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98,800. - 
มัดจ ำท่ำนละ 30,000.- 

13 – 21 เม.ย. 62 18 – 26 พ.ค. 62 15 – 23 มิ.ย. 62 

13 – 21 ก.ค. 62 10 – 18 ส.ค. 62 14 – 22 ก.ย. 62 

12 – 20 ต.ค. 62 19 – 27 ต.ค. 62 16 – 24 ต.ค. 62 

อิตำลี คลำสสิค  9 วนั 
กรุงโรม –  ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้  –  เกำะคำปรี – โคลีเซียม – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ –    

ปิซ่ำ  – ซิงเกว แตร์  –  ล่องกอนโดล่ำ –  เวนีส  – มิลำน –  ทะเลสำบโคโม่ 

 
 
 
 
 

 

วันแรก   (1): กรุงเทพฯ  – กรุงโรม 
วันทีส่อง   (2): โรม – ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้  
วันทีส่ำม  (3): ซอร์เรนโต้ – เกำะคำปรี – ถ  ำ Blue Grotto – นำโปลี  – กรุงโรม 
วันทีส่ี่      (4): โคลีเซียม – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – น  ำพุเทรว่ี –บันไดสเปน – เคียงเชียโนแตร์เม 
วันทีห่้ำ    (5): เคียงเชียโนแตร์เม – หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ – ลำ สปีเซีย – ซิงเกว แตร์ – ปำร์มำ  
วันทีห่ก    (6): ปำร์มำ – เวนิส – รวมค่ำล่องเรือกอนโดล่ำ  
วันทีเ่จ็ด   (7): เวนิส – มิลำน  –โคโม่  
วันทีแ่ปด  (8): โคโม่ – มิลำน  –กรุงเทพฯ   
วันทีเ่ก้ำ  (9): กรุงเทพฯ    
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วันแรก (1)  กรุงเทพฯ – กรุงโรม   
 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ แถว D ประตู 3  
 

วันท่ีสอง  (2)  โรม – ปอมเปอี – ซอร์เรนโต้    

      

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเท่ียวบิน TG 944 
06.50 น. เดินทางถึงสนำมบินฟีอูมีชีโน กรุงโรม เมืองหลวงของอิตำลี อยู่ในแคว้นลาซิโอเป็นท่ีต้ังของนครรัฐ

วาติกันซึ่งเป็นดินแดนท่ีประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย  
10.30 น. เดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompei) เข้าชม Pompei Excavations ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมือง

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ชมร่องรอยอารยธรรมความศิวิไลซ์ของอาณาจักรก่อน
คริสต์ศักราช การจัดวางผังเมืองไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน และชมร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองมั่งค่ังของ
ปอมเปอ ีเมืองปอมเปอี (Pompei) เมืองเก่าท่ีได้รับการจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี ซึ่งอดีตเต็มไป
ด้วยงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีถูกกลืนหายไปจากการระเบิดของภูเขาไฟ วิซูเวียสใน 24 สิงหาคม ปี พ.ศ. 
622 (ค.ศ. 79) เถ้าถ่านลาวาได้ไหลทับถมเมืองหายไปท้ังเมืองจมอยู่ใต้ดินกว่า 1,500 ปี เคยมีฐานะเป็น
ศูนย์กลางทางการค้าท่ีแน่นขนัดไปด้วยร้านค้า ตลาดและห้องแถว สนามกีฬา โรงละคร วิหาร โรงอาบน้้า
สาธารณะ หอนางโลม โรงแรมถึง 130 แห่ง ซึ่งเป็นดินแดนท่ีประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ (Sorrento) 

