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ท่องเท่ียวประเทศอิตาลี 9 วนั 7 คืน 
มิลาน-เจนวั-ซิงเควเทอรเ์ร ่-ลาเปเซีย-ปิซ่า-โรม-ฟลอเรน้ซ-์ 

โบโลญญ่า-เวนิส-เวโรน่า-เบอรก์าโม่-ทะเลสาบโคโม-่เบลลาจิโอ 

ชิมพิซซ่าและสปาเก็ตต้ีหมึกด าสไตลอิ์ตาเลี่ยนแท้ๆ  

ชมหอเอนปิซ่า ด่ืมด า่บรรยากาศซิงเควเทอรเ์ร่ดินแดน 5 หมู่บา้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียวเมืองสวยฟลอเร้นซ ์ด่ืมด า่บรรยากาศอนัสวยงามของเกาะเวนิส 
ล่องเรือทะเลสาบโคโม่และเดินเล่นท่ีเบลลาจิโอ,เท่ียวเมืองเก่าเบอรก์าโม่ 

และช้อปป้ิงแบรนดด์งัท่ี McArthurGlen Designer Outlet  
เทีย่วไม่เหนือ่ย..พกัก่อน 1 คืน...โดยสายการบิน Oman Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสูป่ระเทศอติำล ีประทบัใจกบัดนิแดนอนัยิง่ใหญ่และเคยรุง่เรอืงมำในอดตีกบั

จกัรวรรดิโ์รมนัอนัแสนศกัดิส์ทิธิบ์นคำบสมุทรอติำล ีพบกบัวฒันธรรม, ศลิปะ และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำงๆ มำกมำยหลำย
แหง่ และยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นศูนยก์ลำงแห่งครสิตศำสนำโลกแหง่นครวำตกินักบัเมอืงต่ำง ๆ ดงันี้ :- 
มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีสุ่ดในอติำลแีละไดช้ือ่วำ่เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของอติำล ี 
เจนัว  เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้

เลอืดใหญ่ของประเทศมำอยำ่งยำวนำนและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศูนยก์ลำงเทคโนโลยแีละ
อุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต ์และยงัเป็นบำ้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

ซิงเควเทอรเ์ร่  หมูบ่ำ้นเลก็ๆ บรเิวณรมิชำยฝัง่รเิวยีรำ่ของอติำล ีทีม่คีวำมหมำยวำ่ ดนิแดนทัง้หำ้The Five Landหรอืดนิแดน
แหง่ควำมงดงำม ตัง้อยู่บนหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไป
ดว้ย 5 หมูบ่ำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่หำ่งไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก ซึง่ไดแ้ก่ Monterosso Al Mare, 
Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่ำ้นนี้มหีุบเขำลอ้มรอบ มแีมน่ ้ำเป็นฉำก
ดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งนี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของจติรกรเอก  

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ี อดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่ำ1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีำยเุก่ำแก่กวำ่ 2,000 ปี ชมเมอืงและสถำนทีท่ีเ่ป็น 1 น 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกและนครวำตกินั มหำวหิำรทีเ่ป็นศูนยก์ลำงแหง่ครสิตศ์ำสนำนิกำยโรมนัคำทอลคิของโลก 

ฟลอเร้นซ ์ นครทีรุ่ง่เรอืงสุดในชว่งยุคทองของศลิปะอติำล ีเมอืงทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ำรยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 ม ีจตัุรสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหำวหิำรแหง่เมอืงฟลอเรน้ซ์ ทีส่วยงำมและยิง่ใหญ่  

เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร ำ่รวย
ทีสุ่ดแหง่หนึง่ในยคุกลำงเกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กวำ่ 118 เกำะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยำกำศอนัแสนโรแมนตคิ 

เวโรน่า เมอืงดงัจำกนิยำยรกัอมตะทีม่เีคำ้เรือ่งควำมจรงิของกำรขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี้ ประพนัธ์
โดยวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีำวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก  

โคโม่  เมอืงรมิทะเลสำบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง ซึง่ไดช้ือ่วำ่เป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีสุ่ดของอติำล ีในแควน้ลอมบำร์
เดยี ตัง้อยูท่ำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขำสูงที ่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยงัมป่ีำไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี ำแพงธรรมชำตเิป็นฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี้ และมหีมิะปก
คลุมอยูต่ลอดปี 

