
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทอ่งเที่ยวทวีปยุโรปสุดแสนโรแมนติกกับ 3 ประเทศในฝัน ฝร่ังเศส -สวิสเซอร์แลนด์-

อิตาลี ล่องเรือกอนโดล่าแห่งเวนิส ช้อปป้ิงเมืองแห่งแฟช่ันและชมมหาวิหารสุดย่ิงใหญ่

ที่มิลานพิชิตยอดเขาทติลิส ช้อปป้ิงสนิค้าสวิส โรแมนติกเมืองลูเซิร์น บ่อหมีกรุงเบิร์น 

น่ังรถไฟ TGV พระราชวังแวร์ซายส์  ล่องเรือบาโตมูส ช้อปป้ิงเตม็อิ่มย่านดังเดินทาง

โดยสายการบินไทย ที่พักมีระดับ พร้อมไกด์ผู้ช านาญงานและการบริการสดุประทบัใจ 

 

อิมเมจ ฮอลเิดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรา    

ก ำหนดกำรเดินทำง : 2561 

 

26 ก.ค. -4 ส.ค. /13 - 22 ก.ย. / 11-20 ต.ค. / 18-27 ต.ค. 2561 



วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ  

23.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคำนเ์ตอร์ T ของสำยกำรบิน

EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ทา่น 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)  

สุวรรณภูมิ – ดูไบ – ปำรีส 

02.25 น.    ออกเดินทางสู่สนำมบินดูไบ โดยสายการบิน ARAB EMIRATES 

(EK)  เทีย่วบนิที ่EK371  

05.35 น.    (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนำมบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิ

เรสต์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

08.20 น.   (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่นครปำรีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการ

บิน ARAB EMIRATES (EK) เทีย่วบนิที ่EK 073 

13.30 น.     (เดินทางถึงสนามบินชำรล์ เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส หลังจากผ่าน 

พิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ ย่ำนมองมำรต์ ย่านที่ได้ช่ือว่าเป็นย่านแห่งศิลปะ เพราะอดีต 

เป็นย่านที่พักอาศัยและท ามาหางานของเหล่าศิลปิน จิตรกรช่ือดังมากมาย ทั้ง ปีกัสโซ, ซัล

วาดอร์ ดาลี, แวนโกะ๊, เรอนัวร์ มาเนต์ เป็นต้น... น าท่านชม วิหำรพระหฤทยั Sacre-Coeur 

ชมความงามของโบสถ์สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามงมาร์ต น าท่านชมความงามของวิว

สวยที่สุดของปารีส จนอาจกล่าวว่า “เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และเนินแห่ง

ความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลายจากน้ันน าทา่นล่องเรือ Bateaux Mouehes ชมความงามของ 

“แม่น า้แซนน์” ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมทศันียภาพของสองฝั่งแม่น า้ เพ่ือชมความงาม

ของสถาปัตยกรรมสองฟากฝั่งแม่น า้ในกรุงปารีสและช่ืนชมทศันียภาพอันสวยงามของสองฝั่ง

แม่น า้ในยามค ่าคืนให้ทุกทา่น ได้สมัผัสบรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซ่ึงเป็นแม่น า้สายหลักแห่ง

กรุงปารีส     

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้ นเมือง 

ทีพ่กั  MARRIOTT PARIS RIVE GAUCHE หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  

ปำรีส – พพิธิภณัฑลู์ฟ – ประตูชยั – หอไอเฟล – ปำรีส 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภณัฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ที่จัดว่าใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งตัวอาคาร

สถานที่และผลงานที่น ามาจัดแสดง ตัวตึกที่อยู่รายรอบน้ันเคยเป็นพระราชวังมาก่อนพิพิธภัณฑ์

แห่งน้ีเกบ็รวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ช้ิน

เท่าน้ัน ส่วนที่เหลือกจ็ะผลัดเปล่ียนกันมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่นด้วยปิรามิดแก้ว ที่

ออกแบบโดย ไอ.เอม็.เป่ย สถาปนิกเช้ือสายอเมริกัน-จีน... ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ

ผลงานด้านศิลปะจากทั่วโลก และที่ส าคัญที่ทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีต้องการมาชม คือ 

ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือช่ือของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินช่ี ปริศนาภาพวาดที่

ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากน้ียังมีผลงานอีกมากมาย อาท ิภาพวาด The Last Supper, 

The Virgins of the Rocks, ภาพเสรีภาพน าประชาชน (Liberty Leading the People) ผลงาน

ที่เย่ียมยอดของ เดอลาครัว (Delacroix) ที่แสดงถึงการปฏวัิติในฝร่ังเศส 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 

