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79,900. - 
(มัดจ ำ 20,000.-) 

ก ำหนดวันเดินทำง 

07 – 14 เม.ย. 61 12 – 19 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 05 พ.ค. 61 

19 – 26 พ.ค. 60 16 – 23 มิ.ย. 61 21 – 28 ก.ค. 61 
  

 

วันที่ (1) :  กรุงเทพฯ – โดฮำ 
วันที่ (2) :  โดฮำ – โรม – โคลีเซี่ยม – น  ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน พักที่โรม 1 คืน 
วันที่ (3) :  โรม – The Mall Outlet – ฟลอเรนซ์ – หอเอนปิซ่ำ 
วันที่ (4) :  ปิซ่ำ – เวนิส – จัตุรัสซำนมำร์โค – รวมล่องเรือกอนโดล่ำ 
วันที่ (5)   :  เวนิส – เวโรน่ำ – สนำมกีฬำโรมันอำรีน่ำ – บ้ำนจูเลียต 
วันที่ (6) :  เวโรน่ำ – โคโม่ – ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่ 
วันที่ (7) :  โคโม่ – มิลำน – โดฮำ 
วันที่ (8) :  โดฮำ – กรุงเทพฯ 
 
 
  

อิตำลี มอคค่ำ วัน 8 วัน 5 คืน 
โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่ำ – เวนิส – เวโรน่ำ – โคโม่ – มิลำน  

 Trevi Fountian, Italy 
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วันท่ี (1)  กรุงเทพฯ – โดฮำ 
 

18.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สำยกำรบินกำตำร์ แถว Q ประตู 8 
21.15 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 833  
23.55 น.  เดินทางถึง โดฮำ เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
  

วันท่ี (2)  กรุงโรม – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลีเซี่ยม – น  ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน 
 

01.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ QR 115  
06.20 น.  เดินทางถึง กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปีมี

นักท่องเที่ยวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพ่ือชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และ
ประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่  
น าท่านชม มหำวิหำรเซนต์ปีเตอร์  (Basilica of Saint Peter) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า "เซนต์ปีเตอร์
บำซิลิ" เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และ 
ส าคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่น สามารถเห็นได้แต่ไกลในตัว
เมืองโรม วัดนี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน เป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก เชิญชมความอลังการ พบกับปฏิมากรรมปิเอต้า 
รูปแม่พระประคองร่างพระเยซูหลังจากถูกปลดลงจากไม้กางเขน รูปปฎิมากรรมบรอนซ์ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านชม สนำมกีฬำโคลอสเซี่ยม (Colosseum)  สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุง

โรม และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมัน
โบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญ
ฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบ
ทางระบายน้ าเพ่ือไม่ให้น้ าท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆใน
ปัจจุบัน เชิญชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500 ปีมาแล้ว 

  ชม น  ำพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ าพุแห่งนี้ เชื่อ
กันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ าพุแห่งนี้
แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง 

  ชม บรรยำกำศย่ำนบันไดสเปน  (Spanish Steps) แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม ท่านสามารถเลือก
ซื้อสินค้าชั้นน าแบรนด์เนมของอิตาลีตามอัธยาศัย อาทิ กุชชี่, อาร์มานี่, พราด้า, หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Pisana (*EX Holiday Inn Rome Pisana* หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ี (3)  โรม – The Mall Outlet – ฟลอเรนซ ์– จัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย – หอเอนเมืองปิซ่ำ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทำง 247 ก.ม. / เดินทำงประมำณ 3 ช.ม.) 

น าท่านแวะ The Mall Outlet ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าชั้นน าของอิตาลีในราคาย่อมเยาภายใน
เอาท์เลทมีร้านค้า  แบรนด์เนมมากมายอาทิ Armani , Balenciaga , Burberry , Dior , Fendi , 
Gucci , Valentino เป็นต้น 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย   น าท่านชม จัตุรัสเดลลำซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ มี

รูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย / ชม สะพำนเวคคิโอ (Ponte Vecchio) จุดเด่นของสะพานอยู่ที่มีสี
เหลืองทองอร่ามบวก กับสองฟากของสะพานจะถูกสร้างเป็นตึกแถว  

  ชม โบสถ์ซำนตำ มำเรีย เดลฟิโอเร (Basilica Di Santa Maria Del Fiore) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหิน
อ่อนสีขาว เขียว และชมพู สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ นั่งรถข้ามแม่น้ าอาร์โนสู่ จตุรัสไมเคิล แอน
เจโล บนเนินสูงเพ่ือชมรูปปั้นจ าลองของ "เดวิด" ที่โด่งดังในต านานซึ่งท่านสามารถจะบันทึกภาพวิวที่
งดงามที่สุดของกรุงฟลอเรนซ์   

