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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ ว …
เส้นทาง

A Special of Europe Riviera
มหัศจรรย์ ... ยุโรปริเวียร่า 10 วัน
สเปน อันดอร์รา ฝรัง่ เศส อิตาลี
กำหนดการเดินทาง
กันยายน / 12 ตุลาคม 2563
13 พฤศจิกายน / 4 , 25 ธันวาคม 2563
14
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วันแรกของการเดินทาง (1)
20.30 น.

กรุงเทพฯ

พบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารชั้น 4
ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล
ทราเวล หรื อสั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
- กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาติด
ตัวขึ้นเครื่ องบิน
- วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
- หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
23.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้ เวลาเดินทาง 10
ชั่วโมง 20 นาที)

วันที่สองของการเดินทาง (2)
05.20 น.
07.35 น.
10.15 น.

11.30 น.

18.30 น.

อิสตันบูล (ตุรกี) – บาร์ เซโลน่ า (สเปน)

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์ เซโลน่ า (Barcelona) ประเทศสเปน (Spain) โดยเที่ยวบินที่ TK 1853 (ใช้ เวลาในการ
เดินทาง 3 ชั่วโมง 40 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติบาร์ เซโลน่ า เอล ปรัต “Barcelona El Prat International Airport” เมือง
บาร์ เซโลน่ า (Barcelona) ประเทศสเปน (Spain) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านเริ่ มต้นชม กรุงบาร์ เซโลน่ า (Barcelona) โดยพาทุกท่านไปบริ เวณ ซิตี้ ออฟ เกาดี “City
of Gaudi” บน ถนนกราเซีย “Gracia Avenue” นาท่านไปแวะถ่ายรู ปคู่กบ
ั โบสถ์ ซากราด้ า แฟมิเลีย “Sagrada
Familia” ภาพทีปรากฏอยูต
่ รงหน้า แม้ว่าโบสถ์แห่งนี้จะยังสร้างไม่เสร็ จ แต่ก็ให้รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะโดย
โครงสร้างของสถาปัตยกรรมเอง หรื อแม้แต่การแกะลวดลายที่ลว้ นแล้วแต่เป็ นงานที่ละเอียดประณี ต จากนั้นพาทุกท่าน
เลือกซื้อเลือกดูของได้อย่างจุใจใน ถนนคนเดินลา รัมบลา “Las Ramblas” ของ เมืองบาร์ เซโลน่ า (Barcelona)
ถนนที่คนยุโรปยกย่องให้เป็ นถนนที่มีชีวิตชีวาที่สุด ทางด้านหัวถนนจะเป็ นตลาด และปลายถนนมี อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์
โคลัมบัส “Christopher Columbus” ยืนคอยอยูแ่ ถว ท่ าเรื อเก่า “Port Vell” แถวริ มทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
อนุสาวรี ยแ์ ห่งนี้สร้างเป็ นเกียรติให้แก่นกั เดินเรื อรายนี้ และ ยังเป็ นศูนย์รวมของความทันสมัย เป็ นที่ต้งั ของร้านอาหาร
ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ ประกอบกับสถาปัตยกรรมสวยๆ และด้านข้างของถนนยังมี ตลาดสด “Mercat de
Boqueria” ริ ม ถนนลา รัมบลา “Las Ramblas” ที่พร้อมจะเหนี่ยวรั้งคุณให้ขลุกอยูใ่ นนั้นได้นานสองนาน
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Abba Garden Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สามของการเดินทาง (3)
07.00 น.

12.30 น.

