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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เส้นทาง 

A Special of Europe Riviera  
มหศัจรรย ์... ยุโรปรเิวียร่า 10 วัน 

สเปน อันดอร์รา ฝรัง่เศส อติาล ี
กำหนดการเดนิทาง 

14 กนัยายน / 12 ตุลาคม 2563 
13 พฤศจกิายน / 4 , 25 ธันวาคม 2563 
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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ 
20.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารชั้น 4  
 ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
- กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติด

ตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเท่ียวบินท่ี TK 069 (ใช้เวลาเดินทาง 10  
 ช่ัวโมง 20 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  อสิตันบูล (ตุรก)ี – บาร์เซโลน่า (สเปน)  
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
07.35 น.    ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) ประเทศสเปน (Spain) โดยเท่ียวบินท่ี  TK 1853 (ใช้เวลาในการ 
 เดินทาง 3 ช่ัวโมง 40 นาที)  
10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า เอล ปรัต “Barcelona El Prat International Airport” เมือง 
 บาร์เซโลน่า (Barcelona) ประเทศสเปน (Spain)  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจ 
 คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับคณะ  
11.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเร่ิมตน้ชม กรุงบาร์เซโลน่า (Barcelona) โดยพาทุกท่านไปบริเวณ ซิตี ้ออฟ เกาด ี“City  

 of Gaudi” บน ถนนกราเซีย “Gracia Avenue” น าท่านไปแวะถ่ายรูปคู่กบั โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย “Sagrada  

 Familia” ภาพทีปรากฏอยูต่รงหนา้ แมว่้าโบสถแ์ห่งน้ีจะยงัสร้างไม่เสร็จ แต่ก็ใหรู้้สึกไดถึ้งความย่ิงใหญ่ ไม่ว่าจะโดย 
 โครงสร้างของสถาปัตยกรรมเอง หรือแมแ้ต่การแกะลวดลายท่ีลว้นแลว้แต่เป็นงานท่ีละเอียดประณีต จากนั้นพาทุกท่าน 

 เลือกซ้ือเลือกดูของไดอ้ยา่งจุใจใน ถนนคนเดินลา รัมบลา “Las Ramblas” ของ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona)  
 ถนนท่ีคนยโุรปยกยอ่งใหเ้ป็นถนนท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุด ทางดา้นหวัถนนจะเป็นตลาด และปลายถนนมี อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์  
 โคลัมบัส “Christopher Columbus” ยืนคอยอยูแ่ถว ท่าเรือเก่า “Port Vell” แถวริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
 อนุสาวรียแ์ห่งน้ีสร้างเป็นเกียรติให้แก่นกัเดินเรือรายน้ี และ ยงัเป็นศูนยร์วมของความทนัสมยั เป็นท่ีตั้งของร้านอาหาร  
 ศูนยก์ารคา้ โรงภาพยนตร์ ประกอบกบัสถาปัตยกรรมสวยๆ และดา้นขา้งของถนนยงัมี ตลาดสด “Mercat de  

 Boqueria” ริม ถนนลา รัมบลา “Las Ramblas” ท่ีพร้อมจะเหน่ียวร้ังคุณให้ขลุกอยูใ่นนั้นไดน้านสองนาน  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Abba Garden Hotel หรือเทียบเท่า  
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วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  บาร์เซโลน่า – มอนต์เซร์ราท์ – อนัดอร์รา 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงั เมืองมอนต์เซร์ราท์ (Montserrat) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
 เมืองเลก็ๆ กลางหุบเขา ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง คือเป็นผาหินทราย ผิวเกล้ียง เรียงตวัคลา้ยๆ กบัเสาหินหลายๆ ตน้มา 
 เรียงซอ้นกนั น าท่านเดินทางสู่ เขามอนต์เซร์ราท์ “Montserrat Mountain” เป็นภเูขาศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูสู่งถึง 1,236  
 เมตรจากน ้าทะเล น าท่านเขา้ชม วิหารซานตามาเรีย “Santa Maria de Montserrat” อีกหน่ึงมหาวิหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  
 ซ่ึงภายในวิหารมีศิลปกรรมท่ีงดงามตระการตามากมาย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงประติมากรรมรูปป้ันท่ีตกแต่งบนอาคารทั้งหลายท่ี 