 

ก าหนดการเดินทาง  24 มี.ค.-01 เม.ย. / 5-13 เม.ย. / สงกรานต!์! 12-20 เม.ย.2566 
วนัหยดุยาว 26 เม.ย.- 04พ.ค. และ 26 พ.ค.- 03 มิ.ย.2566 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) -มิลาน (อิตาลี) 
06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน 

แอร ์เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

09.15 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-818 
 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลีย่นเป็น 09.10 น. และถึงสนามบินมสักตั เวลา 12.05 น. 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเคร่ือง 
14.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-143 
 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลีย่นเป็น 14.40 น. และถึงสนามบินมารเ์พน็ซ่า เวลา 19.45 น. 
18.20 น. เดินทางถึงสนามบินมารเ์พน็ซ่า ประเทศอิตาลี น ำท่ำนผำ่นขัน้ตอนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั

สมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ตวัสู ่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมอืง
หลกัของแควน้ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืงส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงในดำ้นแฟชัน่และ
ศลิปะ ซึง่มลิำนถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปำรสี  ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงั
เป็นทีรู่จ้กัในดำ้นอุตสำหกรรม ผำ้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟำ โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอร์
มลิำนและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิำน 

 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม SHG Grand Milano Malpensa Hotel, Milan หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง มิลาน-เจนัว-ลาเวนโต้-ซิงเควเทอรเ์ร่-ลาเปเซีย 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเจนัว Genoa (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญั
ทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบ
ประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมำอยำ่งยำวนำน มคีวำม
รุง่เรอืงอย่ำงยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของ
จกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขำ้ยดึครองและผนวกดนิแดนแหง่นี้
เขำ้เป็นส่วนหนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลำสัน้ๆ 
เมือ่นโปเลยีนเสื่อมอ ำนำจลง เจนวัไดม้โีอกำสกลบัมำฟ้ืนฟู
บำ้นเมอืงและกลบัเขำ้มำเป็นส่วนหนึ่งของอติำลอีกีครัง้จวบจนปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ำมำรถท ำ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยไดเ้ขำ้ประเทศไดเ้ป็นอยำ่งเสมอตน้เสมอปลำยทัง้เป็นเมอืงท่ำส ำคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็น
ศูนยก์ลำงเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต ์ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่ำโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเลอเวนโต้ Levanto เมอืงรมิฝัง่ทะเลในแควน้ลกิเูรยี สวยทัง้ดว้ยววิรมิทะเล

