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109,000. - 
(มัดจ ำท่ำนละ 30,000.-) 

ก ำหนดวันเดินทำง 08 – 18 เม.ย. 61 

 

 

วันที่ (1)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  
วันที่ (2)  สิงคโปร์ – กรุงโรม – โคลีเซี่ยม – น  ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน (พักโรม 1 คืน) 
วันที่ (3)  กรุงโรม – ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย – ปิซ่ำ – หอเอนปิซ่ำ 
วันที่ (4)  ปิซ่ำ – เวนิส – จัตุรัสซำนมำร์โค รวมล่องเรือกอนโดล่ำ 
วันที่ (5)  เวนิส – มิลำน – ลูเซิร์น  
วันที่ (6)  ลูเซิร์น – กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ – อินเทอร์ลำเก้น – ลูเซิร์น 
วันที่ (7)  ลูเซิร์น – ดีจอง  
วันที่ (8)   ดีจอง นั่งรถไฟ TGV สู่ กรุงปำรีส – ล่องเรือแม่น  ำแซนน์ – หอไอเฟล  
วันที่ (9)  ปำรีส – แวร์ซำยส์ – พระรำชวังแวร์ซำยส์ – ปำรีส – ช้อปปิ้งจุใจ 
วันที่ (10)  ปำรีส – สิงคโปร์ 
วันที่ (11)  สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

Jungfrau Venice Paris 

Switzerland Italy France 

CLASSIC 11 DAYS 
คลำสสิค (อติำลี – สวสิเซอรแ์ลนด ์– ฝรั่งเศส) 11 วัน 
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วันที่ (1)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  
 

18.00 น. พร้อมกันที ่สนำมบินสุวรรณภูมิ สำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ แถว K ประตูทำงเข้ำที่ 5  
21.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนำมบินสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ 981  
 

วันที่ (2)  สิงคโปร์ – กรุงโรม – โคลีเซี่ยม – น  ำพุเทรว่ี – บันไดสเปน (พักโรม 1 คืน) 
 

00.25 น.  เดินทาง สนำมบินสิงคโปร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบิน SQ 366 
08.05 น.  เดินทางถึง กรุงโรม (Rome) ประเทศอิตาลี 

น าท่านชม มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ (St. Peter Basilica) ใหญ่ที่สุดในโลกและส าคัญที่สุดในนครรัฐ
วาติกัน  
แวะถ่ายรูปกับ โคลีเซี่ยม (Colosseum) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อ
ด้วยอิฐและหินทราย / ผ่านชม โรมันฟอรั่ม  (Roman Forum) สถานที่ของนักปราชญ์ และ
นักการเมืองในยุคโรมันโบราณ  
ชม ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”   
ชม อนุสำวรีย์พระเจ้ำวิคเตอร์ เอ็มมำนูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ชม น  ำพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ าพุ  

ชมบรรยากาศ ย่ำนบันไดสเปน (Spainish Step) แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าชั้นน าแบรนด์เนมของอิตาลีตามอัธยาศัย อาทิ กุชชี่ อาร์มานี่ พราด้า หลุยส์ วิตตอง เป็น
ต้น 

ค่ า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Rome Pisana หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (3)  กรุงโรม – ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย – ปิซ่ำ – หอเอนปิซ่ำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 
ค.ศ.1982 เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ชม จัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ มีรูปแกะสลัก

แสดงอยู่มากมาย / แวะถ่ายภาพกับ จอตโต เบล ทำวเวอร์ (Giotto’s Bell TowerI) หอระฆังที่
เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารฟลอเรนซ์  
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 เดินทางสู่ เมืองปิซ่ำ (Pisa) บ้านเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก / ถ่ำยรูปกับ หอเอนปิ
ซ่ำ (The leaning Tower of Pisa) ตั้งอยู่ในจัตุรัสเดล  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Galilei หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (4)  ปิซ่ำ – เวนิส – จัตุรัสซำนมำร์โค รวมล่องเรือกอนโดล่ำ 
 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice)  เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก”  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ ท่ำเรือทรอนเช็ตโต้ นั่งเรือสู่เกำะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้ า 

ชม จตุรัสซำนมำร์โค (San Marco) หรือ เซนต์มำร์ค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ นับร้อยแห่ง  
ชม มหำวิหำรซำนมำร์โค (Bacilica Di San Mar) / แวะถ่ายรูป วังดูคำเล (Palazzo Ducale) 
อดีตที่พ านักของผู้ปกครองเมืองเวนิส / ผ่านชมและแวะถ่ายรูป สะพำนถอนหำยใจ (Ponte Dei 
Sospiri) 

