
 

 
 

 

10 วนั 7 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

สัมผัสประสบการณ์การเดนิทางสุดพเิศษ 

กับการล่องเรือส าราญระดับโลก 
     MSC SEAVIEW (เอ็มเอสซี ซีววิ) 

เที่ยว 3 ประเทศ (อติาล-ีฝร่ังเศส-สเปน) พกัห้องมีหน้าต่าง หรือ พกัห้องมีระเบียง  

 

 

 

 
 

 

8-17 ตลุาคม 2562 (กรุ๊ปเดียวเท่านัน้!!!) 
โดยสายการบินระดบั 5  ดาว กาตแารด้ อรด วยด (QR) 

ราคาเพยีง.... 76,900 บาท 
โรม - คานส์ – ปัลมา เดอ มายอร์กา  –  บาร์เซโลน่า – อาจคัซิโอ – เจนัว - ลา สเปเซีย -  วิงเกว เทอร์เร – โรม 

 

      รวมทวัร์พาเทีย่วทุกวนั (ยกเว้นทีเ่จนัว อสิระท่องเทีย่วด้วยตัวท่านเอง) 
      รวมตั๋วเคร่ืองบินกรุงเทพ – โรม (ไปกลบั) 
      มหีัวหน้าทวัร์ดูแลตลอดทั้งการเดนิทาง          พกัห้องมหีน้าต่าง หรือ พกัห้องมรีะเบียง 

MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีววิ) 
เรือมีขนาด 160,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน มีทั้งหมด 18 ว้ัน 
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ประเภทห้องพกั (เพือ่การโฆษณา) 
 ห้องพักมีหน้าต่าง (Ocean View) ขนาดห้องประมาณ 17 ตรม. 
 
 
 
 
 
  

 

 ห้องพักมีระเบียง (Balcony) ขนาดห้องประมาณ 17 ตรม. (รวมพืน้ที่ระเบียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางเดินเรือ MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีวิว) 
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10 วัน7 คืน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

MSC SEAVIEW (เอม็เอสซี ซีวิว) 
 

 

 
 

17.30น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบินกาตาร์
แอรเ์วยส์ เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

02.40น. ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี QR833 
23.50น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศ

ไทย 4 ชัว่โมง) 
 

 
  
01.50น. น าท่านออก ดินทางสู่กรงุโรม ประ ทศอิตาลี โดยสายการบินกาตแารด้ อรด วยดส 

 ท่ียวบินท่ี QR115 
06.55น.  เดนิทางถงึสนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิช-ีฟูมชิโิน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านสู่ นครรฐัวาติกนั ซึ่งเป็นรฐัอสิระและศูนย์กลางของศาสนา
คริสต์นิกายโรมนัคาทอลิก นําท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับ  มหาวิหาร ซนตดปี ตอรด St.Peter’s 
Basilica แห่งนครรฐัวาตกินัทีต่วัอาคารแม้ภายนอกกม็คีวามงดงามด้วยศลิปะในยุคเรอเนซองส์และยงั
ไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่อ่าและหรูหรา มยีอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชมไดย้าก ซึ่งปจัจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล้ํา
ค่าของประเทศอติาล ีใหท้่านถ่ายรูปกบัจตัุรสัหน้าวหิารเซนตปี์เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอด
ทางโทรทศัน์ในชว่งเวลาสําคญัๆ ของคาทอลคิ ไดเ้วลาสมควรนําท่านสู่ ท่า รือชิวิคตา วค คีย นําท่าน
เชคอนิ ขึน้ รือส าราญ MSC SEAVIEW ซึ่งเป็นเรอืสําราญทีเ่ปิดปฐมฤกษ์ในเสน้ทางล่องทะเลเมดเิตอร์
เรเนียนเมื่อปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 160,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,179 คน พร้อม 
Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารบนเรอืสําราญ 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 

8 ต.ค.62 กรงุ ทพฯ-โดฮา                                                                                                     

(1) 

9 ต.ค.62 โดฮา-โรม(อิตาลี)-นครรฐัวาติกนั-ท่า รือชิวิคตา วค คีย                                        

             (2)                                                                                                                                                   

(1) 
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  ***ก่อนท่ี รือส าราญจะท าการถอนสมอออก ดินทาง ทาง รือจะมีการซแอมหนีภยัตามหลกัสากล 
(Muster Drill) โดยขอใหแผูแโดยสารทุกท่านมารายงานตวัยงัจดุท่ีก าหนดไวแ โดยสงั กตจดุรวมพล
ของ้ต่ล่ะท่านไดแ ท่ี้ผน่ปแ ายดแานหลงัประตหูแองพกัของท่าน*** 

18.00น.   รือส าราญ ดินทางออกจากท่า รือชิวิคตา วค คีย ประ ทศอิตาลี มุ่งหนแาสู่ท่า รือ มืองคานสด 
ประ ทศฝรัง่ ศส 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ  
หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกรบัประทานอาหารหรอืนัง่เลน่ในคลบั
เลาจน์ หรอืทํากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืสาํราญ เชน่ ชอ้ปป้ิงทีร่า้นขายสนิคา้ปลอดภาษบีนเรอื (Duty Fee), 
ฟิตเนส, สปา และส่วนสนัทนาการอื่นๆ อกีมากมาย 

** ร้านสินค้าปลอดภาษีและคาสิโนจะเปิดหลงัจากทีเ่รือส าราญล่องอยู่น่านน า้สากล** 
***ท่านสามารถรับทราบรายละเอยีดของกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่รือส าราญ MSC SEAVIEW จะจดัขึน้ 