บรรยำกำศดีๆ  และอำคำรบำ้นเรอืนในสไตลอ์ติำเลยีนรเิวยีร่ำ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้
น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอรเ์ร่ Cinque Terre หมูบ่ำ้นเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่
บรเิวณรมิชำยฝัง่รเิวยีรำ่ของอติำล ีทีม่คีวำมหมำยวำ่ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอืดนิแดนแหง่ควำม
งดงำม ตัง้อยูบ่นหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 
หมูบ่ำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยูห่ำ่งไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก แผน่ดนิทีย่ำกจะเขำ้ถงึไดโ้ดยงำ่ย ไดแ้ก่ 
Monterosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่ำ้นนี้มหีุบเขำ
ลอ้มรอบ มทีะเลเป็นฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่หง่นี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของจติร
กรเอก ประกอบกบัเป็นส่วนหนึ่งของอุทยำน
แหง่ชำตแิละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จำกองคก์ำรยเูนสโก ้ท ำใหห้มูบ่ำ้นทัง้หำ้นี้ยงัคง
สภำพดัง้เดมิมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 น ำท่ำนเดนิ
เล่นชมควำมงำมของหมูบ่ำ้นทีม่สีสีนัสวยงำม 
สรำ้งลดหลัน่กนัตำมเนินผำรมิทะเล ใหท้่ำนเดนิ
เล่นชมหมู่บา้นริโอแมกจิโอเร่ Riomaggiore หมูบ่ำ้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยำกำศเหมอืนเมอืง
ตุ๊กตำ บำ้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับนหน้ำผำทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้ำทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนสี
เทอควอยส ์โดยเฉพำะในฤดรูอ้น ใหท้่ำนไดถ้่ำยรปูตำมอธัยำศยั จำกนัน้น ำท่ำนชมหมู่บา้นมานาโรลา 
Manarola เป็นหมูบ่ำ้นเลก็ๆ ทีม่คีวำมเก่ำแก่ ตัง้อยูร่มิหน้ำผำสงูชนัโดดเด่นดว้ยสสีนัสดใส โดย
อุตสำหกรรมดัง้เดมิ คอื กำรท ำประมงและไวน์ ซึง่ไวน์ทีม่ชีือ่เสยีงมชีือ่วำ่ Sciacchetra ภำยในตวัหมูบ่ำ้นมี
ถนนสำยหลกัเพยีงเสน้เดยีวทีต่ดัผำ่นกลำงหมูบ่ำ้นมรีำ้นคำ้ คำเฟ่ รำ้นอำหำรอรอ่ยทีน่่ำแวะลิม้รสอสิระให้
ท่ำนเดนิเล่นและถ่ำยรปูตำมอธัยำศยั จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองลา-สเปเซีย La Spezia 
เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยูร่ะหว่ำงเมอืงเจนัวและปิซ่ำ บรเิวณอ่ำวลกิเูรยี หนึ่ง
ในอ่ำวทีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้และกำรทหำร (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม CDH Hotel, La Spezia หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม ลาสเปเซีย-ปิซ่า-หอเอนปิซ่า-โรม 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติำล ีและ
เป็นเมอืงหลกัส ำคญัในเขตแควน้ทสัคำนี และไดร้บัเลอืกโดย
องคก์ำรยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1987 
จำกนัน้น ำท่ำนชมเมืองปิซ่าอดตีเมอืงท่ำเรอืชำยฝัง่ทะเลเมดิ
เตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่ำ ชมจตัุรสักมัโป 
เดย ์มิราโกลี หรือ จตัรุสัดโูอโม่ คอืบรเิวณทีล่อ้มรอบดว้ย
ก ำแพงใจกลำงเมอืงปิซ่ำและเป็นทีต่ัง้ของมหำวหิำรเก่ำแก่ทีม่ ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนำดใหญ่ทีสุ่ด น ำท่ำนชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก หอเอนปิซ่าใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นถ่ำยรปูกบัหอเอนปิ
ซ่ำ ทีส่รำ้งขึน้เพือ่เป็นหอระฆงัแหง่วหิำรประจ ำเมอืง แต่เพยีงกำรเริม่ตน้ของกำรสรำ้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิ
กำรทรุดตวัและตอ้งหยดุกำรก่อสรำ้งจนถดัมำอกีรว่ม 100 ปี ถงึไดส้รำ้งต่อจนเสรจ็สมบูรณ์และยงัเป็นสถำนที่
กำลเิลโอ เคยมำพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและกำรตกของวตัถุดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุโรม Rome นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแหง่จกัรวรรดโิรมนั อำณำจกัรที่

ยิง่ใหญ่มำเมือ่กวำ่ 2,000 ปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Novotel Roma Est Hotel, Rome หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ โรม-นครวาติกนั-มหาวิหารเซ้นตปี์เตอร-์น ้ าพเุทรวี-่บนัไดสเปน-สนามกีฬาโคลอสเซีย่ม- 
  ช้อปป้ิง McArthurGlen Designer Outlets-โรม  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่นครวาติกนั ศูนยก์ลำงศำสนำครสิต์