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซำ (Pisa) (ระยะทำง 102 ก.ม. / เดินทำงประมำณ 1 ช.ม. 20 นำท)ีตั้งอยู่
บนฝั่งแม่น้ าอาร์โน เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซาอยู่ในแคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Galilei หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (4)  ปิซ่ำ – เวนิส – จัตุรัสซำนมำร์โค – รวมล่องเรือกอนโดล่ำ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  แวะถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซ่ำ (The Leaning Tower Of Pisa) ตั้งอยู่ในจัตุรัสเดล ดูโอโม หอ

เอนปิซ่าได้ถูกประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Piazza Dei 
MiracoliI และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) (ระยะทำง 320 ก.ม. / เดินทำงประมำณ 3 ช.ม. 35 นำที) 
เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ านวน
มากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก และยังเป็นบ้านเกิด
ของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล ตัวเกาะเวนิสเองประกอบไปด้วยเกาะกว่า 118 เกาะ เชื่อมต่อกัน
ด้วยล าคลองถึง 150 สาย และสะพานประมาณ 400 สะพาน โดยการเดินทางบนเกาะเวนิสนั้นจะใช้
การเดินหรือล่องเรือไปตามล าคลองเท่านั้น  
น าท่านสู่ ท่ำเรือทรอนเช็ตโต้ เพื่อนั่งเรือสู่เกำะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลาง
น้ าแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ตามล าคลองน้อยใหญ่เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างยิ่ง  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านนั่งเรือสู่ เกำะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้ าแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ตามล า

คลองน้อยใหญ่เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างยิ่ง เวนิสสร้างขึ้น บนเกาะน้อยใหญ่กว่า 140 เกาะ ที่
เชื่อมต่อกันด้วยสะพานหลายร้อยสะพาน จนดูคล้ายเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน  รวมค่ำล่องเรือกอนโด
ล่ำ (Gondola ride) เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ชมความงามสุด
แสนโรแมนติกของเกาะเวนิส เรือไม้ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะเวนิสล่องไปตามล าคลองน้อยใหญ่
ต่างๆ ของเกาะเวนิส ผ่านชมตึกบริเวณริมคลอง ชมวิถีชีวิติของชาวเวนิส  เป็นเรือพายพ้ืนบ้านของ
ชาวเวนิส ใช้เป็นพาหนะหลักของการเดินทางในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี มา  นานหลายร้อยปี  
ชม จตุรัสซำนมำร์โค (San Marco) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ 
มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง  
แวะถ่ายรูป มหำวิหำรซำนมำร์โค (Bacilica Di San Macro) เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเว
นิส เป็นตัวอย่างอันส าคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 
แวะถ่ายรูปอาคารที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอย่าง วังดูคำเล (Palazzo Ducale) โดยวังแห่งนี้เคย
เป็น ที่พ านักของผู้ปกครองเมืองเวนิสโดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย มีการแบ่งเป็นห้อง
ต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ะห้องจะมีการประดับไว้ด้วยภาพวาดโดยศิลปินชาวเวนิสหลายๆท่าน 
ผ่านชม สะพำนถอนหำยใจ (Ponte Dei Sospiri) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Bedbank Venice Mestre (*Delfino Venice Mestre) หรือเทียบเท่ำ 
  

วันท่ี (5)  เวนิส – เวโรน่ำ – สนำมกีฬำโรมันอำรีน่ำ – บ้ำนจูเลียต   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่ำ (ระยะทำง 121 ก.ม. / เดินทำงประมำณ 1 ช.ม. 25 นำที)  เมือง
เก่าแก่ เล็กๆ น่ารักๆ อยู่ตอนเหนือของเวนิส มีอารีนาเป็นสนามกีฬาศูนย์กลางของ เมือง บ้านเรือน
สวยงามสร้างจากหินอ่อนสีชมพู เป็นวังและปราสาทเก่าๆ ปรับมาเป็นโรงแรม ที่พัก และที่ส าคัญเป็น
เมืองของวิลเลียม เชคเปียร์ บ้านของจูเลียต ที่เกิดโศกนาฏกรรมความรัก โรมิโอกับจูเลียต ในปี ค.ศ. 
2000 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ประกาศให้เวโรนาเป็นเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม / ชม ย่ำนเมืองเก่ำ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ / ชม จตุรัสเออร์เบ 
ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
สินค้าท่ีระลึก และสินค้าแบรนด์เนมที่มีให้เลือกอย่างมากมายตามอัธยาศัยบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านแวะถ่ายรูป สนำมกีฬำโรมันอำรีน่ำ สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในยุคโรมัน ตั้งอยู่ใน

เมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี สนามกีฬากลางแจ้งแห่งนี้  สร้างขึ้นใน ค.ศ.30 เป็นที่ใช้แสดงโชว์ ละคร 
และกีฬาต่างๆ ดึงดูดผู้ชมจากทั่วทุกสารทิศ แต่เดิมด้านนอกของอาคาร สร้างจากหินปูนสีขาวและสี
ชมพู แต่หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1117 ก าแพงด้านนอกก็พังทลายลงเกือบเหมด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA
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   น าท่านชม อดีตบ้ำนของจูเลียต ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือร้าน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆที่จู
เลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล 
(Cappello) ในเมืองเวโรนา (Verona) บริเวณบ้านมีรูปปั้นจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ปั้นโดย N.Costantini 
ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณ
ก าแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีก าแพงเดิม และยังมีบริการ
โทรศัพท์ส าหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม SHG Verona หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (6)  เวโรน่ำ – โคโม่ – ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ หรือ เมืองโคโม  (Como) (ระยะทำง 200 ก.ม. / เดินทำงประมำณ 2 
ช.ม. 30 นำที)   เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีมีชื่อเสียงยอดเยี่ยม ขายผ้าคลุม
ไหล่ของ จอง ปาตูร์ เนื้อบางเบาเนียนนุ่มผืนใหญ่มาก แต่เมื่อพับแล้วสามารถปั้นเป็นก้อนกลมแค่ก า
มือเดียว ลวดลายและเนื้อผ้าสวยงามจับใจมาก และมีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของประเทศอิตาลี โดย
เฉพาะที่บริเวณทะเลสาบโคโม หากใครได้มาเที่ยวอิตาลี พลาดไม่ได้ ที่ต้องแวะทาเที่ยวเมืองนี้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย  น าท่านล่องเรือชม ทะเลสำบโคโม่  เมืองตากอากาศโคโม ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโคโม ในแคว้นลอม

บาร์เดียทางเหนือของประเทศอิตาลี มีพ้ืนที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสวยงามที่สุด 
และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมัจจอเร ทางเหนือของ
ทะเลสาบคือ เทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงาม
อลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้ คือ “วิลล่า” บ้านพักตากอากาศอันหรูหรา 
เรียงรายรอบๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนย์รวมชนชั้นสูงและบุคคลมีชื่อเสียงของยุโรป 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Cruise หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ี (7)  โคโม ่– มิลำน – ช้อปปิ้ง – โดฮำ   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ มิลำน (Milan) หรือ มิลำโน่ (ระยะทำง 52 ก.ม. / เดินทำงประมำณ 1 ช.ม. 10 
นำที)   ชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นส าคัญเมืองหนึ่งของโลก  
แวะถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ใน
ยุโรป “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น“ 
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อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมำนูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II) 
ท่านจะได้ช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น  Louis Vuitton, Versace, Prada, Tod’s 
เป็นต้น  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน / น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือท า Tax Refund  
16.40 น.  ออกเดินทางสู่ โดฮำ โดยเที่ยวบินที่ QR 128 
23.45 น. เดินทางถึง โดฮำ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
 

วันท่ี (8) โดฮำ – กรุงเทพ   
 

01.40 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 836 
12.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดีภาพ  
 

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

ก ำหนดวันเดินทำง 

07 – 14 เม.ย. 61 12 – 19 เม.ย. 61 28 เม.ย. – 05 พ.ค. 61 

19 – 26 พ.ค. 60 16 – 23 มิ.ย. 61 21 – 28 ก.ค. 61 
 
 

 
 

อัตรำนี รวม 1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class) สายการบินกาตาร์ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
4. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
5. ค่าวีซ่าเช่งเก้น (ประเทศอิตาลี) 
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวกที่สนามบิน 
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
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 าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเครื่อง 
(Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี ไม่
รวม 

1.ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท / วัน (รวม 800 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง) 
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
4.ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  

เง่ือนไข งวดที่ 1 : ส ำรองท่ีนั่ง มัดจ ำท่ำนละ  20,000 บำท    

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 20 ท่ำนขึ นไป รำคำปกติ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ รำคำท่ำนละ 79,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน มีเตียง) ท่ำนละ 79,900.- 

เด็กต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เด็ก 1 ท่ำน ไม่มีเตียง) ท่ำนละ 77,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจำกค่ำทัวร์ท่ำนละ 8,000.- 
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กำรส ำรองท่ี พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระ
เงิน 

 .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 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 านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  

 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเกน้ประเทศอิตำลี  
ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 1 อำทิตย์  

ทั งนี ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำขึ นอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต 
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 พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็น
พ้ืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูป
ถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

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

ต้องแนบมา) 
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 (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุไม่
เกิน 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 ใช้ทั ง Bank guarantee และ ส ำเนำสมุดบัญชี ทั งสองอย่ำงนี 

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 (กรุณาปรับสมุดบัญชี
และถ่ายส าเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า) 

หมำยเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากทางธนาคารแทนการถ่าย
ส 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 ต้องเตรียมเอกสำรดังนี  

- 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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