ในวนัถดัไปได้จากเอกสาร Daily Program ทีจ่ะส่งถงึห้องพกัของท่านทุกคืน*** 

 

 
 

 ชแา  รบัประทานอาหาร ชแา ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
09.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่า รือ มืองคานสด ประ ทศฝรัง่ ศส 
 นําท่านเดนิทางสู่  มืองนีซ (Nice) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝรัง่เศสในแควน้ทีช่ ือ่วา่โพรวองซ์แอลป์

โกตดาซูรร์มิฝ ัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เมอืงทีม่สีถาปตัยกรรมแบบเจนวัสเ์ด่นตระหงา่นใหผู้ม้าเยอืนได้
หลงใหล อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางอํานาจในการปกครองเขตแอลป์-มารดีมี และเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบัหา้
ของประเทศฝรัง่เศส นําทา่นสู่ย่าน มือง ก่านีซ ชมทศันียภาพของอาคารสไตลอ์ติาล ีสมัผสัถนนสาย
เลก็ๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายลอ้มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ และรา้นบูทคี นําท่านถ่ายรปูกบัจตัุรสั
 มสซิน่า จตัุรสัซึ่งประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์เชน่ ดอกกหุลาบ ทวิลปิ เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปลีย่นไป
ตามฤดูกาล นอกจากนัน้ยงัมน้ํีาพสุวยงามและอาคารทรงคลาสสกิตัง้อยู่เรยีงราย ซึ่งนิยมทาสสีนัสดใส
ตามแบบอาคารสถาปตัยกรรมทางตอนใตข้องฝรัง่เศสเป็นย่านซือ้ของฝากจากนซีในราคาถูก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย  นําท่านเดนิทางกลบัสู่  มืองคานสด (Cannes) อกีหนึ่งเมอืงรมิทะเลทีโ่ด่งดงัจากงานมหกรรมภาพยนตร์

โลก ที่เหล่าดาราดังจากทุกมุมโลกจะมาเดินบนพรมแดงเข้าสู่งานประกาศรางวลัที่เมืองนี้ในเดือน
พฤษภาคมของทุกปี นําท่านแวะถ่ายรูปกบั ปา ล่สด  ดอ  ฟสติวลั สถานที่จดังาน เดนิดูกระเบื้องที่มี
ลายเซน็เหล่าดาราดงัทีส่วนสาธารณะรมิหาด ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่ 

  ท่า ทียบ รือ มืองคานสด  
 
18.00 น.  เรอืออกเดนิทางจากท่าเรอืเมอืงคานส ์เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรอืปลัมา เดอ มายอรก์า้ ประเทศสเปน 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 

10 ต.ค.62  มืองคานสด(ฝรัง่ ศส) - นีซ - ท่า รือ มืองคานสด                                             (3)                                                                                                                                                   

(1) 
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 ชแา  รบัประทานอาหาร ชแา ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
อสิระใหท้่านพกัผอ่นบนเรอืสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกรบัประทานอาหารหรอืนัง่เล่นใน
คลบัเลาจน์ หรอืทํากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขาย
สนิคา้ปลอดภาษบีนเรอื (Duty Free) และส่วนสนัทนาการอื่นๆอกีมากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
14.00 น. เรอืจอดเทยีบท่าที ่ท่า รือปัลมา  ดอ มายอรดกา (Palma de Mallorca) นําทํานเทีย่วชมเมอืงปลัมา 

เดอ มายอรก์า้ (Palma de Mallorca) เมอืงสําคญัและเมอืงท่าทีต่ ัง้อยู่บนเกาะมายอร์ก้า (Majorca) เป็น
เมอืงหลวงของแควน้ปกครองตนเองของหมู่เกาะแบลเีอรกิ (Balearic Islands) กลุ่มเกาะในทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนตะวนัตก ใกล้ชายฝ ัง่ประเทศสเปน นําท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาท บล วอรด (Bellver 
Castle) หนึ่งในป้อมปราการโบราณที่สร้างขึน้ช่วงต้นศตวรรษที่ 14 มีความสูงประมาณ 112 เมตร 
ตัง้อยู่บนเนินเขานอกตวัเมอืงปลัมา สรา้งขึน้เพื่ออุทศิแก่กษตัรยิเ์จมสท์ี ่2 แห่งมายอรก์า ซึ่งแรกเริม่เป็น
ทีพ่ํานกัของราชวงศ ์แต่ภายหลงัถูกเปลี่ยนมาใชเ้ป็นที่จองจํานักโทษในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 จนถงึ
ศตวรรษที ่20 ปจัจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หน้กัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมทัว่ไป จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรูป
ดา้นนอก มหาวิหาร ลอซู (La Seu Cathedral) โบสถส์ไตลโ์กธคิโรมนัคาทอรล์คิ คู่บา้นคู่เมอืงของเกาะ
มายอร์ก้า สร้างขึน้ในสมยักษตัรยิ์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ.1229 และเสรจ็สิ้นในปี ค.ศ.1601 
โดยใช้เวลาร่วม 370 ปี ในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี ้
สถาปนิกและผูอ้อกแบบผูม้ชี ือ่เสยีงแห่งเมอืงบารเ์ซโลน่าในชว่งระหวา่งปี ค.ศ.1901-1914 ชมความงาม
ของสถาปตัยกรรมสไตล์โกธิคโรมนัที่ตกแต่งด้วยสถาปตัยกรรมที่สวยงาม จากนัน้นําท่านผ่านชม
พระราชวงัอลัมูเดน่า (Almudaina Palace) พระราชวงัเก่าแก่ทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิม์วัร ์ไดเ้วลา
สมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่า ทียบ รือปัลมา  ดอ มายอรดกา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ  
  หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
23.00 น.  เรอืออกเดนิทางจาก ท่า ทียบ รือปัลมา  ดอ มายอรดกแา เพื่อมุ่งหน้าสู่ กรงุบารด ซโลน่า 

