
 

 

 

 

 

 

โปรแกรมพิเศษส ำหรับทุกท่ำน ที่ทำงลีลำวดีพร้อมมอบให้จำกใจจริง 

ควำมสุข ในยำมนอน โรงแรมที่น ำเสนอให้ท่ำนในระดับมำตรฐำนที่ท่ำนพึงพอใจ 

ควำมสุข ในกำรกิน ร้ำนอำหำรทุกร้ำนเรำได้ใช้ควำมเป็นลีลำวดีคัดเลือกอำหำรรสชำติดีมำให้ท่ำน 

ควำมสุขในควำมทรงจ ำกับทุกสถำนที่ในช่วงเวลำพิเศษเปิดประสบกำรณ์สัมผัสควำมงำมธรรมชำติ 

บนเส้นทางสายที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “French Rivera” 

ควำมสุขในกำรบริกำร สุดประทับใจที่ท่ำนจะได้รับ ท่ีทำงทีมงำนเรำตั้งใจมอบให้กับท่ำน 

ลีลำ...ที่เป็นตัวคณุ  ลีลำวดี ฮอลิเดย์ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  11–20 เมษำยน 2559                                จ ำกัดจ ำนวน 20 ท่ำน                          

วันแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ)   

22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ของสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
 

วันที่สองของกำรเดินทำง  (2)  มิลำน (อิตำลี) – มหำวิหำรดูโอโม – โรงละคร – ช้อปป้ิงสินค้ำ 

00.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 

07.35 น.  เดินทางถึงสนามบินมัลเปนซ่า เมืองมิลำน ประเทศอิตำลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ ปรับ

เป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 27 มีนาคม 2559) น าเข้าสู่ศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคือ มหำวิหำรดูโอโม (DUOMO) 

ชมดูโอโม ซ่ึงเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของยุโรปและอันดับสี่ของโลก สร้างข้ึนตามสไตล์โกธิก      

มีหลังคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 3,200 ชิ้นในยุครุ่งเรือง     

สุดขีด ซ่ึงนับเป็นสิ่งบ่งบอกให้เห็นถึงความแปลกแยกระหว่างเมืองมิลานกับเมืองอื่นๆ ของอิตาลี  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

 

 



 จากนั้นชมจตุรัสเดลลำ สกำลำ อันเป็นที่ตั้งของ “โรงละครสกำล่ำ” โรงละครโอเปร่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลก 

บันทึกภาพกับรูปปั้นของศิลปินเอก ลีโอนาโด ดาวินชี อิสระให้ท่านได้ส ารวจสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลีตาม

อัธยาศัย ณ อาคาร แกลลอเรียวิกเตอร์ เอ็มมำนูเอ็ล ซ่ึงเป็นห้างอันเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง    

เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน 

ที่พัก   HILTON MILAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ำมของกำรเดินทำง   (3) มิลำน – โมนำโค (ฝรั่งเศส) – มอนติคำร์โล – นีซ  

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางสู่น าท่านเดินทางสู่ มลรัฐโมนำโค (Monaco) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  รัฐอิสระที่

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองโมนาโค เป็นเมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติรายล้อม แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม 

ชมความงามของสถานที่อันย่ิงใหญ่มากมายกลมกลืนไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เมืองมอนติคำร์โล (Monte 

Carlo) เมืองหลวงของโมนาโค ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความหรูหราของคาสิโน โรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของ

มอนติคาร์โล และอาหารชั้นเลิศ ชมพระรำชวังแห่งโมนำโค(Prince’s Palace of Monaco) ซ่ึงเป็นที่ประทับ

ของประมุขแห่งรัฐโมนาโค ในปัจจุบันชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนาโค ซึ่งสามารถมองเห็นท่าเรือซ่ึงมีเรือยอร์ชจอด

อยู่เรียงรายวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโคและเจ้าชาย      

เรนิเยร์ พระสวามี อีกทั้งตามสองข้างในเมือง เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอัน

งดงามต่ืนตาตื่นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง 

บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice) เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงถือเป็น

เมืองเก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์ที่สวยงาม น าท่านเที่ยวชม ย่ำนเมืองเก่ำนีซ ชมทัศนียภาพของ

อาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค 

อีกทั้งสวนนั่งเล่นที่ เผยให้ เห็นมุมของเมืองที่สวยงามมากข้ึน น าท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสเมสซิน่ำ (Place 

Massena) จัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย น้ าพุที่สวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรง

คลาสสิกที่ตั้งโดยรอบ ซ่ึงนิยมทาสีสันตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทางตอนใต้ อี กทั้งประดับด้วย

ดอกไม้นานาพันธุ์ที่ถูกผลัดเปลี่ยนตามฤดูกาล จากนั้นน าชม  โบสถ์รัสเซีย (The St Nicholas Orthodox 

Cathedral) เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่และเก่าแก่ ภายในตกแต่งอย่างประณีต และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซ่ึงถือเป็นศิลปะ

รัสเซียท่ีถูกสร้างในยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน 

ที่พัก   RADISSON BLU HOTEL NICE หรือเทียบเท่ำ 

   

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่ของกำรเดินทำง   (4) นีซ – คำนส์ – มำร์เซย์ – เอ๊กซ์ ซอง โพรว๊องซ์ – จัตุรัสแปร์เซอร์  

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  น าคณะเดินทางสู่เมืองคำนส์ (Cannes) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านภาพยนตร์ และเป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไป

ทั่วโลกที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ เทศกำลหนังเมืองคำนส์ (Cannes film festival) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.

1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ท่ีสุดในโลกเทศกาลหนึ่ง และมีอิทธิพลมากที่สุด รวมถึงชื่อเสียงเทียบเคียง

ได้กับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เวนิสและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน งานจะจัดข้ึนราวเดือน

พฤษภาคมของทุกปี โดยอาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้น ในช่วงเทศกาลจะได้รับการ

ตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลังการ พลาดไม่ได้กับการวัดรอยมือของดาราฮอลิวู๊ดคนโปรดที่ด้านหน้า ปำเล่ เด เฟสติวำล 

(Palais des festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดังได้ประทับรอยมือไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งเมืองคานส์เต็มไปด้วยโรงแรมหรู

ริมชายหาดริเวียร่า และถนนที่ทอดยาวริมชายหาดท่ีเรียกว่า ลำโพรมำนำด เดอ ลำ ครัวเซท (La Promanade de 

la croisette) เป็นถนนสำยส ำคัญของเมืองคำนส์ ใช้จัดแสดงนิทรรศการงานเทศกาลภาพยนตร์ ถนนสายน้ี

ทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝ่ังของเมืองคานส์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส อีกท้ังยังมีท่าจอดเรือ

ยอร์ช ล างามๆของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วย ... 



 สมควรแก่เวลาน าคณะเดินทางสู่  เมืองมำร์เซย์ (Marseille) เมืองท่าที่ส าคัญของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมือง

ชายหาดริเวียร่าที่สวยงาม ซ่ึงได้ชื่อว่า เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส เที่ยวชมเมืองท่าเก่า (Old Port) หรือ 

(Vieux - Port) ให้ท่านได้ซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน น าท่านแวะชมโบสถ์นอเตรอดำม เดอลำกำร์ด 

(Basilique Notre- Dame de la Garde) โบสถ์ที่ตั้งอยู่จุดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็น

เอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน ถือเป็นสถานที่ท่ีคนท้องถิ่น มักมาขอพรกับพระนาง เพื่อให้การ

เดินเรือปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 คณะเดินทางสู่เมืองเอ๊กซ์ ซองโพรว๊องซ์ (Aix en Province) ถือเป็นศูนย์กลางของอ านาจและความเจริญของ

แคว้น ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรว๊องซ์ ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงของฝรั่งเศส 

ชมถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนมิรำโบ (Le Cour Mirabeau) เป็นที่ตั้งของร้านค้าหรูและร้านกาแฟสไตล์

ฝรั่งเศส ที่มีต้น Platane เรียงรายสองข้างทางและมีความสวยงามมากสายหนึ่งของฝรั่งเศส เที่ยวชมจัตุรัสแปร์เซอร์ 

(Place Des Pecheurs) ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ โบสถ์มำเดอรีน (La Madeleine) และ ศำลยุติธรรม 

(Palais de Justice) โดยบริเวณนั้นมีตลาดนัด และแผงขายสินค้าพื้นเมือง มีตั้งแต่ผักสด ผลไม้ น้ าผึ้ง ไส้กรอก 

มะเขือเทศ น้ ามันมะกอก กระเทียม ไม้ดอกไม้ประดับ กุหลาบ ทานตะวัน ฯลฯ ไปจนถึงแผงขายของท่ีระลึก น าท่าน