 งดงามเกินจะบรรยาย โดยจุดเดน่คือ รูปป้ันพระแม่มารีด า “.Black Madonna หรือ The Virgin of Montserrat”  

 ท่ีมีช่ือเสียงประดิษฐานอยูภ่ายใน ซ่ึงชาวสเปนท่ีนบัถือศาสนาคริสตค์าทอลิค ส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าภูเขาแห้งน้ีเป็นสถานท่ี 

 ศกัด์ิสิทธ์ิ 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ ประเทศอันดอร์รา (Andorra) เป็นประเทศท่ีมีความสวยงามมาก จึงเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกั 
 ของประเทศน้ีท่ีมาจากการท่องเท่ียวจนกลายเป็นประเทศท่ีมีความร ่ารวย สภาพเศรษฐกิจดี น าท่านมุ่งหน้าสู่ เมือง 
 อันดอร์รา ลา เวลลา (Andorra La Vella) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)  
 น าท่านเร่ิมชม เมืองอันดอร์รา ลา เวลลา (Andorra La Vella) เมืองหลวงท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีสูงท่ีสุดของยุโรปอีก 
 ดว้ย โดยตวัเมืองนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกทางตอนเหนือ ส่วนใหญ่จะประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีเชิงพาณิชย ์และ  
 ส่วนท่ีสองจะเป็น ย่านเมืองเก่าแก่ “Centro Historico” อยู่ทางดา้นทิศใต้ และทิศตะวนัตก ซ่ึงติดกบับริเวณ 
 แม่น ้าวาลิรา “Gran Valira” เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทางประวติัศาสตร์มากมาย 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  Panorama Hotel หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  อนัดอร์รา – แปร์ปินญอง (ฝร่ังเศส) – การ์คกาซอนน์   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดน เขา้สู่ ประเทศฝร่ังเศส (France) โดยไปกนัท่ี เมืองแปร์ปินญอง (Perpignan)  
 (ระยะทาง 159 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) อีกหน่ึงเมืองใหญข่อง ประเทศฝร่ังเศส (France)  
 น าท่านชม เมืองแปร์ปินญอง (Perpignan) เมืองท่ีมีสองวฒันธรรมและภาษาท่ีผสมผสานกนั เน่ืองจากอยู่ใกล ้
 ชายแดน ประเทศสเปน (Spain) น าไปถ่ายรูปดา้นนอกของ มหาวิหารแปร์ปิยอง “Perpignan Cathedral” ท่ี 

 มีสถาปัตยกรรมโกธิคแบบเมริเดียนัล ตั้งแต่ยุคศตวรรษท่ี 15 อิสระท่านเดินเท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านไปสัมผสั เมืองการ์คกาซอนน์ (Carcassonne) (ระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 2 ช่ัวโมง) ชมป้อมปราการอนัย่ิงใหญ่แห่งน้ี ซ่ึงดูราวกบัเมืองในเทพนิยาย ไม่ว่าจะเป็น ป้อมปราการก าแพง  
 “City Walls” เมืองปราสาทของขนุนางในยคุกลาง บิช็อป ทาวเวอร์โบสถใ์นยคุโรมนัท่ีผสมผสานศิลปะถึงสองสมยั 
 ในการสร้าง และในปี ค.ศ.1997 เมืองการ์คกาซอนน์ (Carcassonne) ก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งหนึง่  
 ผา่นชม ปราสาทกอมแต็ล “Château Comtel”  ป้อมปราการของเมืองท่ีมีไวส้ าหรับป้องกนัขา้ศึกศตัรู จุดส าคญัอยูท่ี่ 
 รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความพิเศษเฉพาะตวั และมีความแขง็แรง โดยรอบๆ ก าแพงจะมีคูน ้าลอ้มรอบ จากนั้นน าท่านเดิน 
 ลดัเลาะไปตามตรอกซอย เพื่อชม ย่านเมืองเก่า “Old Town” ให้ท่านไดเ้ดินชมความงาม และสถาปัตยกรรมของ อาคาร 
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 บา้นเรือนในยคุเก่า และสัมผสัวิถีชีวิตของชาวฝร่ังเศสในสมยัก่อน 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  การ์คกาซอนน์ – ปอร์งดูการ์ด – อาวิญง 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปแวะชมความย่ิงใหญ่ของ สะพานส่งน ้าโรมนั “Le Pont du Gard” ณ เมืองปอร์งดูการ์ด (Pont du  

