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อิตาลี 6 วนั 4 คืน  
 

บินตรงสบายๆ ขาไปบินเช้าถึงเยน็ ได้พกัผ่อน  
เท่ียวบินเข้า/ออกมิลาน ด้วยสายการบินน้องใหม่แห่งอิตาลี 

 

    ซิงเควเทอรเ์ร่ ดินแดน 5 หมู่บา้น 
เท่ียวมิลาน-เวโรน่า-โบโลญญ่า-ฟลอเร้นซ ์

ช้อปป้ิง Fidenza Village Outlet 
 
บรษิทัฯ ขอน ำทาำนดินิทำขขาำขขอบ า้ำู่ารรเดทออาิำี  รรเทบัจกับัินิดินอนัิิ งขจญ า่ดีเดยิร่าขดรออขขำจนอิ าับั

กัั รวรริิโ์รขนัอนัดูนอัั ิิ์ู ทิธิบ์นยำบูข่ทรอาิำี  พบับัวฒันธรรข, อิีรเ ดีเูถำราัิัรรขอนัขิขำขาาำขๆ ขำัขำิญีำิ
ดญาข ดีเิขัดร็นรรเดทอท งดร็นอน่ิ์ั ีำขดญาขยริู าอำูนำโีัับัดขออขาาำขๆ ิขัน ้:- 

http://www.aprilholiday.com/


www.aprilholiday.com   2 

มิลาน ดขออขจญ า่ดีเข ก ำนวนรรเชำัรูข่ท งู ่ิจนอาิำี  ดีเิขัไิาชอ งอวาำดร็นอน่ิร์วขขอขด้ชั งนิ ไซน์ดนอรช์อ งอิขัขอข
อาิำี   

เจนัว  ดขออขทาำทำขัำรยาำทำขทเดีท งู  ำยั่ ทำขาอนดญนออขอขอาิำี ถออดร็นดขออขทาำท งู  ำยั่ ิิ งขดรร ิ บรรเิ่กดูาน
ดีออิจญ า่ขอขรรเดทอขำอิาำขิำวนำนดีเดร็นดขออขทาอขดท งิ วชอ งอิขั ดร็นอน่ิ์ั ีำขดทยโนโีิ ดีเ
อ่าูำญัรรขัำรผีาิรถินา์ ดีเิขัดร็นบาำนดัิิ ขอขนัั ดินิดรออชอ งอิขัผ่ายานพบทว รอดขริั ำ ยริู โาด้อร ์
โยีขับัู ิาวิ  

โบโลญญ่า  เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีโดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้า
โปกบัเทอืกเขาอลัเพนไพน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด 

ซิงเควเทอรเ์ร่  ญข่าบาำนดี็ั ๆ บรดิวณรขิชำิฝ ั งขรดิว ิ ราำขอขอาิำี  ท งข ยวำขญขำิวาำ ินิดินทัข้ญาำ The Five Land ญรออ
ินิดินดญาขยวำขขิขำข าัข้อิ่าบนญนาำผำูข่ชนัดญนออทเดีดขิดิาอรด์รดน ินบรดิวณชำิฝ ั งขดยวานีิั ด่ร ิ  
รรเัอบไริาวิ 5 ญข่าบาำน ท งซาอนาวัดอขอิ่าญาำขไัีกำัูำิาำขอขยนภำินอั ซึ งขไิาด าั Monterosso Al 
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola ดีเ Riomaggiore โิิทัข้ 5 ญข่าบาำนน ้ข ญ่บดขำีาอขรอบ ข ดขาน ้ำดร็น
ฉำัิาำนญนาำ ท ำจญาู ถำนท งดญาขน ้ข ยวำขูวิขำขาำขธรรำชำาริำวับัภำพวำิขอขกาิรัรดอั  