เข้าชมความงดงามของ วิหำรแซงต์โซเวอร์ (St .Sauveur Cathedral) สถานที่รวบรวมสถาปัตยกรรมอัน

หลากหลายต้ังแต่ศตวรรษที่ 5 -17 ภายนอกและภายในตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ท้ังประตูวิหารแกะสลัก แท่นบูชา 

แท่นท าพิธี ฯลฯ ผ่านชม ลาเตอเยร์ พอลเซซานน์ อันเป็นบ้านและห้องท างานของ พอล เซซานน์ จิตรกรผู้เชี่ยวชาญ

ด้านภาพวาดสีน้ ามัน ผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพวาดวิวสวยงามในแคว้นโพรว๊องซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ   บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน 

ที่พัก   HOTEL LE PIGONNET หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

 



วันที่หำ้ของกำรเดินทำง   (5) เอ๊กซ์ ซอง โพรว๊องซ์ – นีมส์ – ปองดูกำร์ด – อำวีญอง  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองนีมส ์เป็นเมืองในภาคใต้ของฝรั่งเศส ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 4,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช 

เป็นที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ส าหรับสิ่งทอ โดยเฉพาะ  ยีนส์ สิ่งทอยอดนิยมของเราในปัจจุบันนั่นเอง ชม

สถาปัตยกรรมอันสวยงาม และหาชมได้ยาก ชมอารีน่าโคลีเซ่ียมแห่งเมืองนีมส์ที่สร้างโดยโรมันและยังคงรูปและ

สภาพเดิม ๆ ไม่ถูกท าลาย ยังใช้ในการสู้วัวกระทิงในปัจจุบันนี้ … น าท่านเข้าชม สนำมสู้วัวกระทิง อยู่เมืองนีมส์ 

ประเทศฝรั่งเศส เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง ในยุคโรมันได้เคยใช้สนามสู้คน ประลองยุทธ์ของเหล่า         

กลาดิเอเตอร์ เช่นเดียวกับโคลอสเซ่ียมในกรุงโรม ต่อมาเปลี่ยนเป็นสนามสู้วัวกระทิง และในยุคหลังกลายเป็นเวที

คอนเสิร์ต เชิญเก็บภาพสนามสู้วัวกระทิง ไว้เป็นที่ระลึก ทุกๆปี ที่นี่ มีการจัดงานเทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองให้กับความ

กล้าหาญในการต่อสู้ของวัวกระทิงและนักสู้วัวกระทิง หรือโตแรโร โดยนักสู้วัวกระทิงนี้มีสถานะที่เป็นเหมือนกับ

วีรบุรุษของชาติ เหมือนกับนักฟุตบอล ชมการต่อสู้วัวกระทิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ปองดูกำร์ด เพื่อชม ท่อส่งน้ ำโบรำณของโรมัน (Le Pont du Gard) อยู่สูงข้ึนเหนือ

สะพานกั๊กดองกว่า 47 เมตร มีความยาวประมาณ 275 เมตร ในอดีตคลองส่งน้ าลอยฟ้าโรมันนี้ มีระยะทางยาว 50 

กิโลเมตร ในอดีตสามารถส่งน้ าได้ 34.8 ล้านลิตร ต่อวันซ่ึงเป็นการจัดการเรื่องน้ าจากแม่น้ าโรน ของชาวโรมันใน

อดีต ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างไว้เมื่อกว่า 2,000 ปี ปัจจุบัน ยังมีสภาพสมบูรณ์อยู่นับว่าแข็งแรงมาก 

และเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1985 โดย UNESCO น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอำวีญอง (Avignon) ตั้งอยู่ริม
แม่น้ าโรนและเป็นที่ต้ังของพระราชวังของพระสันตะปาปา เมืองที่ล้อมรอบด้วยก าแพง ที่มีความงดงามและคลาสสิก

จนได้รับการขนานนามว่า THE JEWELS OF THE SOUTHERN RHONE เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และเป็น

เมืองศูนย์กลางทางการค้าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญของแคว้น อีกทั้งเป็นเมืองแห่งพระสันตะปาปาที่ยิ่งใหญ่

อลังการ น าท่านชมความสวยงามของ อดีตพระรำชวังที่ประทับของสันตะปำปำ  โดยองค์กร UNESCO ได้จัดให้

เป็นมรดกโลกในด้านของมนุษยชาติ อดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกต้ังให้เป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ที่มีอิทธิพลต่อชาวคริสต์

