ขอนำท่ำนท่องเทีย่ วพักผ่อนในเส้นทำงแสนสวย ประเทศฝรัง่ เศส - อิตำลี
เส้นทำงสุดโรแมนติก อิตำเลียนและเฟร้นช์ริเวียร่ำ ควำมผสมผสำนอย่ำงลงตัว
ชมเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซิ งเคว เทรเร่ เจนัว โมนำโค นีซ คำนส์ มำร์กเซย
ชมสถำปัตยกรรมสุดคลำสสิค เอ็กซอง โพรวองค์ อำวีญอง เยือนมิลำนเมืองแห่งแฟชัน่
มหำนครปำรีส หอไอเฟล ล่องเรือบำโตมูซ ช้อปปิ้ งสินค้ำสุดหรูย่ำนชองป์ เอลิเซ่
บินตรงสะสมไมล์กบั กำรบินไทย พร้อมที่พกั อำหำรและกำรบริกำรทีค่ ุณประทับใจ
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กำหนดกำรเดินทำง 28 ธันวำคม 2562 – 5 มกรำคม 2563

จำนวน 20 ท่ำนเท่ำนั้น

วันแรกของกำรเดินทำง
(1) สนำมบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
พร้ อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกล้กบั ประตูทำงเข้ำหมำยเลข
2 พบกับเจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้ำเคำน์เตอร์หมำยเลข C
วันทีส่ องของกำรเดินทำง
(2) ปำรีส (ฝรัง่ เศส) – หอไอเฟล – ชมเมือง – ล่องเรือบำโตมูซ – ช้อปปิ้ ง
00.05 น.
ออกเดินทางสู่นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930
07.10 น.
เดิ น ทางถึ ง สนำมบิ น ชำร์ล เดอ โกล ประเทศฝรัง่ เศส หลั ง จากผ่ า นพิ ธีก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง
เรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้
สร้ างเพื่อเป็ นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงคราม และเพื่อเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ ย่งิ ให้ ดุจ
ดั่งจอมจักรพรรดิโรมัน อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย ชมที่ซ่ึงเคยเป็ นลานประหาร
พระเจ้ าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สาคัญ
ของนครปารีส (ไม่รวมค่าขึ้นชม) ให้ ท่านได้ มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหานครปารีส พร้ อม
ถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจี น
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือ Bateaux Mouches ชมความงามของ “แม่น้าแซนน์ ” ที่ตัดผ่านใจกลางกรุ ง
ปารีส เพื่ อชมความงามของสถาปั ตยกรรม สองฟากฝั่งแม่นา้ ในกรุงปารีส และชื่นชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของสองฝั่งแม่นา้ ในยามค่าคืน ให้ ทุกท่านได้ สัมผัสบรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซึ่งเป็ นแม่นา้
สายหลักแห่งกรุงปารีส อิสระให้ ทุกท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก จากนั้นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอันมี
ชื่ อ เสียงที่สุด แห่ งหนึ่ งของโลก ถนนชองป์ เอลิ เซ่ ซึ่ งเป็ นต้ น แบบถนนราชด าเนิ น ถนนแฟชั่ น ที่มี
ชื่อ เสียง สองข้ างถนนเป็ นที่ต้ั งของสานั ก งาน, สายการบิ น , บริ ษั ท , ห้ างร้ าน, ภั ตตาคาร, สถานที่
บันเทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร
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คำ่
ที่พัก

