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79,800.- 
มัดจ ำท่ำนละ 20,000.- 

ก ำหนดวันเดินทำง 08 – 17 ส.ค. 62 
19 – 28 ก.ย. 62 17 – 26 ต.ค. 62 14 – 23 ก.ย. 62 

05 – 14 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63** 06 – 15 ก.พ. 63 

19 – 28 มี.ค. 63 09 – 18 เม.ย. 63** 30 เม.ย. – 09 พ.ค. 63 

วันที่หนึ่ง   (1)  กรุงเทพ – คูเวต 
วันที่สอง   (2)  คูเวต – ปำรีส 
วันที่สำม   (3)  ปำรีส – แวร์ซำยน์ – ดิจอง 
วันที่ส่ี      (4)  ดิจอง – แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขำ 
   ทิทลิส – ลูเซิร์น  
วันที่ห้ำ    (5)  ลูเซิร์น – ลูกำโน่ –  Fox Town  
   Outlet – โคโม่ 
วันที่หก    (6)   โคโม่ – มิลำน – เวนิส 
วันที่เจ็ด   (7)   เวนิส – เชียนเซียโน่ เทอร์เม่  
วันที่แปด  (8)   เชียนเซียโน่ เทอร์เม่ – กรุงโรม  
วันที่เก้ำ   (9)   กรุงโรม – กรุงเทพฯ    
วันที่สิบ   (10)  กรุงเทพฯ 
 

ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตำลี 10 วัน 
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วันที่  (1) กรุงเทพฯ – คูเวต 
 

20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 แถว P เคาน์เตอร์สำยกำรบินคูเวตแอร์เวย์ (Kuwait 
Airways) โปรดสังเกตป้าย บีไลน์ ทัวร์ 

23.15 น. ออกเดินทางสู่ สนา มบินคูเวต โดยเที่ยวบิน KU 414  
 

วันที่  (2) คูเวต – ปำรีส 

 
02.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคูเวต เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
07.15 น. ออกเดินทางสู่ ปำรีส โดยเที่ยวบิน KU 167 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่องบิน) 
12.40 น. เดินทางถึง กรุงปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้้าแซน บริเวณตอนเหนือของ

ประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ปารีสเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สวย
ที่สุดในโลกส้าหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทุกคนต่างหลงใหลกับแฟชั่น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าท่าน ล่องเรือบำโตมูช (Bateaux Mouches) ไปตามแม่น้้าแซนน์ เพ่ือเที่ยวชมมหานครปารีส เนื่องจาก

แม่น้้าแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ท้าให้การล่องเรือไปตามแม่น้้านั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ใน
ปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นต้น 

 ชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็น
สถานที่แห่งความทรงจ้าทางประวัติศาสตร์ ที่ซึ่งพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหาร
ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ปัจจุบันยังเป็นที่ตั้ง
ของ “เสาโอเบลิสก์” ประติมากรรมอันล้้าค่าสัญลักษณ์
แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศส 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือ ประติมากรรมน้้าพุ Fontaine de Jacques Hittoff ที่พระเจ้า
หลุยส์-ฟิลิป โปรดให้สถาปนิก Jacques Hittoff สร้างน้้าพุ 2 แห่งบริเวณกลางลานจัตุรัสคองคอร์ด 
ชมบรรยากาศย่านชองเซลิเซ่ ถนนสำยโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)  ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน,เป็นถนนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก และรัชกาลที่ 5 ทรงได้เอามาเป็น
แบบในการสร้างถนนราชด้าเนิน ชื่อช็อง เซลีเซ มาจาก “เอลูเซีย” (Elusia) ในภาษากรีก แล้วเรียกเป็นภาษา  
ลาตินว่า เอลีซีอุม แปลว่า เกาะแห่งความสุขสงบ  
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 เข้าสู่  ถนนสำยโรแมนติกชองป์ เอลิ เซ่  (Champs 
Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย 
นโปเลียน น้าชมและถ่ายรูปคู่  กับประตูชัยนโปเลียน 
(Arc de Triomphe) สั ญลั กษณ์ แห่ ง ชั ย ชน ะ ข อ ง
จักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่ม
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836   
เดินทางสู่  ทรอกำเดโร  (Trocadero) บริ เวณทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของหอไอเฟล เป็นหนึ่งในจุดชมวิวหอ
ไอเฟลที่สวยงามที่สุด เพราะจะได้เห็นหอไอเฟลใน
ระยะใกล้โดยไม่มีอะไรมาบดบัง  
ถ่ำยรูปกับหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสิ่งก่อสร้าง
ที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดย ตั้งชื่อ  ตามสถาปนิก
ผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล” มีความสูงประมาณ 324 
เมตร (รวมเสาอากาศสูง 24 เมตร) ซึ่งสูงเท่ากับตึก
ประมาณ 81 ชั้น 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Paris Versailles Bougival หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่   (3)  ปำรีส – พระรำชวังแวร์ซำยน์ – ดจิอง 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทำงสู่ เมืองแวร์ซำยส์ (Versailles) (ระยะทาง 19
ก.ม. / เดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง ด้านการท่องเที่ยวที่โด่งดัง เป็นที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกรุงปารีส ซึ่งต้องแวะมา
เมืองแวร์ซายส์ด้วยในอดีตนั้นเมืองแวร์ซายส์ยังเคยเป็น
เมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลา
กว่าหนึ่งศตวรรษ ปัจจุบันเมืองแวร์ซายส์ได้กลายเป็นชาน
เมืองที่ร่้ารวยของกรุงปารีสอีกด้วย  
เข้ำชมควำมงดงำมของพระรำชวังแวร์ซำยส์ (Versaille 
Palace) เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง
ของโลก ภายในแบ่งออกเป็น ห้อง ๆ เช่น ห้องบรรทม 
ห้องเสวย ห้องส้าราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับ
งดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง  พระราชวังแวร์ซายน์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโกในปี 1979  
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เดินทางสู่ กรุงปำรีส (ระยะทาง / ก.ม. / เดินทางประมาณ 30 นาท)ี 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าท่าน ช้อปปิ้งสินค้ำ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน ำ แกลอรี่ รำฟำเยส (Galeries Lafayette) หรือที่เรียกกัน

