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99,000.- 
มัดจ ำท่ำนละ 30,000.- 

09-19 ส.ค. 61 **13-23 ก.ย. 61 **18-28 ต.ค. 61 

15-25 พ.ย. 61 06-16 ธ.ค. 61 **27 ธ.ค. 61-06 ม.ค. 62  

14-24 ก.พ. 62 14-24 มี.ค. 62 **11-21 เม.ย. 62 09-19 พ.ค. 62 

วันทีห่นึ่ง  (1) :  กรุงเทพฯ  
วันที่สอง  (2) :  โรม – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลีเซี่ยม – น  ำพุเทรว่ี – บันไดสเปน 
วันที่สำม  (3) :  โรม – ปอมเปอี – Pompei Excavations –  ซอร์เรนโต้ 
วันที่สี ่ (4) :  ซอร์เรนโต้ – เกำะคำปรี – ถ  ำ Blue Grotto – นำโปลี - โรม 
วันที่ห้ำ  (5) :  โรม – ออร์วเีอโต้ – วำดอร์เซีย – ฟลอเรนซ์  
วันที่หก  (6) :  ฟลอเรนซ์ – ปิซ่ำ – ลำ สเปเซีย 
วันที่เจ็ด  (7) :  ลำ สเปเซีย – ชิงเคว แตร์เร่ – ปำร์มำ  
วันที่แปด  (8) :  ปำร์มำ – เวนิส - จัตุรัสซำนมำร์โค – รวมล่องเรือกอนโดล่ำ 
วันที่เก้ำ  (9) :  เวนิส – มิลำน – ดูโอโม่ - แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล 
วันที่สิบ  (10) :  มิลำน – ปรำสำทซฟอร์ซ่ำ - กรุงเทพฯ      
วันที่สิบเอ็ด  (11) :  กรุงเทพฯ      

Grand Italy 11 Days 
แกรนด์อิตำลี 11 วัน 
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วันทีห่นึ่ง  (1) กรุงเทพฯ  
 

21.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ แถว D ประตู 3 
 

วันทีส่อง  (2) โรม – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลีเซี่ยม – น  ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน 
 

00.20 น.  ออกเดินทางสู่  กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944 
06.50 น. เดินทางถึง สนำมบินฟีอูมีชีโน กรุงโรม เมืองหลวงของอิตำลี อยู่ในแคว้นลาซิโอเป็นที่ตั้งของนครรัฐ

วาติกันซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย  
น าท่านเข้าชม มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ (St.Peter Basilica) ใหญ่ที่สุดในโลกและส าคัญที่สุดในนครรัฐ
วาติกัน ฝีมือการออกแบบของมิเกลันเจโล  
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โคลีเซี่ยม (Colosseum) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ อัฒจันทร์เป็นรูป
วงกลมก่อด้วยอิฐและหิน / ผ่ำนชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ตั้งอยู่ระหว่างเนินพาเล
ติเน (Palatine hill) กับเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill) ในกรุงโรม เป็นสถานที่ของนักปราชญ์ และ
นักการเมืองในยุคโรมันโบราณ เซอร์คัส แม็คซีมุส / ชม ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
และท่ีมาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม น  ำพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ าพุแห่งนี้ 

เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ าพุแห่งนี้  
แล้วจะได้มีโอกาสกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง  
ชม บรรยำกำศย่ำนบันไดสเปน (Spanish Steps) แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของกรุงโรม ท่านสามารเลือก
ซื้อสินค้าชั้นน า แบรนด์เนมของอิตาลีตามอัธยาศัย อาทิ กุชชี่ อาร์มานี่ พราด้า หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Novotel Roma Est หรือเทียบเท่ำ  
 

วันทีส่ำม   (3) โรม – ปอมเปอี – Pompei Excavations –  ซอร์เรนโต้  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompei) เมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี ซึ่งอดีต
เต็มไปด้วยงานศิลปะและวัฒนธรรมที่ถูกกลืนหายไปจากการระเบิดของภูเขาไฟ  วิซูเวียสใน  24 
สิงหาคม ปี พ.ศ. 622 (ค.ศ. 79) เถ้าถ่านลาวาได้ไหลทับถมเมืองหายไปทั้งเมืองจมอยู่ใต้ดินกว่า1,500ปี 

เคยมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่แน่นขนัดไปด้วยร้านค้า ตลาดและห้องแถว สนามกีฬา โรงละคร 
วิหาร โรงอาบน ้าสาธารณะ หอนางโลม โรงแรมถึง 130 แห่ง ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระ
สันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._622
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บ่าย เข้าชม Pompei Excavations ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1997 ชมร่องรอยอารยธรรมความศิวิไลซ์ของอาณาจักรก่อนคริสต์ศักราช การจัดวางผังเมืองไว้
อย่างมีระเบียบแบบแผน และชมร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่งของปอมเปอี 
เดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ (Sorrento) เมืองชายฝั่งทะเลแหล่งพักผ่อนของบรรดานักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ บรรดาชนชั้นสูงที่นิยมมาพักผ่อนตากอากาศ ณ เมืองแห่งนี้  ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาหินปูน ติด
ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศของอิตาลีตอนใต้ เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Central Sorrento หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีส่ี่   (4) ซอร์เรนโต้ – เกำะคำปรี – ถ  ำ Blue Grotto – นำโปลี - โรม  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือ เพ่ือล่องเรือไปสู่  เกำะคำปรี (Capri) ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหลมซอร์เรนโต้ 
ซึ่งถือเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพงดงาม  
ชมเกำะคำปรี ซึ่งเป็นหินปูนก้อนใหญ่ก้อนเดียวมีความยาว 6.25 กิโลเมตร และกว้าง 3 กิโลเมตร 
บ้านเมือง จึงตั้งอยู่บนหินซึ่งสูงกว่าระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 450-900 ฟุต บาง  จุดต้องขึ้นบันไดถึงเกือบ 
800 ขั้น ซึ่งเรียกว่า Phonecian Stairs เกาะคาปรีเป็นที่ตากอากาศของจักรพรรดิโรมันในสมัยต้น ๆ 
เช่น จักรพรรดิ Augustus และ Tiberius ปัจจุบันเป็นที่ตากอากาศที่ดังท่ีสุดในภาคใต้ของอิตาลี  
ชม ถ  ำ Blue Grotto ซึ่งอยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากถ้ ามีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ  ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ า
ส่วนที่อยู่เหนือน้ าจะสูงกว่าผิวน้ าเพียง 4 ฟุตเท่านั้นซึ่งจะต้องนั่งเรือเล็กเข้าไปเมื่อเข้าไปในถ้ า
แสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านน้ าเข้ามาจากปากถ้ า จะท าให้น้ าในถ้ ามีสีฟ้าแปลกตาจึงได้ชื่อว่า Blue Grotto ถ้ า
นี้รู้จักกันตั้งแต่สมัยโรมัน แต่ถูกหลงลืมจนมาค้นพบใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1826 
*** หมายเหตุ *** การเข้าชมชมถ้ า Blue Grotto ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และระดับน้ าทะเลในวันนั้น 
หากไม่สามารถเข้าชมได้บริษัทฯจะจัดหาที่เที่ยวทดแทน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองนำโปลี หรือ เมืองเนเปิลส์ (Naples) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท าอาหาร ที่
ได้รับการยอมรับจากท่ัวโลก อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิลส์และแคว้นกัมปาเนีย แคว้นที่ตั้ง
อยู่ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลี อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าของเรือส าราญท่องเที่ยวในเขตเมดิเตอเรเนียนที่
ส าคัญอีกด้วย 

 เดินทางกลับสู่ กรุงโรม 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Novotel Roma Est หรือเทียบเท่ำ 
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วันทีห่้ำ   (5) โรม – ออร์วีเอโต้ - วำดอร์เซีย – ฟลอเรนซ ์  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ ออร์วีเอโต้ (Orvieto) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในแคว้นอุมเบรีย (Umbria) ซึ่งมีประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่าพันปี ชม วิหารออร์วีเอโต้ (Duomo Di Orvieto) สัญลักษณ์แห่งเมืองออร์วีเอโต้ ซึ่งนับว่า
เป็นวิหารที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศอิตาลี เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1290 รูปแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบกอธิค และโรมาเนสก์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู่ วำดอร์เซีย (Val d’ Orcia) แลนด์สเคปมรดกโลกที่สวยตราตรึงคนทั่วโลก หุบเขา Val d' 

Orcia ที่อยู่ห่างจากเมืองเซียน่าไปทางใต้ เป็นถนนเส้นเล็กๆ เงียบสงบและเรียบง่าย ท าให้การขับขี่บน
ถนนแสนจะรื่นรมย์ ได้เพลิดเพลินดูวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของไร่องุ่น สลับกับต้นมะกอกเรียงรายเป็นแถว
แนวระนาบ สันเขาสองข้างทางที่สวยงามเหนือค าบรรยาย 