นิกำยโรมนัคำทอลคิทีป่ระทบัขององคป์ระมขุแหง่ศำสนำ 
“พระสนัตะปำปำ” จำกนัน้น ำท่ำนชมมหาวิหารเซนตปี์
เตอร ์St.Peter Basilica แหง่นครรฐัวำตกินั ทีง่ดงำมดว้ย
ศลิปะในยคุเรเนซองสแ์ละยงัไดร้บักำรตกแต่งอยำ่งโอ่อ่ำ
และหรหูรำ ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้ำคำ่โดยฝีมอืของ
จติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก ชมรปูแกะสลกัปิเอตำ้ทีพ่ระแม่
ประคองรำ่งพระเยซูหลงัปลดลงจำกไมก้ำงเขนผลงำนชิน้เอกของไมเคลิ แองเจลโล หรอืเสำพลบัพลำที่
ออกแบบโดยแบรน์ีนี และยอดโดมขนำดใหญ่ทีห่ำชมไดย้ำก ซึง่ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้ำคำ่ของประเทศ
อติำล ีและใหท้่ำนถ่ำยรปูกบัจตัุรสัหน้ำวหิำรเซนตปี์เตอร ์ทีท่่ำนอำจเคยเหน็จำกกำรถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์
ในชว่งเวลำส ำคญัๆ ของคำทอลคิ จำกนัน้น ำท่ำนสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ที่
ส ำคญัของกรุงโรม สถำนทีน่กัท่องเทีย่วมำโยนเหรยีญเสีย่งทำยตำมเรือ่งรำวจำกภำพยนตรเ์รือ่ง Three 
Coins in The Fountain ใหเ้วลำท่ำนไดเ้กบ็ภำพเป็นทีร่ะลกึ และน ำท่ำนสู่ Spanish Steps หรือบนัได
สเปน แหล่งผูค้นและวยัรุน่มำนัง่เล่นและเลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดเ์นมต่ำงๆ    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำท่ำนชมและถ่ายรปูภายนอกกบัสนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรำ้งทีเ่ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์อง

โลก ซึง่เป็นสนำมกฬีำยกัษ์ทีจุ่คนไดก้วำ่ 50,000 คน ให้
ท่ำนไดเ้กบ็ภำพเป็นทีร่ะลกึ รวมถงึผำ่นชมประตชูยัแหง่
คอนสแตนตนิ Arch of Constantine โดยสรำ้งขึน้เพื่อระลกึ
ถงึชยัชนะของกรุงคอสสแตนตนิ เป็นซุม้ประตทูีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของโรมนัมคีวำมสงูถงึ 21 เมตร, อนุเสำวรยีว์กิเตอรเ์อม็
มำนูเอล็ หรอื Altare Della Patria อนุเสำวรยีท์ีส่รำ้งขึน้
เพือ่เป็นเกยีรตขิองวกิเตอรเ์อม็มำนูเอล็ พระรำชำองคแ์รก
ของอติำลทีีม่อี ำนำจแบบเบด็เสรจ็ครบวงจร และทีน่ี่ยงัเป็น
อนุสรณ์ทหำรทีก่ลำ้หำญเมือ่ครัง้สงครำมโลกครัง้ที ่1 อกีดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่Castel Romano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designer Outlets เอา๊ทเ์ลต็ในเครือของแมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ทเ์ลต็ อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง
เอ๊ำทเ์ลท็ทีอ่ยูไ่มไ่กลจำกกรุงโรมและเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีำ้นคำ้มำกกวำ่ 120 รำ้น สนิคำ้แบรนดช์ือ่ดงั
ต่ำงๆ จำกทุกมมุโลก มสีนิคำ้แบรนดเ์นมและพบกบัโปรโมชัน่ส่วนลดใหเ้ลอืกมำกมำย อำทเิชน่ รองเทำ้ 
เสือ้ผำ้ เครือ่งประดบั ของตกแต่งบำ้น พบกบัแบรนดช์ัน้น ำต่ำงๆ มำกมำย อำท ิAdidas, Burberry, Calvin 
Klein, Coach, Diesel, Fossil, Gap, Guess, Lacoste, Levi’s, Moschino, Michael Kors, New Balance, 
Nike, Samsonite, Sisley, Superdry, Swatch, Tommy Hilfiger, The North Face, Swarovski, Versace, 
Valentino เป็นตน้ สมควรแก่เวลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี 
อดตีแหง่จกัรวรรดโิรมนั อำณำจกัรทีย่ิง่ใหญ่มำเมือ่กวำ่ 2,000 ปี 
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ทเ์ลต็) 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Novotel Roma Est Hotel, Rome หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห้่า โรม-ฟลอเร้นซ-์โบโลญญ่า 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองฟลอเร้นซ ์Florence นครทีรุ่ง่เรอืงสุดในชว่งยุคทองของศลิปะอติำล ี(ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3 ชัว่โมง)   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำท่ำนชมเมอืฟลอเรน้ซโ์ดยเริม่จำกเขตเมอืงเก่ำของ

ฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ำรยเูนสโกใหข้ึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ปี ค.ศ.1982 น ำท่ำนชมและ
ถ่ายรปูภายนอกมหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร 
ชมควำมยิง่ใหญ่และอลงักำรของวหิำรทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 
4 ของทวปียโุรป โดดเด่นดว้ยสถำปัตยกรรมทีใ่ชห้นิ
อ่อนหลำยสตีกแต่งผสมผสำนกนัไดอ้ยำ่งงดงำม ชมจตัุรสั
เดลลาซิญญอเรีย Piazza Della Signoria ซึง่รำยลอ้มไป
ดว้ยรปูปัน้ อำท ิเชน่ รปูปัน้เทพเจำ้เนปจนู ,วรีบุรุษเปอรซ์อิุ
สถอืหวัเมดซู่ำ , รปูปัน้เดวดิ ผลงำนทีม่ชีือ่เสยีงของ ไมเคลิ 
แองเจโล ่จำกนัน้ชมสะพานเวคคิโอ Vecchio สะพำนเก่ำแก่
ทีม่มีรีำ้นขำยทองและอญัมณีอยูท่ ัง้สองขำ้งสะพำน จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโบโลญญ่า Bologna เมอืงหลวงของ
แควน้เอมเิลยีโรมญัญำ 1 ใน 20 แควน้ของประเทศอติำล ี(ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) โดยตวัเมอืงนัน้ตัง้อยูร่ะหวำ่งแมน่ ้ำโปกบัเทอืกเขำอลัเพนไพน์ 
นอกจำกนัน้ยงัเป็นหนึ่งในเมอืงยคุกลำงทีไ่ดร้บักำรรกัษำไวเ้ป็นอยำ่งดทีีสุ่ดแหง่หนึ่งในยโุรป และยงัเป็นทีต่ัง้
ของมหำวทิยำลยัทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดคอื Alma Mater Studiorum น ำท่ำนเดนิชมบรเิวณจตัุรสัมจัโจเร ่Piazza 
Maggiore จตัุรสัขนำดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่จกลำงเมอืงเก่ำ ทีล่อ้มรอบดว้ยโบสถซ์ำนเปโตรนิโอ ทีส่รำ้งขึน้เพื่อถวำย
แด่นกับุญเปโตรนิโอพระสงัฆรำชองคแ์รกของโบโลญญ่ำ รวมถงึซติีฮ้อลลห์รอืศำลำว่ำกำรเมอืงลำนน ้ำพุเทพ
เนปจนูและอำคำรปำวำซโซ่ เดล โพเดสตำ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Castello Hotel, Bologna หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก โบโลญญ่า-เกาะเวนิส-เวนิสเมสเตร้ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre เมอืงหลกัของแควน้เวเนโตแ้ละเป็นเมอืงท่องเทีย่ว

ยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทำงมำเยอืนเป็นจ ำนวนมำกมำยในแต่ละปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 
และน ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่เกาะเวนิส น ำท่ำนชมเกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คย
ร ่ำรวยทีสุ่ดแหง่หนึ่งในยคุกลำง เกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กวำ่ 118 เกำะ และมสีะพำนเชือ่มถงึ
กนักวำ่ 400 แหง่ทีศู่นยก์ลำงอยู่ทีจ่ตัุรสัเซนตม์ำรค์ หรอืซำนมำรโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกำะต่ำงๆ ของ
เมอืงเวนิสทีม่คีลองต่ำงๆ มำกมำยนบัรอ้ยแหง่ นบัเป็นบรรยำกำศทีไ่มม่ทีีใ่ดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะ
เมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองกบัเมนูสปาเกต็ต้ีหมึกด าสไตลอิ์ตาเล่ียนแท้ๆ 
บา่ย น ำท่ำนชมเกำะเวนิส เริม่จำกชมสะพำนสะอืน้ทีเ่ชือ่มระหวำ่งคุกหลวงและพระรำชวงัดอรด์จ ชมวหิำรเซนต์