เมืองชายฝ่ังทะเลแหล่งพักผ่อนของ
บรรดานักท่องเท่ียวโดยเฉพาะ บรรดา
ชนช้ันสูงท่ีนิยมมาพักผ่อนตากอากาศ ณ 
เมืองแห่งนี้ ซึ่งต้ังอยู่ริมหน้าผาหินปูน 
ติดชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมี
บรรยากาศของอิตาลีตอนใต้ เสน่ห์ ท่ี
นักท่องเท่ียวล้วนแล้วแต่หลงใหล 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม หรือ เทียบเท่ำ 
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วันท่ีสำม   (3)  ซอร์เรนโต้ -เกำะคำปรี – ถ  ำ Blue Grotto – นำโปลี - กรุงโรม   
 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อล่องเรือ Jetfoil สู่  เกำะคำปรี (Capri) ท่ีต้ังอยู่ใกล้กับแหลมซอร์เรน
โต้ ซึ่งถือเป็นเกาะท่ีมีทัศนียภาพงดงาม ชมเกำะ
คำปรี ซึ่งเป็นหินปูนก้อนใหญ่ก้อนเดียวมีความยาว 
6.25 กิโลเมตร และกว้าง 3 กิโลเมตร บ้านเมือง จึง
ต้ังอยู่บนหินซึ่งสูงกว่าระดับน้้าทะเลต้ังแต่ 450-900 
ฟุต บาง   จุดต้องขึ้นบันไดถึงเกือบ 800 ขั้น ซึ่ ง
เรียกว่า Phonecian Stairs เกาะคาปรีเป็นท่ีตาก
อากาศของ จักรพรรดิโรมันในสมัย ต้น ๆ เ ช่น 
จักรพรรดิ Augustus และ Tiberius ปัจจุบันเป็นท่ีตากอากาศท่ีดังท่ีสุดในภาคใต้ของอิตาลี ชม ถ  ำ Blue 
Grotto ซึ่งอยู่ตอนเหนือของเกาะ ปากถ้้ามีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ  ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้้าส่วนท่ีอยู่เหนือน้้า
จะสูงกว่าผิวน้้าเพียง 4 ฟุตเท่านั้นซึ่งจะต้องนั่งเรือเล็กเข้าไปเมื่อเข้าไปในถ้้าแสงอาทิตย์ท่ีส่องผ่านน้้าเข้า
มาจากปากถ้้า จะท้าให้น้้าในถ้้ามีสีฟ้าแปลกตาจึงได้ช่ือว่า Blue Grotto ถ้้านี้รู้จักกันต้ังแต่สมัยโรมัน แต่
ถูกหลงลืมจนมาค้นพบใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1826  
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย          เดินทางสู่ เมืองนำโปลี หรือ เมืองเนเปิลส์ (Naples) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแล

ความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การท้าอาหาร ท่ีได้รับ
การยอมรับจากท่ัวโลก อีกท้ังยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเนเปิลส์และแคว้นกัมปาเนีย แคว้นท่ีต้ังอยู่ทาง
ทิศใต้ของประเทศอิตาลี อีกท้ังยังเป็นเมืองท่าของเรือส้าราญท่องเท่ียวในเขตเมดิเตอเรเนียนท่ีส้าคัญอีก
ด้วย   เดินทางกลับสู่ กรุงโรม 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม หรือ เทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสี่   (4) โคลีเซียม – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – น  ำพุเทรว่ี - บันไดสเปน – เคียงเชียโนแตร์เม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเข้าชม มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ (St.Peter Basilica) ใหญ่ท่ีสุดในโลกและส้าคัญท่ีสุดในนครรัฐ
วาติกัน ฝีมือการออกแบบของมิเกลันเจโล  
น้าท่านแวะถ่ายรูปกับ โคลีเซ่ียม (Colosseum) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลม
ก่อด้วยอิฐและหิน / ผ่ำนชมจัตุรัสโรมัน (Roman Forum) ต้ังอยู่ระหว่างเนินพาเลติเน (Palatine hill) 

*** หมายเหต ุ*** การเข้าชมชมถ า้ Blue Grotto ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และระดบัน า้ทะเลในวนันัน้ 

หากไม่สามารถเข้าชมได้บริษัทฯจะจดัหาท่ีเท่ียวทดแทน เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ เดินทาง  

 

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
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กับเนินแคปิโตลิเน (Capitoline hill) ใน
กรุงโรม เป็นสถานท่ีของนักปราชญ์ และ
นักการเมืองในยุคโรมันโบราณ เซอร์คัส 
แม็คซีมุส / ชม ประตูชัยคอนสแตน
ติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและท่ีมาของ 
“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  

