะลงไปสูท่ะเลดา้นลา่งได ้มี

ชายหาดทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวอติาเลยีนในหนา้รอ้นทีห่นรีอ้นจากกรุงโรมมาทีน่ี ่และยังเป็น

จดุหมายของนักทอ่งเทีย่วทีน่ยิมมาเยีย่มชม และเสน่หท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงคอืบา้ นเรอืนสี

ขาวทีส่รา้งเรยีงรายลดหลัน่กนัลงไป  

ระยะทาง 135 
กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 
ประมาณ 2 

ชม. 
 

 

  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพิน้เมอืง    

 เดนิทางสูเ่มอืงคาปวั  (CAPUA) ซึง่อยูเ่หนอืเมอืงนาโปลี  เดนิทางถงึเมอืงคาปัว  นําทา่นชม

เมอืงโบราณคาปัว  เมอืงทีถ่กูทําลายในระหวา่งการลม่สลายของจักรวรรดโิรมันตะวนัตก  ชม 

Santa Maria Capua Vetere Amphitheater (Anfiteatro Campano) ซากอฒัจันทรโ์บราณที่

ใหเ้ห็นถงึร่องรอยประวตัศิาสตร ์

จากนัน้เดนิทา งสู่เมอืงเนเป้ิล  (Naple) เมอืงหลวงแหง่แควน้กมัปาเนยี  ทา่เรอืสาํคญัทีเ่หลา่

เรอืสาํราญทอ่งเทีย่วในเขตเมดเิตอรเ์รเนีย่นมาพักเทยีบทา่  ถอืเป็นเมอืงใหญ่  ทางตอนใตข้อง

อติาล ีเพือ่ความสะดวกทีจ่ะเดนิทางขา้มไปชมความงามของเกาะสวรรคท์ีช่ ือ่  คาปรี ในวนัรุ่งขึน้ 

(กรุณาจดัเตรยีม  เสือ้ผา้ใสก่ระเป๋าเล็ก  สําหรบันําไปคา้งคนื  1 คนืบนเกาะคาปร ีจงึ ไม่

สะดวกในการขนยา้ยกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่ซึง่กระเป๋าใหญจ่ะเก็บไวบ้นรถ) 

ระยะทาง 81 

กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 

ประมาณ 1.15 

ชม. 

ระยะทาง 43 

กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง 

ประมาณ 0.45 

ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก  HOLIDAY INN NAPLE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง                เนเป้ิล – เกาะคาปร ี– ถํา้บลก็ูอตโต - ซอรเ์รนโต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางไปยังทา่เรอื ลอ่งเรอื Hydrofoil  สูเ่กาะคาปรี (Capri)   ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึบรเิวณทา่เรอืหลกัของเกาะ  จากน ัน้นําทา่นลงเรอืเล็ก  เพือ่

ไปชมความงามภายในของ ถํา้บลก็ูอตโต  (Blue Grotto)   (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ  และ 

ระดบันํา้ หากระดบันํา้ข ึน้สงู จะไมส่ามารถเขา้ชมในถํา้บลกูร็อตโตไ้ด้ ) ถ้ําปิดทีม่ปีากถ้ํา

อยูใ่นทะเลมจีดุเดน่  คอื เมือ่แสงตกกระทบกบัน้ําทะเลสคีรามจะทําใหภ้ายในบรเิวณถ้ําเปลง่

ประกายไปดว้ยแสงสน้ํีาเงนิเขม้งดงาม จงึเป็นทีม่าของชือ่ดงักลา่ว 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเกาะคาปร ีอาหารพืน้เมอืง  



 

 

บา่ย นําทา่นขึน้รถราง  (Funicular) สูต่วัเมอืงเกา่ดา้นบน เกาะคาปรี  (Capri Center) นําทา่น

เดนิชมเมอืงคาปร ีทีบ่รรยากาศสวยงามน่ารัก มเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่แบบเต็มอิม่บนเกาะทีม่เีสน่ห์  

เลอืกซือ้สนิคา้ของฝาก  ของทีร่ะลกึ  รวมทัง้ผลติภัณฑจ์าก เลมอ่น  (Lemon) พชืทอ้งถิน่อนั

เลือ่งชือ่ทีก่ลายเป็นสญัลกัษณ์  เลอืกนาฬกิายีห่อ้ทอ้งถิน่แตไ่ดม้าตรฐานระดบัโลก  หรอืน่ังดืม่

กาแฟรมิชายฝ่ัง  ชมบา้นเมอืงทีส่รา้งลดลัน่ตามไหลเ่ขา ในบรรยากาศการพักผอ่นสบายๆ  สไตล์

อติาลตีอนใตท้ีส่วยงามไมเ่หมอืนใคร   จากนัน้นําทา่นน่ังเรอืกลบัขึน้สูอ่กีฝ่ังทีบ่รเิวณทา่เรอืของ

เมอืงซอรเ์รนโต (Sorrento) 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพิน้เมอืง    