มำรค์ทีง่ดงำมดว้ยกำรประดบัดว้ยโมเสคหลำยลำ้นชิน้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรปูกบัพระรำชวงัดอจส ์Doge’s 
Palace พระรำชวงัดอจส ์เป็นทีท่ ำกำรของรฐับำลเวนิส
และทีพ่ ำนกัของผูด้ ำรงต ำแหน่งเจำ้เมอืงในอดตี ตวั
อำคำรกะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรำ้งทีเ่ก่ำแก่
มำกวำ่ 800 ปีมำแลว้ เมือ่สมยัเวนิสยงัเป็นสำธำรณรฐั
อสิระ ซึง่เคยร ่ำรวยและมอี ำนำจมหำศำลและเคยสง่ให้
มำรโ์คโปโลเดนิทำงไปเมอืงจนี และสะพำน Bridge of 
Sighs หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนำมของสะพำนถอนหำยใจ 
เป็นสะพำนซุม้โคง้สงูขึน้ทีอ่ยูเ่หนือแมน่ ้ำทีเ่ป็นเสน้ทำง
เชือ่มระหวำ่งเรอืนจ ำและพระรำชวงั สะพำนอนังดงำมทีแ่สนโรแมนตกิแหง่นี้เป็นสะพำนทีเ่ตม็ไปดว้ยต ำนำน
มำกมำยของทอ้งถิน่เวนิส (คำ่ทวัรไ์มร่วมนัง่เรอืกอนโดล่ำ Gondola Ride) ใหท้ำ่นดื่มด ่ำไปกบับรรยำกำศของ
เมอืงเวนิสแบบใกลช้ดิ เขำ้ไปตำมคลองต่ำงๆ ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของอำคำรทีม่สีถำปัตยกรรมหลำกหลำยและที่พกั
มำกมำยพรอ้มกบัฟังเพลงพืน้เมอืงจำกพนกังำนพำยเรอื อสิระใหท้่ำนชมและเลอืกซือ้สนิคำ้ขึน้ชือ่ อำท ิ
เครือ่งแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ำกำกเทศกำลคำรน์ิวลั ท่ำนอำจใชเ้วลำนัง่จบิกำแฟตำมรำ้นกำแฟ ทีต่ัง้อยูร่อบ
จตัุรสัเซนตม์ำรค์ เพือ่ดื่มด ่ำกบับรรยำกำศทีแ่สนโรแมนตกิ จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนล่องเรอืกลบัสูฝั่ง่
เมสเตร ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Novotel Venice Mestre Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็ เวนิสเมสเตร-้เวโรน่า-เบอรก์าโม่-โลมาซโซ่ (โคโม่) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงดงัจำกนิยำยรกัอมตะทีม่เีคำ้
เรือ่งจรงิของกำรขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี้ 
โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอืกำรประพนัธข์องวลิเลยีมเชค็สเปียร ์
กวชีำวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก จำกนัน้เดนิชมยำ่นเมอืงเก่ำ
ของเวโรน่ำ ทีย่งัคงสภำพบำ้นเรอืนแบบโบรำณ น ำท่ำนสู ่
“จตุรสัเออรเ์บ” ทีร่ำยลอ้มไปดว้ยคฤหำสน์, วงัเก่ำของตระกลู



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีเ่คยปกครองเวโรน่ำ น ำท่ำนชมและถ่ายรปูภายนอก “บา้นของจเูลียต” ปัจจุบนัหน้ำบำ้นจเูลยีตคอืรำ้น 

Armani ชมระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ ทีจ่เูลยีตเคยยนือยูโ่ดยมโีรมโิอมำคอยเฝ้ำขอควำมรกัอยูด่ำ้นล่ำงตัง้อยูท่ี่
บำ้นเลขที ่27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรน่ำ จำกนัน้เดนิทำงสู่เมืองเบอรก์าโม่ Bergamo (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  เมอืงทำงตอนเหนือของประเทศอติำลแีละไมไ่กลจำกเมอืงมลิำน เป็นเมอืงทีม่ ี
ควำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องแควน้ลอมบำรด์ยีห์นึ่งใน 20 แควน้ของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงเกีย่วกบั
บรรยำกำศของควำมเป็นเมอืงยคุกลำงทีม่เีสน่หผ์สมผสำนไปดว้ยวฒันธรรมทีห่ลำกหลำยของศลิปะและ
ประวตัศิำสตรท์ีม่มีำตัง้แต่สมยัโบรำณ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองกบัเมนูพิซซ่าต้นต ารบัจากอิตาเล่ียน 
บา่ย น ำท่ำนนัง่รถรางไฟฟ้า Funicular จำกยำ่นใจกลำงเมอืงเบอรก์ำโมสูเ่ขต Upper Town น ำท่ำนชมยำ่น

