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99,800.- 
 

มัดจำท่านละ 30,000.- 

กำหนดวันเดินทาง 19 – 29 มี.ค. 63 09 – 19 เม.ย. 63 

30 เม.ย. – 10 พ.ค. 63 11 – 21 มิ.ย. 63 23 ก.ค. – 2 ส.ค. 63 

06 – 16 ส.ค. 63 17 – 27 ก.ย. 63 08 – 18 ต.ค. 63 

19 – 29 พ.ย. 63 03 – 13 ธ.ค. 63 24 ธ.ค. – 03 ม.ค. 64 

วันที่ (1) :  กรุงเทพฯ 
วันที่ (2) :  ปารีส – หอไอเฟล – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ล่องเรือบาโต มูช – โบจิวาล 
วันที่ (3) :  โบจิวาล – มงค์มาร์ต – นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV – สตราสบูร์ก   
วันที่ (4) :  สตราสบูร์ก – อาคารสภาสหภาพยุโรป – มหาวิหารแห่งสตราสบูกร์ก – กอลมาร์ – ลูเซิร์น  
วันที่ (5) :  ลูเซิร์น – แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูกาโน่  
วันที่ (6) :  ลูกาโน่ –  มิลาน – เวนิส 
วันที่ (7) :  เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – โบโลญญ่า 
วันที่ (8) :  โบโลญญา่ – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า– ฟลอเรนซ์ – เลคซิโอ – เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ 
วันที่ (9) :  โรม – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรว่ี – โคลีเซ่ียม  
วันที่ (10) :  โรม – กรุงเทพฯ 
วันที่ (11) :  กรุงเทพฯ 
 
 

XX,XXX.- 
มัดจำท่านละ x0,000.- 

กำหนดวันเดินทาง  

   

   

 วันที่ (7):  เกาะเวนิส – ลอ่งเรือกอนโดล่า – โบโลญญา 
วันที่ (8):  โบโลญญา - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า– ฟลอเรนซ์ – เลคซิโอ - เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ 
วันที่ (9): 
วันที่ (10): 

ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาล ี11 วัน 
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วันท่ี    (1): กรุงเทพฯ  
 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์   
   
วันท่ี    (2): ปารีส – หอไอเฟล – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – พพิิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ล่องเรือบาโต มูช – โบจิวาล  
 
 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชาลเดอโกล โดยเท่ียวบินท่ี TG 930  
06.50 น. เดินทางถึง กรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของ

ประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ปารีสเป็นเมืองหลวงแห่งแฟช่ัน อีกท้ังยังเป็นเมือง
ที่สวยที่สุดในโลกสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทุกคน
ต่างหลงใหลกับแฟช่ัน 
แวะถ่ายรูปกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์
ของกร ุงปาร ีส อด ีตเคยเป ็นส ัญล ักษณ์ของงาน 
Universal Exhibition ฉลองครบรอบ 100 ปี แห่ง
การปฏิวัติฝรั ่งเศส ออกแบบโดยกุสตาฟ ไอเฟล ท่ี 
ลานทรอดาเคโร ซึ่งท่านจะมองเห็นหอไอเฟล สัญลักษณ์แห่งกรุงปารีสได้ชัดเจนที่สุด ตลอดจนวิว
ทิวทัศน์ของลานสวนสนามฌองเดอร์มาร์ส 
ช ม  โ บ ส ถ ์ น อ ร ์ ท เ ท ร อ ด า ม  ( NOTREDAME 
CATHEDRAL)  แปลว่า "OUR LADY” ซึ่งหมายถึง
พระแม่มารีนั่นเอง ปัจจุบันมหาวิหาร แบบโกธิคแห่งนี้
ใช้เป็นศาสนสถานของนิกายโรมันคาทอลิกและเป็นท่ี
นั่งของอาร์คบิชอปแห่งปารีส  
ชม ตึกสภาฝรั่งเศส ลากองเซียจเจอร่ี( La Concièrgerie) สถานท่ีคุมขังพระเจ้า หลุยส์ท่ี 16 และ
พระนางมารีอังตัวเนตต์ 
ชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) หรือ The Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่
มีช่ือเสียงท่ีสุด เก่าแก่ท่ีสุด และใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
โลก ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ราชวงศ์
กาเปเซียง เดิมตัวอาคารเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่
ในปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทาง
ศิลปะที ่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็น จำนวนมากกว่า 
35,000 ชิ ้น รวมถึง ภาพเขียนโมนาลิซ่า The Virgin 
and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ซึ ่งเป็นผลงานของเลโอนาร ์โด ดาว ินซี 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีผู้มาเย่ียมชมมากท่ีสุดในกรุงปารีสและของโลกด้วย  
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่าน ล่องเรือบาโต มูช (Bateaux Mouches) ไป