  รวมล่องเรือกอนโดล่ำ ล ำละ 6 ท่ำน เอกลักษณ์ของเมือง ผ่านชมตึกบริเวณริมคลอง ชมวิถีชีวิติของ
ชาวเวนิส / น าท่านนั่งเรือกลับสู่ ทรอนเช็ตโต้ 

ค่ า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Novotel Venice Mestre Castellana หรือ เทียบเท่ำ 
  

วันที่ (5)  เวนิส – มิลำน – ลูเซิร์น  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดินทางสู่ มิลำน (Milan) หรือ มิลำโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมความงาม มหำวิหำรดูโอโม่ (Duomo di Milano) สถาปัตยกรรมเก่าแก่อันดับ 3 ของโลก  

เดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่ง มีสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” 
(The roof of Europe)  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Grand Hotel Europe หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (6)  ลูเซิร์น – กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ – อินเทอร์ลำเก้น – ลูเซิร์น 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  เดินทางสู่ กรินเดอวำลด์ (Grindelwald)  อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลก 
  เดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfraujoch) ซึ่ง

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกและเป็นยอดเขำที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top 
Of Europe)  

  ชม กลาเซียร์หรือธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุดชม
วิวที่สูงที่สุดในยุโรป  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Top Of Europe 
บ่าย  เดินทางสู่ อินเทอร์ลำเก้น (Interlakan) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ

ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์
ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส 
ไม่ว่ าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hotel Europe หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (7)  ลูเซิร์น – ดีจอง  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ถ่ายรูปกับ สะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี  
ชม อนุสำวรีย์สิงโต (Lion Mouiment) อนุสาวรีย์รูปสิงห์โตหิน สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหาร
สวิสฯ  
ช้อปปิ้ง สินค้ำย่ำยจตุรัสสแควร์ อีกแหลง่ช้อปปิง้ท่ีจะท ำให้เพลิดเพลินกบัสินค้ำมำกมำย เชน่ 
นาฬิกาสวิส อญัมณี สินค้ำแฟชัน่ และช็อกโกแลตสวิส ช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีดีท่ีสดุอีกแหง่หนึง่ท่ี
ไมค่วรพลำด  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ ดีจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่ง ราบอันกว้าง

ใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกท้ังยังมีนน า 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Dijon หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (8)   ดีจอง นั่งรถไฟ TGV สู่ กรุงปำรีส – ล่องเรือแม่น  ำแซนน์ – หอไอเฟล  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่ กรุงปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟความเร็วสูง TGV  
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  ถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) 
  ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่าน ล่องเรือแม่น  ำแซนน์ (Seine Cruise) ล่องเรือแม่น้ าแซนน์ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง  ใน

การชมสถานที่ส าคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ าแซนน์ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝรั่งเศส / ผ่ำนชม  โบสถ์นอทเทอร์ดัม (Notre Dame Cathedral) / แวะถ่ายรูปกับ 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดย ตั้งชื่อ ตามสถาปนิก
ผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล”  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Paris Pont De Sevres หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (9)  ปำรีส – แวร์ซำยส์ – พระรำชวังแวร์ซำยส์ – ปำรีส – ช้อปปิ้งจุใจ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ แวร์ซำยส์ (Versailles) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  
ชมความงดงาม พระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versaille Palace) เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่ง
หนึ่งของโลก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   เดินทางกลับสู่ ปำรีส / อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำชั นน ำของฝรั่งเศสอย่างจุใจตลอดช่วงบ่ายจนถึง

ก่อนรับประทานอาหารค่ า สินค้าอาทิ เครื่องส าอาง น้ าหอม กระเป๋า สูท เนคไท นาฬิกา ปากกา ฯลฯ 
จากร้านค้าปลอดภาษี  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Paris Pont De Sevres หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (10)  ปำรีส – สิงคโปร์ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ สนำมบิน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า Tax Refund  
12.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนำมบินสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ 335 
 

วันที่ (11)  สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
 

06.50 น.  เดินทางถึง สนำมบินสิงคโปร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
09.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน SQ 972 
11.05 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

******************************************************* 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์แกรนด์ คลำสสคิ 11 วัน (SQ) 

