
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์น ำท่ำนท่องเทีย่วพกัผ่อนบิน BUSINESS CLASS สู่ยุโรปโดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS 

กบัเสน้ทำงสุดโรแมนติค 2 ประเทศ อิตำลี-ฝรัง่เศส ชมควำมสวยงำมหมู่บำ้นในแควน้ริเวียร่ำ เยือนเมืองริมทะเล

ฝรัง่เศส นซีและมำรก์เซย  ชมสถำปัตยกรรมสุดคลำสสิค นัง่รถไฟ TGV สู่มหำนครปำรีสชมหอไอเฟล  

ชอ้ปป้ิงทั้งมิลำนและปำรีส ลิ้ มลองเมนูอำหำรยุโรป พรอ้มทีพ่กัและกำรบริกำรสุดแสนประทบัใจ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    5-14 สิงหำคม 2565   (เดินทำงโดยบสิสิเนสคลำส รบัเพยีง 10 ท่ำนเท่ำนั้น!!) 

วนัศุกรท่ี์ 5 สิงหำคม 2565  (1)  สุวรรณภูมิ - สนำมบินอะบูดำบี 

17.00 น.   คณะพบกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 ประตทูางหมายเลข 8 เคานเ์ตอร์ Q สายการ ETIHAD AIRWAYS พบ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับ 

19.30 น.   ออกเดนิทางสู่ สนามบนิอะบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี 

EY407 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอะบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์   

 

วนัเสำรท่ี์ 6 สิงหำคม 2565   (2) สนำมบินอะบูดำบี – สนำมบินมำเพลซ่ำ มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ - แกลเลอเรีย วิตตอริโอ 

- เมืองปำรม์ำ - PALAZZO DELLA PILOTTA 

03.10 น. น าท่านเดนิทางต่อปปยัง สนามบนิมาเพล่่า นครมลิาน โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS   

เท่ียวบินท่ี EY081 

07.55 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินมำเพลซ่ำ นครมิลำน ประเทศอิตำลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง และศลุกากรแล้ว น าท่าน

เดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ... เข้าสูเ่มอืงมลิาน  

น าท่านชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 

427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด และมรีปูป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมยักว่า 2,245 

ชิ้น โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้าน

นอกเตม็ปปด้วยหลังคายอดแหลม อสิระให้ท่านปด้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  

จากนั้นน าท่านชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ อสิระช้อปป้ิง

ตามอธัยาศัยในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมลิานที่หลากหลายด้วยสนิค้าแบรนดเ์นมที่หรือผลิตภัณฑค์ุณภาพของอติาลี 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยอำหำรสไตลย์โุรป 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปำรม์ำ PARMA (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่โด่งดังเร่ือง

อาหารอนัดับต้นๆ ของอติาลีโดยเฉพาะการผลิตชีสยอดนิยม “ชีสพาเม่าน” และแฮม “PARMA HAM”หลายชนิด 

น าท่านชมวัง PALAZZO DELLA PILOTTA ่ึ่งภายในวังมีห้องแสดงภาพวาดและมี GALLERIA NAZIONALE 

ของสองสดุยอดศิลปินแห่งเมอืงปาร์มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยเมนูอำหำรสไตลย์โุรป 

ท่ีพกั  PALACE MARIA LUIGIA HOTEL PARMA หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 7 สิงหำคม 2565 (3)  เมืองปำรม์ำ – ชมเมืองฟลอเรน้ซ ์- ฟลอเรน้ซ ์

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำรภำยในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขตแควน้ทอสคำน่ำ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่มเีมอืงฟลอ

เร้น่์ เป็นเมอืงหลวง นครที่รุ่งเรืองสดุในช่วงยุคทองของศลิปอติาลี เป็นเมอืงหลวงของแคว้นทสักานี และเป็นถงึเมอืง

หลวงของราชอาณาจักรอติาลี ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถงึ ค.ศ. 1870 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น า้อาร์โน มปีระชากรแค่ 400,000 

คนในเขตเมือง แต่ดั้งเดิมในยุคกลาง เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้การปกครอง

ของตระกูลเมดิชิ ตลอดระยะทางท่านจะปด้สัมผัสร่องรอยอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่ก่อน