เมอืงเก่ำ Citta Alta ซึง่พืน้ทีส่่วนใหญ่ของเมอืงนัน้ลอ้มรอบดว้ยก ำแพงเมอืงแบบเวนิส ทีส่รำ้งขึน้ในศตวรรษ
ที ่17 จำกนัน้ชมย่ำนจตัุรสัเก่ำเปียสซ่ำ เวค็เคยีร ์Piazza Vecchia มเีวลำใหท้่ำนแวะถ่ำยรปูกบัโบสถ์ Santa 
Maria Maggiore และน ำท่ำนท่ำนชมยำ่น Old Square ซึง่เป็นยำ่นใจกลำงเมอืงเก่ำทีแ่วดลอ้มไปดว้ยเหล่ำ
อำคำรทีแ่สดงออกถงึกำรผสมผสำนระหวำ่งสถำปัตยกรรมของยคุกลำงและเรเนสซองส ์ จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงสูโ่ลมาซโซ่ Lomazzo ท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัโคโม่ในภมิูภาคของอิตาลีแคว้นลอมบารเ์ดีย  (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Just Hotel Lomazzo Fiera Hotel, Como หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีแ่ปด โลมาซโซ่-โคโม่-ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-เบลลาจิโอ-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน- 
                     ช้อปป้ิงแบรนดด์งั-สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสำบทีส่วยงำม

ทีสุ่ดของอติำลแีละเป็นทะเลสำบทีล่กึทีสุ่ดเป็นอนัดบั 5 
ในยโุรปดว้ยควำมลกึกวำ่ 400 เมตร ทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขำ
สงูทีย่งัมป่ีำไมเ้ขยีวชอุ่ม หลำยจุดบนชำยฝัง่เป็นชอ่งเขำ
แคบและหน้ำผำทีส่วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคอื
เทอืกเขำแอลป์ยำวเหยยีดสุดสำยตำเป็นก ำแพง
ธรรมชำตทิีส่รำ้งฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดน
บรเิวณนี้ เทอืกเขำแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยูต่ลอดปีจงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจำกทัว่โลกหลัง่ไหลมำท่องเทีย่ว
พกัผอ่นกนัอย่ำงไมข่ำดสำย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมืองเบลลาจิโอ Bellagio เมอืงทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็น 
“ไข่มกุแห่งทะเลสาบโคโม่” หรือ Pearl of the Lake มเีวลำใหท้่ำนไดแ้วะถ่ำยรปูและชมทศันียภำพของ
อำคำรบำ้นเรอืนสสีนัสดใสของเมอืงเบลลำจโิอทีส่องขำ้งทำงเตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึ ทัง้งำนแฮนด์
เมด งำนศลิปะต่ำงๆ  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเท่ียวชมเมืองและเลือกซ้ือสินค้า 
อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั*** 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองมิลานหรือมิลาโน Milan  (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงหลกัของแควน้ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืง
ส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงในดำ้นแฟชัน่และ
ศลิปะ ซึง่มลิำนถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปำรสี ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดำ้นอุตสำหกรรมผำ้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟำ โร
มโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิำนและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิำน น ำท่ำนชมจตัุรสัสกำล่ำ,รปูปัน้
ดำวนิช ีและใหท้่ำนถ่ำยรปูและชมควำมยิง่ใหญ่ภำยนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม 
มหำวหิำรหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยโุรป สรำ้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ
ผสมผสำนกนัเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใชเ้วลำสรำ้งนำนถงึ 500 ปี มคีวำม
วจิติรงดงำมและประดบัประดำไปดว้ยรูปปัน้นบักวำ่ 3,000 รปู มหีลงัคำยอดเรยีวแหลมจ ำนวน 135 ยอด 
บนสดุมรีปูปัน้ทองขนำด 4 เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำเป็นสงำ่อยู ่มลีำนกวำ้งดำ้นหน้ำดโูอโมทีม่อีนุสำวรยี์
พระเจำ้วกิเตอรเ์อมมำนูเอลที ่2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัต่ำงๆ และน ำท่ำนสูแ่กลเลอร่ี วิคเตอร ์เอม็
มานูเอล ทีน่ับวำ่เป็นชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติำลมีำกวำ่ 100 ปี เป็นศูนยร์วมสนิคำ้แบรนดเ์นมที่
ทนัสมยั มสีนิคำ้มำกมำยใหเ้ลอืกซือ้ไมว่ำ่จะเป็นเสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองทำ้ และนำฬกิำแบรนดช์ือ่ดงัมำกมำย 
อำท ิLouis Vuitton, Prada , Versace, Gucci, Armani หรอืแบรนดด์งัจำกอติำล ีอสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้
แบรนดเ์นมชือ่ดงัอยำ่งจุใจ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า และเผือ่เวลำส ำหรบักำรท ำคนืภำษทีีส่นำมบนิ  