  เดินทางสู่  ฟลอเรนซ์ (Florence) ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งศิลปะอารยธรรมระดับโลก มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดก าเนิดของศิลปะยุคเรอเนซองส์ นอกจากจะ
ได้ชื่นชมกับงานศิลปะ และสถาปัตยกรรมงดงามของมหาวิหารฟลอเรนซ์แล้ว ฟลอเรนซ์ยังได้ชื่อว่า เป็น
เมืองส าหรับช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นชั้นน าอีกด้วย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mediterraneo, Florence หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีห่ก   (6) ฟลอเรนซ์ – ปิซ่ำ – ลำ สเปเซีย  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ จัตุรัสเปียซซ่ำเดลดูโอโม (Piazza Del Duomo) เดินชมความสวยงามของเขตตัวเมืองเก่า 
บริเวณทีต้ั่งของมหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ทีส่วยงามและยิ่งใหญ่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคล แอง
เจลโล ได้ใช้ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม 
อิสระช้อปปิ้งสินคา้ชั้นน าของอิตาลีที ่The Mall Outlet ในราคาย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า 
แบรนด์เนมมากมายอาทิ Armani, Balenciaga, Burberry, Dior, Fendi, Gucci, Valentino เป็นต้น 

  เดินทางสู่ ปิซำ (Pisa) เมืองที่มีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก การชม
เมืองปิซ่านั้น แนะน าว่าให้เดินเท้าเป็นดีที่สุด คุณสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองได้อย่าง
สบายใจ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง ทั้งนี้ก็เพ่ือลิ้มรสชาติบรรยากาศที่มีชี วิตชีวาในอิตาลี 
ท าให้หลายคนที่ได้มาเยือนตกหลุมรักที่นี่ไปอย่างไม่น่าสงสัย 

  เดินทางสู่ เยี่ยมชม จตุรัสกัมโป เดย์ มีรำโกลี แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็น
มรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือ บริเวณที่ล้อมรอบด้วยก าแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไป
ด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า หอเอน หอศีลจุ่ม เริ่มสร้างปี  ค.ศ.1173 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1372 
ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย  ชม หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ หอคอยหินอ่อน เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ของศาสนสถานของชาว
คริสต์ ที่สร้างในปี 1174 เสร็จในปี ค.ศ.1350 ใช้เวานานถึง 176 ปี แต่เกิดการทรุดตัวลงเมื่อสร้างถึงชั้น
ที่ 3 จึงหยุดก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปีต่อมาถึงมีผู้สร้างต่อได้จนครบ 8 ชั้น และได้น าระฆังไป
ติดในอีกร่วม 100 ปีต่อมา จนเสร็จสมบูรณ์เหมือนที่เห็นในปัจจุบัน กาลิเลโอได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏีการ
ตกของวัตถุที่ยอดของหอเอนแห่งนี้ 
เดินทางสู่ ลำ สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัว
และปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและการทหาร 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม NH La Spezia หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีเ่จ็ด   (7) ลำ สเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – ปำร์มำ    
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของ

อิตาลี ห่างจากลาสเปเซียไปทางตะวันตก ค าว่า Cinque Terre มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (Five 
Lands) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ Monterosso Al Mare, Venazza, Corniglia, Manarola 
และ Riomaggiore โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขา ล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ 
Cinque Terre และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย ชมความงดงามทาง 
ธรรมชาติของ Cinque Terre ซึ่งสามารถมาเที่ยวชมได้โดยทางเรือเฟอร์รี่หรือทางรถไฟหรือทางเดิน 
(Walking Trail) โดยรถยนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ ซึ่งท าให้ Cinque Terre ปราศจากมลพิษและ 
ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์    

  น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ หมู่บ้ำนมอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso Al Mare) หมู่บ้าน 
  มอนเตรอสโซ อัล มาเร หนึ่งในห้าหมู่บ้านของแนวฝั่งชิงกาเทล่าที่มีผู้คนแวะเยี่ยมเยือนมากที่สุดด้วย

หาดทรายขนาดพอประมาณและโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ และแม้หมู่บ้านอาจจะ   มีนักท่องเที่ยว
พลุกพล่านมากระหว่างกลางฤดูร้อน ความรื่นรมย์ในหมู่บ้านมอนเตรอสโซก็ไม่ลดน้อยลง บริเวณเขต
เมืองเก่าซึ่งแยกจากบริเวณรีสอร์ทแบบโมเดิร์นด้วยหอคอย Aurora เป็นแหล่งซากโบราณของปราสาท
ยุคกลางและโบสถ์ San Francesco ซึ่งเป็นที่จัดแสดงภาพเขียนการตรึงกางเขนของจิตรกร Van Dyck 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  แวะชม หมู่บ้ำน เวอนำซซำ (Vernazza) เป็นหมู่บ้านที่มีท่าเรือที่มีรูปทรงตามธรรมชาติสวยงามที่สุด

แห่งหนึ่งจากห้า หมู่บ้านชิงกาเทล่ายังคงลักษณะบ้านโบราณที่ตั้งเรียงแนวหน้าผาและทาสีสันที่สวยงาม
เป็นเอกลักษณ์ และยังมีเสน่ห์ที่มีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆอาศัยรวมอยู่ด้วย 

  ชม หมู่บ้ำนมำนำโรลำ (Manarola) เป็นเมืองที่มีที่ตั้งท าเลสวยที่สุดในห้าหมู่บ้านชิงกาเทล่า มีความ
สวยงามเงียบสงบ กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างดี เสน่ห์ของหมู่บ้านนี้ต้องตกตะลึงกับความสามารถ
ของฝีมือมนุษย์ ที่สามารถสร้างบ้านเรือนบนหลืบหินผาชะง่อนหินสูง เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดของชิงกา
เทล่า ชมต้นองุ่นแสนสวยที่ทอดยาวไปตามไหล่เขา และไม่ควรพลาดไปชมการผลิตไวน์ของที่นี่ โดยไวน์
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ที่มีชื่อเสียงของมานาโรล่า มีชื่อว่า "Sciacchetrà" ซึ่ง ถือว่าเป็นไวน์รสเลิศอีกยี่ห้อหนึ่ง ปัจจุบันหมู่บ้าน
แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ นักท่องเที่ยว   

  เดินทางสู่ ปำร์มำ (Parma) เมืองในแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา มชีื่อเสียงในดา้นการผลิตแฮม  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม NH Parma หรือเทียบเท่ำ 
 

วันทีแ่ปด   (8) ปำร์มำ – เวนิส - จัตุรัสซำนมำร์โค – รวมล่องเรือกอนโดล่ำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” ถูก
สร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของทะเลเอเดรียติก และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล ตัวเกาะเวนิสเองประกอบ
ไปด้วยเกาะกว่า 118 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยล าคลองถึง 150 สาย และสะพานประมาณ 400 สะพาน 
โดยการเดินทางบนเกาะเวนิสนั้นจะใช้การเดินหรือล่องเรือไปตามล าคลองเท่านั้น  
น าท่านสู่ ท่ำเรือทรอนเช็ตโต้ เพื่อนั่งเรือสู่เกำะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้ า
แห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ตามล าคลองน้อยใหญ่เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างยิ่ง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านนั่งเรือสู่ เกำะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้ าแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ตามล าคลอง

น้อยใหญ่เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างยิ่ง เวนิสสร้างขึ้น บนเกาะน้อยใหญ่กว่า 140 เกาะ ที่เชื่อมต่อ
กันด้วยสะพานหลายร้อยสะพาน จนดูคล้ายเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน   รวมค่ำล่องเรือกอนโดล่ำ 
(Gondola ride) เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ชมความงามสุดแสนโร
แมนติกของเกาะเวนิส เรือไม้ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะเวนิสล่องไปตามล าคลองน้อยใหญ่ต่างๆ ของ
เกาะเวนิส ผ่านชมตึกบริเวณริมคลอง ชมวิถีชีวิติของชาวเวนิส  เป็นเรือพายพ้ืนบ้านของชาวเวนิส ใช้
เป็นพาหนะหลักของการเดินทางในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี มา  นานหลายร้อยปี  
ชม จตุรัสซำนมำร์โค (St. Mark’s Square) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลอง
ต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง  
แวะถ่ายรูป มหำวิหำรซำนมำร์โค (St. Mark’s Bacilica) เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเวนิส เป็น
ตัวอย่างอันส าคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 
แวะถ่ายรูปอาคารที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอย่าง วังดูคำเล (Palazzo Ducale) โดยวังแห่งนี้เคย
เป็น ที่พ านักของผู้ปกครองเมืองเวนิสโดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย มีการแบ่งเป็นห้อง
ต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ะห้องจะมีการประดับไว้ด้วยภาพวาดโดยศิลปินชาวเวนิสหลายๆท่าน 
ผ่านชม สะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Novotel Venice Mestre Castellana หรือเทียบเท่ำ 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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วันทีเ่ก้ำ   (9) เวนสิ – มิลำน – ดโูอโม ่- แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ มิลำน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์
ชื่อดังของอิตาลี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย แวะถ่ายรูป ดูโอโม่หรือมหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุด

ของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี 
ลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 3000 
รูป ที่สวยงามไม่แพ้กัน ลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์ พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้า 

 ชม แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิ้งมอลล์ที่
สวยงาม หรูหรา และเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Doubletree By Hilton Milan หรือเทียบเท่ำ 

 

วันทีสิ่บ   (10) มิลำน – ปรำสำทซฟอร์ซ่ำ - กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แวะถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของ ปรำสำทซฟอร์ซ่ำ (Sforza Castle) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิ
ลาน เคยเป็นที่พักของขุนนางแห่งมิลาน และที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งในทวีปยุโรป สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 
อดีตพระราชวังหลวงที่ประทับของผู้ปกครองนครมิลาน ปัจจุบันเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์และที่เก็บผลงานศิลปะ 
วัตถุโบราณ เหรียญต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งรูปแกะสลักท่ีไม่เสร็จของ มิคาแลงจิโอ 

10.00 น. เดินทางสู่ สนามบินมิลาน-มัลเปนซา 
14.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941 
 

วันท่ีสิบเอ็ด  (11) : กรุงเทพฯ 

 
05.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



  Update 13/7/18 

                  Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                             8 

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์แกรนด์อิตำลี 11 วัน (TG) 
 

 
 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินการ์ตาร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศอิตาลี) และเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 

(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ กรุณำดูแล

และยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข 
กำรส ำรองท่ี 

งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

09-19 ส.ค. 61 **13-23 ก.ย. 61 **18-28 ต.ค. 61 

15-25 พ.ย. 61 06-16 ธ.ค. 61 **27 ธ.ค. 61-06 ม.ค. 62  

14-24 ก.พ. 62 14-24 มี.ค. 62 **11-21 เม.ย. 62 09-19 พ.ค. 62 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) รำคำ ** (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   99,000. - 104,000. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   97,000. - 102,000. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  95,000. - 100,000. - 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000. - 15,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
 KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
 KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร ์02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้้ช าระเงินมัดจ าภายใน 15 วัน
ท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ าเท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ประเทศอติาล ี 

(ใชเ้วลาในการขอวซี่าประมาณ 5 วนัท าการ ท ัง้น้ีระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาข้ึนอยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูต ) 
ณ ปัจจบุนั สถานฑตูไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอา่นให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอยา่ยึดติดกบัการย่ืนวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดนิทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจบุนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย ส ีหน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูป
ต้องเป็นพืน้สีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้าม
สวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการ
เทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูิบตัรมา)  
9. กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์: (หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางพร้อม พอ่และแม)่ ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้ 
- เดก็ เดนิทางกบับคุคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ

อ าเภอเทา่นัน้ และให้ระบวุา่ ยินยอมให้เดก็เดนิทางกบัใคร (ระบช่ืุอ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดนิทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้

และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้เดก็เดนิทางกบับิดา (ระบช่ืุอบิดา)  
- เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้

และให้ระบวุา่ บิดายินยอมให้เดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุ
ไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 



  Update 13/7/18 

                  Copyright © 2018 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                             11 

- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ ระยะเวลาการวา่จ้าง 
เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีท่ีศกึษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมุดบัญชี ทัง้สอง

อย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

11.2  ส าเนาสมดุบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ
รับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซา่ และยอดแสดงในบญัชีต้องไมก้่าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมดุ
บญัชีและถ่ายส าเนา 7 วนัก่อนย่ืนวีซา่) 

หมายเหตุ : หากสมดุบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไมต่อ่เน่ือง) เชน่ จากเดือน 1 ข้ามไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี่) ทา่นต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากทางธนาคารแทน
การถ่ายส าเนาสมดุบญัชี 

11.3   บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการย่ืนวีซา่ได้ แตท่า่นต้องแนบบญัชีออมทรัพย์ (Saving) 
มาด้วยหากต้องการใช้บญัชีฝากประจ า ต้องเตรียมดงันี ้

 หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) 
ออกโดยธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ 

 ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่นให้
สมเหตสุมผลในการย่ืนวีซ่า 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง
ระบช่ืุอผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต้่องแนบมา) 

 