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมืองแบบ 3 คอร์ส
LE MERIDIEN ETOILE PARIS HOTEL หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
(3) ปำรีส – รถไฟ TGV – ลียง – อำวีญอง – สะพำนแซ็ ง เบเนเซ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
08.59 น.
ออกเดินทางสู่เมืองลียง โดย รถไฟด่วน TGV ในการเดินทางด้ วยรถไฟในยุโรปอย่างสะดวกสบาย
พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟ กับที่น่ังแสนสบาย ระหว่างทางให้ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้ นทาง
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
10.56 น.
เดินทางถึงเมืองลียง นาท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมืองแบบ 3 คอร์ส
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำวียอง เมืองหลวงแห่งแคว้ นโปรวองซ์ เมืองแห่งนี้รุ่งเรืองไปด้ วยศิลปะและ
วั ฒ นธรรมมาตั้ งแต่ ปี 1309 หลั งจากการย้ า ยที่ป ระทับ ของพระสัน ตปาปา เมื อ งนี้ จึ งกลายเป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนา ศิลปะ อยู่นานถึง 70 ปี นาท่านชม ปรำสำทพระสันตะปำปำ (Palace of The
Popes) ที่สร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1335 เข้ าชมภายใน Popes Palace พระราชวังแบบโกธิคที่ใหญ่ ท่สี ุดใน
ยุโรป พื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร เปิ ดให้ นักท่องเที่ยวเข้ าชมกว่า 20 ห้ องในส่วนที่เป็ นโบสถ์ใหญ่
ในวิหาร, สภาพระสันตปาปา ที่มีภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย ช่างฝี มือเอกชาวอิตาเลี่ยน แมธีโอ จีโอ
วานเน็ตติ จากนั้นไปชม สะพำน แซ็ ง เบเนเซ (Pont St. Benezet) แลนด์มาร์คของเมืองอาวีญอง
เสน่ ห์ อัน น่ าประทับ ใจเมื่ อ ได้ ไปสัม ผั ส หรื อ เรี ย กอีก ชื่ อ หนึ่ งว่ า สะพานแห่ งเมื อ งอาวี ญ อง (Pont
d’Avignon) สร้ างเมื่อปี ค.ศ. 1177

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรบริกำรท่ำนด้วยอำหำรจี น
HOTEL MERCURE AVIGNON CENTRE หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)
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วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง
(4) อำวีญอง – เอ็กซ์ซ็องโพรวองซ์ - มำร์เซย์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็ กซ์ซ็องโพรวองซ์ เดินไปยัง จัตุรสั แปร์เซอร์ (Place des Precheurs) ที่มี
สถานที่ ส าคั ญ ๆ เช่ น โบสถ์ม ำเดอลี น (Eglise de la Madeleine) และศำลยุ ติ ธ รรม (Palais de
Justice) แถบนั้นมีสีสนั ของตลาดนัด และแผงขายสินค้ าพื้นเมือง มีต้ังแต่ผักสด ผลไม้ นา้ ผึ้ง ไส้ ก รอก
มะเขือเทศ นา้ มันมะกอก กระเทียม ไม้ ดอกไม้ ประดับ กุหลาบ ทานตะวัน ฯลฯ ไปจนถึงแผงขายของ
ที่ระลึก กลางจัตุรัสมีเสาโอเบสิลก์อียิปต์ต้ังอยู่เหนือนา้ พุ บนยอดปลายเสามีรูปปั้ นเป็ นรูปนกอินทรี
กางปี ก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของนโปเลียน เมื่อครั้งหนีออกจากเกาะเอลบา ในการถูก จับเนรเทศครั้งแรก
ใช้ เมืองนี้เป็ นศูนย์กลางแล้ วหลบหนีเข้ าสู่กรุงปารีส ให้ ท่านเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจอย่าง วิหำรแซงต์
โซเวอร์ สร้ างในศตวรรษที่ 5 ผ่านชม ลำเตอเยร์ พอลเซซำนน์ อันเป็ นบ้ านและห้ องทางานของ พอล
เซซานน์ จิ ตรกรผู้ เชี่ยวชาญด้ านภาพวาดสีน้ามัน ผลงานส่วนใหญ่ เป็ นภาพวาดวิวสวยงามในแคว้ น
โพรวองซ์ นาท่านชม ถนนมิรำโบ (le cour Mirabeau) เป็ นที่ต้ังของร้ านค้ าหรูและร้ านกาแฟสไตล์
ฝรั่งเศส