18.30 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองมอนต์เซร์ ราท์ (Montserrat) (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง คือเป็ นผาหินทราย ผิวเกลี้ยง เรี ยงตัวคล้ายๆ กับเสาหินหลายๆ ต้นมา
เรี ยงซ้อนกัน นาท่านเดินทางสู่ เขามอนต์ เซร์ ราท์ “Montserrat Mountain” เป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูส่ ู งถึง 1,236
เมตรจากน้ าทะเล นาท่านเข้าชม วิหารซานตามาเรีย “Santa Maria de Montserrat” อีกหนึ่งมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งภายในวิหารมีศิลปกรรมที่งดงามตระการตามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประติมากรรมรู ปปั้นที่ตกแต่งบนอาคารทั้งหลายที่
งดงามเกินจะบรรยาย โดยจุดเด่นคือ รูปปั้นพระแม่ มารีดา “.Black Madonna หรื อ The Virgin of Montserrat”
ที่มีชื่อเสี ยงประดิษฐานอยูภ่ ายใน ซึ่งชาวสเปนที่นบั ถือศาสนาคริ สต์คาทอลิค ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าภูเขาแห้งนี้เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศอันดอร์ รา (Andorra) เป็ นประเทศที่มีความสวยงามมาก จึงเป็ นที่มาของรายได้หลัก
ของประเทศนี้ ที่มาจากการท่องเที่ยวจนกลายเป็ นประเทศที่มีความร่ า รวย สภาพเศรษฐกิจดี นาท่านมุ่งหน้าสู่ เมื อง
อันดอร์ รา ลา เวลลา (Andorra La Vella) (ระยะทาง 160 กิ โลเมตร ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่ วโมง 30 นาที)
นาท่านเริ่ มชม เมื องอันดอร์ รา ลา เวลลา (Andorra La Vella) เมืองหลวงที่ต้ งั อยู่บนพื้นที่ท่ีสูงที่สุดของยุโรปอีก
ด้วย โดยตัวเมืองนั้นจะแบ่งเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกทางตอนเหนือ ส่ วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพื้นที่เชิ งพาณิ ชย์ และ
ส่ วนที่สองจะเป็ น ย่ านเมื องเก่ าแก่ “Centro Historico” อยู่ทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก ซึ่ งติดกับบริ เวณ
แม่ น้าวาลิรา “Gran Valira” เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ มากมาย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Panorama Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

12.00 น.

บาร์ เซโลน่ า – มอนต์เซร์ ราท์ – อันดอร์ รา

อันดอร์ รา – แปร์ ปินญอง (ฝรั่งเศส) – การ์ คกาซอนน์

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางข้ามพรมแดน เข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส (France) โดยไปกันที่ เมื องแปร์ ปินญอง (Perpignan)
(ระยะทาง 159 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) อีกหนึ่งเมืองใหญ่ของ ประเทศฝรั่งเศส (France)
นาท่านชม เมื องแปร์ ปินญอง (Perpignan) เมืองที่มีสองวัฒนธรรมและภาษาที่ ผสมผสานกัน เนื่ องจากอยู่ใกล้
ชายแดน ประเทศสเปน (Spain) นาไปถ่ายรู ปด้านนอกของ มหาวิหารแปร์ ปิยอง “Perpignan Cathedral” ที่
มีสถาปั ตยกรรมโกธิ คแบบเมริ เดียนัล ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 อิสระท่านเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านไปสัมผัส เมืองการ์ คกาซอนน์ (Carcassonne) (ระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมป้อมปราการอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ซึ่งดูราวกับเมืองในเทพนิยาย ไม่ว่าจะเป็ น ป้อมปราการกาแพง
“City Walls” เมืองปราสาทของขุนนางในยุคกลาง บิช็อป ทาวเวอร์ โบสถ์ในยุคโรมันที่ผสมผสานศิลปะถึงสองสมัย
ในการสร้าง และในปี ค.ศ.1997 เมืองการ์ คกาซอนน์ (Carcassonne) ก็ได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกแห่ งหนึง่
ผ่านชม ปราสาทกอมแต็ล “Château Comtel” ป้อมปราการของเมืองที่มีไว้สาหรับป้องกันข้าศึกศัตรู จุดสาคัญอยูท่ ี่
รู ปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความพิเศษเฉพาะตัว และมีความแข็งแรง โดยรอบๆ กาแพงจะมีคูน้ าล้อมรอบ จากนั้นนาท่านเดิน
ลัดเลาะไปตามตรอกซอย เพื่อชม ย่านเมืองเก่า “Old Town” ให้ท่านได้เดินชมความงาม และสถาปัตยกรรมของ อาคาร
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18.30 น.

บ้านเรื อนในยุคเก่า และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อน
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Novotel Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

13.00 น.