น าท่านสัมผัสความย่ิงใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนา

ปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพ่ือเป็นเกียรติแก่กองทพัของตนที่มีชัยในสงคราม และเพ่ือเชิดชูฐานะ

ของ นโปเลียนให้ย่ิงใหญ่ดุจด่ังจอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตาม

อธัยาศัย ชมจตุัรสัคองคอรท์ ที่ซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยสท์ี่ 16 และพระนางมารีอัง

ตัวเนต ... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส าคัญของนครปารีส (ไม่รวมค่าขึ้ น

ชม) ให้ท่านได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหานครปารีส พร้อมถ่ายภาพอันน่า

ประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก จากน้ันชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติกอันมีช่ือเสียงที่สดุแห่งหน่ึงของโลก 

ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน ถนนแฟช่ันที่มีช่ือเสยีง สองข้างถนนเป็นที่ต้ัง

ของส านักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้างร้าน, ภัตตาคาร, สถานที่ บันเทงิช่ือดังตลอดความยาว

เกอืบสองกโิลเมตร 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 

ทีพ่กั  MARRIOTT PARIS RIVE GAUCHE หรือเทียบเท่ำ 

 



วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง  (4)  

ปำรีส – พระรำชวงัแวรซ์ำย – มหำวิหำรนอทเทรอดำม – ชอ้ปป้ิง – ปำรีส  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปสู่ เมืองแวรซ์ำยส  ์อดีตเมืองหลวง และศูนย์กลางการเมือง การ

ปกครอง ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 อยู่ห่างจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ให้ทา่นได้เข้าชม 

พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์(Versailles Palace) สัมผัสความอลังการของพระราชวังที่ได้รับการยก

ย่องว่าสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้งงบค่าใช้จ่ายให้การสร้างจากอดีตจนถึงปัจจุบันแพงที่สุดใน

โลก มีศิลปะ วัฒนธรรม ภาพวาด งานศิลป์มากมายซ่ึงได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตร

บรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วย

ภาพเขียนต่างๆ และเฟอร์นิเจอร์ช้ันดี ที่เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก… 

ให้ท่านได้ชมความงดงามของแต่ละห้อง อาทิ SALON  OF  WAR , SALON OF PEACE, 

HALL OF MIRRORS, เป็นต้น 

กลำงวนั    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนูอำหำรจีน 

จากน้ันน าท่านสู่ มหำวิหำรนอทเทรอดำม (La Cathé drale Notre-Dame) โบสถ์

ศิลปะโกธิกอันเก่าแก่และศักด์ิสิทธิ์แห่งน้ี เป็นโบสถ์ที่ มีช่ือเสียงมากที่สุดของฝร่ังเศสกว่็า

ได้ โบสถ์สูงใหญ่คล้ายตึก 3 ช้ัน สร้างด้วยหินที่ตัดเป็นช้ินและวางเรียงกัน มีรูปแกะสลักบอก

เร่ืองราวของพระเยซูที่ซุ้มประตู เหนือส่วนโค้งของประตูข้ึนไป เรียงรายด้วยประติมากรรมหิน

สลักเป็นรูปนักบุญต่างๆ ในคริสตศาสนาขนาดเท่าตัวจริงประมาณ 27 รูป องค์เด่นที่สุดคือ

นักบุญแซงต์ เดอนีส์ ที่ยืนถือหางตัวเองอยู่ ภายในโบสถ์มีหน้าต่างที่ประกอบข้ึนจากกระจก

หลากสี บอกเล่าเร่ืองราวตามพระคัมภีร์โบราณ อสิระให้ทา่นได้มีเวลาให้ทา่นเลือกซ้ือสินค้าแบ

รนด์เนมที่โด่งดังของฝร่ังเศส ย่ำนถนนออสแมนบูโลวำรด์ และสินค้าปลอดภาษีมากมายเป็น

การส่งท้าย หรือให้ท่านเดินเล่นช้อปป้ิงในห้างสรรพสินค้าช่ือดัง อย่างแกลเลอรี่ ลำฟำแยต 

ฯลฯ  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ดว้ยอำหำรพื้ นเมือง  

ทีพ่กั  MARRIOTT PARIS RIVE GAUCHE หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง     (5)  

ปำรีส – TGV ดีจอง – เบิรน์ – ชมเมือง 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู่ สถานีรถไฟปำรีส น ำคณะนัง่รถไฟควำมเร็วสูง TGV สู่เมืองดิจอง 

วิง่ดว้ยควำมเร็ว 300 กิโลเมตร ต่อชัว่โมง ...  