ประ ทศส ปน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ต.ค.62 ปัลมา  ดอ มายอรดกแา(ส ปน)                                                                           (4)                                                                                                                                                   

(1) 
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12 ต.ค.62 บารด ซโลน่า(ส ปน)                                                                            (5)                                                                                                                                                   

(1) 

 

 

 

 ชแา  รบัประทานอาหาร ชแา ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
08.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่าที ่ท่า รือบารด ซโลน่า 

  นําท่านเดนิทางสู่สนามฟตุบอลคมัปด นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลของทมีสโมสรบาร์ซา อสิระให้ท่าน
ไดถ้่ายรูปดา้นนอกและเลอืกซื้อสนิคา้ของสโมสร จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรูปดา้นนอกมหา 

  วิหารซากราดแา ฟามิ ลียรด (Sagrada Familia) สญัลกัษณ์แห่งสิ่งศกัดิส์ ิทธิท์ี่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร 
ออกแบบก่อสรา้งอย่างสวยงามแปลกตา ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชัน้ยอดทีแ่สดงถงึ 

  อจัฉรยิภาพของ อนัโตนี เกาดี ้สถาปนิกผูเ้ลื่องชื่อ มหาวหิารแห่งนี้ ตัง้อยู่บนถนน Carrer de Mallorca 
งานชิน้นี้มคีวามแปลกตาจากงานชิน้อืน่ของเกาดี ้ตรงสสีนัอนัเรยีบนิ่งแบบโทนสธีรรมชาตใิหค้วามรูส้กึที่
สงบผอ่นคลายและเยอืกเยน็ เพราะความทีเ่ป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และยงัคง 

  รายละเอยีดไวอ้ย่างด ีดูจากลวดลายสลกัเสลาที่ด้านนอกตวัโบสถ์แสดงให้เหน็ถงึแรงศรทัธาในศาสนา
อย่างท่วมท้น สมเป็นงานชิน้สุดท้ายที่เขาอุทศิตนให้กบัศาสนจกัร อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพความ
ยิง่ใหญ่ของมหาวหิารแห่งนี้ จากนัน้นําท่านเดนิชม ย่าน มือง ก่า Gothic Quarter เป็นย่านหนึ่งใจ
กลางบาร์เซโลน่า ในอดีตเป็นที่อยู่ของชาวโรมนัโบราณ บ้านเรอืนมีลกัษณะเป็นสถาปตัยกรรมสไตล์
โกธคิ และที่นี่ยงัเป็นที่ตัง้ของมหาวหิารบาร์เซโลน่า (Barcelona Cathedral) มหาวหิารสไตล์โกธคิที่มี
ความสวยงามไม่เป็นสองรองใคร 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย  นําท่านสู่ถนนชอ้ปป้ิงสายใหญ่ของบารเ์ซโลนา ถนนลารมับลา (Larambla) ยา่นทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด 
  ของบารเ์ซโลน่าแหล่งท่องเทีย่วอนัเป็นทีช่ ืน่ชอบของคนทุกวยั ถนนสายเลก็ๆ ทีม่คีวามยาวเพยีง  
     1.2 กโิลเมตรแต่มสีสีนัเสน่หน่์าประทบัใจทัง้กลางวนัและกลางคนื อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตาม 
     อธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้และเสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ H&M, ZARA, BENETON,   
     TOPSHOP หรอืจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําซึ่งมรีา้น ตัง้อยู่ตลอดแนวถนน Passeig de  
     gracia ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิค้าอาท ิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ  
    ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู่ ท่า ทียบ รือบารด ซโลน่า 
18.00 น.  เรอืสําราญเดนิทางออกจากท่า ทียบ รือบารด ซโลน่า มุ่งหน้าสู่ท่า ทียบ รืออาจคัซิโอ 
  ประเทศฝรัง่เศส 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ  
  หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
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13 ต.ค.62 อาจคัซิโอ(ฝรัง่ ศส)                                                                            (6)                                                                                                                                                   

(1) 

14 ต.ค.62  จนัว(อิตาลี)-อิสระท่อง ท่ียวใน จนัว                                                                          

  (7)                                                                                                                                                   

(1) 

 
 
 ชแา  รบัประทานอาหาร ชแา ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 

อสิระใหท้่านพกัผอ่นบนเรอืสําราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลอืกรบัประทานอาหารหรอืนัง่เล่นใน
คลบัเลาจน์ หรอืทํากจิกรรมทีม่ภีายในเรอืสําราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชอ้ปป้ิงที่ร้านขาย
สนิคา้ปลอดภาษบีนเรอื (Duty Free), ฟิตเนส, สปา และส่วนสนัทนาการอื่นๆอกีมากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
12.00 น.   รือ ทียบท่า ณ ท่า รืออาจคัซิโอ ประ ทศฝรัง่ ศส 
บ่าย  นําท่านชม  มืองอาจคัซิโอ (Ajaccio) เมอืงหลวงแห่งเกาะคอรซ์กิา อยู่ภายใตก้ารปกครองของประเทศ

