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(มัดจ ำ 20,000.-) 

04 – 11 ธ.ค. 60 26 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 

17 – 24 ก.พ. 61 17 – 24 มี.ค. 61 
07 – 14 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 05 พ.ค. 61 

อิตำลี พอร์ทโตฟิโน่ 8 วัน 5 คืน 

 
Portofino , Italy 

 

วันที่ (1) :  กรุงเทพฯ – โดฮำ 
วันที่ (2) :  โดฮำ – โรม – ออร์วีเอโต้ – วิหำรออร์วีเอโต้ – เชียนเซียโน เทอร์เม่  
วันที่ (3) :  เชียนเซียโน เทอร์เม่ – เซียน่ำ – มหำวิหำรเซียน่ำ – ซำนจีมิญญำโน  
วันที่ (4) :  ซำนจีมิญญำโน – ลำสเปเซีย – ซิงเกวแตร์เร่ – เลแวนโต – รำพัลโล 
วันที่ (5) :  รำพัลโล – พอร์ทโตฟิโน่ – ซำนตำ มำร์กำริต้ำ – เจนัว 
วันที่ (6) :  เจนัว – เซรำวัลเล เอ้ำท์เลท – โคโม ่(พักทะเลสำบโคโม่) 
วันที่ (7) : โคโม่ – ล่องเรือชมทะเลสำบ – มิลำน – โดฮำ 
วันที่ (8) :  โดฮำ – กรุงเทพฯ 
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วันที่ (1)     กรุงเทพฯ – โดฮำ  
 

06.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกำตำร์ แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 
21.15 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 083 
 

วันที่ (2)   โดฮำ – โรม – ออร์วีเอโต – วิหำรออร์วีเอโต – เชียนเซียโน เทอร์เม่ 
 

00.05 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
01.25 น.  ออกเดินทางสู่ โรม โดยเที่ยวบินที่ QR 115 
06.35 น.  เดินทางถึง กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของอิตาลีอยู่ในแคว้นลาซิโอเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่ง

เป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย 
  เดินทางสู่ เมืองออร์วีเอโต้ (Orvieto) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในแคว้นอุมเบรีย (UMBRIA) ซึ่งมี

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี  / น าท่านเดินชมภายในบริเวณ วิหำรออร์วีเอโต้ (Duomo Di 
Orvieto) สัญลักษณ์แห่งเมืองออร์วีเอโต้ ซึ่งนับว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆใน
ประเทศอิตาลี เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1290 รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบ
กอธิค และโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านเดินรอบๆบริเวณจัตุรัสของวิหารออร์วีเอโต้   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (Chianciano Terme) เป็นเมืองตากอากาศน่ารักของ

อิตาลี บรรยากาศสดชื่น 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง   
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  Grand Hotel Excelsior Chianciano Terme (4*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (3)  เชียนเซียโน เทอร์เม่ – เซียน่ำ – มหำวิหำรเซ๊ยน่ำ – ซำนจีมิญญำโน  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ เมืองเซียน่ำ (Siena) แคว้นทัสกานี ในยุคกลางเซียน่า เป็นเมืองคู่แข่งของฟลอเรนซ์ใน
เรื่องของศิลปะและสถาปัตยกรรม เมืองเก่าเซียน่า (SIENA OLD TOWN) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995  
น าท่านเข้าชม มหำวิหำรเซียน่ำ (Siena Cathedral) หรือที่เรียกว่ำมดูโอโมดิเซียนำ (DUOMO 
DI SIENA) มหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1215 – 1263 ชมความงามของโดม
ที่ตั้งอยู่บนหอคอยแปดเหลี่ยม และหอระฆัง ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนขาวสลับเขียวด า 
แต่เฉพาะด้านหน้าของมหาวิหารที่ถูกตกแต่งด้วยหินอ่อนสีชมพู โดยสีขาวและสีด าที่น ามาตกแต่งนั้น
เป็นสีสัญลักษณ์ของเมืองเซียนา มีชื่อเสียงในเรื่องของความงดงามและความสมบูรณ์ของงาน
สถาปัตยกรรม  
ชม เปียสซ่ำ เดล คัมโป (Piazza Del Campo) พ้ืนที่จัตุรัสหลักท่ีถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์
ของเมืองเซียนา อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสยุคกลางที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็น
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จัตุรัสที่มีชื่อเสียงในเรื่องความงามและความสมบูรณ์ของงานสถาปัตยกรรมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้ง
ของสถานที่ส าคัญๆจ านวนหลายแห่ง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมอืง  
บ่าย เดินทางสู่  เมืองซำนจีมิญญำโน (San Gimignano) เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนแคว้นทัสกานีเป็นเมืองที่มี