 Gard) (ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นสะพานเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า  
 2,000 ปีมาแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนมีส์ (Nimes) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45  
 นาที) เมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์กว่า 2,000 ปี มีโบราณสถานท่ีส าคญั ท่ีมีสถาปัตยกรรมน่าท่ึง การก่อสร้างท่ีย่ิงใหญ่ 
 และงดงามมาก  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านแวะชม โรมันแอมฟิเธียเตอร์ “Amphitheatre” หรือ ท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ อารีน่า “Arena” ซ่ึงท่ีน่ียงัมีร่องรอย 
 อารยธรรมของโรมนัหลงเหลืออยู ่ โรมันแอมฟิเธียเตอร์ “Amphitheatre” น้ีเป็นสนามกีฬา ท่ีเอาไวต้่อสู้กนัระหว่าง  
 คนกบัคน , คนกบัสัตวเ์หมือนท่ี กรุงโรม (Rome) ไม่ไกลจาก โรมันแอมฟิเธียเตอร์ “Amphitheatre” ชมท่านจะพบ  
 วิหารโรมัน “La Maison Carrée”  สถาปัตยกรรมท่ีซุปเปอร์เก่า ตั้งแต่ก่อนปีคริสตศ์กัราช ถูกสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่ 
 หลานเล้ียงของจักรพรรดิออกัสตสุ (Augustus) จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองอาวิญง (Avignon) (ระยะทาง  
 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เร่ิมดว้ยการน าท่านชม สะพานเลอ ปง แซงค์ เบอเนอเซ่ต์ “Le Pont St  

 Benezet” หรือท่ีหลายคนเรียกว่า สะพานแห่งเมืองอาวญิง “Pont d’Avignon” เป็นสะพานท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากใน 
 ประวติัศาสตร์ สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ต่อมาสะพานน้ีไดถู้กท าลายลงไปโดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แมจ้ะท าการบูรณะหลาย 
 คร้ัง แต่ก็ประสบกบัภาวะน ้าท่วม ท าให้ในปัจจบุนัเราจึงยงัคงเห็นภาพสะพานท่ีมีลกัษณะคลา้ยสร้างไม่เสร็จ แลว้น าท่าน 
 เดินเทา้เขา้สู่ ย่านเมืองเก่า “Old Town” ให้ท่านไดเ้ดินชมความงาม และสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือนในยคุเก่า  
 อิสระให้ท่านเดินชมในตวัเมือง พร้อมเก็บภาพเป็นท่ีระลึก พร้อมทั้งเลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงระหว่าง 
 ทางเดินเขา้ไป ท่านจะผา่น ปาเล่ส์ เดส์ ป๊าปส์ “Palais Des Papes” พระราชวงัของพระสันตะปาปา ท่ีไดย้า้ยท่ีพ านกัมา 
 ท่ีน่ีจ านวน 9 พระองค ์(ค.ศ.1309-1423) 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  อาวิญง – เลอโบเดอโพรวองซ์ – ซาลงเดอโพรวองซ์  – เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านเดินทางสู่ เมือง เลอโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) (ระยะทาง 38  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  
 ประมาณ 45 นาที) เมืองน่ารักท่ีไม่สามารถจะบรรยายออกมาทางค าพูด เมืองโบราณท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้อง ฝร่ังเศส  
 (France)โดยตวัเมืองนั้นถูกสร้างไปตามหุบเขา เป็นเมืองท่ียงัคงรักษาศิลปะและวฒันธรรมโบราณเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี   
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาลงเดอโพรวองซ์ (Salon de Provence) (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองเก่าแก่อีกเมืองหน่ึงของ โพรวองซ์ (Provence) และยงัเป็นท่ีตั้งบา้นของ นอสตรา 
 ดามุส (Nostradamus) นักโหราศาสตร์ช่ือดงัของโลก ผูซ่ึ้งใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองน้ีกว่า 19 ปีก่อนส้ินชีวิตลง  
 น าท่านชม เมืองซาลงเดอโพรวองซ์ (Salon de Provence) เดินชม ย่านเมืองเก่า “Old Town” ซ่ึงยงัคง 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 A Special of Europe Riviera 10 Days (TK) Sep-Dec 2020   Page 6  