เท่ียง รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ  
ภัตตาคารจีน  

บ่าย น้ า ท่ า น ช ม  น  ำ พุ เ ท ร ว่ี  (Trevi 
Fountain) ซึ่งมีรูปป้ันของเทพเจ้าเนปจูนต้ังโดดเด่นอยู่กลางน้้าพุแห่งนีเช่ือกันว่าผู้ท่ีได้มาเย่ียมชมสถานท่ี
แห่งนี้แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้้าพุแห่งนี้  แล้วจะได้มีโอกาสกลับมาเยือนกรุง
โรมอีกครั้ง ชม บรรยำกำศย่ำนบันไดสเปน (Spanish Steps) แหล่งช้อปป้ิงท่ีดีท่ีสุดของกรุงโรม ท่านสา
มารเลือกซื้อสินค้าช้ันน้า แบรนด์เนมของอิตาลีตามอัธยาศัย อาทิ กุชช่ี อาร์มานี่ พราด้า หลุยส์ วิตตอง 
เป็นต้น 

17.00 น.  หลังจากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมือง เคียงเชียโนแตร์เม ( Chianciano Terme ) เป็นเมืองตากอากาศ 
ในแคว้นทรัสคานี ท่ีมีช่ือเสียงต้ังแต่ก่อนยุคโรมัน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพท่ีสวยงามของ
เมือง  

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม หรือ เทียบเท่ำ 
  
วันท่ีห้ำ   (5)       เคียงเชียโนแตร์เม - หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ - ลำ สปีเซีย – ซิงเกว แตร์ – ปำร์มำ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ ปิซำ (Pisa) เมืองท่ีมีส่ิงมหัศจรรย์ของโลกเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวเป็นจ้านวนมาก การชม

เมืองปิซ่านั้น แนะน้าว่าให้เดินเท้าเป็นดีท่ีสุด คุณสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองได้อย่างสบาย
ใจ เนื่องจากเป็นเมืองท่ีมีความปลอดภัยสูง ท้ังนี้ก็เพื่อล้ิมรสชาติบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาในอิตาลี ท้าให้
หลายคนท่ีได้มาเยือนตกหลุมรักท่ีนี่ไปอย่างไม่น่าสงสัย  เดินทางสู่ เย่ียมชม จตุรัสกัมโป เดย์ มีรำโกลี 
แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือท่ี
ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกใน
ช่ือ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือ 
บริเวณท่ีล้อมรอบด้วยก้าแพงใจ
กลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วย
ส่ิงก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า 
หอเอน หอศีลจุ่ม เริ่มสร้างปี ค.ศ.
1173 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1372 
ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็น

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
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มรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 ชม หอเอนแห่งเมืองปิซ่ำ หอคอยหินอ่อน เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์
ของโลก ของศาสนสถานของชาคริสต์ ท่ีสร้างในปี 1174 เสร็จในปี ค.ศ.1350 ใช้เวานานถึง 176 ปี แต่
เกิดการทรุดตัวลงเมื่อสร้างถึงช้ันท่ี 3 จึงหยุดก่อสร้างไป จนอีกประมาณ 100 ปีต่อมาถึงมีผู้สร้างต่อได้จน
ครบ 8 ช้ัน และได้น้าระฆังไปติดในอีกร่วม 100 ปีต่อมา จนเสร็จสมบูรณ์เหมือนท่ีเห็นในปัจจุบัน กาลิเลโอ
ได้เคยมาพิสูจน์ทฤษฏีการตกของวัตถุท่ียอดของหอเอนแห่งนี้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย  เดินทางสู่ ลำ สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัว    

และปิซ่า บนทะเลลิกูเรียและเป็นหนึ่งในอ่าวท่ีมีความส้าคัญทางด้านการค้าและการทหาร 
 เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีต้ังอยู่บนชายฝ่ังริเวียร่าของ

อิตาลี ห่างจากลาสเปเซียไปทางตะวันตก ค้าว่า Cinque Terre มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (Five 
Lands) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ Monterosso Al Mare, Venazza, Corniglia, Manarola 
และ Riomaggiore โดยท้ังห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขา ล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ 
Cinque Terre และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย ชมความงดงามทาง 
ธรรมชาติของ Cinque Terre 
ซึ่งสามารถมาเท่ียวชมได้โดย
ทางเรือเฟอร์รี่หรือทางรถไฟ
หรือทางเดิน (Walking Trail) 
โดยรถยนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้
เข้ามาได้ ซึ่งท้าให้ Cinque 
Terre ปราศจากมลพิษและ 
ยังคงความเป็นธรรมชาติอย่าง
สมบูรณ์   

 น้าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ 
หมู่บ้ำนมอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso Al Mare) หมู่บ้าน 