ชื่อเสียงเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในยุคกลางซึ้งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้ถูกล้อมรอบด้วยก าแพงโบราณ
จากยุคกลาง และยังมีบ้านหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นมากถึง 72 หลัง แต่ปัจจุบันมีเหลือเพียง 14 หลัง
เท่านั้นแต่ละหลังมีความสูงหลายสิบเมตรบ้านหอคอยถือ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความมี
อ านาจ ในปี ค.ศ. 1990 เมืองซานจีมิญญาโนได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีก
ด้วย / น าท่านชม เปียสซำ เดลลำ ซิสเทอนำ (Piazza Della Cisterna) จัตุรัสเก่าแก่ที่สร้างขึ้นใน
รูปสามเหลี่ยมซึ่งล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนและอาคารยุคกลาง  / ชม  โบสถ์เซนต์ออกัสติน (St. 
Augustine Church) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเมืองซานจีมิญญาโนโดยโบสถ์ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษท่ี 13 ภายในประกอบไปด้วยแท่นบูชา และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  Relais Santa Chiara Hotel (4*) หรือเทียบเท่ำ  
  
วันที่ (4)  ซำนจีมิญญำโน – ลำ สเปเซีย – ซิงเกวแตร์เร่ – เลแวนโต – รำพัลโล่ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางสู่ เมืองลำ สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอน เหนือของอิตาลี อยู่ระหว่าง
เมืองเจนัวและปิซ่าบนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่งในอ่าวที่มีความส าคัญทางด้านการค้าและการทหาร  
น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเกวแตร์เร่ (Cinque Terre) (ระยะทาง 248 กม./ใช้เวลา 3 ชม.) 
หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ห่างจากลา สเปเซียไปทางตะวันตก ค าว่า Cinque 
Terre มีความหมายว่า “ห้าดินแดน” (Five Lands) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ 
Monterosso Al Mare , Venazza , Corniglia , Manarola และ Riomaggiore โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้
มีหุบเขา  ล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Cinque Terre แลได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย ชมความงดงามทางธรรมชาติของ Cinque Terre ซึ่ง
สามารถมาเท่ียวชมได้โดยทางเรือเฟอร์รี่หรือทางรถไฟหรือทางเดิน (Walking Trail) โดยรถยนต์ไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้ามาได้ ซึ่งท าให้ Cinque Terre ปราศจากมลพิษและยังคงความเป็นธรรมชาติอย่าง
สมบูรณ์   
น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ หมู่บ้ำนมอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso Al Mare) หมู่บ้านมอน
เตรอสโซ อัล มาเร หนึ่งในห้าหมู่บ้านของแนวฝั่งชิงกาเทล่าที่มีผู้คนแวะเยี่ยมเยือนมากที่สุดด้วยหาด
ทรายขนาดพอประมาณและโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ และแม้หมู่บ้านอาจจะ   มีนักท่องเที่ยว
พลุกพล่านมากระหว่างกลางฤดูร้อน ความรื่นรมย์ในหมู่บ้านมอนเตรอสโซก็ไม่ลดน้อยลง บริเวณเขต
เมืองเก่าซึ่งแยกจากบริเวณรีสอร์ทแบบโมเดิร์นด้วยหอคอย Aurora เป็นแหล่งซากโบราณของ
ปราสาทยุคกลางและโบสถ์ San Francesco ซึ่งเป็นที่จัดแสดงภาพเขียนการตรึงกางเขนของจิตรกร 
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Van Dyck  / น าท่านแวะชม หมู่บ้ำนเวอนำซซำ (Vernazza) เป็นหมู่บ้านที่มีท่าเรือที่มีรูปทรงตาม
ธรรมชาติสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งจากห้าหมู่บ้านชิงกาเทล่า ยังคงลักษณะบ้านโบราณที่ตั้งเรียง  แนว
หน้าผาและทาสีสันที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ และยังมีเสน่ห์ที่มีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆอาศัยรวมอยู่
ด้วย / ชม หมู่บ้ำนมำนำโรลำ (Manarola) เป็นเมืองที่มีที่ตั้งท าเลสวยที่สุดในห้าหมู่บ้านชิงกาเทล่า 
มีความสวยงามเงียบสงบ กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างดีเสน่ห์ของหมู่บ้านนี้ต้องตกตะลึงกับ
ความสามารถของฝีมือมนุษย์ที่สามารถสร้างบ้านเรือนบนหลืบหินผา ชะง่อนหินสูง เป็นหมู่บ้านที่
เก่าแก่ที่สุดของชิงกาเทล่า ชมต้นองุ่นแสนสวยที่ทอดยาวไปตามไหล่เขา และไม่ควรพลาดไปชมการ
ผลิตไวน์ของที่นี่ โดยไวน์ที่มีชื่อเสียงของมานาโรล่า มีชื่อว่า "Sciacchetrà" ซึ่งถือว่าเป็นไวน์รสเลิศอีก
ยี่ห้อหนึ่ง ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองเลแวนโต (Levanto) เมืองริมทะเลอิตาเลี่ยนริเวียรา “Italian Riviera Sea”  
  เดินทางสู่ เมืองรำพัลโล่ (Rapallo) เมืองชายทะเลที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยวแถบยุโรป 