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนูอำหำรจีน 

น าทา่นออกเดินทางสู่ กรุงเบริน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงช่ือของ 

เมืองเบิร์น (BERN) มีความหมายว่า หมี ได้มาจากการที่ทา่นดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่งชา

ริงเกนต้ังช่ือสัตว์ตัวแรกที่ท่านพบขณะออกล่าสัตว์ ชม บ่อหมีสีน ้ ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น 

“สญัลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ทา่นได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมืองแห่งน้ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น

อย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดก

ทำงวฒันธรรมของโลก” น าทา่นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั หอนำฬิกำไซท ์กล็อคเค่นทำรม์ หอ

นาฬิกาที่มีอายุถึง 800 ปี ซ่ึงมี “โชว์” ให้ดูทุกช่ัวโมงเม่ือนาฬิกาตีครบเวลา จากน้ันให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และบูติค 

ชมถนนจุงเคอรน์กำสเซ ถนนทมีีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรมักำสเซ ซ่ึงเตม็ไปด้วยร้าน

ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บาร็อค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะ

กบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น าทา่นเดินเล่นชมเมืองไปตามถนนสายส าคัญ

กลางเมืองที่มีน ้าพุทั้งหมด 100 กว่าบ่อประดับไปทั่วเมืองซ่ึงแต่ละบ่อจะมีสัญลักษณ์รูปป้ัน

แตกต่างกนัไปจนได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains”...  

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถิน่ 

ทีพ่กั HOTEL AMBASSADOR BERN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 



วนัทีห่กของกำรเดินทำง    (6)  

เบริน์ – อินเทอรล์ำเกน้ – ชทำน – กระเชำ้ “Cabrio” – แองเกิลเบริก์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่  เมืองอินเทอรล์ำเกน้ (Interlaken)  เมืองที่มีทวิทศัน์อนังดงาม 

เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และสายน า้สีฟ้าครามสดใส

ของทะเลสาบที่จะท าให้ทา่นรู้สึกสดช่ืน อสิระให้ทา่นหามุมถ่ายรูปกับเทอืกเขาจุงเฟรายอร์คอัน

สวยงาม ที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH 

STREET แหล่งช้อปป้ิงใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek 

Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ชอ็คโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีช่ือเสยีงไปทั่ว

โลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ชโฮฟ

เฟอร์ และใกล้กนันั้นมีคาสโิน Kursaal ให้ส าหรับทา่นที่ต้องการเสี่ยงโชคอสิระตามอัธยาศัย 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ดว้ยเมนูอำหำรไทย 

จากน้ันน าท่านสู่  ยอดเขำชทำนเซอร์ฮอร์น  (Mt.Stanserhorn) ตั้ งอยู่ในต าบล 

Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ Obwalden มีความสูงที่  1,898 เมตร(6,227 ฟุต) การ

เดินทางโดยขึ้ น  กระเช้ำ “Cabrio” กระเช้ำลอยฟ้ำเปิดประทุนแห่งแรกของโลก   มี

ความหมายมาจากค าว่า “Cabriolet” หรือ “Convertible” ซ่ึงหมายถึง คล้ายรถเปิดประทุน ขึ้น

สู่ยอดเขา Mount Stanserhorn โดยก่อนอื่นจะพาท่านข้ึนรถรางที่มีอายุกว่า 100 ปี ไต่ข้ึนเนิน

เขา สองข้างกายท่านจะโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้า ฟาร์มสัตว์ เป็นประสบการณ์ที่ยากจะหาได้... 

จากน้ันเปล่ียนเป็น Cabrio กระเช้าลอยฟ้า 2 ช้ัน แห่งแรกของโลก พาหนะลอยฟ้าที่พา

นักท่องเที่ยวทะยานข้ึนภูเขา Stanserhorn  เป็นความพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิวแบบ

ไร้ขอบเขต เมื่อขึ้นสู่ยอดเขา ให้ท่านได้ชมความงามของเมือง ชทาน... จากน้ันน าคณะเดินทาง

สู่ เมืองแองเกิลเบริก์  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถิน่ 

ทีพ่กั HOTEL WALDEGG  หรือเทียบเท่ำ  
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วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง    (7)  

แองเกิลเบริก์ – กระเชำ้โรแตร ์– ยอดเขำทิตลิส – ลูเซิรน์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าทา่น ขึ้นกระเชำ้ไฟฟ้ำโรแตร ์ชมทวิทศัน์ของเทอืกเขาแอลป์ บนกระเช้า 

โรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศา สู่ ยอดเขำทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะ

ตลอดทั้ ง ปี  เ ป็นยอดเขาที่ นั กท่อง เที่ ยว นิยมมาเ ล่นสกี เ ป็นจ านวนมาก  น าชม  ถ ้ ำ  

น ้ำแข็ง  Glacier Grottoที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สดุถึง 15 เมตร มีน า้แขง็