ทั่วโลก ในช่วงศตวรรษที่ 14 การก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างข้ึนใน ค.ศ. 1335 และใช้เวลาในการสร้างนาน

กว่า 20 ปี ภายใต้การน าขององค์สันตะปาปา Benedict XII อดีตพระราชวังแห่งนี้จึงถือเป็นพระราชวังที่สร้างข้ึนใน

สไตล์กอธิกที่ใหญที่สุดในยุโรป อิสระให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ทางด้านหน้าของพระราชวังเป็นที่ตั้งของ 

สะพำนแซ็ง เบเนเซ (PontSt.Benezet) สัญลักษณ์ของเมืองอาวีญอง เสน่ห์อันน่าประทับใจเมื่อได้ไปสัมผัส ที่มี

สถาปัตยกรรมอันงดงาม 

 

 

 

 



ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง   

ที่พัก   HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หกของกำรเดินทำง   (6) อำวีญอง – รถไฟ TGV – ปำรีส – ชมเมืองปำรีส  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 น าคณะนั่งรถไฟควำมเร็วสูง TGV สู่มหำนครปำรีส วิ่งด้วยควำมเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อช่ัวโมง จนเดินทาง

มาถึงสถานีรถไฟ Gare Du Lyon ในมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์

อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีล้ าสมัยแห่งหนึ่งของโลกท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง 

สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 

 น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ เพื่อน าท่านเท่ียวชม มหำนครปำรีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส 

เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากทีสุ่ด ปัจจุบันกรุงปารีส

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง 

การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วทิยาศาสตร์และศลิปะ ท าให้กรุงปารสีเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

น าท่านสัมผัสความย่ิงใหญ่ของ ประตูชัย (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพื่อเป็น

เกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงคราม และเพื่อเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ย่ิงใหญ่ให้ดุจดั่งจอมจักรพรรดโิรมัน

อิสระให้ทา่นได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศัย ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณส์ าคัญของนครปารสี 

(ไม่รวมค่าข้ึนชม) ให้ท่านได้มีประสบการณอ์ันน่าประทับใจของมหานครปารสี พร้อมถ่ายภาพอนัน่าประทบัใจไว้

เป็นที่ระลึก ชม จัตรุัสคองคอร์ท ที่ซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16และพระนางมารอีังตัวเนต 

 

 

 

 

 



ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง   

ที่พัก   MILLENIUM OPERA HOTEL หรอืเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง   (7) ปำรีส – พระรำชวังแวร์ซำยส์ – มองมำร์ต – ถนนชองป์เซลิเซ่ย์  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่เมืองแวร์ซำยส ์เพื่อเข้าชม พระรำชวังแวร์ซำยส์ อดีตพระราชวังในยุคสมยัของพระเจ้าหลุยส์ที่

14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย บางส่วนของพระราชวังได้รับการ

บูรณะเรียบร้อยแล้ว น าท่านชมภายในพรอ้มฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ ท้ังในส่วนของ กษัตริย์และพระราชินีรวมท้ัง

ห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจา้หลุยส์ที่14 อาทิ ห้องอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า, 

และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเรอร ์แต่ละห้องของพระราชวังลว้นมคี่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาว

ฝรั่งเศสควรคา่แก่การยกย่องใหเ้ป็นพระราชวังที่งดงามล้ าค่าทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ให้เวลาทา่นเดินเล่นบริเวณ

อุทยานด้านหลังของพระราชวัง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับนครปารีส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงปารีส เพื่อเดินทางไปยังย่ำนมองมำร์ต ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นย่านแห่งศิลปะ เพราะ

อดีตเป็นย่านที่พักอาศัยและท ามาหางานของเหล่าศิลปิน จิตรกรชื่อดังมากมาย ทั้ง ปีกัสโซ, ซัลวาดอร์ ดาลี, แวน

โก๊ะ, เรอ นัวร์ มาเนต์ เป็นต้น... น าท่านชม วิหำรพระหฤทัย Sacre-Coeur โบสถ์สมัยใหม่สไตล์ roman - 

Byzantine ของกรุงปารีส ค าว่า coeur (หัวใจ) ในที่นี้หมายถึง Coeur de Jusus (หัวใจของพระเยซูเจ้า) ชมความ

งามของโบสถ์สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามงมาร์ต น าท่านชมความงามของวิวสวยท่ีสุดของปารีส จนอาจกล่าว

ว่า “เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และเนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่

นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรค์จากท่ีนี่เป็นจ านวนมาก... อิสระให้ทุกท่าน

ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถานที่รวมตัวกันของเหล่าจิตร

กรอิสระที่รับจ้างวาดภาพเหมือนให้เหล่านักท่องเที่ยว... น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องเรือบำโตมูซ เป็นเรือที่ใช้ให้

ทุกท่านได้นั่งล่องชมความงามของเมืองปารีสได้ให้บรรยากาศในการแม่น้ าแซนแม่น้ าสายหลักของเมืองปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส การล่องเรือบาโตมูชแต่ละครั้งท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝ่ังแม่น้ าแซน ซ่ึงระหว่างทาง



จะผ่านสถานที่ส าคัญๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ มหาวิหารนอร์ทเธอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่  3 รวมทั้ง

โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง ...พร้อมบันทึกภาพความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พัก   MILLENIUM OPERA HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่แปดของกำรเดินทำง   (8) ปำรีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – อิสระช้อปป้ิงสินค้ำอย่ำงจุใจ  

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลฟูร์ (Louvre Museum) (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทยด้านใน) พิพิธภัณฑ์ทาง

ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ทีสุ่ด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบัน

เป็นสถานที่ท่ีจัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างเช่น ภาพเขียน

โมนาลิซา ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี โดยบริเวณลานด้านหนา้ มีปริะมิดทีส่รา้งข้ึนจากกระจกและโลหะ 

ท าหน้าที่เป็นทางเข้าหลักของพพิิธภัณฑ์ และกลายเป็นหนึ่งในจดุสังเกตของปารีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 หลังอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านได้มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมที่โด่งดังของฝรั่งเศส ย่ำนถนนออส

แมนบูโลวำร์ด และสินค้าปลอดภาษีมากมายเป็นการส่งท้าย หรือให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 

อย่างแกลเลอรี่ ลำฟำแยต ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้ามากมาย      



บนถนนช้อปปิ้ง “ชองป์เซลิเซ่” ที่ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงมากมาย ทั้งแบรนด์ดังระดับโลก ร้านกาแฟ

ริมถนนแสนน่านั่งท่ีถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงปารีส...    

 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

ที่พัก   MILLENIUM OPERA HOTEL หรอืเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง   (9) ปำรีส – สนำมบินชำร์ล เดอ โกลล์  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินชาร์ล เดอ โกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 

 

วันทีส่ิบของกำรเดินทำง   (10) กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ)   

05.55 น. การบินไทยน าทุกท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว (ช าระเพิ่มท่านล่ะ) 

มีต๋ัว ส าหรับผูใ้หญ่ (ลดราคาทา่นล่ะ) 

179,900.- 

170,900.- 

165,900.- 

155,900.- 

27,000.- 

40,000.- 

174,900.- 

165,900.- 

160,900.- 

150,900.- 

27,000.- 

40,000.- 

177,900.- 

168,900.- 

163,900.- 

153,900.- 

27,000.- 

40,000.- 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว (ช าระเพิ่มท่านล่ะ) 

มีต๋ัว ส าหรับผูใ้หญ่ (ลดราคาทา่นล่ะ) 

1749 

1659 

1609 

1509 

270 

1349 

1749 

1659 

1609 

1509 

270 

1349 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ 

2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำทเง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน้ ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน:  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท 

 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกดั   ธ.กสิกรไทย สำขำสุขุมวิท 18  ( เอ็กเชนทำวเวอร์ ) 

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่  639-1-00265-5 

บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกดั   ธ.กรุงไทย   สำขำอำคำรเสรมิมิตรทำวเวอร์ ( อโศก) 

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่  980-1-75520-2 

**กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน** 

 

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจ

ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความ

วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างานหรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใชร้ถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ

หาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  40 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดค่าใช้จา่ย

เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋เครือ่งบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ

หรือคืนตั๋ว 



11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทาง

เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ 

หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออก

เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกา ร

ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้

เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะ

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้า

ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน

สามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

 

 

 

 

. 



 

 

 

เอกสำรส ำหรับกำรยื่นวีซ่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต 

- พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และ

วันที่อนุญาตให้ลางาน  

- ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณี

เกษียณอายุ ใช้  ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

- เจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นสว่น กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการ

เสียภาษี 

- นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถาน

ฑูต) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าจ 

ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย   

1. ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสูติบัตร ในกรณีที่อายุต่ ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับ

ท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกต๋ัว  

 

 

 