น าท่านชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์มำร์ติน (St. Martin) ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยตัว
โบสถ์นั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตแต่ก็มีความสวยงามมากพอสมควร / ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ  ปรำสำท
และป้อมปรำกำร (Castello Brow) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อม
ปราการป้องกันข้าศึก แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็นจุดชมวิวของเมืองอีกด้วย / ผ่านชม โบสถ์
ซำนจอร์โจ แมกจอเร่ (Chiesa Di San Giorgio Maggiore) คริสตจักรนิกายเบเนดิกในศตวรรษที่ 
16 ซึ่งมีชื่อเดียวกันกับเกาะ โดยโบสถ์สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในสไตล์คลาสสิกและยุคฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Excelsior Palace (4*) หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ (5)  รำพัลโล – พอร์ทโตฟิโน – ซำนตำ มำร์กำริต้ำ – เจนัว   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านล่องเรือสู่ เมืองพอร์ทโตฟิโน (Portofino) เมืองที่ถูกค้นพบโดยเศรษฐีสมัยหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง เดิมมีเพียงเรือตกปลาและเป็นหมู่บ้านชาวประมงเท่านั้น สามด้านของอ่าวเป็นหน้าผาสูง 
เดินเล่นชมเมืองและถ่ายรูปความน่ารักของเมืองที่มีบ้านทาสีสดใสตัดกับพ้ืนน้ าใสกระจ่าง  
เดินทางสู่ เมืองซำนตำ มำร์กำริต้ำ (Santa Margherita) ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเจนัว หนึ่งในเขต
ดินแดนแห่งลิกูเรียขนาบข้างด้วยทะเลกับภูเขาลิกูเรีย เป็น  ภูมิภาคที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องของ
อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี มีชายหาดที่สวยงาม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (Genoa) เมืองท่าที่ส าคัญทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ในปีค.ศ. 

2004 เจนัวได้รับการคัดเลือกให้เป็น “EU Capital of Culture” อีกทั้งบริเวณเมืองเก่ายังได้รับการ
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ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2006 อีกด้วย เมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของอิตาลีที่เก่าแก่มี
อายุกว่าสองพันปี ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Holiday Inn Genoa City (4*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (6)    เจนัว – เซรำวัลเล เอ้ำท์เลท – โคโม่  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งที่ เซรำวัลเล เอ้ำท์เลท (Serravalle Designer Outlet) อยู่ทางเหนือของ

อิตาลี เป็นเอ้าท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีร้านค้าทั้งหมดประมาณ 180 ร้าน ทั้งร้านขายกระเป๋า 
รองเท้า และอ่ืนๆ ท่านจะได้ช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Prada , Nike , 
Dolce&Gabbana , Versace , Bvlgari เป็นต้น   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวันภายในเอ้าท์เลท (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีมีชื่อเสียง