ฝรัง่เศส เกาะทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที่ 4 รองจากซิซิล ีซาร์ดเินีย และไซปรสั แห่งทะเลเมดเิตอร์เรเนียน นํา
ท่านแวะถ่ายรูปกบัอนุ สาวรียดของนโป ลียน ซึ่งสรา้งเป็นอนุสรณ์สถานแด่จกัรพรรดผิูล้่วงลบั ซึ่งเกาะ
นี้มคีวามสําคญัสําหรบัประเทศฝรัง่เศสมาก เนื่องจากเป็นบ้านเกดิของจกัรพรรดนิโปเลยีน โบนาปาร์ต 
ในปี ค.ศ.1769 ซึ่งครัง้หนึ่งในชว่งศตวรรษที ่19 เป็นผูนํ้าพาประเทศชาตสิู่ 

  ความเป็นมหาอํานาจเหนือหลายๆประเทศในทวปียุโรป จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก วิหาร
้ห่ง มืองอาจคัซิโอ (Ajacio Cathedral) โบสถด์ัง้เดมิประจําเมอืง ก่อสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1593  

  เป็นโบสถ์โรมนัคาธอลคิ สไตล์บาโรกแมนเนอรสิ สร้างขึ้นอุทศิน์แก่พระแม่มาร ีโบสถ์นี้มคีวามสําคญั
สําหรบัชาวเมอืง เนื่องจากเป็นสถานทีใ่นการทําพธิศีลีจุ่มตามศาสนาครสิตใ์หก้บันโปเลยีนในวยัเดก็เมื่อ
ปี ค.ศ.1771 ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่ท่า ทียบ รืออาจคัซิโอ 

19.00 น.   รือออก ดินทางจากท่า ทียบ รืออาจคัซิโอ มุ่งหนแาสู่ท่า ทียบ รือ จนัว 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ  
  หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
 

 
 
 ชแา  รบัประทานอาหาร ชแา ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
07.00 น.  เรอืจอดเทยีบท่าทีท่่าเรอืเจนวั )อติาลี(   

เมอืงทา่ทางการคา้ทางทะเลทีส่ําคญัทางตอนเหนือของอติาล ีถอืเป็นเมอืงทา่ทีส่าํคญัยิง่เปรยีบประดุจ
เสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนาน มคีวามรุ่งเรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูก
กองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขา้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นส่วนหนึ่งของฝรัง่เศส แต่
เป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเสื่อมอาํนาจลง เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและกลบั
เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของอติาลอีกีครัง้จวบจนปจัจุบนั ปจัจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถทํารายไดเ้ขา้
ประเทศไดเ้ป็นอย่างเสมอตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืงทา่สําคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็น
ศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการผลติรถยนต ์ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่าโรม ิ

โอ แลนเซยี เป็นตน้ อิสระ ตม็วนัใหแท่าน ดินทางท่อง ท่ียว้ละสมัผสับรรยากาศ มือง จนัว 
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15 ต.ค.62 ลา ส ป ซีย(อิตาลี)                                                                         (8)                                                                                                                                                   

(1) 

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจใกลท้า่เรอื เชน่ พิพิธภณัฑดสตัวดน ้า (Acquario di Genova) เป็นอะควาเรยีม
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอติาลแีละใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุโรป, ท่า รือ ก่า หรือ Vieux Port สถานทีท่อ่งเทีย่วหา้ม
พลาด ทีจ่ะตอ้งแวะมาซมึซบักลิน่อายเมอืงเกา่กบัทะเล ซึ่งบรเิวณนี้มที ัง้คาเฟ่ รา้นอาหาร โรงแรมระดบั 
5 ดาว รวมถงึสถานทีท่่องเทีย่วสาํคญัๆ ของเมอืงอยูห่ลายแห่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
บ่าย  ท่านสามารถเลอืกเทีย่วชมเจนวัต่อได ้หรอืท่านใดทีเ่หนื่อยลา้กบัการเทีย่วชว่งเชา้กส็ามารถพกัผ่อนบน

เรอืสําราญได ้หรอืเลอืกใชบ้รกิารและเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีท่างเรอืไดจ้ดัไวเ้พื่อท่าน  
 *** ท่านจะตแองกลบัขึน้ รือก่อน วลา รือออกจากท่าประมาณ  2 ชัว่โมง *** 

18.00 น.   รือออก ดินทางจากท่า ทียบ รือ จนัว  พ่ือมุ่งหนแาสู่ ท่า รือลา ส ป ซีย ประ ทศอิตาลี 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
 

 
 

 ชแา  รบัประทานอาหาร ชแา ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
07.00 น.   รือ ทียบท่า ณ ท่า ทียบ รือ ลา ส ป ซีย (La Spezia) ประ ทศอิตาลี 

น าท่าน ดินทางโดยรถโคแชสู่สถานีรถไฟ  พ่ือนัง่รถไฟสู่ มืองซิง คว ทอรด ร่ Cinque Terre 
หมู่บแาน ลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บริ วณริมชายฝัง่ริ วียร่าของอิตาลี ทีม่คีวามหมายวา่ ดนิแดนทัง้หา้ The 
Five Land หรอืดนิแดนแหง่ความงดงาม ตัง้อยูบ่นหน้าผาสงูชนัเหนอืทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนบรเิวณ
ชายฝ ัง่แควน้ลกิูเรยี ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก 
แผน่ดนิทีย่ากจะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ 
Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บา้นนี้มหีุบเขาลอ้มรอบ มแีม่น้ําเป็นฉากดา้นหน้า ทําใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มี
ความสวยงามตามธรรมชาตริาวกบัภาพวาดของจติรกรเอก ประกอบกบัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาตแิละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกอ้กีดว้ย ซึ่งหมู่บา้นทัง้หา้นี้ย ังคง
สภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 นําท่านเดนิเล่นชมหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร่ Riomaggiore หมู่บา้น
ประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนสสีนัสดใสตัง้ลดหลัน่ตดักบัน้ําทะเล
เมดเิตอรเ์รเนียนสเีทอรค์วอยซ์ อสิระใหท้่านชมความงดงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จนไดเ้วลานําท่าน
เดนิทางกลบัโดยรถไฟสู่ลา สเปเซยี 
 