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมืองแบบ 3 คอร์ส
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมำร์เซย์ (Marseille) เมื อ งท่ า ที่ใหญ่ เป็ นอั น ดั บ สองของประเทศ
ฝรั่งเศส ยิ่งกว่ านั้นเมืองนี้ ยังมีแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ตั้งอยู่ริมหาดริ เวียร่ าที่สวยงาม
ซึ่งได้ ช่ ือว่า เป็ นประตูเมดิเตอร์ เรเนียนของฝรั่ งเศส เที่ยวชม เมืองท่ำเก่ำ Old Port ให้ ท่านได้ ซึมซับ
กลิ่ น อายของทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ย น จากตั ว เมื อ งท่ า นจะเห็น โบสถ์น อเทรอดำม เดอลำกำร์ด
(Basilique Notre Dame La Garde) โบสถ์ท่ตี ้ังอยู่บนจุ ดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้ วยสถาปั ตยกรรม
ที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็ นองค์ประธาน ถือเป็ นสถานที่ท่คี นท้ องถิ่นมักมาขอพรกับ
พระนางก่อนออกเดินเรือ และเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมา ก็มักจะนาเอาเครื่องแขวนมาเป็ นของแก้
บน รวมทั้ง Cathedrale de la Major Marseille โบสถ์สวยและยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน และไบ
แซนไทน์ท่สี ร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ภายใต้ การปกครองของนโปเลียนที่ 3
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คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรบริกำรท่ำนด้วยอำหำรจี น
AC HOTEL BY MARRIOTT MARSILLE PRADO VELDROME หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 4
ดำว)

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง
(5) มำร์กเซย – คำนส์ – นีซ – โมนำโก – เจนัว
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิน ทางสู่ เมือ งคำนส์ (Cannes) เมื อ งแห่ งเทศกาลภาพยนตร์ น านาชาติ ท่ีจัด ขึ้น ประมาณ
เดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครที่คลั่งไคล้ ดาราพลาดไม่ได้ กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้ า
ปาเล่ เด เฟสติ วาล ที่เหล่ าดาราชื่ อดั งทั้งหลายได้ ป ระทับรอยมือ ไว้ ให้ เป็ นที่ระลึ ก นอกจากนี้ เมือ ง
คานส์ยังมีชายหาดที่โด่งดังที่ร้ ูจักกันในนาม ชายหาดริเวียร่ าที่เต็มไปด้ วยโรงแรมหรูหราริ มชายหาด
นาท่านเดินทางชม เมืองนีซ เมืองใหญ่ เป็ นอันดับ 5 ของฝรั่งเศส ในแคว้ นที่ช่ ือว่ า โพรวองซ์แอลป์
โกตดาซูร์ ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองที่มีสถาปั ตยกรรมแบบเจนัวส์ เด่นตระหง่านให้ ผ้ ูมาเยือน
ได้ หลงใหล อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางอานาจในการปกครองเขตแอลป์ -มารีดีม และเป็ นเมืองใหญ่ เป็ น
อันดับห้ าของประเทศฝรั่งเศส ชม จัตุรสั เมสซิ น่ำ จัตุรัสซึ่งประดับด้ วยไม้ ดอกนานาพันธุ์ เช่น ดอก
กุหลาบ ทิวลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีนา้ พุ สวยงามและอาคาร
ทรงคลาสสิก ตั้ งอยู่ เรี ยงราย ซึ่ งนิ ยมทาสีสัน สดใสตามแบบอาคารสถาปั ต ยกรรมท างตอนใต้ ของ
ฝรั่งเศส

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจี น
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นาท่านเดินทางต่อสู่ มลรัฐโมนำโค (Monaco) รัฐอิสระที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศฝรั่งเศส ชม
โมนาโค เป็ นมลรัฐเล็กๆที่มีธรรมชาติรายล้ อม แต่กเ็ ต็มไปด้ วยวัฒนธรรม ชมความงามของสถานที่อัน
ยิ่งใหญ่ มากมายกลมกลืน ไปกับ ธรรมชาติได้ อย่ างลงตัว เมือ งมอนติ ค ำร์โล (Monte Carlo) เมือง
หลวงของโมนาโค ที่มีช่ ือเสียงในเรื่ องความหรูหราของคาสิโน โรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของ
มอนติคาร์โล และอาหารชั้นเลิศ ชม พระรำชวังแห่ งโมนำโค (Prince’s Palace of Monaco) ซึ่งเป็ น
ที่ป ระทับ ของประมุ ขแห่ งรั ฐโมนาโค ในปั จ จุ บั น ชมวิ วทิวทัศ น์ โดยรอบของโมนาโค ซึ่ งสามารถ
มองเห็นท่าเรือซึ่งมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงราย วิหำรโมนำโค ที่สร้ างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็ นที่ฝัง
พระศพของเจ้ าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้ าชายเรนิเยร์ พระสวามี อีกทั้งตามสองข้ างในเมือง เต็มไป
ด้ วยอาคารบ้ านเรื อนร้ านค้ า ที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมอันงดงามตื่นตาตื่นใจ นาท่านสู่ เมืองเจนัว
(Genoa) เมื อ งที่ใหญ่ ท่ีสุ ด ของอิ ต าลี ท างภาคตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ชมเขตเมื องเก่า ศู น ย์ กลางทาง
ประวัติศาสตร์ท่ใี หญ่ท่สี ุดของยุโรป เป็ นเมืองที่มีความรุ่งเรื องมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถึง
ค.ศ. 1797 ปั จจุ บั น เป็ นเมือ งศู น ย์กลางเทคโนโลยีแ ละอุตสาหกรรมผลิ ตรถยนต์ของอิตาลี ได้ แ ก่
เฟี ยต, อัลฟ่ าโรมีโอ, แลนเซีย นาท่านชมมหาวิหารประจาเมืองสถานที่ประกอบศาสนพิ ธีอันงดงาม
และศักดิ์สทิ ธิ์ เป็ นที่เคารพของทั้งคนในท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเยือน

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมืองแบบ 3 คอร์ส
GRAND HOTEL SAVOIA GENOVA HOTEL หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 5 ดำว)

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
(6) เจนัว – อิตำเลียนริเวียร่ำ - ลำ สปี เซีย – ซิงเคว เทรเร่ – ปำร์มำ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมความงาม ริมชายฝั่งทะเลของแคว้ นลิกูเรี ย
ที่เป็ นย่านตากอากาศและรี สอร์ ต ที่น่ีงดงามจนได้ สมญาว่ า
อิตำเลียนริเวียร่ำ มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา
มีภูเขาสูงชั น ขนาบอยู่ ชายหาด ซึ่ งบางจุ ดสูงชั น 90 องศา
บางตอนของภู เ ขาลาดเทมาจนถึ ง ชายหาด มี ท้ั ง หาด
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เที่ยง

คำ่
ทีพ่ กั

ทรายขาวสวย และหาดกรวดที่งามแปลกตา มีภมู ิทศั น์ท่งี ดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา
ทะเล เมืองท่าคึกคัก และหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ เป็ นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุก
คนที่ ได้ ม าเยื อ นอิ ต าเลี ย นริ เวี ย ร่ า ขนาดที่ นั ก ประพั น ธ์ เอกชาวอั งกฤษ ชาร์ ล ดิ ก เกนส์ กล่ า วว่ า
ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนั้นเป็ นอิตาลีท่สี วยที่สุด
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมืองแบบ 4 คอร์ส
นาท่านเทียว ซิ งเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้ นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ใน
เขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกให้ เป็ น UNESCO WORLD
HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้ น เป็ นพื้ นที่อ นุ รั กษ์ ของประเทศอิตาลี Cinque
Terre แปลว่า 5 แผ่นดิ น หรือ แผ่นดินทั้ง 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands ได้ แก่ มอนเตรอสโซ อัล
มาเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์นีเลย (Corniglia) / เมือง
มานาโรลา (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) นาท่านเที่ยวชม หมู่บำ้ น มำนำโร
ลำ (Manarola) และ หมู่ บ ำ้ นเวร์น ำซซำ (Vernazza) ที่มี ค วามสวยงามด้ ว ยสีสัน ของตั ว อาคาร
บ้ านเรือนที่ต้ังอยู่ริมทะเล จากนั้นเดินทางสู่เมือง ปำร์มำ (Parma) เมืองในแคว้ นเอมีเลีย-โรมัญญา
มีช่ ือเสียงในด้ านการผลิตแฮม หลายคนอาจเคยได้ ยินชื่อชีสพาเมซาน นาท่าน ชมย่ำนสำคัญของ
เมือ ง ลานกว้ าง (Piazza Garibaldi) ปิ อาซซ่ า การิ บั ลดี ชมโบสถ์ป ระจาเมือง (Duomo di Parma)
ภายในมีสถาปัตยกรรมภาพเขียนบนผนังและเพดานสวยงามมากมาย