ทั่วไปว่ำ ห้ำงลำฟำแยต หรือห้ำงแพรงตอมส์ (Printemps) ซี่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ รวมถึง LOUISE 
VUITTON, BALENCIAGA ฯลฯ 
เดินทางสู่ ดีฌง หรือ ดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 315 ก.ม. / เดินทางประมาณ 4 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของ
จังหวัดโกต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส เมืองดีฌงเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี และอดีต
เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่ยังเป็นแหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Dijon Route des Grands Crus หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่   (4) ดิจอง – แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขำทิทลิส – ลูเซิร์น   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทาง 384 ก.ม. / เดินทางประมาณ 4.10 ช.ม.) เป็นเมือง
เล็กๆ ที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอลป์ทางตอนกลางของสวิต และมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องของ Mountain 
Resort และยังเป็นจุดเริ่มต้นส้าหรับแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายที่ เช่น ยอดเขำ Titlis ด้วยเหตุนี้ท้าให้มี
นักท่องเที่ยวจ้านวนมากเดินทางมาพักผ่อนที่ Engelberg 
 เดินทางสู่ ยอดเขำทิตลิส (Mount Titlis) เป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง 3,238 เมตร และมีหิมะปกคลุมยอด
เขาตลอดทั้งปี ในหน้าหนาวถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่คนนิยมมาเล่นสกี เอกลักษณ์ของ Titlis นั้นอยูท่ี่กระเช้าที่ใช้
ขึ้นไปบนยอดเขานั้นหมุนได้ 360 องศา และก็เป็นแห่งแรกของโลกอีกด้วย ท้าให้ระหว่างทางขึ้นไปบนยอดเขา
นั้นสามารถเห็นวิวรอบได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องหันไปหันมา บนยอดเขา Titlis อยู่สูงกว่าระดับเมฆ ท้าให้ใน
วันที่อากาศดีๆ นั้นสามารถมองท้องฟ้าสีคราม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 36 ก.ม. / เดินทางประมาณ 45 นาที ) อดีตหัวเมืองโบราณ

ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคำแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) 
เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขา
แอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัว
อยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่า
และทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม  
น้าท่านแวะถ่ายรูปกับ  สะพำนไม้ชำเปล (Chapel 
Bridge)  เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลาย
ร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้้ารอยส์ มุงหลังคาแบบโบราณ 
เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้้า ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความ
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เป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหาย
อย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม   
น้าท่านชม อนุสำวรีย์สิงห์โต (Lion Monument) อนุสาวรีย์รูปสิงห์โตหิน สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหาร
สวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่
เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกัน
พระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
ค.ศ.1792 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แกะสลักอยู่บน
หน้าผา ลักษณะนอนหมอบ มีหอกปักอยู่กลางหลัง สีหน้า
แสดงความเจ็บปวดและเศร้าสร้อยที่หัวของสิงห์โตจะมี
โล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่  
ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเซ้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819 -1821   
น้าท่าน ช้อปปิ้งนำฬิกำสวิสฯ อาทิ Rolex, Panerai, Omega, Iwc, Patek Phillip เป็นต้น หรือ เลือกซื้อ
ของฝากของที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมือง เช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Europe หรือเทียบเท่ำ 
  