 
 
 

 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้ มือง 
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16 ต.ค.62 โรม(อิตาลี)                                                                              (9)                                                                                                                                                   

(1) 

หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืลา สเปเซยี 
18.00 น.    รือออก ดินทางจากท่า รือ ลา ส ป ซีย (La Spezia)  พ่ือมุ่งหนแาสู่ ท่า รือชิวิคตา วค คีย 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ  

หลงัอาหารอสิระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรอืสนุกสนานกบักจิกรรมบนเรอื 
หมายเหตุ       ก่อนเรอืกลบัเทยีบท่า ในคํ่าวนันี้ท่านจะได้รบัป้ายผูกกระเป๋าสตี่างๆ ซึ่งเป็นตวักําหนดลําดบัการนํา

กระเป๋าลงจากเรอื ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าหอ้ง โดยแยกขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ําเป็นไวใ้น
กระเป๋าเดนิทางใบเลก็ เพราะเจา้หน้าทีข่องเรอืจะมาเกบ็กระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตัง้แต่กลางดกึ และ
บญัชคี่าใชจ้่ายต่างๆ จะถูกส่งมาใหท้่านตรวจเชค็ก่อนทําการชาํระในวนัรุ่งขึน้ สําหรบั 
ท่านที่ต้องการชําระผ่านบตัรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้
หมายเลขไวใ้นวนัทีท่่านเชค็อนิโดยอตัโนมตัิ 

 

 
 
 ชแา  รบัประทานอาหาร ชแา ณ หแองอาหารภายใน รือส าราญ 
07.00 น.   รือ ทียบท่า ณ ท่า รือ ชิวิคตา วค คีย ประ ทศอิตาลี 

  นําท่านเดนิทางสู่ กรงุโรม ชืน่ชมกบัสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตร์แห่งความยิง่ใหญ่ ชมและถ่ายรูป
ภายนอกสนามกีฬาโคลอส ซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึ่งเป็นสนามกฬีายกัษ์
ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน และชมประตูชยัคอนส้ตนติน (Arch of Constantine) ถอืว่าเป็นมรดก
สําคญัของประเทศอติาลอีกีทีห่นึ่ง ตัง้อยู่ใกลโ้คลอสเซยีม ประตูชยัคอนสแตนตนินัน้สร้างขึน้ในวนัที่ 28 
ตุลาคม ค.ศ.312 เพื่อฉลองชยัชนะของจกัรพรรดคิอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชยัชนะเหนือ Maxentius ใน
สงคราม Battle of Milvian Bridge ซึ่งประตูนี้ถอืได้ว่าเป็นต้นแบบของประตูชยัอื่นๆ เช่น ประตูชยั
ฝรัง่เศส เป็นตน้ ผา่นชมอนุเสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อม็มานูเอล็หรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน ผ่าน
ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจกัรวรรดิโ์รมนัที่ย่านโรมนัฟอรัม่ ที่เปรยีบเสมือนใจกลางเมอืงหลวงใน
อดตี ผา่นชมสนามมา้กรฑีาเซอร์คสั แมกซิมุส จากนัน้นําท่านสู่ จตัุรสันาโวนา หรอื Piazza Navona 
จตัุรสัแห่งหนึ่งในกรุงโรมซึ่งเคยเป็นสนามกฬีาโรมนัโบราณในครสิต์ศตวรรษที่ 1 ชาวโรมนัโบราณต่าง
จะเดินทางมาชมกีฬาที่จดัขึ้นที่สนามกีฬาแห่งนี้ ปจัจุบนัเป็นจตัุรสัที่เป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยว
มากมายและใกล้กนัยงัเป็นน้ําพุสี่แม่น้ําหรอื Fountain of the Four Rivers ซึ่งได้รบัการออกแบบโดย
ชาวอติาเลยีนในปี ค.ศ.1651 ระลกึถงึความเป็นครอบครวัทีม่นีกพริาบและผลมะกอกเป็นสญัลกัษณ์และ
ยงัสะทอ้นถงึแนวคดิทางศาสนาทีม่พีระ 

  สนัตปาปาเป็นประมุข แผ่ขยายแนวคดินี้ออกไปโดยทัว่กนัและระลกึถงึแม่น้ํา 4  สายหลกัของโลก คือ 
แม่น้ําไนลร์ูปถงึเสาโอเบลสิกแ์ทนทวปีแอฟรกิา, แม่น้ําดานูบแทนทวปียุโรป, แม่น้ําคงคาแทนทวปีเอเซยี
และแม่น้ําเดอลาพลาเป็นตวัแทนของทวปีอเมรกิา จากนัน้นําท่านสู่บรเิวณ น ้าพ ุทรวี่ Trevi Fountain 
หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ําคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเที่ยวมาโยนเหรยีญเสีย่ง 

 
  ทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่องThree Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านไดเ้กบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ   
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17 ต.ค.62 โดฮา-กรงุ ทพฯ                                                                                      (10)                                                                                                                                                   