ตามแม่น้ำแซนน์ เพื่อเที่ยวชมเมือง  ปารีส เนื่องจาก
แม่น้ำแซนต้ังอยู่ใจกลางเมือง ทำให้การล่องเรือไปตาม
แม่น้ำนั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ใน
ปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ โบสถ์โนตเต
รอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 เป็นต้น 

 นำท่านชม ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) 
เป็นอนุสรณ์สถานที ่สำคัญในกร ุงปาร ีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ (Place 
Charles de Gaulle) หรือเป็นท่ีรู้จักกันในนามจัตุรัส
แห่งดวงดาว  

 ชม จตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) มี
เสาโอบิลิสก์ตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัสซึ ่งถูก นำมาจากสุสานของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ในเมืองลักซอร์ 
ประเทศอียิปต์ และขนย้ายมา  ตั ้งไว้ที ่นี ่ในปี 1836   ทั้งยังเคยเป็นฉากเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย 

 ชมบรรยากาศย่านชองเซลิเซ่ ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาว
จากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน,เป็นถนน
ที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก และรัชกาลที่ 5 ทรงได้
เอามาเป็นแบบในการสร้างถนนราชดำเนิน ช่ือช็อง เซ
ลีเซ มาจาก “เอลูเซีย” (Elusia) ในภาษากรีก แล้ว
เรียกเป็นภาษาลาตินว่า เอลีซีอุม แปลว่า เกาะแห่ง
ความสุขสงบ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู่ เมืองโบจิวาล (Bougival) 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (3): โบจิวาล - มงค์มาร์ต - นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV - สตราสบูร์ก   

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   นำท่านสู่ มงค์มาร์ต (Mont Mart) เนินเขาหินปูน 

ต้ังอยู่ใจกลางกรุงปารีส เป็นจุดชมวิวรอบกรุงปารีสซึ่ง
มีช่ือเสียงท่ีสุด  

  ชม มหาวิหารพระหฤทัยแห ่ง มงค ์มาร ์ต (La 
Basilique du Sacre Coeur) ที่สวยงามที่สุดแห่ง
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หนึ่งในปารีส เป็นมหาวิหารที่เชื่อกันว่าเก็บดวงใจแห่งพระเยซูเอาไว้ ด้านหน้ามหาวิหารมีรูปปั้น
บุคคลสำคัญของประเทศฝรั่งเศส 2 ท่าน ประดับอยู่ ได้แก่ โจนส์ ออฟ อาร์ค และพระเจ้าหลุยส์ท่ี 9 
ซึ่งบริเวณด้านหน้าของวิหารจะมีลานศิลปิน (Place du Tertre) ซึ่งบรรดาศิลปินจะมานั่งวาดรูป
ตามจินตนาการของตนเองหรือตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์หลาย
เรื่อง อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงร้านค้าบริเวณมงค์มาร์ต  

  ให้ท่านเพลิดเพลินในการช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำขอฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋า สูท 
เน็คไท นาฬิกา ปากกา เป็นต้น จากร้านค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ TGV นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV 2nd Class เพื่อเดินทางสู่ เมือง

สตราสบ ูร ์ก (Strasbourg) ใช ้ เวลาเด ินทาง
ประมาณ 2 ชม.  

   เดินทางถึง เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg)  เมือง
ตั้งอยู่ในแคว้นอัลซาสใกล้พรมแดน เป็นเมืองหลวง
ของสหภาพยุโรป (European Union) และตั้งอยู่
กึ่งกลางระหว่างปารีสกับปราก 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Mercure Strasbourg Gare Centrale หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (4): สตราสบูร์ก - อาคารสภาสหภาพยุโรป – มหาวิหารแห่งสตราสบูกร์ก – กอลมาร ์ – ลูเซิร์น – 
สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงห์โต 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ชม อาคารสภาสหภาพยุโรป (European Union Parliament) ที่สวยงาม อาคารสถานีรถไฟท่ี

ออกแบบอย่างทันสมัย / ชม ย่านเมืองเก่าล้อมรอบด้วยคลอง จึงทำให้มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม  
  ชม มหาวิหารแห่งสตราสบูกร์ก (Cathedrale Notre Dame De Strasbourg) เป็นมหาวิหาร