 มอนเตรอสโซ อัล มาเร หนึ่งในห้าหมู่บ้านของแนวฝ่ังชิงกาเทล่าท่ีมีผู้คนแวะเย่ียมเยือนมากท่ีสุดด้วยหาด
ทรายขนาดพอประมาณและโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในพื้นท่ี และแม้หมู่บ้านอาจจะ  มีนักท่องเท่ียวพลุกพล่าน
มากระหว่างกลางฤดูร้อน ความรื่นรมย์ในหมู่บ้านมอนเตรอสโซก็ไม่ลดน้อยลง บริเวณเขตเมืองเก่าซึ่งแยก
จากบริเวณรีสอร์ทแบบโมเดิร์นด้วยหอคอย Aurora เป็นแหล่งซากโบราณของปราสาทยุคกลางและโบสถ์ 
San Francesco ซึ่งเป็นท่ีจัดแสดงภาพเขียนการตรึงกางเขนของจิตรกร Van Dyck 

  เดินทางสู่ ปำร์มำ (Parma) เมืองในแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญา มีช่ือเสียงในด้านการผลิตแฮม 
ค้่า        รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีหก   (6) ปำร์มำ – เวนิส – รวมค่ำล่องเรือกอนโดล่ำ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” ถูก
สร้างขึ้นจากการเช่ือมเกาะเล็ก ๆ จ้านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ทะเลเอเดรียติก และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล ตัวเกาะเวนิสเองประกอบไปด้วย
เกาะกว่า 118 เกาะ เช่ือมต่อกันด้วยล้าคลองถึง 150 สาย และสะพานประมาณ 400 สะพาน โดยการ
เดินทางบนเกาะเวนิสนั้นจะใช้การเดินหรือล่องเรือไปตามล้าคลองเท่านั้น  
น้าท่านสู่ ท่ำเรือทรอนเช็ตโต้ เพื่อนั่งเรือสู่เกำะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้้า
แห่งนี้ ท่ีต้ังอยู่ตามล้าคลองน้อยใหญ่เป็นบรรยากาศท่ีโรแมนติกอย่างยิ่ง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย น้าท่านนั่งเรือสู่ เกำะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้าแห่งนี้ ท่ีต้ังอยู่ตามลาคลอง 
 น้อยใหญ่เป็นบรรยากาศท่ีโรแมนติกอย่างยิ่ง เวนิสสร้างขึ้น บนเกาะน้อยใหญ่กว่า 140 เกาะ ท่ีเช่ือมต่อ 

กันด้วยสะพานหลายร้อยสะพาน จนดูคล้ายเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน รวมค่ำล่องเรือกอนโดล่ำ (Gondola 
ride) เอกลักษณ์ของเมือง และมีช่ือเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก ให้ท่านได้ชมความงามสุดแสนโรแมนติกของ
เกาะเวนิส เรือไม้ท่ีเป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะเวนิสล่องไปตามลาคลองน้อยใหญ่ต่างๆ ของเกาะเวนิส ผ่าน
ชมตึกบริเวณริมคลอง ชมวิถีชีวิติของชาวเวนิส เป็นเรือพายพื้นบ้านของชาวเวนิส ใช้เป็นพาหนะหลักของ

การเดินทางในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี มา นานหลายร้อยปี ชม จตุรัสซำนมำร์โค (St. Mark’s 
Square) ชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสท่ีมีคลอง ต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็น
บรรยากาศท่ีไม่มีท่ีใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมืองแวะถ่ายรูป มหำวิหำรซำนมำร์โค (St. 
Mark’s Bacilica) เป็นวิหารท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองเวนิส เป็นตัวอย่างอันสาคัญของสถาปัตยกรรมไบ
แซนไทน์ 
แวะถ่ายรูปอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอย่าง วังดูคำเล (Palazzo Ducale) โดยวังแห่งนี้เคย 