(1) 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านมาเดนิเล่นบรเิวณ ย่านบนัไดส ปน Spanish Step แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนด์เนมที่มชีื่อเสยีงที่สุด

แห่งหนึ่งของกรุงโรม มีเวลาให้ท่านได้มโีอกาสเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี อาทิ 
Rimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น จากนัน้
นําท่านสู่ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใกลก้รุงโรม Castel Romano Designer Outlet ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลตที่
รวมเอาแบรนดส์นิคา้จากดไีซน์เนอรช์ ัน้นํามาลดราคาตลอดทัง้ปี อสิระให้ท่านชอ้ปป้ิงเลอืกซื้อของฝาก
หรอืเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั **อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั พ่ือความสะดวก
ในการ ลือซ้ือสินคแา 

 
 
 
 
 
 
 

ไดแ วลาสมควรน าท่าน ดินทางสู่สนามบินลีโอนาโด-ฟมิูชิโน กรงุโรม ้ละ ผือ่ วลาส าหรบัการท า
คืนภาษีท่ีสนามบิน 

22.40 น. ออก ดินทางจากสนามบินลีโอนาโด-ฟมิูชิโน สู่กรงุโดฮา โดยสายการบินกาตแารด้ อรด วยดส 
 ท่ียวบินท่ี QR114 

 
 
 

25.12 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
28.15 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR832 
19.02 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ ..  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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อตัราค่าบริการ  8 - 17 ตุลาคม 2562 
 

 
 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรด ค่าตัว๋ คร่ืองบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการดแานวีซ่า้ละค่าบริการท่านละ 3,522 บาท ช าระพรแอมค่าทวัรดก่อน ดินทาง** 

 

**ไม่รวมค่าทปิพนกังานบนเรอื ท่านละ 70 EUR/ต่อท่าน (10 EUR/คนื) เดก็ตัง้แต่ 2 ขวบขึน้ไปคดิราคาเท่าผูใ้หญ่โดย
เรอืจะชารต์เขา้ครุยสก์ารด์** 
 

ประ ภทหแองพกั ( ตียงสามารถ้ยก ป็น ตียงคู่ไดแ) 
 ห้องพกับนเรอืแบบกรุ๊ปจะเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWIN/DOUBLE) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพกัแบบ 3 

ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ต้องทําการตรวจสอบกบับรษิัท เนื่องจากห้องพกับนเรอืที่สามารถพกัได้ 3 

ท่าน มจีํานวนจํากดั 
 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัเลขห้องพกัให้กบัคณะ เนื่องจากห้องพกับนเรอืเป็นการจองแบบกรุ๊ป และขึน้อยู่

กบัขอ้กําหนดของประเภทห้องพกัในระดบัที่ต่างกนั  ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพกัตดิกนัหรอืชัน้เดยีวกนั
ตามที่ลูกค้าต้องการ 

 

อตัราน้ีรวม 
 หอ้งพกับนเรอืสาํราญ 7 คนื (ตามหอ้งพกัทีท่่านเลอืก) 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไปกลบั กรุงเทพ–โรม–กรุงเทพ สายการบนิการต์า้รแ์อรเ์วยส ์
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางตามทีส่ายการบนิกําหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น)  

หากน้ําหนกักระเป๋าเกนิกวา่ทีก่ําหนดทา่นอาจตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยโดยตรงกบัสายการบนิทีเ่คาน์เตอรเ์ชค็อนิ 
 อาหารบนเรอืสําราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพเิศษ) 
 ภาษที่าเรอื, ภาษน้ํีามนัสายการบนิ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามภาวะตลาดน้ํามนัโลก ซึ่งประกาศโดยสาย

การบนิทางบรษิทัฯอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่หากมกีารเปลีย่นแปลง 
 ทวัรบ์นฝ ัง่ตามเมอืงต่างๆ ทีเ่รอืจอด **ยกเวน้ทีเ่จนวั** (รายละเอยีดตามระบุในรายการ)  
 หวัหน้าทวัรค์อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ค่าทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเดก็อายุตํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี

ไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท 
 

ประ ภทหแองพกั ผูแใหญ่ท่านละ 
(พกั 2 ท่านต่อหแอง) 

พกั ด่ียว 

 หแองพกัมีหนแาต่าง 76,900 26,000 

 หแองพกัมีระ บียง 89,900 39,000 
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อตัราน้ีไม่รวม: 
 ค่าทปิพนกังานบนเรอื ท่านละ 70 EUR/ต่อท่าน (10 EUR/คนื) เดก็ตัง้แต่ 2 ขวบขึน้ไปคดิราคาเท่าผูใ้หญ่ โดย

เรอืจะชารต์เขา้ครุยสก์ารด์ 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซ่ีา ท่านละ 3 ,500 บาท (ซึ่งจะจดัเกบ็

พรอ้มค่าทวัรก์่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทวัรเ์สรมิทีเ่มอืงเจนวั 
 ค่าน้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไม่มแีจกน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์ 
 ค่าธรรมเนียมการทําหนงัสอืเดนิทาง, ค่าวซ่ีาสําหรบัชาวต่างชาต ิ
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ หรอืค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่เอง ฯลฯ 
 ภาษีมูลค่า พ่ิม 7% ้ละหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
 ง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชกิอย่างน้อย 20 ท่าน และทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก หรือเลื่อนหรือ
เปลีย่นแปลงการเดนิทาง ในกรณทีีส่มาชกิไม่ครบตามจํานวนดงักล่าว 
2. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาค่าบรกิารในกรณทีี่มกีารขึน้ราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ หรอืมกีารประกาศลด
ค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึน้ในชว่งใกลว้นัทีจ่ะเดนิทาง 
3. กรณเีดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได้ 
 