แห่งแรกของฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบสไตล์โกธิก(Gothic) สถาปัตยกรรมจากยุคกลางแห่งนี้
ได้รับการจดขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกว่าคือวิหารที่มีความสูงที่สุดในยุโรปแถบตะวันตกโดย
องค์กรยูเนสโกมาแล้ว / ออกเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar)  

  นำท่านชม เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองที่เป็น
ศูนย์กลางเส้นทางไวนน์ของแคว้นอัลซาส กอลมาร์
ได้ชื ่อว่าเป็นเมืองได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที ่สุด
ในอัลซาส / ชม บ้านเรือนท่ีมีเอกลักษณ์แบบอัลซาล
และเบอร์กันเดี ่ยน ตั้งแต่ศตวรรตที่ 16 ตั้งอยู่ริม
แม่น้ำอย่างสวยงาม ได้ช่ือว่าเป็นเวนีสน้อย (Petite 

  Venice) ในอดีตชาวเมืองใช้แม่น้ำเหล่านี้ เป็นเส้นทางในการขนส่งไวน์ออกไปจำหน่าย  
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  ชม ย่านเมืองเก่า, ศาลาว่าการประจำเมือง, โบสถ์ และย่านการค้าท่ีน่ารักสวยงามน่าประทับใจ 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) อดีตหัว

เมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีได้รับ
สมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof 
of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้า
อย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับ
กับป่าไม้ท่ีแทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม 
นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มี
อายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ มุงหลังคา
แบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ 
ที ่จ ั ่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็น
เร ื ่ อ ง ราวประว ั ต ิ ความ เป ็นมาของประ เ ทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 
ปี แต่สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน 
ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม   

  นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงห์โต (LION MOUIMENT) อนุสาวรีย์รูปสิงห์โตหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และ
จงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
การต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อ
วันท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 
16 แกะสลักอยู่บนหน้าผา ลักษณะนอนหมอบ มี
หอกปักอยู่กลางหลัง สีหน้าแสดงความเจ็บปวดและ
เศร้าสร้อย ที่หัวของสิงห์โตจะมีโล่ ซึ ่งมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเซ้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 
2 ปี ต้ังแต่ ค.ศ.1819 -1821   

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Astoria Lucerne หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (5): ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส – ลูกาโน่  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ทาง

ตอนกลางของสวิต และมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของ Mountain Resort และยังเป็นจุดเริ่มต้น
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สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายที่ เช่น ยอดเขา Titlis ด้วยเหตุนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เดินทางมาพักผ่อนท่ี Engelberg 

  เดินทางสู่ ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) เป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,238 เมตร และมีหิมะปก
คลุมยอดเขาตลอดท้ังปี ในหน้าหนาวถือว่าเป็นอีกท่ี
หนึ่งที่คนนิยมมาเล่นสกี เอกลักษณ์ของ Titlis นั้น
อยู่ที่กระเช้าที่ใช้ขึ้นไปบนยอดเขานั้นหมุนได้ 360 
องศา และก็เป็นแห่งแรกของโลกอีกด้วย ทำให้
ระหว่างทางขึ้นไปบนยอดเขานั้นสามารถเห็นวิวรอบ
ได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องหันไปหันมา บนยอดเขา 
Titlis อยู่สูงกว่าระดับเมฆ ทำให้ในวันท่ีอากาศดีๆ นั้นสามารถมองท้องฟ้าสีคราม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ (Lugano) เมืองทางตอนใต้สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมือง

ตากอากาศท่ีถูกโอบกอดโดยเทือกเขา และทะเลสาบ อันเป็นบรรยากาศท่ีสุดแสนสบาย และเหมาะ
กับการพักผ่อนหย่อนใจ 

  นำท่านช้อปป้ิง Fox Town Outlet สวรรค์สำหรับนักช้อปซึ่งต้ังอยู่ท่ีเมืองแมนดริสสิโย (Mendrisio 
Ticino) เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้า
กว่า 130 ร้าน และสินค้าคุณภาพดี อาทิเช่น ของใช้
ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์เครื ่องหนังอิตาลี, รองเท้า 
กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ 
เ ช่ น  Adidas, Burberry, Calvin Klein, Diesel, 
D&G, DIOR, Ferrari, GEOX, GUCCI, Guess, 
HUGO BOSS, Lacoste, LEE, Levis, Lindt Chocolate, NIKE, POLO, Prada, Quiksilver, 
Ferragamo, Samsonite, Swatch, The North Face, Timberland, Tommy Hilfliger, Yves 
Saint Laurant และอื่นๆอีกมากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม De La Paix Lugano หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (6): ลูกาโน่ - มิลาน – เวนิส  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง 