 
 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยดั (Economy Class) สายการบินสิงคโปร์แอรไ์ลน์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่
ระบุในรายการ 
2. ค่าธรรมเนยีมวีซ่าเข้าประเทศ (ประเทศอิตาลี) และเจ้าหนา้ที่อ านวยความสะดวกท่ีศูนย์ยื่นวีซา่ 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พรอ้มคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกท่ีสนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภมู ิ
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสรมิระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงิน
ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไมเ่กิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 
(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนยีมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
การส ารองที่ 

งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ัง มัดจ าท่านละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์  sp@beelinetour.com 
งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

ก ำหนดวันเดินทำง 08 – 18 เม.ย. 61 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ นไป รำคำ (บำท) 
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   109,000. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน) ท่ำนละ   107,000. - 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน) ท่ำนละ   105,000. - 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   14,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขท่ี 033-1-98948-7 

• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขท่ี 036-1-44386-2 

• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพ่ือแอดไลน์ 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 จ ากัด”  
การยกเลิก 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 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. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนงัสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปยีกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ
ทุกกรณี 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเกน้ประเทศอิตำลี  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 1 อำทิตย์ ทั งนี ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำขึ นอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต ) 

 

1. หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึ นไป ถ้ำมีหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำกรุณำแนบ
มำด้วย 

2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรงปัจจุบัน พื นฉำกหลังรูปต้องมีสีขำวเท่ำนั น 
รูปจะต้องเป็นภำพที่คมชัดห้ำมสวมแว่นสำยตำ หำ้มมีเงำ 
ห้ำมถ่ำยรูปและตกแต่งภำพจำกคอมพิวเตอร์ (ถ่ำยไม่เกิน 6 
เดือน) ขนำด 3.5*4.5 ซม. จ ำนวน 2 รูป 

3. ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะ
บัตร /ใบเปลี่ยนชื่อ –นำมสกุล / เอกสำรเพ่ิมเติมกรณีอ่ืน ๆ  

4. ส ำเนำบัตรประชำชน  
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
6. สูติบัตร (ส ำหรับเด็กต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ:์ เดินทำงต้องยืน่เอกสำรเพ่ิมเติมดังนี  
- เด็กเดินทำงกับบุคคลอื่น บิดำมำรดำต้องท ำหนังสอืแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่ำ

กำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั น และให้ระบุว่ำ ยินยอมให้เดินทำงกับใคร มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไร

กับครอบครัว ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทำง 

- เด็กเดินทำงกับบิดำ มำรดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่ำกำรเขต

หรืออ ำเภอเท่ำนั นและให้ระบุว่ำ มำรดำยินยอมให้เดินทำงกับบดิำ (ระบุชื่อบิดำ)  ไม่ต้อง

ระบุวัน และประเทศที่เดินทำง 
- เด็กเดินทำงกับมำรดำ บิดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่ำกำรเขต

หรืออ ำเภอเท่ำนั นและให้ระบุว่ำ บิดำยินยอมให้เดินทำงกับมำรดำ (ระบุชื่อมำรดำ)  ไม่ต้อง

ระบุวัน และประเทศที่เดินทำง 
- กรณีพ่อและแม่หย่ำร้ำง หรือเสียชีวติ ต้องแนบใบหยำ่ หรือ ใบมรณะบตัร เพ่ือเป็นกำรยืนยัน 
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- ให้แนบส ำเนำพำสปอรต์ของพ่อ และ แม่ (หำกไม่มีให้แนบส ำเนำบตัรประชำชนของพ่อและแม่) 
 

8. หลักฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ) ฉบบัจริงเท่ำนั น** 

จดหมำยรับรองกำรท ำงำนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถำนฑตู)           
โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทำง 

- กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของกิจกำร : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรำยช่ือผู้ประกอบ
กิจกำร 

- กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ : ใช้ทะเบียนพำณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ 
- กรณีที่เป็นพนักงำนบริษัทฯ : ใช้จดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจ้ำง ระบุต ำแหน่ง 

ระยะเวลำกำรว่ำจ้ำง  เงินเดือน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั น และชื่อสะกดตรงตำมหน้ำ 
Passport 

- กรณีที่เป็นข้ำรำชกำร : ใช้หนังสือรับรองจำกหน่วยงำน พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั น 
- กรณีเกษียณอำยุรำชกำร ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษำ ต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำบันศึกษำนั นว่ำก ำลังศึกษำอยู่ระบุ