การส ารองการ ดินทาง: 
1. บรษิทัฯ ขอรบัค่ามดัจําสําหรบัการสํารองท่านละ 40,000 บาท / สําหรบัท่านที่พกัเดี่ยวสํารองท่านละ 60,000 บาท 
ภายหลงัจากมกีารยนืยนัจากทางบรษิทัภายใน 3 วนัหลงัจากไดร้บัการยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
2. ส่วนทีเ่หลอืของราคาทวัร ์กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 60 วนั  มฉิะนัน้จะถอืว่าการสํารองการ
เดนิทางนัน้ถูกยกเลกิ และบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการยดึบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 
3. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขต่างๆ ของบรษิทัทุก
กรณ ีทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
กรณียกเลิก 
* ยกเลกิ 120 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง (ยจ่จช้า่่คม้่าย )  
* ยกเลกิ 90-119 วนั ล่วงหน้ากอ่นเดนิทาง หกัช่าจดัม า 25% 
* ยกเลกิ 61-89 วนั ล่วงหน้ากอ่นเดนิทาง หกัชา่จดัม า 50% 
* ยกเลกิน้อยกวา่ 61 วนั ล่วงหน้ากอ่นเดนิทาง หกัชา่่คม้่ายเตจ็ม านวน  
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หมาย หตุ: 
1. กรณทีีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหผู้เ้ดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ทางบรษิทัฯไม่สามารถคนืค่า

ทวัรใ์หไ้ด ้
2. เนื่องจากแพคเกจเป็นแพคเกจแบบเหมาจ่ายหากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนก่อนการท่องเที่ยว

หรอืระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่ว ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิแ์ละไม่สามารถขอคนืค่าบรกิารได ้
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยั เช่น อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัด

หยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณทีีท่างลูกคา้ นําหนงัสอืเดนิทางที่มอีายุน้อยกว่า 6เดอืน เดนิทาง

และไม่ไดร้บัการอนุญาตใหข้ึน้เรอื จากกองตรวจหนงัสอืเดนิทาง 
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รายการ้ละราคาอาจมีการ ปล่ียน้ปลงตามช่วง วลา ทศกาล, ราคาตัว๋โดยสาร ครื่องบิน, 

ค่าธรรม นียมของตัว๋้ละภาษีน ้ามนั ้ละอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอีกครัง้ 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 

 การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น***VFS ITALY *** 

่คเ้วลาพมิารณาอนุจตัวิซ่้า  วนัท าการ 51 

เอกสาร่นการขอวซ่้า (กรุณามดัส่งภาย่น 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า****** 

1. สถานทูตอติาลย้จอ่นุญาต่หผู้ส้จชัรดงึเลจ่พาสปอรต์ระหวา่งท้ส่ถานทูตพมิารณาวซ่้า  
2. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้อง

จะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณลู้กชา้ท่าน่ดจก้าร่คพ้าสปอรต์เดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยื่นวซ่้า ลูกชา้ตอ้งแมง้่หท้างบรษิทัฯ ทราบ

ล่วงหน้าเพือ่วางแผน่นการขอวซ่้าของท่าน 
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1. หนังสือ ดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6  ดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้

ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคํารอ้งขอทําหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทั

ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 88 มิลลิ มตร จ านวน 2 รปู 

 นแนขนาดใบหนแา  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทูต

จะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา )ไมค่วรสวมเสือ้สี
ขาว(    

- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แวน่  ,หา้มคาดผมและ
หา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา  ,หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสี

หรอืบิก๊อายส์ **  
 

 
2. ส า นาทะ บียนบแาน ้ละส า นาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณี ป็น ดก็ อายตุ า่กว่า 00 ปี  
- ใชส้ําเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุตํ่ากวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิัตรดว้ยและ

กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
3. หมาย ลขโทรศพัทดท่ีสามารถติดต่อไดแทัง้ บอรดท่ีท างาน  , บอรดบแาน้ละ บอรดมือถือ  
4. ส า นาทะ บียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรส้ลแว  
5. ส า นาใบ ปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการ ปล่ียนช่ือ 
6. ส า นาใบ ปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการ ปล่ียนนามสกลุ 
7. ส า นาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่า้ลแว  
 
8. หนังสือรบัรองการท างาน หรือ อกสารบ่งช้ีการมีอาชีพ้ละมีรายไดแของผูแ ดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูแย่ืนค ารแองขอวีซ่าใน อกสารการงาน ตแองสะกดใหแตรงตามหนังสือ ดินทาง มิ
 ช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา *** (ส าคญัมาก) 
- กรณีลูกจแาง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่ํางานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีด

การเขา้ทํางาน  ,อตัราเงนิเดอืน ,ตําแหน่งงาน )หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา (
เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ )ตวัจรงิ (โดยระบุ
ตําแหน่ง ,อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั ,วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สําเนา

บตัรประจําตวัราชการ 1 ชดุ )หนงัสอืรบัรองการทํางานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา(  
- กรณี ป็น จแาของกิจการ ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส า นาหนังสือ

รบัรองความ ป็น จแาของกิจการ โดยจะตแองคดัมาไมต่ า่กว่า 3  ดือน  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- กรณีท่านท่ี ป็น้ม่บแาน   
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 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงสําเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี -ภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควร
คดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยี น     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายไดแ  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  

)กรณนีี้หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีานี้  (  
- กรณี ป็น ดก็นัก รียน้ละนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื 
นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) 