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-1589800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห ์เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 กล่ินอายของอารายธรรมยุคศตวรรษท่ี 17 ไดเ้ป็นอย่างดี 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ (Aix En Provence) (ระยะทาง 34 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 45 นาที)  เมืองสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของ ฝร่ังเศส (France) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ แคว้นโปรวองซ์ (Provence)  
 น าท่านชม เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ (Aix En Provence) เมืองน้ีเป็นเมืองตาอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึง เน่ืองจากมี 

 อากาศอบอุ่น มีทอ้งฟ้าสีฟ้าสดกบัน ้าทะเลสีครามท าให้บริเวณน้ีไดรั้บการขนานนามว่า โค้ตดาซูร์ “Cote D’Azur”  
 ศิลปินและนกัเขียนหลายคนอพยพมาอยูใ่นแถบน้ี เน่ืองจากสีสันท่ีสดใสตามธรรมชาตินั้นเป็นแรงดลใจให้วาดภาพไดอ้ยา่ง 
 สวยงาม และดว้ยอาคารบา้นเรือนท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบบารอคอนัหรูหรามากมายท่ีหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั จึงได้รับ 

 การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นบน ถนนกูร์ส มริาโบ “Cours Mirabeau”  
 ถนนสายส าคญัท่ีสุดของเมืองท่ีสองฟากถนนปลูกตน้ไมร่ื้นรมยต์ลอดทางและมีน ้าพุประดบัประดาอยูบ่นถนนเป็นระยะๆ  
 อิสระให้ท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)  เอก็ซ์ ออง โพรวองซ์ – คานส์ – นีซ – มอนติคาร์โล (โมนาโก) – เจนัว (อติาล)ี   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) (ระยะทาง 148 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีจดัเทศกาล 
 หนงันานาชาติ ท่ีจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปี หากใครท่ีคลัง่ไคลด้าราแลว้ละก็ไม่ควรพลาดท่ีจะมาสัมผสับรรยากาศเหล่าน้ี  
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนีซ (Nice) เมืองทางตอนใตแ้ละเมืองตากอากาศยอดนิยม (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้ 
 เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าท่านผา่นชมชายหาดท่ีงดงามของ เมืองนีซ (Nice)  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านมุ่งหนา้ขา้มพรมแดนเขา้สู่ กรุงมอนติคาร์โล (Monte Carlo) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 30 นาที) ประเทศโมนาโก (Monaco) เมืองบนภูเขากบัทะเลสวยและการแข่งขนัรถสูตรหน่ึง ท่ีจดัขึ้นเป็นประจ าทุกปี  
 น าท่านชม กรุงมอนติคาร์โล (Monte Carlo) เมืองตากอากาศของบคุคลส าคญัทัว่โลก และเป็นแหล่งคาสิโนช่ือดงั ท่าน 
 สามารถเห็นเรือยอร์ชล าหรูจอดเรียงรายเตม็ท่าเรือ ณ บริเวณ เขตเมืองเก่าโมนาโก “Monaco Ville” จากนั้นไปถ่ายรูปกบั  
 ปาเล่ส์ เดอ แพร็คงซ์ “Palais De Princes” พระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งโมนาโกอยา่งเป็นทางการ แลว้น าท่าน 
 ไปถ่ายรูปกบั คาสิโนแห่งมอนติคาร์โล “Casino” ซ่ึงมีอายกุว่า 100 ปี ปัจจุบนับ่อนคาสิโนไดก้ลายเป็นแหล่งรายไดห้ลกั 
 ของ ประเทศโมนาโก (Monaco) อีกดว้ย กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านขา้มพรมแดนอีกคร้ังเขา้สู่ เมืองเจนัว (Genoa)  
 ประเทศอิตาลี (Italy) (ระยะทาง 181 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)   
19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  NH Genoa Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8)  เจนัว – มิลาน – อสิตันบูล 
07.30 น.          อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของฝากกนัท่ี Serravalle Outlet กนัอยา่งจุใจ (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทาง 
 ประมาณ 1 ช่ัวโมง) ก่อนน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมิลาน (Milan) นครท่ีมีช่ือทางดา้นอุตสาหกรรม และเมืองใหญ ่
 อนัดบัสองของ อิตาล ี(Italy) (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