วันที่   (5) ลูเซิร์น – ลูกำโน่ –  Fox Town Outlet  – โคโม่   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองลูกำโน่ (Lugano) (ระยะทาง 169 ก.ม. / เดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองทางตอนใต้สุด

ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองตากอากาศที่ถูกโอบกอดโดยเทือกเขา และทะเลสาบ อันเป็น
บรรยากาศที่สุดแสนสบาย และเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าท่านช้อปปิ้ง Fox Town Outlet สวรรค์ส้าหรับนักช้อปซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแมนดริสสิโย (Mendrisio Ticino) 

เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 130 ร้าน 
และสินค้าคุณภาพดี อาทิเช่น ของใช้ในครัวเรือน , 
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอิตาลี, รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์
กีฬา  แฟชั่ นแบรนด์แนมชื่ อดั งอาทิ  เช่น  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 และอ่ืนๆอีกมากมาย 
เดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 16 ก.ม. / เดินทางประมาณ 15 นาที) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง 
แวะถ่ายรูปกับ ทะเลสำบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี  
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ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Metropole Suisse หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่   (6) โคโม่ – มิลำน – เวนิส   
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองมิลำน (Milan) หรือ มิลำโน่ (ระยะทาง 51 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) มีชื่อเสียงใน
ด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นส้าคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก 
ปารีส ลอนดอน “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่
ราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ 1,308,500 คน  
แวะถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือ มหำวิหำรแห่ง
เมืองมิลำน (เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป) ซึ่ง
เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก เริ่มสร้างเมื่อเมื่อปี ค.ศ.1386 แต่งานเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 
427 ปี  การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ้านวน 
135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 
2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร 
(13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอ
โม่ว่าเป็น “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น”  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) (ระยะทาง 264 ก.ม. 

/ เดินทางประมาณ 3.59 ช.ม.) เมืองบนเกาะเจ้าของ
ฉายา “รำชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” ถูกสร้างขึ้นจาก
การเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จ้านวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณ
ทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก
และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล 
ตัวเกาะเวนิสเองประกอบไปด้วยเกาะกว่า 118 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยล้าคลองถึง 150 สาย และสะพาน
ประมาณ 400 สะพาน โดยการเดินทางบนเกาะเวนิสนั้นจะใช้การเดินหรือล่องเรือไปตามล้าคลองเท่านั้น 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Venice Mestre Castellana หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่   (7) เวนิส – เชียนเซียโน่ เทอร์เม่    
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น้าท่านสู่ ท่ำเรือทรอนเช็ตโต้ เพื่อนั่งเรือสู่เกำะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้้า    
แห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ตามล้าคลองน้อยใหญ่เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างยิ่ง เวนิสสร้างขึ้น บนเกาะน้อยใหญ่กว่า 
118 เกาะ ที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานหลายร้อยสะพาน จนดูคล้ายเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน  
ชมจัตุรัสซำนมำร์โค (San Marco) หรือ เซนต์มาร์ค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มี
คลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง  
ชมมหำวิหำรซำนมำร์โค (Basilica di San Marco) เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเวนิส เป็นตัวอย่างอัน
ส้าคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์  
ชมอาคารที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอย่าง วังดูคำเล 
(Palazzo Ducale) โดยวังแห่งนี้เคยเป็น ที่พ้านักของ
ผู้ปกครองเมืองเวนิสโดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลาย
ยุคสมัย มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ละห้องจะ
มีการประดับไว้ด้วยภาพวาดโดยศิลปินชาวเวนิสหลายๆท่าน 
ผ่ำนชมสะพำนถอนหำยใจ (Ponte dei Sospiri)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเชียนเซียโน เทอร์เม่ (Chianciano Terme) (ระยะทาง 383 ก.ม./เดินทางประมาณ 5.30 ช.ม.)   

เป็นเมืองตากอากาศน่ารักของอิตาลีบรรยากาศสดชื่น 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hotel Excelsior Chianciano Termer หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่   (8) เชียนเซียโน่ เทอร์เม่ – กรุงโรม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ระยะทาง 168 ก.ม. / เดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองหลวงของ
อิตาลี อยู่ในแคว้นลาซิโอเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซ่ึงเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนา
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้ าท่ านชม  นคร รั ฐ อิ ส ร ะวำติ กั น  ( Vatican City) 

ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและที่ประทับ
ขององค์ประมุขแห่งศาสนา "พระสันตะปาปา" ซึ่งเป็น
ประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จัดเป็น
ประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 