 เป็น ท่ีพานักของผู้ปกครองเมืองเวนิสโดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย มีการแบ่งเป็นห้อง 
 ต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละห้องจะมีการประดับไว้ด้วยภาพวาดโดยศิลปินชาวเวนิสหลายๆท่าน 
 ผ่านชม สะพำนถอนหำยใจ (Bridge of Sighs) หลังจำกนั น เดินทางสู่ เวนิส เมสเตร 
 ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีเจ็ด   (7) เวนิส - มิลำน - โคโม่  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ มิลำน (Milan) 
เมืองท่ีเรียกได้ว่าเป็นเมือง
หลวงแห่งแฟช่ันของโลก 
เมอืงแห่งแฟช่ันดีไซน์เนอร์
ช่ื อ ดั ง ข อ ง อิ ต า ลี  แ ว ะ
ถ่ายรูป ดูโอโม่หรือมหำ
วิหำรแห่ ง เ มือ ง มิ ล ำน 
( Duomo di Milano) 
เป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่น
ท่ีสุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 
500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารท่ีนอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรูปั้นนับกว่า 
3000 รูป ท่ีสวยงามไม่แพ้กัน ลานกว้างด้านหน้าดูโอโมท่ีมีอนุสาวรีย์ พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ทรง
ม้า ชม แกลเลอร่ี วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนับว่าเป็นชอปป้ิงมอลล์ท่ี
สวยงาม หรูหรา และเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโคโม่ ( Lake Como ) ทะเลสาบโคโม่ ต้ังอยู่ใกล้กับเมืองโคโม่ ในแคว้นลอม

บาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ มีพื้นท่ี 146 ตารางกิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมัจจอเร 

 ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีแปด   (8) โคโม่ – มิลำน - กรุงเทพฯ   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมความงดงามของ ทะเลสำบโคโม่ ( Lake Como )  
ซึ่งเป็นทะเลสาบท่ีขึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดของอิตาลี และมีบางคนกล่าวว่าสวยกว่า Hallstatt เมืองเล็กๆใน
ออสเตรีย พร้อมท้ังช่ืนชมความงดงามทะเลสาบโค
โม่ ซึ่งต้ังอยู่ในเทือกเขาแอลป์ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของโคโม่  อย่าง
สนุกสนาน ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆได้
อย่างจุใจ  
หลังจากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน  

10.00 น. เดินทางสู่ สนามบินมิลาน-มัลเปนซา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3
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14.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 941 
 

วันท่ีเก้ำ   (9) กรุงเทพฯ  
 

05.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
………… #จะเที่ยวนอกบอกบีไลน์ ………… 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์อิตำลี 9 วัน (TG) 

 

 

อัตรำนี รวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทยแอร์เวย์ และค่าภาษีสนามบินทุก
แห่งท่ีระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศอิตาลี) และเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้า 900 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
กำรส ำรองที ่

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

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ นไป รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   98,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   96,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   94,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  91,800.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000.- 

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  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนา้ฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผูช้้าระเงนิมัดจ้าภายใน 
15 วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจา้เท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจา้เท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

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

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ประเทศอติาล ี 

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5 วนัท าการ ทัง้น้ีระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาข้ึนอยู่กบัดลุยพนิิจของสถานทูต ) 
ณ ปัจจบุนั สถานฑูตไม่อนญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม  
ในชว่งท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 
(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยื่นวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสอืเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 
(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเลม่เก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจุบนัมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูป
ต้องเป็นพืน้สีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้ามสวม
แวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบ
รูปกบัหน้าวีซา่ที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลีย่นค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหยา่และหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พอ่และแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอม ซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ

อ าเภอเทา่นัน้ และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้

และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนงัสอืแสดงความยินยอมซึง่ออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นัน้

และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสอืจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 
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- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนกังานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหนง่ ระยะเวลาการวา่จ้าง เงินเดือน 

วนัเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสอืรับรองจากหนว่ยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศกึษา ต้องมีหนงัสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ระบุชัน้ปีท่ีศกึษา  
11. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ ส าเนาสมดุบัญชี ทัง้สอง

อย่างนีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนงัสอืรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวซีา่ 

11.2  ส าเนาสมดุบญัชีย้อนหลงั 6 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซา่ มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ
รับรอง 1 ทา่น ให้สมเหตสุมผลตอ่การยื่นวีซา่ และยอดแสดงในบญัชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมดุ
บญัชีและถ่ายส าเนา 7 วนัก่อนยื่นวีซา่) 

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

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

✓ หนงัสอืรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) 
ออกโดยธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซา่ 

✓ ส าเนาสมดุบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท ตอ่การรับรอง 1 ทา่นให้
สมเหตสุมผลในการยื่นวีซา่ 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้

- หนงัสอืรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุช่ือเจ้าของบญัชี รับรองคา่ใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ช่ือผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสติูบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์วา่
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
- หนงัสอืรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 