http://www.hit-tour.com/
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13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านผา่นชม ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมลิาน “Duomo de Milano” ท่ีเป็นสัญลกัษณ์โดดเด่น 
 ท่ีสุดของเมืองน้ี ดา้นหนา้คือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอริโอเอมมานูเอลท่ี 2 “Vittorio Emanuele II  

 Monument” ขณะทรงมา้ ดา้นในดูโอโมมีกระจกสีท่ีสวยงาม กล่าวกนัว่าสถานท่ีน้ีคือสถานท่ีใชเ้ก็บตะปูซ่ึงใชต้รึง 
 พระเยซู ตะปูน้ีจะน าลงมาให้ประชาชนเขา้ชมปีละคร้ังในเดือนกนัยายน จากนั้นอิสระท่านท่ี แกลเลอเรีย วิคตอริโอ  
 เอมมานูเอลท่ี 2 “Galleria Vittorio Emanuele II” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ใช ้
 เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี เพือ่ให้เป็นห้องรับแขก แห่ง กรุงมิลาน (Milan) อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น ชอ้ปป้ิงเลือก 
 ซ้ือสินคา้แฟชัน่ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชอ้ื่นๆ ท่ีจะตอ้งโดนใจท่านอยา่งแน่นอน  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Crowne Plaza Malpensa Airport Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9)  มิลาน  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเพนซ่า “Malpensa International Airport” (ระยะทาง  
 50 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) 

14.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเท่ียวบินท่ี TK 1896 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 55 นาที)  
18.45 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิิสตนับูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
20.15 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TK 064 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10)  อสิตันบูล  – กรุงเทพฯ 
09.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวสัดิภาพ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 
หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีที่มีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมือง อนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ทีม่ี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ 72,900.- บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 72,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 68,000.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ 18,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ 12,000.- บาท 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัราค่าบริการ (คณะวนัที่ 25 ธันวาคม 2563) 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ 77,900.- บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 77,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 74,900.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ 21,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ 14,000.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เส้นทาง  กรุงเทพฯ – อสิตันบูล – บาร์เซโลน่า // มิลาน – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารค ่า 7 มือ้ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง
 การเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง  
• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 45 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไมไ่ดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการลา่ชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศฝร่ังเศส 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป (ขนาดใบหนา้ 70-80 % ของภาพ) ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้าน

ถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้

เป็นนาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี) (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Statement ท่ีออกจากธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจบุนั)  
▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ท าหนงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจาก

ทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และ
บตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

▪ สลิปเงินเดือน (ถา้มี) 
6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน

หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายไุม่เกนิ 1 เดือนนบัจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 25 วนัท าการ  

ศูนย์ย่ืนวซ่ีา TLS ประเทศฝร่ังเศส ทีต่ึกสาทรซิตี ้ช้ัน 12 ถนนสาทรใต้ใกล้กบัรถไฟฟ้าช่องนนทรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 A Special of Europe Riviera 10 Days (TK) Sep-Dec 2020   Page 12  

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-1589800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR 

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห ์เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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