18.30 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปแวะชมความยิ่งใหญ่ของ สะพานส่ งน้าโรมัน “Le Pont du Gard” ณ เมืองปอร์ งดูการ์ ด (Pont du
Gard) (ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่ งเป็ นสะพานเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า
2,000 ปี มาแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนีมส์ (Nimes) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45
นาที) เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์กว่า 2,000 ปี มีโบราณสถานที่สาคัญ ที่มีสถาปั ตยกรรมน่าทึ่ง การก่อสร้างที่ยงิ่ ใหญ่
และงดงามมาก
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชม โรมันแอมฟิ เธียเตอร์ “Amphitheatre” หรื อ ที่รู้จกั กันดีในชื่อ อารีน่า “Arena” ซึ่งที่นี่ยงั มีร่องรอย
อารยธรรมของโรมันหลงเหลืออยู่ โรมันแอมฟิ เธียเตอร์ “Amphitheatre” นี้เป็ นสนามกีฬา ที่เอาไว้ต่อสู ้กนั ระหว่าง
คนกับคน , คนกับสัตว์เหมือนที่ กรุงโรม (Rome) ไม่ไกลจาก โรมันแอมฟิ เธียเตอร์ “Amphitheatre” ชมท่านจะพบ
วิหารโรมัน “La Maison Carrée” สถาปัตยกรรมที่ซุปเปอร์เก่า ตั้งแต่ก่อนปี คริ สต์ศกั ราช ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่
หลานเลี้ยงของจักรพรรดิออกัสตุส (Augustus) จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองอาวิญง (Avignon) (ระยะทาง
26 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เริ่ มด้วยการนาท่านชม สะพานเลอ ปง แซงค์ เบอเนอเซ่ ต์ “Le Pont St
Benezet” หรื อที่หลายคนเรี ยกว่า สะพานแห่ งเมืองอาวิญง “Pont d’Avignon” เป็ นสะพานที่มีชื่อเสี ยงอย่างมากใน
ประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ต่อมาสะพานนี้ได้ถูกทาลายลงไปโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แม้จะทาการบูรณะหลาย
ครั้ง แต่ก็ประสบกับภาวะน้ าท่วม ทาให้ในปัจจุบนั เราจึงยังคงเห็นภาพสะพานที่มีลกั ษณะคล้ายสร้างไม่เสร็ จ แล้วนาท่าน
เดินเท้าเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า “Old Town” ให้ท่านได้เดินชมความงาม และสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรื อนในยุคเก่า
อิสระให้ท่านเดินชมในตัวเมือง พร้อมเก็บภาพเป็ นที่ระลึก พร้อมทั้งเลือกซื้อกลับไปเป็ นของฝากได้ตามอัธยาศัย ซึ่งระหว่าง
ทางเดินเข้าไป ท่านจะผ่าน ปาเล่ส์ เดส์ ป๊ าปส์ “Palais Des Papes” พระราชวังของพระสันตะปาปา ที่ได้ยา้ ยที่พานักมา
ที่นี่จานวน 9 พระองค์ (ค.ศ.1309-1423)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Mercure Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

การ์ คกาซอนน์ – ปอร์ งดูการ์ ด – อาวิญง

อาวิญง – เลอโบเดอโพรวองซ์ – ซาลงเดอโพรวองซ์ – เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมือง เลอโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) (ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) เมืองน่ารักที่ไม่สามารถจะบรรยายออกมาทางคาพูด เมืองโบราณที่ต้งั อยูท่ างตอนใต้ของ ฝรั่งเศส
(France)โดยตัวเมืองนั้นถูกสร้างไปตามหุ บเขา เป็ นเมืองที่ยงั คงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้เป็ นอย่างดี
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมื องซาลงเดอโพรวองซ์ (Salon de Provence) (ระยะทาง 33 กิ โลเมตร ใช้ เวลา
เดิ นทางประมาณ 45 นาที) เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ งของ โพรวองซ์ (Provence) และยังเป็ นที่ต้ งั บ้านของ นอสตรา
ดามุส (Nostradamus) นักโหราศาสตร์ ชื่อดังของโลก ผูซ้ ่ ึ งใช้ ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้ กว่า 19 ปี ก่อนสิ้ นชี วิตลง
นาท่านชม เมื องซาลงเดอโพรวองซ์ (Salon de Provence) เดินชม ย่ านเมื องเก่ า “Old Town” ซึ่ งยังคง
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12.30 น.

18.30 น.

กลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได้เป็ นอย่างดี
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ (Aix En Provence) (ระยะทาง 34 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
45 นาที) เมืองสวยที่สุดเมืองหนึ่งของ ฝรั่งเศส (France) อดีตเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของ แคว้นโปรวองซ์ (Provence)
นาท่านชม เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ (Aix En Provence) เมืองนี้เป็ นเมืองตาอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากมี
อากาศอบอุ่น มีทอ้ งฟ้าสี ฟ้าสดกับน้ าทะเลสี ครามทาให้บริ เวณนี้ได้รับการขนานนามว่า โค้ตดาซูร์ “Cote D’Azur”
ศิลปิ นและนักเขียนหลายคนอพยพมาอยูใ่ นแถบนี้ เนื่องจากสี สันที่สดใสตามธรรมชาติน้ นั เป็ นแรงดลใจให้วาดภาพได้อย่าง
สวยงาม และด้วยอาคารบ้านเรื อนที่เป็ นสถาปัตยกรรมแบบบารอคอันหรู หรามากมายที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบนั จึงได้ รับ
การรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้ เป็ นมรดกโลก จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นบน ถนนกูร์ส มิราโบ “Cours Mirabeau”
ถนนสายสาคัญที่สุดของเมืองที่สองฟากถนนปลูกต้นไม้รื่นรมย์ตลอดทางและมีน้ าพุประดับประดาอยูบ่ นถนนเป็ นระยะๆ
อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Novotel Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
07.00 น.