ชั นปีที่ศึกษำ พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั นและชื่อสะกดตรงตำมหน้ำ Passport 
- กรณีเป็นแม่ค้ำ, ท ำธุรกิจส่วนตัว, ท ำอำชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมำยรับรองตัวเอง เป็น

ภำษำอังกฤษและชื่อสะกดตรงตำมหน้ำ Passport 

9. หลักฐำนกำรเงิน (ส ำคัญมำก เพรำะสถำนฑูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2556)  
9.1 ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ พร้อมหนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร  
 (BANK CERTIFICATE) เป็นภำษำอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่ำนั น** 
- กรณีเงินฝำกออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์  

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนำคำร ต้องมีไม่ต่ ำกว่ำ 100,000 บำท ต่อกำรยื่นวีซ่ำ 1 ท่ำน และ ต้องมีกำร
เข้ำออกของเงินสม่ ำเสมอ ห้ำมท ำกำรโอนเงินเข้ำไปในครั งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนกำรยื่นวีซ่ำ
เด็ดขำด!!) 

- กำรปรับสมุดบัญชีธนำคำร ท่ำนต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ำยส ำเนำย้อนหลัง 6 

เดือน โดยกำรปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่ำ 7 วัน เช่นท่ำนได้คิวยื่นวีซ่ำ

วันที่ 3 กันยำยน 2556 ส ำเนำสมุดบัญชีที่ท่ำนต้องใช้ในกำรยื่นวีซ่ำ ต้องปรับสมุด ณ วันที่  28 
สิงหำคม 2556 หรือ หลังจำกนั น หำกท่ำนปรับสมุดบัญชีก่อนหน้ำนั น จะใช้เป็นเอกสำรแสดง

หลักฐำนทำงกำรเงินไม่ได้ สถำนฑูตจะขอเอกสำรเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนสำมำรถส่งเอกสำรมำ
ทำงบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมกำรล่วงหน้ำ และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้ำสุดท้ำยท่ีได้ท ำกำรปรับสมุดมำให้
ทำงบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในกำรแนบเป็นเอกสำรยื่นวีซ่ำต่อไปได้   
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- กำรขอหนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร ต้องมีอำยุไม่เกิน 15 วัน นับจำกวันที่ได้คิวยื่นวี

ซ่ำ พร้อมทั งต้องระบุ จ ำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่ำนได้คิวยื่นวีซ่ำวันที่ 3 

กันยำยน 2556  หนังสือรับรองกำรเงินจำกทำงธนำคำรที่ใช้ในกำรยื่นวีซ่ำ ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 
สิงหำคม 2556             หรือ หลังจำกนั นเท่ำนั น  จดหมำยรับรองจำกธนำคำรให้ระบุ  TO 

WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถำนฑูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่

เดินทำง 
 

 (สถำนฑูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวันในทุกกรณี) 
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี  
- จดหมำยจำกผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั น และช่ือสะกดตรงตำมหน้ำ Passport 
- หลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์ของผู้เดินทำงกับผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย เช่น ทะเบียนบ้ำน และต้องเป็นบุคคล

ในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กัน

และกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สำมำรถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรณีเป็นสำมีภรรยำกันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่ำใช้จ่ำยกัน ต้องใช้เอกสำรดังนี  

o เขียนจดหมำย decare เป็นภำษำอังกฤษ มำว่ำอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน 

o กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็นภำษำอังกฤษพร้อมกับแนบภำษำไทย 

o กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้ำนทั งของสำมีและภรรยำ แปลเป็นภำษำอังกฤษพร้อมกับ

แนบภำษำไทย โดยทะเบียนบ้ำนของทั งสองต้องอยู่บ้ำนเดียวกัน 

- กรุณำแนบส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกตำมข้อก ำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่ำ 1 ชุดของผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย 
พร้อมทั งใน หนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรอง
ค่ำใช้จ่ำย ด้วย 

 
11. ผู้สูงอำยุท่ีมีอำยเุกินกว่ำ 70 ปีบริบูรณ์ กรุณำแนบใบรับรองแพทย์ ว่ำสำมำรถเดินทำงได้ เพื่อเป็นเอกสำร

ประกอบกำรยื่นวีซ่ำ 

*** ประกำศ ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2556 *** 

ส ำหรับคนที่จะใช้เลม่ไปที่อื่นก่อน ต่อไปนี สถำนทูตจะไม่ใหด้ึงเล่มไมว่่ำกรณีใด 

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