ยอดเยี่ยม ขายผ้าคลุมไหล่ของ จอง ปาตูร์ เนื้อบางเบาเนียนนุ่มผืนใหญ่มาก แต่เมื่อพับแล้วสามารถ
ปั้นเป็นก้อนกลมแค่ก ามือเดียว ลวดลายและเนื้อผ้าสวยงามจับใจมาก และมีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของ
ประเทศอิตาลี โดยเฉพาะที่บริเวณทะเลสาบโคโม 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Just Hotel Lomazzo Fiera (4*) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ (7)   โคโม่ – ล่องเรือชมทะเลสำบ – มิลำน – โดฮำ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่ (Lake Como) เมืองตากอากาศโคโม ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง โคโม ใน
แคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีพ้ืนที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบ
สวยงามที่สุด และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมัจจอเร 
ทางเหนือของทะเลสาบคือ เทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลัง
อันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้ คือ “วิลล่า” บ้านพักตากอากาศอัน
หรูหรา เรียงรายรอบๆ ทะเลสาบโคโมจนกลายเป็นศูนย์รวมชนชั้นสูงและบุคคลมีชื่อเสียงของยุโรป  

เที่ยง   รับประทานอาหนรกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองมิลำน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมือง

แห่งแฟชั่นส าคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมือง
หลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีประชากร
ประมาณ1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า“ปาเนตโตเน” 
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อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและ
เอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง,โรงละครโอเปร่า 

  แวะถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ใน
ยุโรป) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อปี ค.ศ.
1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี  การตกแต่ง
ภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ้น 
บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ นัก
ประพันธ์ชาวอังกฤษ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่นอิสระให้
ท่าน ช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมำนูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II) ที่นับว่า
เป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน มีอนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิค
เตอร์ เอ็มมานูเอล ที ่2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาร์วิน
ซ่ี ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า ท่านจะได้ช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น Louis Vuitton , Versace , Prada , Tod’s เป็นต้น / น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อให้ท่ำน
ท ำ Tax Refund  

22.45 น. ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 118 
 

วันที่ (8)  โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 

05.40 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832 
19.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

*********************************************** 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ อิตำลี พอร์ทโตฟิโน่ 8 วัน 5 คืน(QR)  
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ส ำหรับคณะเดนิทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันทัศนาจร สายการบินกาตาร์ แอร์เวยแ์ละ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุในรายการ 
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 านวยความสะดวกที่สนามบิน 
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 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        
  

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์   
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

04 – 11 ธ.ค. 60 26 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 

17 - 24 ก.พ. 61 17 – 24 มี.ค. 61 

07 – 14 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 05 พ.ค. 61 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ   79,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ   77,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน เสริมเตียง) ท่ำนละ   75,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ  73,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ   10,000.- 
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เง่ือนไข 

กำรส ำรองท่ี 
งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com,  หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 10,000 บำท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 20,000 บำท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทวัร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทวัร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

               บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์แ ละจะรักษา
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืน
เงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 1 อำทิตย์  
ทั้งนี้ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต 

ณ ปัจจุบนั สถานฑตูไมอ่นญุาต ใหด้ึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแลว้ ดังนั้นถา้ลูกค้ามแีผนเดนิทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจง้เจ้าหน้าที ่เพ่ือขอยืน่วซี่าลว่งหน้ากอ่นกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เครือ่งบนิ+โรงแรม  
ในช่วงที่ลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสี
ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้อง
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้อง

แนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง

...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและ

ให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุ
ไม่เกิน 3 เดือน) 
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- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

วันเดินทางที่จะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั้งสองอย่ำงนี้

ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

11.1  หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มอีายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 

11.2  ส าเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาปรับสมุด
บัญชีและถ่ายส าเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการ
ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี 
11.3   บัญชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบการยื่นวีซ่าได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มา

ด้วยหากต้องการใช้บัญชีฝากประจ า ต้องเตรียมดังนี้ 
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจ า (Fixed account) 

ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
 ส าเนาสมุดบัญชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการรับรอง 1 ท่านให้

สมเหตุสมผลในการยื่นวีซ่า 
หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็น
คนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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