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรพื้ นเมืองแบบ 3 คอร์ส
NH PARMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง
(7) ปำร์มำ – เวโรนำ – บ้ำนจูเลียต – มิลำน – จัตุรสั ดูโอโม่ – ช้อปปิ้ ง
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเล็กๆ ในแคว้ นเวเนโต ประเทศอิตาลี
ได้ รับ การยกย่ อ งให้ เป็ นเมือ งมรดกโลกทางวั ฒ นธรรมโดย
องค์ ก าร UNESCO มี ส มญานามว่ า “Little Roman” โดย
ยั งคงสภาพสถาปั ต ยกรรมจากสมั ย โรมั น ไว้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
ปั จจุ บัน เมื องเวโรนาสามารถดึงดู ดนั กท่องเที่ยวเป็ นจานวน
มาก เนื่ องจากเป็ นเมื อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ทางศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรมเก่าแก่ท่ยี ังมีให้ เห็นในงานนิทรรศการประจาปี โรงละคร และโอเปร่าในโรงละครกลางแจ้ งที่
มีมาแต่โบราณ ทาให้ เมืองนี้เป็ นต้ นกาเนิดผลงานปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปี ยร์ โดยเฉพาะ
โศกนาฏกรรมตานานรักอมตะของโรมิโอ จูเลียต ที่คุณจะได้ สัมผัสกลิ่นอายของความรักตลบอบอวล
ไปทั้งเมือง ใครที่ชอบความโรแมน ติกของนิยายรักเรื่องนี้
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบริกำรท่ำนด้วยอำหำรจี น
น าท่านเดิน ทางสู่ เมือ งมิล ำน หรื อในภาษาอิตาลี เรี ยกว่ า “MILANO” เมือ งใหญ่ อัน ดับ สองของ
ประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่น และเป็ นศูนย์กลางการเดิ นทางที่สาคัญเมืองหนึ่งของยุโรป นาท่านเข้ า
ชม มหำวิหำรดู โอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่ ง
หนึ่งของโลก เริ่มสร้ างเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลาการก่อสร้ าง
กว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรียวจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้ นหินอ่อนจากทุก
ยุคทุกสมัยกว่ า 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหารมีรูปปั้ นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุ ต) ของพระแม่มา
ดอนน่า ซึ่งตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่ โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหารดูโอโม่ว่า
เป็ น “วิห ำรที่ส ร้ำงเลี ย นแบบเม่ น ” เนื่ องจากการตกแต่ งด้ านนอกเต็ม ไปด้ วยหลั งคายอดแหลม
ภายในวิหารเป็ นแบบเรียบง่าย แต่ทว่าสง่างามและกว้ างขวาง สามารถรับผู้เข้ าชมได้ ถึง 40,000 คน
อิสระให้ ท่านได้ ถ่ ายภาพเป็ นที่ระลึ ก ชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็ มมำนู เอลที่ 2 ที่เป็ น
อาคารศู น ย์ ก ารค้ าทรงโบราณ ตั้ งชื่ อ ตามพระนามกษั ต ริ ย์ท่ีท รงรวบรวมอาณาจั ก รต่ างๆ ให้ เป็ น
ประเทศอิตาลีทุกวันนี้ อิสระช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัยในย่านช้ อปปิ้ งใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้ วยสินค้ า
นานาชนิดทั้ง แบรนด์เนมที่เราคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลีเอง

คำ่
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรไทย
CROWN PLAZA MILAN CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ (ระดับ 4 ดำว)
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วันทีแ่ ปดของกำรเดินทำง
(8) มิลำน - สนำมบิน – Tax Refund
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสู่สนำมบินมัลเพนซ่ ำ เพื่อทาการ Check – in และ ทา TAX REFUND
14.05 น.
ออกเดินทางจาก สนำมบินมัลเพนซ่ ำ ประเทศอิตำลี โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG941
วันเก้ำของกำรเดินทำง
(9) กรุงเทพฯ
05.55 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแลกันและกัน
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก
ผูใ้ หญ่
159,900.156,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
151,900.148,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 143,900.140,900.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 135,900.132,900.พักเดีย่ วเพิม่
28,000.28,000
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่ำนละ
30,000.30,000.กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ ชำระเพิม่ ท่ำนละ
95,500.95,500.หมำยเหตุ - ขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขั้นตำ่ 10 ท่ำนขึ้ นไป
- ในกรณีออกเดินทำง 15 ท่ำนขึ้ นไป ลดรำคำ ท่ำนละ 15,000 บำท **

สมำชิกบัตรเสริม
157,900.149,900.141,900.133,900.28,000.30,000.95,500.-

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง

สมำชิกบัตรหลัก
1569
ผูใ้ หญ่
1489
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
1409
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
1329
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
280
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
1269
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
955
กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรเสริม
1569
1489
1409
1329
280
1269
955

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้ นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมค่ำ
ภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่ำน พร้ อมอาหารเช้ า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีเชงเก้ น (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่านา้ หนักกระเป๋ าส่วนเกินกว่าที่สายการบินอนุญาต ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม
เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน
 ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

1.