ปกคลุมตลอดทั้งปี จากน้ันขึ้นสู่ ลำนสกี อสิระให้ทา่นได้เล่นหิมะกนัอย่างสนุกสนาน  

เทีย่ง     บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำทิตลิส  

บ่ำย     จากน้ันน าทุกทา่นเดินทางกลับเมืองลูเซิรน์ เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงที่มีร้าน 

ตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ร้านขายของที่ระลึก

ร้านชอ็คโกแลต็ และช้อปป้ิงสนิค้าช้ันดีที่มีช่ือเสยีงตามอธัยาศัย...  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถิน่ ... บริกำรท่ำนดว้ย ฟองดูวสบู์ 

กิยองส ์อำหำรทอ้งถิน่ของชำวสวิส ทั้งฟองดูวสน์ ้ ำมนั, ฟองดูวสชี์สและของหวำนเป็นฟอง

ดูวสผ์ลไมช็้อคโกแลต 

ทีพ่กั RADISSON BLU LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง    (8) 

ลูเซิรน์ – ลูกำโน่ – มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิง 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าออกเดินทางข้ามพรมแดนอติาลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่ เมืองลูกำโน่ (Lugano) 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศอนัแสนสวยของสวิตเซอร์แลนด์  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรสไตลเ์อเชีย 

บ่ำย เดินทางสู่ เมืองมิลำน หรือในภาษาอิตาลีเรียกว่า “MILANO” เมืองใหญ่

อันดับสองของประเทศอิตาลี เมืองแห่งแฟช่ัน น าท่านเข้าชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO 

CATHEDRAL ) สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหน่ึงของโลก อิสระให้ท่าน

ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... ชมอำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลที่ 2 ที่เป็นอาคาร

ศูนย์การค้าทรงโบราณ ต้ังช่ือตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็น

ประเทศอติาลีทุกวันนี้  อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถิน่ 

ทีพ่กั  ANA CROWNE PLAZA MILAN  หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง    (9) 

สนำมบินมิลำน – สุวรรณภูม ิ

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

อสิระให้ทา่นได้พักผ่อนตามอธัยาศัย  

14.05 น.  ออกเดินทางสู่กสนำมบินดูไบ โดยสายการบิน ARAB EMIRATES 

(EK) เทีย่วบนิที ่EK206 (แวะเปล่ียนเคร่ือง ที่ดูไบ) 

22.10 น. เดินทางถึงสนำมบนิดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรสต ์ 

วนัทีสิ่บของกำรเดินทำง    (10) 

สนำมบินสุวรรณภูมิ 

03.40 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ARAB EMIRATES (EK) 

เทีย่วบนิที ่EK 418 

13.15 น.     เดินทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร 
ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 165,900.- 162,900.- 163,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 157,900.- 154,900.- 155,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 149,900.- 146,900.- 147,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 141,900.- 138,900.- 139,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 21,000.- 21,000.- 21,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 35,000.- 35,000.- 35,000.- 

 

   ** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป** 

**กรณีออกเดินทำงระหว่ำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่ำนละ 20,000 บำท** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

    

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=173&PeriodID=289


 

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

        ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

                 ช่ือบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

                     ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

                     หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

      “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1629 

1549 

1469 

1389 

210 

1279 

 

1629 

1549 

1469 

1389 

210 

1279 

 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป** 

**กรณีออกเดินทำงระหว่ำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่ำนละ 20,000 บำท** 

 

 

 

 



   อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทาง และสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 3,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีน า้มันที่ทางสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

กำรยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยังไม่ประทบัตรา 2 หน้าข้ึนไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รูปถ่ายสขีนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เทา่นั้น 

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

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันที่อนุญาติให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

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



a.       กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 

เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b.       กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสอืรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 

เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย  1.ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสติูบัตร ในกรณีที่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

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

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัท่านใดทา่นหน่ึง ท าที่เขต หรืออ าเภอเทา่น้ัน พร้อมส าเนา

บัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใช้บริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏเิสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของทา่นผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับทา่นผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การทอ่งเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง

เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับทา่นที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดย

บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ทา่นที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางทา่นอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่น

ทดแทนหากทา่นต้องการ 

9. ในกรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

 โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

   หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 



10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตั๋ว

เคร่ืองบินเทา่น้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับทา่นผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน 

เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทาง

ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการทอ่งเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการทอ่งเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่า

จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเที่ยวใด ๆ  ทา่นมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทาง

ไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุด

งาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ทอ่งเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่

น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่น 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิข้ึนแก่ทรัพย์สนิของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง 

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

ทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 