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก GRAND HOTEL FLORA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง              ซอรเ์รนโต – โพสติาโน ่– อมาลฟ่ีโคสท ์–  ซาเลอรโ์น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงซอรเ์รนโตเมอืงชายฝ่ังทะเลแหลง่พักผอ่นของบรรดานักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ  บรรดาชน

ชัน้สงูทีน่ยิมมาพักผอ่นตากอากาศ  ณ เมอืงแหง่นี้ ทีผ่า่นการยดึครองภายใตอ้าณาจักรใหญท่ีม่ั่ง

คัง่ทัง้หลายไมว่า่   อทีรัสกนั  กรดี โรมัน ไบแซนไทน์  ลองโกบารด์  และนอรม์ัน  อกีทัง้ ยังไดรั้บ

วฒันธรรมอนัหลัง่ใหลจากบรรดาเมอืงมั่งคัง่ทีเ่ต็มไปดว้ยคา่นยิมแหง่ชนชัน้สงูเชน่ฝร่ังเศสและ

สเปนอกีดว้ย 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพิน้เมอืง    

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงโพสติาโน่  (Positano) เมอืงเล็กๆแตม่เีสน่หช์วนใหห้ลงใหลไปกบั

บรรยากาศชวนมองอยา่งไมก่ลา้กระพรบิตากนัเลยตลอดเสน้ทางทีผ่า่น  จงึทําใหเ้มอืงชายฝ่ัง

ทะเล ในแควน้คมัพาเนยี แหง่อติาลใีตน้ีม้นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนอยา่งไมข่าดสายตลอดทัง้ปี  นํา

ทา่นออกเดนิทางสู ่เสน้ทางชมธรรมชาตอินังดงามของบ ้ านเรอืนทีถ่กูสรา้งอยา่งประณีตบรเิวณ

ผาสงูชายฝ่ังทีเ่รยีงรายอยา่งงดงามตดิอนัดบัโลก  เสน้ทางคดเคีย้วเลาะรมิผา กบับา้นเรอืนทีถ่กู

สรา้งอยา่งลงตวัและงดงามอยา่งอมาลฟ่ีโคสท ์(Amalfi Coast) ทําใหผู้ม้าเยอืนตอ้งตะลงึใน

ความงดงามและยกยอ่งใหเ้ป็นอกีแหง่ทีส่วยตดิอนัดบัโล กเลยทเีดยีว  นอกจากทวิทศันอ์นั

งดงามทีน่ีย่ังมปีระวตัศิาสตรเ์ป็นเมอืงทา่อนัแข็งแกร่งและมั่งคัง่มาตัง้แตอ่ดตีกาลอกีดว้ย  จากนัน้

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซาเลอรโ์น (Salerno) อกีหนึง่เมอืงทา่ของอติาลตีอนใตอ้นัเป็นทีน่ยิม

ในการมาพักผอ่นตากอากาศของนักทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลก 

ระยะทาง  

17 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ  

1 ช.ม. 

ระยะทาง  

16 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ  

1 ช.ม. 

ระยะทาง  

55 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ  

2.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL SALERNO EST ARECHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      ซาเลอรโ์น – ปอมเปอ ี– เมอืงโบราณปอมเปอ ี– กรุงโรม    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงปอมเปอ ี (Pompeii) เมอืงโบราณทีถ่กูฝังตวัอยูใ่ตล้าวาจากการระเบดิ

ของภเูขาไฟวสิเุวยีส  ซึง่กอ่นหนา้นัน้เป็นเมอืงทีเ่คยเป็นเมอืงขึน้ของอาณาจักรโรมันโบราณอนั

รุ่งเรือ่งมากอ่น ความจรงิเหลา่นีถ้กูปรากฏขึน้หลงัการขดุคน้พบซากโบราณใตด้นิตา่งๆ แล ะปัจุ

ระยะทาง 

30 กม. 

ใชเ้วลา



 

 

บนัไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ขนาดใหญท่ีเ่ราจะสามารถจนิตนาการยอ้นกลบัไปสูย่คุอนั

เจรญิของเมอืงทา่แหง่นีไ้ด ้  นําทา่นชม เมอืงโบราณปอมเปอี   ทีถ่กูปกคลมุไวด้ว้ยลาวาเมือ่

ครัง้เกดิการระเบดิครัง้ใหญข่อง ภูเขาไฟวสิเุวยีส (Mt.Vesuvius) จากการตัง้ใจขดุคน้ซากที่

คอ่นขา้งจะสมบรูณ์ของผูค้น สตัวเ์ลีย้งตา่งๆ ทีเ่หมอืนถกูหยดุอยู ่ผา่นกาลเวลาอนัยาวนาน ทียั่ง

บง่บอกถงึความเจรญิในยคุนัน้ไดเ้ป็นอยา่งด ีทัง้ศนูยก์ลางการคา้ ศาสนา และวฒันธรรม ทีต่รา

ตงึไวบ้นผนืดนิแหง่เมอืงนีร้อใหนั้กทอ่งเทีย่วมาสมัผัสได ้แหง่ภัยธรรมชาตทิีไ่มม่ใีครคาดคดิและ