12.30 น.

19.00 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) (ระยะทาง 148 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่จดั เทศกาล
หนังนานาชาติ ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี หากใครที่คลัง่ ไคล้ดาราแล้วละก็ไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสบรรยากาศเหล่านี้
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนีซ (Nice) เมืองทางตอนใต้และเมืองตากอากาศยอดนิยม (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านผ่านชมชายหาดที่งดงามของ เมืองนีซ (Nice)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านมุ่งหน้าข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงมอนติคาร์ โล (Monte Carlo) (ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
30 นาที) ประเทศโมนาโก (Monaco) เมืองบนภูเขากับทะเลสวยและการแข่งขันรถสู ตรหนึ่ง ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาทุกปี
นาท่านชม กรุงมอนติคาร์ โล (Monte Carlo) เมืองตากอากาศของบุคคลสาคัญทัว่ โลก และเป็ นแหล่งคาสิ โนชื่อดัง ท่าน
สามารถเห็นเรื อยอร์ชลาหรู จอดเรี ยงรายเต็มท่าเรื อ ณ บริ เวณ เขตเมืองเก่าโมนาโก “Monaco Ville” จากนั้นไปถ่ายรู ปกับ
ปาเล่ส์ เดอ แพร็คงซ์ “Palais De Princes” พระราชวังที่ประทับของกษัตริ ยแ์ ห่งโมนาโกอย่างเป็ นทางการ แล้วนาท่าน
ไปถ่ายรู ปกับ คาสิโนแห่ งมอนติคาร์ โล “Casino” ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ปัจจุบนั บ่อนคาสิ โนได้กลายเป็ นแหล่งรายได้หลัก
ของ ประเทศโมนาโก (Monaco) อีกด้วย กระทัง่ สมควรแก่เวลา นาท่านข้ามพรมแดนอีกครั้งเข้าสู่ เมืองเจนัว (Genoa)
ประเทศอิตาลี (Italy) (ระยะทาง 181 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ NH Genoa Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
07.30 น.

เอ็กซ์ ออง โพรวองซ์ – คานส์ – นีซ – มอนติคาร์ โล (โมนาโก) – เจนัว (อิตาลี)

เจนัว – มิลาน – อิสตันบูล

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปช้อปปิ้ งเลือกซื้อของฝากกันที่ Serravalle Outlet กันอย่างจุใจ (ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้ เวลา เดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก่อนนาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมิลาน (Milan) นครที่มีชื่อทางด้านอุตสาหกรรม และเมืองใหญ่
อันดับสองของ อิตาลี (Italy) (ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้ เวลา เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
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13.00 น.

18.30 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านผ่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน “Duomo de Milano” ที่เป็ นสัญลักษณ์โดดเด่น
ที่สุดของเมืองนี้ ด้านหน้าคือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้ าวิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 “Vittorio Emanuele II
Monument” ขณะทรงม้า ด้านในดูโอโมมีกระจกสี ที่สวยงาม กล่าวกันว่าสถานที่น้ ีคือสถานที่ใช้เก็บตะปูซ่ ึ งใช้ตรึ ง
พระเยซู ตะปูน้ ีจะนาลงมาให้ประชาชนเข้าชมปี ละครั้งในเดือนกันยายน จากนั้นอิสระท่านที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ
เอมมานูเอลที่ 2 “Galleria Vittorio Emanuele II” ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ใช้
เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี เพือ่ ให้เป็ นห้องรับแขก แห่ง กรุงมิลาน (Milan) อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้ งเลือก
ซื้อสิ นค้าแฟชัน่ รวมทั้งข้าวของเครื่ องใช้อื่นๆ ที่จะต้องโดนใจท่านอย่างแน่นอน
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Crowne Plaza Malpensa Airport Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)
07.00 น.

14.50 น.
18.45 น.
20.15 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติมาเพนซ่ า “Malpensa International Airport” (ระยะทาง
50 กิโลเมตร ใช้ เวลา เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (Bangkok)
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) โดยเที่ยวบินที่ TK 1896 (ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 55 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 064 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง 35 นาที)

วันที่สิบของการเดินทาง (10)
09.50 น.