 
9. หลกัฐานการ งิน   

- ใชแส า นาสมุดบญัชี งินฝากออมทรพัยดส่วนตวั อพั ดทไม่ กิน  6 วนัก่อนย่ืนพรแอมถ่ายส า นายแอนหลงั 7
 ดือน้สดงช่ือ จแาของบญัชี  โดยช่ือ้ละนามสกลุตแองสะกดใหแถกูตแองตามหนแาพาสปอรดต 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเก่า กรุณาสําเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่อ่ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี
เงนิฝากเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมดุบญัชขีองทา่นมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากวา่ 
6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไม่ตํ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื ่่นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ 

 
- ยงัคงไม่มกีารเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ําหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ 

ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิตอ่ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ 
ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสําเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก
ประจํา เป็นตน้ 

- กรณรีบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งทําจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็น
ภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั  โดยเฉพาะคู่สามี -ภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุด
บญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิ
มากกวา่ตอ้งทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดว้ย 

 

 ***สถานทูตไม่รบับญัชีกระ้สรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ี พ่ือ้สดงใหแ หน็ว่ามีฐานะทางการ งิน พียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใชแจ่ายไดแอย่างไม่ ดือดรแอน มื่อกลบัสู่ภมิูล า นา  

 
10. กรณี ดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี )กรณีไม่ไดแ ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่ารแาง(  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หาก ดก็ ดินทางไปกบับิดาจะตแองมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตร
ดว้ย 

- หาก ดก็ ดินทางกบัมารดาจะตแองมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะ
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เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หาก ดก็ไม่ไดแ ดินทางทัง้กบับิดา้ละมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณี ดก็ท่ีบิดา -มารดาหย่ารแาง  จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็น
ผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคํารอ้งใหม่กต็อ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
*** หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณทีีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวี
ซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
 
 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณมีกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซ่ีา ท่านสามารถแจง้ความจํานงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณที่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกําหนดวนัยื่นวซ่ีาและทา่นไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดง
ไดท้นั ท่านจะตอ้งมายื่นเดยีวและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงั

ประเทศตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอ
วซ่ีาท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์ก
เดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกขแอมูลตามความจริง  พราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่า ขแายุโรป 
หากมีรายละ อียดใดๆ ท่ีไม่ หมือนกบัความ ป็นจริงหรือไม่ หมือนกบัตอนน า อกสารส่งย่ืนค ารแองขอวีซ่า ทางศนูยดย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาต รียก

 กบ็ค่าธรรม นียมในการ ปล่ียน้ปลง้กแไขขแอมูลในระบบออนไลนด ้ละ สียค่าธรรม นียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกใหแครบถแวน อย่าปล่อยว่างไวแ อาทิ  กษียณ / ้ม่บแาน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ไดแศึกษา้ลแว / รอศึกษาต่อ  ป็นตแน รบกวนระบุมาใหแ รียบรแอย 
(กรณุาใชแ้บบฟอรดมน้ี้ละกรอก ป็นภาษาองักฤษ  พ่ือปแ องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษร้ละ พ่ือใหแ กิดความสะดวกต่อการท า อกสาร

ออนไลนดต่อไป) 
 

1.  ชือ่-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
ชือ่-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 

ชือ่-สกุลเดมิ กรณมีกีารเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิกอ่นแต่งงาน 

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

หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง ...................................................  วนัเดอืนปี เกดิ ................................................. 

วนัออกหนงัสอืเดนิทาง ....................................... วนัหมดอายุหนงัสอืเดนิทาง ................................................ 

สถานทีเ่กดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........โสด   .........แต่งงานจดทะเบยีน    .........แต่งงานไม่จดทะเบยีน   .........หย่า   .........หมา้ย 

3.   กรณที่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชือ่-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

4.  ทีอ่ยู่ปจัจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณยี ์............................. 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนัปจัจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ) ........................................... 

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

รหสัไปรษณยี ์....................................................     โทรศพัทบ์า้น ........................................................................ 

โทรศพัทม์อืถอื ................................................... อเีมลล.์................................................................................  

5.  ชือ่สถานทีท่ํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

(กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการทีท่าํนัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด .........................................................................................) 

กรณปีระกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยู่ทีท่ํางานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  
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ทีอ่ยู่สถานทีท่ํางาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................... 

........................................................................................................................  รหสัไปรษณยี ์............................. 

ตําแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 

โทรศพัท ์ ................................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้ม)ี 

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

กรณศีกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ)..................................................................... 

กรณใีนระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................... 

7.  ชือ่บุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้นี้ (ระบุ).............................................................................................................          

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่า่นมาหรอืไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณเีคยใหร้ะบุวนัที)่ 

ตัง้แต่วนัที ่ ............................................  ถงึวนัที ่ ......................................................     

รวม ........... วนั 

ท่านเคยไดร้บัการสแกนนิ้วมอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  

กรณทีีท่่านเคยไดร้บัการสแกนนิ้วแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 

9.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณเีคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 

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

10.  ท่านสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ........ ตวัเอง   ......... มผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย 

(กรณทีีม่ผีูส้นสันุนค่าใชจ้่ายใหร้ะบุผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายของท่านและระบุความสมัพนัธแ์ละเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 

ผูส้นบัสนุนค่าใชจ้่ายของท่านคอื ........................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัท่าน ........................................................................................................................................... 

เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่   ........ เดนิทางดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 

 

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

   