 เข้ำชม มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) 
ใหญ่ที่สุดในโลกและส้าคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน ฝีมือการ
ออกแบบของมิเกลันเจโล มหาวิหารนี้เป็นมหาวิหาร 1 ใน 4 ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม อีกสามที่คือมหา
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วิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน, มหาวิหารซานตามาเรียมายอเร (Santa Maria Maggiore) และมหาวิหารเซนต์
พอลนอกก้าแพง (ST. Paul Outside the Walls) 

 แวะบันทึกภาพภายนอก โคลีเซี่ยม (Colosseum) สนาม
กีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐ
และหินทราย วัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร 
สามารถจุผู้คนได้ประมาณ 50,000 คน  

 ผ่านชม โรมันฟอรั่ม  (Roman Forum) สถานที่ของ
นักปราชญ์ และนักการเมืองในยุคโรมันโบราณ  

 ชม น้ ำพุเทรว่ี (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้า
เนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้้าพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มา
เยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้าม
บ่าซ้ายลงไปในน้้าพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุง
โรมอีกครั้ง 

 ชม บรรยำกำศย่ำนบันไดสเปน (Spanish Steps) แหล่ง 
ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าชั้นน้า
แบรนด์เนมของอิตาลีตามอัธยาศัย อาทิ กุชชี่ , อาร์มานี่, 
พราด้า, หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม IH Hotel Roma Z3 – Area A หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่   (9) กรุงโรม – กรุงเทพฯ  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. เดินทางสู่สนามบิน กรุงโรม 
13.50 น. ออกเดินทางสู่ คูเวต โดยเที่ยวบินที่ KU 166 
20.00 น. เดินทางถึง คูเวต เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน 
23.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KU 411 
 

วันที่   (10) กรุงเทพฯ  
 

10.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ฝรัง่เศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตำลี 10 วัน (KU) 
 

 

 
 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินคูเวต และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่
ระบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น (ประเทศโปรตุเกส)และเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
6. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าที่บริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือ

ขึ้นเคร่ือง (Baggage) น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาทตอ่ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  

เงื่อนไข งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่ง มัดจ ำทำ่นละ 20,000 บำท    

ก ำหนดวันเดินทำง 08 – 17 ส.ค. 62 
19 – 28 ก.ย. 62 17 – 26 ต.ค. 62 14 – 23 ก.ย. 62 

05 – 14 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63** 06 – 15 ก.พ. 63 
19 – 28 มี.ค. 63 09 – 18 เม.ย. 63** 30 เม.ย. – 09 พ.ค. 63 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   79,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   77,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   75,800.- 

เด็กต่้ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  73,800.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   10,000.- 
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กำรส ำรองที่ พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงนิและสา้เนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour 
(คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อม
ระบุชื่อผู้สง่ และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จา้กัด”  

กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดินทำง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินใหผู้้ช้าระเงินมัดจ้าภายใน 15 วัน
ท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา้พร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ้า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา้พร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ้า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั้น) 
 

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 ทั้งนี้จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้
ให้มากท่ีสุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้นประเทศอติำลี  
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 5 วันท ำกำร ทั้งนี้ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต ) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูตไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสารกรุณาอ่านให้เข้าใจและเตรียมให้ครบและกรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจุบันมาด้วย) 
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ้านวน 2 รูป พ้ืนฉากหลังรูปต้องเป็นพ้ืนสี

ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพ้ืนเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ)  

3. ส้าเนาบัตรประชาชน (ใช้ทั้งหน้าบัตร และหลังบัตร) 
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 
5. ส้าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค้าน้าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส้าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค้าน้าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส้าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ้าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
10. หลักฐานการท้างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท้างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส้าเนาอายุไม่เกิน 
3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท้างานจากนายจ้าง ระบุต้าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน วัน

เดินทางที่จะไป 
- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 
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- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก้าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  
11. หลักฐำนกำรเงิน :  บัญชีออมทรัพย์ (กรุณำเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ Statement เป็น

บัญชีออมทรัพย์ ท้ังสองอย่ำงนี้ต้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า ใช้สกลุเงิน บาทหรือยโูร 

-  Statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินสุดท้ายไม่ต่้ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 
1 ท่าน ให้สมเหตุสมผลต่อการยื่นวีซ่า และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (กรุณาอับเดทบัญชีก่อนท้าการขอ 
Statement  7 วันก่อนยื่นวีซ่าโดยการฝากเข้าหรือถอนออกให้มียอดปัจจุบัน) 

หมำยเหตุ หำกต้องกำรรับรองกำรเงินให้คนภำยในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสำรดังนี้ 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้
ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคน
ในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนำยจ้ำงรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ลูกจ้ำง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