เป็นเมืองแห่งแฟช่ันสำคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน “มิลาน”
เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี 
มีประชากรประมาณ 1,308,500 คน 

  แวะถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ใน 
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  ยุโรป) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อปี ค.ศ.
1386 แต่งานเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวม
ระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี  การตกแต่ง
ภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจำนวน 135 ยอด และ
มีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2 ,245 ช้ิน 
บนยอดของวิหารมีรูปป้ันทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) 
ของพระแม่มาดอนน่าซึ ่งตั ้งเด่นเป็นสง่าอยู ่ นัก
ประพันธ์ชาวอังกฤษ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารท่ีสร้างเลียนแบบเม่น  

  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมานูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II) 
ที่นับว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของ
กษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปิน
ช่ือดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ท่ีอยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกา
ล่า ท่านจะได้ช้อปปิ ้งกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น  LOUIS VUITTON, VERSACE, 
PRADA, TOD’S เป็นต้น 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) เมืองบนเกาะเจ้าของฉายา “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” ถูก

สร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้า
ด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของทะเลเอเดรียติกและยังเป็นบ้านเกิดของนัก
เดินทางผู ้ย ิ ่งใหญ่มาร์โคโปโล ตัวเกาะเวนิสเอง
ประกอบไปด้วยเกาะกว่า 118 เกาะ เชื ่อมต่อกัน
ด้วยลำคลองถึง 150 สาย และสะพานประมาณ 
400 สะพาน โดยการเดินทางบนเกาะเวนิสนั้นจะใช้การเดินหรือล่องเรือไปตามลำคลองเท่านั้น 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Novotel Venice Mestre Castellana หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (7): เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – โบโลญญ่า  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านสู่ ท่าเรือทรอนเช็ตโต้ เพื่อนั่งเรือสู่เกาะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลาง

น้ำแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ตามลำคลองน้อยใหญ่เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างยิ่ง เวนิสสร้างขึ้น บนเกาะ
น้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ที่เชื ่อมต่อกันด้วยสะพานหลายร้อยสะพาน จนดูคล้ายเป็นผืนแผ่นดิน
เดียวกัน / ชมจัตุรัสซานมาร์โค (San Marco) หรือ เซนต์มาร์ค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ 
ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะเมือง / ชมมหาวิหารซานมาร์โค (Basilica di San Marco) เป็นวิหารท่ีมีช่ือเสียง 
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                    มากของเมืองเวน ิส เป็นตัวอย่างอ ันสำคัญของ
สถาป ั ตยกร รมไบแซนไทน์  /  ชมอาคารท ี ่ มี
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอย่าง วังดูคาเล (Palazzo 
Ducale) โดยวังแห่งนี้เคยเป็น ท่ีพำนักของผู้ปกครอง
เมืองเวนิสโดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย 
มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละห้องจะมี
การประดับไว้ด้วยภาพวาดโดยศิลปินชาวเวนิสห
ลายๆท่าน ผ่านชมสะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ครั้งหนึ่งกับการล่องเรือกอนโดล่า (Gondola ride) เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดังไป

ท่ัวโลก ให้ท่านได้ชมความงามสุดแสนโรแมนติกของ
เกาะเวนิส เรือไม้ท่ีเป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะเวนิสล่
องไปตามลำคลองน้อยใหญ่ต่างๆ ของเกาะเวนิส 
ผ่านชมตึกบริเวณริมคลองชมวิถีชีวิติของชาวเวนิส  
เป็นเรือพายพื้นบ้านของชาวเวนิสใช้เป็นพาหนะหลัก
ของการเดินทางในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีมานาน
หลายร้อยปี / นำท่านนั่งเรือกลับท่าเรือทรอตเช็ตโต 

  เดินทางสู่ เมืองโบโลญญ่า (Bologna)  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม NH Bologna Villanova(1) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (8): โบโลญญา่ - ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า– ฟลอเรนซ์ – เลคซิโอ - เซียนเซียโน่ เทอร์เม่  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) บ้านเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก ซึ่งเป็นคนแรก