ไมอ่าจหลกีหนไีดท้นั  

เดนิทาง

ประมาณ 0.30 

ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ กรุงโรม  (Rome) เมอืงหลวงและเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศ

อติาล ีนักทอ่งเทีย่วจากทกุมมุโลกตา่งเดนิทางไปกรุงโรม เพือ่ชืน่ชมกบัศลิปะ สถาปัตยกรรม 

และประวตัศิาสตรแ์หง่ความยิง่ใหญ่ ยาวนานมากกวา่ 2,800 ปี ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทัง้  7 รมิฝ่ัง

แมน้ํ่าไทเบอรต์อนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมอืงทีม่บี ทบาทมากทีส่ดุของอารยธรรม

ตะวนัตกและในอดตีไดเ้ป็นอาณาจักรทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

ระยะทาง 

242 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 

3.30 ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN ROME PISANA หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง    มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– โคลอสเซีย่ม – นํา้พเุทรวี ่– บนัไดสเปน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเขา้สู่นครรฐัวาตกินั (Vatican) ประเทศทีเ่ล็กทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่จกลางกรุงโรม เป็น

ประเทศเดยีวในโลกทีม่กํีาแพงลอ้มรอบเมอืงเอาไวไ้ดท้ัง้หมด ยกเวน้ดา้นหนา้ทางเขา้ และเป็น

ศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ  โดยมพีระสนัตะปาปา มอํีานาจปกครองสงูสดุ 

นําทา่น เขา้ ชมมหา วหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มหา วหิารเซนตปี์เตอร์  (St.Peter’s 

Basilica) ชมประตมิากรรมอนัลอืชือ่ ปิเอตา้ (Pieta) ของมเิคลนัเจโล  และชมแทน่บูชาบลั

แดคคโิน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุม้สาํรดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบรน์นิ ีซึง่สรา้ง

ตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทีฝั่งพระศพของนักบญุปีเตอร์  จากนั้นนําทา่นผา่นชมกลุม่โรมนัฟอ

รมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และเศรษฐกจิของอาณาจักร

โรมัน ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเจรญิรุ่งเรอืงของ อารยะธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่า่นมา นําชม

ความยิง่ใหญใ่นอดตี และเก็บภาพสวยบรเิวณรอบนอกของสนามกฬีา โคลอสเซีย่ ม 

(Colosseum) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามประลองการตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญ่

ของชาวโรมันทีส่ามารถจผุูช้มไดถ้งึ 50,000 คน 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําชมงานประตมิากรรมของเทพนยิายกรกีและโยนเหรยีญอธษิฐานบรเิวณ      นํา้พเุทรวี ่

(Trevi Fountain) สญัลกัษณ์ของกรุงโรมทีโ่ดง่ดงั  แลว้เชญิอสิระตามอธัยาศยั กบัการเลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชัน่และของทีร่ะลกึในบรเิวณ ยา่นบนัไดสเปน  (The Spanish Step)  ซึง่เป็น

แหลง่แฟชัน่ชัน้นําสดุหรูและยังเป็นแหลง่นัดพบของชาวอติาเลีย่น 

 



 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี   

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN ROME PISANA หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง  โรม – กรุงเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

13.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG945  

วนัทีเ่ปดของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 

06.05 น.  คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ  

 

 

  (รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ  

ไมส่ามารถควบคมุได  ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคน

เขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง  รวมทัง้ใน

กรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธก ารเดนิทางเขา้หรอืออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้  

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ  

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

 



 

 

โปรแกรม : มนตเ์สนห่ ์อติาลใีต ้

8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 มถินุายน : 3-10 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
8x,xxx.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

        

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  



 

 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร หรอื 800 บาท) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

1. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 



 

 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 

1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั  และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เดีย่ว         

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

 

หมายเหตุ : การ ยืน่วซีา่ แตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้ง ทาํการ ยืน่วซีา่      

ประเภทหมูค่ณะ เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็น หมูค่ณะ  ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขึน้ไป 

โดยทางศนูย์ รบัยืน่ จะ เป็นผูก้ําหนดวนั ยืน่วซีา่ เทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่

สามารถไปยืน่วซีา่ในวนัทีก่ําหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) 

ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอื ระยะ เวลายืน่ วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง               

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอื เวลายืน่วซีา่เหลอื นอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track 

เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย) 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน 



 

 

(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 

7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 หนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ BANK CERTIFICATE  ทีอ่อกจากทางธนาคาร (ตอ้ง

สะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ตอ้งมตีราประทับ และลายเซน็จากธนาคาร) กรณุายืน่ขอจาก 

ธนาคารล่วงหนา้ เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให ้ 

เป็นบญัชเีดยีวกนักบัขอ้ 3.1 (สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.3.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และ

บคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

กรณุายืน่ขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนั และใชย้ืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนั 

หลังจากธนาคารออกให ้  

3.3.3. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย และ

ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั กับทีอ่อก BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจํา** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) 



 

 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอกชือ่- นามสกลุ ทีอ่ยู่ (หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................................อเีมล.............................................  

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................  

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