มิลาน

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวัสดิภาพ
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุ ด
15 วันก่อนการเดินทางและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ำทัวร์ เพิม่ ในกรณีที่มีลกู ค้ำ ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน (10 – 14 ท่ ำน) ด้ วยควำมสมัครใจ หากประสงค์ที่จะ
เดินทางกับเราและมีการตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษทั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หำกวันเข้ ำพักตรงกับงำน
เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
ได้มากที่สุด
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- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการ
บิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ
- บริ ษทั ฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่
จะมีการตกลงกันกับพนักงานขาย
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ท้งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรื อ
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรื อ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อ
ขอยืนยันว่าคณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ กรุ ณาออกตัว๋ ภายหลังจากการวางมัด
จาและดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว หากดาเนินการดังกล่าวก่อน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การให้ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อันเนื่องมาจากบริ ษทั มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาตัว๋ กรุ๊ ปไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อการเข้าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษัทฯ ขอยกเลิกกำรบริกำรสำหรับ บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่ เหมำะสมระหว่ ำงกำรเดินทำง, ผู้ที่ไม่ ยอมรับเงือ่ นไขระหว่ ำงทัวร์ ทีม่ ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยง หรือกระทำกำรใดๆ ให้ ผ้ รู ่ วมเดินทำงบังคับให้ หัวหน้ ำทัวร์ ต้องกระทำกำรอืน่ ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบำงส่ งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ ำนอืน่ หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุ ข

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ 72,900.- บาท
ท่ านละ 72,000.- บาท
ท่ านละ 68,000.- บาท
ท่ านละ 18,000.- บาท
ท่ านละ 12,000.- บาท
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อัตราค่าบริการ (คณะวันที่ 25 ธันวาคม 2563)
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ 77,900.- บาท
ท่ านละ 77,000.- บาท
ท่ านละ 74,900.- บาท
ท่ านละ 21,000.- บาท
ท่ านละ 14,000.- บาท

อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – บาร์ เซโลน่ า // มิลาน – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ที่เรี ยกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
4. โรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 7 คืน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์
5. รถบัสปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารค่า 7 มือ้
9. หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง 50%)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร ต่ อวัน
ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้ สู่ ห้องพัก
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน
หักค่าใช้ จ่ายจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน
หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 45 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

ตั๋วเครื่ องบิน
• ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refund ได้หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้ องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทาให้
ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการหรื ออาจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
• สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กว้าง x ยาว x
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าสะพาย
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการล่าช้า, สู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและข้อเรี ยกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะทาได้
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เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
1.
2.
3.
4.

5.

6.

พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รู ป (ขนาดใบหน้า 70-80 % ของภาพ) ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้าน
ถ่ายรู ปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเรื่ องรู ปถ่าย)
ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ) ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร (ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คานาหน้า
เป็ นนาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) (เป็ นสาเนาทั้งหมด)
หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ชื่อสถานทูตเท่านั้น!!!
▪ ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทางานและระบุวนั ลา
▪ เจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุน้ ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ยภาษี
▪ นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรี ยนอยู่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ทาจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสี ยภาษี
หลักฐานการเงิน
▪ กรณี ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Statement ที่ออกจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็ นปัจจุบนั )
▪ กรณี มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุ คลที่ออกค่าใช้จ่าย (ต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ทาหนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจาก
ทางธนาคาร และระบุชื่อผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน พร้อมแนบสาเนาทะเบียนบ้าน และ
บัตรประชาชนของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
▪ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่านใดท่าน
หนึ่ง ทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า 25 วันทาการ
ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS ประเทศฝรั่งเศส ทีต่ ึกสาทรซิตี้ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ ใกล้กบั รถไฟฟ้าช่ องนนทรี
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ติดต่อ...................................... ชื่อผูจ้ อง..........................................................................................
เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม..............................................................
กาหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
** กรุณากรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่ น ไม่ ทานสัตว์ ปีก ไม่ ทานเนื้อวัว **
No.

NAME

No. Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
ห้ อง

Remark , Request
Seat , Food

1
2
3
4
5
6
7

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่ าน
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขา ลาดพร้ าว 101

ออมทรัพย์
เลขที่ 993-2-04218-2
เลขที่ 233-2-15636-7
เลขที่ 021-7-05626-6
เลขที่ 639-1-06438-3

2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
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