ฟลอเร้นซ์  นยรท งร่าขดรออขู่ิจนชาวขิ่ยทอขขอขอิี รเอาิำี  ดขออขท งไิารบัดีออัโิิอขย์ั ำริด่นูโัจญาขึ้นทเดบ ิ นดร็นขริั
โีั ดขอ งอร  ย.อ. 1982 ข  กา่ัร ัู ิโ่อโข ท าัข้ขอข ขญำวญิำรดญาขดขออข้ีอดรานซ ์ท งู วิขำขดีเิิ งขจญ า่  

เวโรน่า เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะ บ้านเกดิจเูลยีต ชมเมอืงเก่าแสนคลาสสคิ   

ก าหนดการเดินทาง     8-13 พ.ย. / 1-6 ธ.ค. / 6-11 ธ.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มิลาน-เจนัว   
04.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบินแอรอิ์ตาลี  

เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
07.40 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู  โดยสายการบินแอรอิ์ตาลี เท่ียวบินท่ี IG932 
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินมิลานมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี  
 น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเจนัว 

Genoa (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของ
อติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำน มคีวำมรุ่งเรือง
อย่ำงยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขำ้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่ง
น้ีเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลำสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเสือ่มอ ำนำจลง เจนวัไดม้โีอกำส
กลบัมำฟ้ืนฟูบ้ำนเมอืงและกลบัเขำ้มำเป็นส่วนหน่ึงของอติำลอีกีครัง้จวบจนปจัจุบนั ปจัจุบนัเจนวัเป็นเมอืงที่
สำมำรถท ำรำยไดเ้ขำ้ประเทศไดเ้ป็นอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำยทัง้เป็นเมอืงท่ำส ำคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ชื่อดงั เป็นศนูยก์ลำงเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต์ ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่ำโรมโิอ แลนเซยี เป็น
ต้น 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

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

 น ำท่ำนผ่ำนชมเมอืงเจนวั เมอืงบ้ำนเกดิของนกัเดนิเรอืชื่อดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ คริสโตเฟอร ์โคลมับสั 
ประกอบกบัเจนวัมบี้ำนเรอืนแบบคลำสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถ์เก่ำแก่ สวนสวยประดบัอยู่ทัว่เมอืง ผ่ำนชม
อำคำรสวยงำมต่ำงๆ โบสถ์ประจ ำเมอืงหรอืดโูอโม่ทีส่รำ้งขึน้แบบโรมำเนสกแ์ละโกธคิ น ้ำพุกลำงเมอืง ท่ำ
เทยีบเรอืบรเิวณอ่ำวเจนวั มเีรอืใบจอดอยู่มำกมำยประกอบกบัอำคำรโดยรอบสวยสดงดงำม ประภำคำรสงู
ตระหง่ำน จตุัรสัเปียซซ่ำ เฟอรร์ำรี ่ถอืเป็นจตุัรสัทีส่วยทีสุ่ดในอติำล ีซึง่เคยเป็นสถำนทีท่ีโ่คลมับสัเคยอำศยั
อยู่เมื่อครัง้เป็นเดก็ ผ่ำนชมพระรำชวงัซำนจอิอรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวำมโดดเด่นของภำพวำดที่
มองแลว้คลำ้ยภำพนูนต ่ำและมหำวหิำรเจนวั น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเลอเวนโต้ Levento เมอืงรมิทะเล
อติำเลีย่นรเิวยีร่ำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิง
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เควเทอรเ์ร่ Cinque Terre หมู่บ้านเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝัง่ริเวียร่าของอิตาลี ทีม่คีวำมหมำยว่ำ 
ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอืดนิแดนแห่งควำมงดงำม ตัง้อยูบ่นหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนียนบรเิวณชำยฝ ัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บ้ำน ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคน
ภำยนอก แผ่นดนิทีย่ำกจะเขำ้ถงึได้โดยง่ำย ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola 
และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บ้ำนน้ีมหีุบเขำลอ้มรอบ มแีม่น ้ำเป็นฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งน้ีมี
ควำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหน่ึงของอุทยำนแห่งชำตแิละ
ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึง่หมู่บ้ำนทัง้หำ้น้ียงัคงสภำพดัง้เดมิมำตัง้แต่
ศตวรรษที ่11  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิเล่นชมควำมงำมของหมู่บ้ำนทีม่สีสีนัสวยงำม สรำ้งลดหลัน่กนัตำมเนินผำรมิทะเล ใหท้่ำนเดนิเล่น