22.05 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุมิลาน โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-144 
 

วนัทีเ่ก้า กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

08.50 น.  ออกเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-815 
18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  24 มี.ค.-01 เม.ย. / 5-13 เม.ย. / สงกรานต!์! 12-20 เม.ย.2566 
วนัหยดุยาว 26 เม.ย.- 04พ.ค. และ 26 พ.ค.- 03 มิ.ย.2566 

 

Grand Italy 9D7N 
แกรนดอิ์ตาลี 9วนั7คืน /WY  

(ซิงเควเทอรเ์ร-่โคโม)่ 

 
24มี.ค.-01เม.ย 

 

5-13 เม.ย.66 / 
12-20 เม.ย.66 

26เม.ย.-04พ.ค. 
 
26 พ.ค.- 03 มิ.ย. 

รำคำผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่ำน  
รำคำท่ำนละ 

74,995 100,995 75,995 105,995 

เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 12 ปี  
(เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)  

74,995 100,995 75,995 105,995 

เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 12 ปี  
(เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) มเีตยีง 

72,995 98,995 73,995 103,995 

เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 12 ปี  
(เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) ไมม่เีตยีง 

70,995 96,995 71,995 101,995 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 13,500 13,900 13,900 13,900 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตีัว๋โดยสำรเครือ่งบนิแลว้  
รำคำทวัรท์่ำนละ 

49,000 54,900 51,900 54,900 

 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,700 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 
อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 25 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Oman Air เสน้ทำงกรุงเทพฯ- มลิำน// มลิำน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เนื่องจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำร 
• คำ่ภำษสี ำหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแหง่ 
• คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแหง่ทีม่ ี
• คำ่ธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิคำ่ตัว๋
โดยสำร,คำ่ทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสุขภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร์ 

• คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16

ก.ย.2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษี
ใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
• คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• คำ่ธรรมเนียมวซี่ำและคำ่บรกิำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,700 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คำ่ทปิพนกังำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,900 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระคำ่ทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืคำ่แปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ, คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอำย ุและจะตอ้งมอีำยุไม ่เหลอืไม่
น้อยกวำ่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด เพือ่ทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนดัหมำยยืน่วซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนดัหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอยำ่งน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพือ่ทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร์ 

 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอยำ่งน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
คำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของคำ่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำ 
และคำ่ใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศนัน้ๆใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพำสปอรต์ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น หรอืควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่อง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได้ ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน
ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 
ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วน
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

o เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน 
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอยำ่งน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ 
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว) 
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

2. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15-20 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรุณำจดัสง่ภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูอติำลไีมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหวำ่งทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ 
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยูเ่ท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยืน่วซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

3. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
6. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
7. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

8. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 
*** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลกูจ้าง ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีด

วนั/เดอืน/ปีทีเ่ขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วี
ซ่ำ)เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด(หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
• หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษาใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ 
 จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

9. หลกัฐานการเงิน 
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
พาสปอรต์ 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมดุเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำที่ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หำกรำยกำรปรบัสมดุบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำกวำ่ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสุด ไมต่ ่ำกวำ่ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยืน่วซี่ำ แต่หำกใช้statementแลว้ยงัคงไม่มกีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไมม่กีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้ 

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัตอ้งท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษ
พรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถำนทตู 1 ฉบบัโดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมดุบญัชกีำรเงนิส่วนตวั
ประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่ตอ้งท ำจดหมำย
รบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มระบุชือ่และควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา 

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึ้นโดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระคำ่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซี่ำ ท่ำนสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยืน่วซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 
ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้ำนหลงัจำกทวัรอ์กเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็น
หลกั 

 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น................................................................... 
 
 โทรศพัทมื์อถือ.................................................อีเมลล ์................................................................................ 
 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

 ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 
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