2.
3.
4.

5.

6.

หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลา, พู ดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวน
ผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไม่ รั บ ท่านผู้ เดิ น ทางที่มี อ ายุ ค รรภ์ เกิน 4 เดื อ น ทั้งนี้ เพื่ อ ความปลอดภั ยของท่ านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่ อไปทางาน หรือเพื่อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทาง
ไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการพิ จ ารณาให้ หรื อ ไม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ านที่เป็ นพระภิ ก ษุ สงฆ์ ห รื อ นั ก บวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
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7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลา

ที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิ ดค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนี ยมในการยื่น วี ซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่ อ ตั๋ว เครื่ อ งบิ น เท่ านั้ น เว้ น แต่ ตั๋ ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว
แล้ วต่ อมาทัวร์ น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบสาหรั บค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรื อการปรั บเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรื อสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
อุบั ติเหตุ, ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ทา่ นสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่ นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้
ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
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18. ตาแหน่ งที่น่ังบนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่

สามารถเลื อ กต าแหน่ งที่น่ั งได้ เอง ทั้ง นี้ บริ ษั ท ฯ จะพยายามจั ด ที่น่ั งให้ แ ก่ ท่ า นและครอบครั ว ตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษั ท ฯ ขอต้ อ นรั บ และมี ค วามยิ น ดีท่ีได้ ให้ บ ริ การแก่ท่านผู้ เดิ น ทางที่เชื่ อมั่ น ในมาตรฐานของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพั กผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้ าขึ้น
ไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วยคะ)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลา
รอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้
ชื่อของแต่ละสถานทูต
- พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ า
ทางาน และวันที่อนุญาตให้ ลางาน
- ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรั บรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้ องระบุว่าไปต่างประเทศ)
กรณีเกษียณอายุ ใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
- เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน
ใช้ เอกสารการเสียภาษี
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้ันเรียน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
การใช้ ช่ ือของแต่ละสถานทูต)
a.
กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ไม่ รั บ กระแสรายวัน ) และถ่ ายสาเนาสมุ ด บั ญ ชี ย้ อนหลั ง 6 เดือน (กรุณ าปรั บ เป็ นยอด
ปัจจุบัน)
b.
กรณี ไม่ มีบั ญ ชีส่วนตัว ให้ บุ คคลในครอบครั วทาหนั งสือรั บ รองการั น ตีโดยออกจากธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ น
ยอดปั จจุ บั น) และเอกสารผู้ ออกค่ าใช้ จ่าย 1.สาเนาบั ตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุ
ความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้ จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูติบัตร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า 20 ปี
6. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรื อหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
(ถ้ ามี)
7. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา
หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช้ บริษัททัวร์
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*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา 30,000 บาท
เป็ นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋
เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้ าขึ้น
ไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วยค่ะ)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลา
รอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้
ชื่อของแต่ละสถานทูต
- พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ า
ทางาน และวันที่ อนุญาตให้ ลางาน
- ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้ องระบุว่าไปต่างประเทศ)
กรณีเกษียณอายุ ใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
- เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน
ใช้ เอกสารการเสียภาษี
- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้ันเรียน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
การใช้ ช่ ือของแต่ละสถานทูต)
a. กรณี มี บั ญ ชี ส่ ว นตั ว ใช้ จ ดหมายรั บ รองบั ญ ชี เงิน ฝากออมทรั พ ย์ หรื อ ฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษ
(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ
และระบุว่าจะออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน) และ
เอกสารผู้ออค่าใช้ จ่าย 1.สาเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออก
ค่าใช้ จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูติบัตร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า 20 ปี
6. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรื อหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
(ถ้ ามี)
7. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา
หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา 20,000 บาท เป็ นค่าวี
ซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋
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