ที ่ใช ้กล้องโทรทัศน ์ TELESCOPE ส่องดูดาวเมื่อ
ประมาณ 400 ปีมาแล้ว และได้ประกาศสิ่งที่ค้นพบ 
ซึ่งท้าทายความเชื่อของคนทั้งโลกในสมัยนั้น ซึ่งเช่ือ
กันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของสุริยจักรวาลแต่กาลิเลโอ
ยืนยันว่าดวงอาทิตย์ต่างหากท่ีเป็นศูนย์กลางของสุริย
จักรวาล / ถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning 
Tower of Pisa) ต้ังอยู่ในจัตุรัสเดล ดูโอโม หอระฆัง
ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวสูง 183.3 
ฟุต (55.86 เมตร) น้ำหนักรวมประมาณ 14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา เริ่มสร้าง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1173 ในปี 1987 หอเอนปิซ่าได้ถูกประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดก



  Update 03-02-20 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 

                               Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                                9  

โลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของ PIAZZA DEI MIRACOLI และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลางอีกด้วย และยังเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิเลโอ กาลิเลอิ 
ได้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก / ถ่ายรูปกับ หอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Battistero) ลักษณะเป็นหอ
ทรงกลมสถาปัยกรรมแบบโร มาเนสก์ แต่ยอดโดมหลังคาเป็นแบบโกธิค  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (FLORENCE) เข้าสู่ย่านเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ ท่ีได้รับการคัดเลือก

จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนส
ซองส์ เข้าสู่ย่านเมืองเก่าของฟลอเรนซ์ ท่ีได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ
ปี ค.ศ.1982 เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ 

  ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (PIAZZA DELLA 
SIGNORIA) ที่ตั ้งอยู่ในเขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ มี
รูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิเช่น รูปแกะสลัก
เพอร์ซุส วีรบุรุษกรีกโบราณ, รูปแกะสลักเฮอร์คิว
ลิส, รูปแกะสลักเดวิด (จำลอง)  

  ชม สะพานเวคคิโอ (PONTE VECCHIO) สะพาน
เก่าแก่ที่สุดของเมืองที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน จุดเด่นของสะพานอยู่ที่มีสีเหลืองทองอร่าม
บวก กับสองฟากของสะพานจะถูกสร้างเป็นตึกแถว ซึ่งถูกใช้เป็นร้านขายของ บริเวณนี้กล่าวได้ว่า
เป็นย่านช้อปป้ิงของฟลอเรนซ์ มีท้ังร้านค้าเป็นห้อง ๆ และแบบรถเข็น  

  ชม โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (BASILICA DI SANTA MARIA DEL FIORE) โบสถ์ที่สร้าง
ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่ง
ด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ 

  เดินทางสู่ เมืองเลคซิโอ (Leccio) อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งที่ THE MALL OUTLET ให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีในราคาย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า  แบรนด์เนมมากมายอาทิ 
ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, 
VALENTINO เป็นต้น / เดินทางสู่ เมืองเซียนเซียโน่ เทอร์เม่ (Chianciano Terme) เป็นเมือง
ตากอากาศน่ารักของอิตาลีบรรยากาศสดช่ืน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Grand Hotel Excelsior Chianciano Terme หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (9): เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ – โรม – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรว่ี – โคลีเซ่ียม - ประตูชัยคอนส
แตนติน 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของอิตาลี อยู่ในแคว้นลาซิโอเป็นที่ตั้งของนครรัฐ

วาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนท่ีประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย 
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เดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican) เพื่อเข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) 
มหาวิหารแห่งนี ้ตั ้งอยู ่บนเนื ้อที ่กว่า 14 ไร่และ
สามารถจุคนได้มากกว่า 60 ,000 คน ด้วยความ
สวยงามและใหญ่โตของมหาวิหารแห่งนี้นั ้นทำให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 120 ปี 
และนอกจากความใหญ่โตและสวยงามแล้ว สถานท่ี
แห่งนี้ยังจัดว่าเป็นสถานท่ีอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุดแห่งหนึ่ง
สำหรับคริสตจักรโรมันคาทอลิก ด้วยความเชื่อที่ว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ฝังร่างของนักบุญเปโตร ผู้ท่ี
เป็นบิชอปองค์แรกของแอนติออกที่ต่อมาได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโรม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน้ำพุที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ ่งของ

ยุโรป ตรงกลางจะเป็นรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูนยืนอยู่
บนรถม้า ลากโดยม้า 2 ตัว ซึ่งตัวหนึ่งมีลักษณะสงบ
เสงี่ยม ส่วนอีกตัวดูพยศ ซึ่งหมายถึงธรรมชาติของ
ทะเลที่มีทั ้งยามสงบและแปรปรวน นักท่องเที่ยว
นิยมโยนเหรียญลงไปในน้ำพุ โดยหันหลังและโยน
ด้วยมือขวาให้เหรียญข้ามไหล่ซ้ายไป เช่ือว่าจะทำให้
ได้กลับมากรุงโรมอีก 