ชมหมู่บ้ำนรโิอแมกจโิอเร่ Riomaggiore หมู่บ้ำนประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยำกำศเหมอืนเมอืงตุ๊กตำ 
บ้ำนเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้ำผำทีป่กคลุมดว้ยต้นไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้ำทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอควอยส ์
โดยเฉพำะในฤดรูอ้น ใหท้่ำนไดถ่้ำยรปูตำมอธัยำศยั และเดนิชมหมู่บ้ำนอกีแห่งหน่ึง มอนเตรอสโซ่ 
Monterosso Al Mare หมู่บ้ำนที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุด เน่ืองจำกเป็นเพยีงหมู่บ้ำนเดยีวที่มชีำยหำดให้
นักท่องเที่ยวลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนได้จรงิ และคกึคกัมำกในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้ำนออกเป็น 
2 ด้ำน หำกนับจำกสถำนีรถไฟ ด้ำนทศิเหนือเป็นส่วนของบ้ำนตำกอำกำศ มรี้ำนค้ำเสยีเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนทศิใต้เป็นที่ตัง้ของหมู่บ้ำน จะไปทำงด้ำนทศิใต้นัน้ต้องเดนิลอดอุโมงค์ที่เจำะผ่ำนช่องเขำเข้ำไปตวั
ชุมชนที่น่ีเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึ้นในบรรดำ 5 หมู่บ้ำน เดนิชมภำยนอกวหิำร
นักบุญจอห์นเดอะแบ็พทสิต์ Chiesa di San Giovanni Battista สร้ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็น
โบสถ์เลก็ๆ มลีกัษณะสถำปตัยกรรมแบบบำรอ็ค  ท ำจำกหนิอ่อนสลบัสขีำวด ำเป็นลำยขวำงพำดตวัวหิำร
ทัง้ด้ำนนอกและด้ำนใน มเีวลำใหท้่ำนถ่ำยภำพงดงำมตำมอธัยำศยั  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมือง 
ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่ำงเมอืงเจนวัและปิซ่ำ 
บรเิวณอ่ำวลกิเูรยี หน่ึงในอ่ำวทีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้และกำรทหำร จำกนัน้เปลีย่นกำรโดยสำรเป็นรถ
โคช้เพื่อน ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่เมืองพราโต้ Prato (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง)  

 น ำท่ำนเดนิทำงถงึ เมืองพราโต้ เมืองส าคญัอีกเมืองหน่ึงในแคว้นทสัคานี ตัง้อยู่บนระดบัควำมสงู 768 
เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในแควน้ทสัคำนี และใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจำกกรุง
โรมและฟลอเรน้ซ ์  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม พราโต้-ฟลอเร้นซ์-โบโลญญ่า-เวโรน่า 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ นครท่ีรุ่งเรืองสดุในช่วงยคุทองของศิลปะอิตาลี (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 30 นำท)ี  น ำท่ำนเดนิเขำ้สู่ เขตเมืองเก่า ของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ำรยเูนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมควำมสวยงำมบรเิวณ จตัุรสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหาร
แห่งเมืองฟลอเร้นซ์ ทีส่วยงำมและยิง่ใหญ่ ชมจตุัรสัซกินอเรยี, สะพำนเก่ำเวคคโิอ ทีท่อดขำ้มแม่น ้ำอำรโ์น 
ซึง่อดตีเป็นแหล่งขำยทองค ำทีเ่ก่ำแก่ของฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ บรรยำกำศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่ำงดี ชม
ทศันียภำพของตวัเมอืงทีม่แีม่น ้ำอำรโ์น ไหลผ่ำนนครทีย่งัคงรกัษำสถำปตัยกรรมโบรำณไวอ้ย่ำงน่ำชื่นชม 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบโลญญ่า Bologna เมอืงหลวงของแควน้เอมเิลยีโรมญัญา 1 ใน 20 แควน้ของ

ประเทศอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยู่ระหว่างแม่น ้าโปกบัเทอืกเขาอลั
เพนไพน์ นอกจากนัน้ยงัเป็นหน่ึงในเมอืงยุคกลางทีไ่ด้รบัการรกัษาไวเ้ป็นอย่างดทีีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป และ
ยงัเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดคอื Alma Mater Studiorum เดนิชมบรเิวณจตุัรสัมจัโจเร ่Piazza 
Maggiore จตุัรสัขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงเก่า ทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถ์ซานเปโตรนิโอ ทีส่รา้งขึน้เพือ่ถวาย
แด่นกับุญเปโตรนิโอพระสงัฆราชองคแ์รกของโบโลญญ่า รวมถงึซติี้ฮอลลห์รอืศาลาว่าการเมอืง ลานน ้าพุเทพ

http://www.aprilholiday.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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เนปจนูและอาคารปาวาซโซ่ เดล โพเดสตา ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงและถ่ายรปู สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู่ เมืองเวโรน่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง) เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะทีม่เีคา้เรื่องความ
จรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงน้ี โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอืการประพนัธข์อง วลิเลยีม
เชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษ ทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก น ำท่ำนเดนิผ่ำนชมอำรนีำ (Arena) สนำมกฬีำโรมนัโบรำณที่
ยงัคงควำมสมบูรณ์แบบไวไ้ม่ดอ้ยไปกว่ำโคลอสเซีย่มทีก่รุงโรม จำกนัน้น ำท่ำนเดนิชมย่ำนเมอืงเก่ำของเวโร
น่ำ ทีย่งัคงสภำพบ้ำนเรอืนแบบโบรำณ ชม “จตุรสัเออรเ์บ” ทีร่ำยลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์, วงัเก่ำของตระกลูที่
เคยปกครองเวโรน่ำ ระหว่ำงทำง น ำท่ำนชมและถ่ำยรปูภำยนอก “บ้านของจเูลียต” ปจัจุบนัหน้ำบ้ำนจเูลยีต
คอืรำ้น Armani ชมระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ ทีจ่เูลยีตเคยยนือยู ่โดยมโีรมโิอมำคอยเฝ้ำขอควำมรกัอยู่ดำ้นล่ำง
ตัง้อยู่ทีบ่้ำนเลขที ่27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรนำ บรเิวณบ้ำนมรีปูป ัน้จเูลยีตทีเ่ป็นบรอนซป์ ัน้โดย 
N.Costantini ว่ำกนัว่ำใครอยำกสมหวงัในเรื่องควำมรกักใ็หไ้ปจบัทีห่น้ำอกของจเูลยีต   

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีสี่ ่  เวโรน่า-ช้อปป้ิง Fidenza Village-มิลาน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนแวะชอ้ปป้ิง Fidenza 
Village Outlet แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิArmani, Prada, Michael Kors, Paul 
Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph 
Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, Samsonite, Swatch เป็นต้น อิสระ
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอ๊าท์เลต็ เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า  สมควรแก่เวลำ
นดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืง
ส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมชีื่อเสยีงในดำ้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิำนถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ใน
ลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปำรสี  ลอนดอน และโรม นอกจำกน้ียงัเป็นทีรู่จ้กัในดำ้นอุตสำหกรรม ผำ้ไหม และ
แหล่งผลติรถยนต ์อลัฟำ โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิำนและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิำน (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำชมจตุัรสัสกำล่ำและรปูป ัน้ดำวนิช ีและใหท้่ำนถ่ำยรปูและชมควำมยิง่ใหญ่
ภำยนอก ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกสมยั
ฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูปป ัน้นบักวา่ 
3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมรีปูป ัน้ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า
เป็นสง่าอยู ่มลีานกวา้งดา้นหน้าดูโอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังาน
ส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มำนูเอล ทีน่บัว่ำเป็นชอ้ปป้ิงอำเขตที่
สวยทีสุ่ดในอติำล ีมำกว่ำ 100 ปี พรอ้มถ่ำยรปูกบัอนุสำวรยีข์อง ลโิอนำรโ์ด ดำรว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจำก
ภำพโมนำลซ่ิำ มเีวลำใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมจำกชอ้ปแบรนดช์ื่อดงัในอำเขตแห่งน้ี ไม่ว่ำจะเป็น 
Prada, Louis Vuitton, Gucci, Rimowa, Ferrari และอกีหลำกหลำยแบรนด ์รวมถงึรำ้นอำหำรและขนมหวำน
สุดแสนอร่อย  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  มิลาน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  น าท่านเชค็เอ๊าทีพ่กั และน ำท่ำนเดนิทำงสู่ Sforza Castle ป้อมปรำกำรแห่งมลิำนทีถ่อืว่ำใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป 
  สรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยฟรำนเซสโก ้สฟอรซ์ำ ดยุคแห่งมลิำนต่อมำได้มกีำรบูรณะเพิม่เตมิในช่วง
  ศตวรรษที ่16 ละ 17 ปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งำนศลิปะ น ำท่ำนเดนิชมภำยนอกของป้อม
  ปรำกำร  
09.30 น. ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า มิลาน เผื่อเวลาให้ท่านส าหรบัการท าคืน

ภาษี 

http://www.aprilholiday.com/
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
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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13.05 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินแอรอิ์ตาลี เท่ียวบินท่ี IG931 
 

วนัทีห่ก  กรงุเทพฯ 
05.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง  8-13 พ.ย. / 1-6 ธ.ค. / 6-11 ธ.ค.2561 
     

Special Mono Italy 
อิตาลี 6 วนั 4 คืน (IG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 37,900 21,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 4,900 4,900 

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

ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถา่ยภาพและ
สแกนน้ิวมอื 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิแอรอ์ติำล ีชัน้ประหยดั  เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มลิำน-กรุงเทพฯ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบั-ส่งน ำเทีย่ว ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำมคัคุเทศกห์รอืหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำทซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปีไดร้บัควำม

คุม้ครอง 500,000 บำท 
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 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงที่มกีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่11 
ก.ค.2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะต้องมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบนิ   

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

ส่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทำง) 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถในระหว่ำงกำรเดนิทำงและค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตำมเขตพระรำชวงัและเขตเมอืงเก่ำและค่ำทปิ

หวัหน้ำทวัรจ์ำกเมอืงไทย ท่ำนละ 1,500 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทำง) 
 ค่ำบรกิำรพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่มกีำรแจกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
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 ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

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

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซ่ีำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนักส่วนที่
เกนิ 
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o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัต้องใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำช้ำ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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 หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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1. หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะต้องไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะต้องมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซ่ีำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
2. รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทตูจะต้องสแกน

รปูลงบนวซ่ีำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

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

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

4. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  

 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร

เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซ่ีำ) เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 

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

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บ้ำน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรือญำตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษำ 
 จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
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10. หลกัฐานการเงิน   

- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา
ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปจัจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซ่ีำ แต่หำกใช้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเน่ืองจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษ
พรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถำนทตู 1 ฉบบั โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะต้องมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิ
ส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝำ่ยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำต้องท ำ
จดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
11. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบด้วย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝำ่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซ่ีำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซ่ีำ ท่ำนสำมำรถจะต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซ่ีำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 
ท่ำนนัน้จะต้องมำยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 
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 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้ำนหลงัจำกทวัรอ์กเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษาและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ ................................................. 

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

     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 
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4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

 ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

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

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

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

     

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

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

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          
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8.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่ ..............................  ถึงวนัที่ ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที่มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดนิทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดนิทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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