  เดินทางสู่ บันไดสเปน (Spanish Steps) เป็นบันไดท่ีกว้าง และยาวที่สุดในยุโรป มีทั ้งหมด 138 
ขั้น อิสระให้ท่านได้ ช้อปป้ิงท่ีย่านบันไดสเปน ต้ังอยู่บนจัตุรัสอันเป็นท่ีต้ังท่ีสามารถเช่ือมต่อกับถนน 
Via Condotti อันเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Prada , 
Gucci , Dior , Valentino , Amarni , Versace , Fendi และอื่น ๆ จึงเป็นท่ีถูกใจสำหรับนักช้อปท่ี
นอกจากจะได้มา เท่ียวชมความงามของสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้แล้วยังสามารถ เดินช้อปปิ้งต่อแบบ
สบาย ๆ แถมท่ีนี่ยังใกล้กับร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเก่าแก่ ช่ือดังของโรมอย่างร้านคาเฟ่เกร็กโกท่ีสามารถ
นั่งพักจิบกาแฟหลังจากช้อปป้ิงได้อีกด้วย 

  แ ว ะ บ ั น ท ึ ก ภ า พ ภ า ย น อ ก  โ ค ลี เ ซ่ี ย ม 
(Colosseum) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ 
อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย 
วัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร 
สามารถจุผู้คนได้ประมาณ 50,000 คน  

  ชม ประตูชัยคอนสแตนติน (Arch of Constantine) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ถือว่าเป็นมรดก
สำคัญของประเทศอิตาลีอีกท่ีหนึ่ง ต้ังอยู่ระหว่างโคลอสเซียมและพาลาตินฮิลล์ ถูกสร้างขึ้น ในวันท่ี 
28 ตุลาคม ค.ศ.312 เพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 1 ท่ีมีชัยชนะเหนือ Maxentius 
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   ในสงคราม Battle of Milvian Bridge ซึ่งประตูนี ้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของประตูชัยอื ่นๆ เช่น 
ประตูชัยฝรั่งเศส เป็นต้น 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก   โรงแรม Holiday Inn Parco dei Medici หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (10): โรม - กรุงเทพฯ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   ออกเดินทางสู่สนามบิน 
13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 945 
 

วันที่  (11): กรุงเทพฯ 
 

06.05 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบริการทัวร์ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ - อิตาล ี11 วัน (TG) 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินไทย และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุ
ในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศอิตาลี) และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
6. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 30,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป ราคา 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   99,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   97,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ   94,800.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   14,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

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

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
 

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 การล่ าช้าของสายการบิน การนัดหยดุงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด   
2.เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี  
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5 วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของสถานทูต ) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบต๋ัวเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงท่ีลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

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

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว 
(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 
6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ)  

3. สำเนาบัตรประชาชน (ใช้ท้ังหน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. สำเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเปน็ภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คัดสำเนาอายุ

ไม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 

วันเดินทางท่ีจะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุช้ันปีท่ีศึกษา  
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11.หลักฐานการเงิน :  บัญชีออมทรัพย์ (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Statement เป็น 

บัญชีออมทรัพย์ ทั้งสองอย่างนี้ต้องเปน็เลขที่บญัชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ีจะยื่นวีซ่า ใช้สกุลเงิน บาทหรือยูโร 

-  Statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาอับเดท
บัญชีก่อนทำการขอ Statement  7 วันก่อนยื่นวีซ่าโดยการฝากเข้าหรือถอนออกให้มียอดปัจจุบัน) 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง

ระบุช่ือผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตวั 
• ชื่อ-นามสกุล            

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด    

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถอื    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน     ชื่อบริษัท       

ที่อยู่ที่ท างาน            

วนัที่เร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัที่เรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา          
• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล      ความสัมพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท    

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ท่านเคยยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบุวนัที่ได้รับวีซ่า   วนัหมดอายขุองวีซ่า   

• ท่านได้ท าการบนัทึกลายนิว้มือของท่านเพ่ือจุดประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
หรือไม่ 

ประเทศ  ระบุวนัที่สแกนลายนิว้มือ้ (ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า)    หมายเลขวีซ่า   
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                ---------------------------------------------- 