คริสตกาล จนกระทั่งจักรวรรดโิรมนัเข้ามาครอบครอง 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยอำหำรสไตลย์โุรป 

น าท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าของ ฟลอเรน้ซ์ ที่ปด้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 

1982  เดนิ ชมความสวยงามบริเวณ จตุัรสัดูโอโม ทตีั้งของ มหาวิหารแห่งเมอืงฟิเรนเ่่หรือฟลอเร้น่์ ที่สวยงามและ

ย่ิงใหญ่ ่ึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ปมเคิล แองเจลโล ปด้ใช้ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเ่นต์ปีเตอร์ที่กรุง

โรม เดินชมจัตุรสัซิกนอเรีย ที่สวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวคคิโอ 

เดินต่อจนถึง สะพำนเก่ำเวคคิโอ ที่ทอดข้ามแม่น า้อาร์โน ่ึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองค าที่เก่าแก่ของฟลอเร้น่์และ

ยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั้งเดมิปว้ปด้อย่างดี 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเซตเมนูอำหำรจีน 

ท่ีพกั  HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัจนัทรท่ี์ 8 สิงหำคม 2565 (4)  ฟลอเรน้ซ ์– หอเอนเมืองปิซ่ำ - เมืองสเปเซีย – หมู่บำ้น MANAROLA –  

       หมู่บำ้น VERNAZZA - เมืองซำนตำ มำรเ์กอริตำ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่ำ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แวะถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซ่ำ (Leaning 

Tower of Pisa) หอระฆังสงูใหญ่ที่่ึ่งตั้งอยู่ที่จัตุรัส Piazza del Duomo เมืองปิ่า เป็นหอระฆังที่สร้างด้วยหินอ่อนสี

ขาว ่ึ่งมเีอกลักษณโ์ดดเด่นที่ความเอนเอยีงของหอระฆงั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยอำหำรสไตลย์โุรป 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ แควน้ลิกูเรีย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ที่เป็นย่านตากอากาศและรีสอร์ท ที่นี่

งดงามจนปด้สมญาว่า อติาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภมูปิระเทศที่สวยงามแปลกตา เป็นภาพที่มเีสน่ห์ประทบัใจของนัก

เดนิทางทุกคนที่ปด้มาเยือน  

น าท่านสู่ เมืองสเปเซีย (LA SPEZIA) เมอืงที่ปด้รับการยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด 

ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศอิตาลี เดินทางสู่อุทยาน CINQUE TERRE ชมหมู่บ้าน 

MANAROLA หมู่บ้านที่มีสสีนัหลากสมีากที่สดุ หนึ่งในเมอืงแลนดม์าร์คที่ต้องมาเกบ็ภาพ ชมหมู่บ้าน VERNAZZA 

หมู่บ้านสวยตดิทะเลบรรยากาศที่สดุแสนจะโรแมนติค จึงปด้รับสมญานามว่าเป็น “ปข่มุกแห่ง Cinque Terre” จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำนตำ มำรเ์กอริตำ ลีกูเร (Santa Margherita Ligure)หนึ่งในเมืองพักผ่อนสวยริมฝั่งทะเล

ของแคว้นลิกูเรียของอติาลี  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยอำหำรยโุรป  

ท่ีพกั   PARK SUISSE HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE หรือเทียบเท่ำ 

 

 



  

วนัองัคำรท่ี 9 สิงหำคม 2565  (5) เมืองซำนตำ มำรเ์กอริตำ - เมืองปอรโ์ตฟิโน – เมืองนีซ – ย่ำนเมืองเก่ำนีซ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน (PORTOFINO) ่ึ่งเป็นเมอืงท่าแห่งชายทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนที่มชีื่อเสยีงระดบั

โลกในเขตจงัหวัดเจนวั ล้อมรอบด้วยท่าเรือเลก็ๆ จนปด้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรคแ์ห่งเมอืงท่า” ส าหรับ

นักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นเมอืงเลก็ๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสสีนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยอำหำรสไตลย์โุรป 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) สถานที่ตากอากาศระดับโลกริมฝั่งทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนอนัสวย่ึ้ ง นี่ในนามของราชินีแห่งริเวียร่าตั้งอยู่อย่างโดดเด่นริมอ่าว เบย์ เด ่านจ์ แวะถ่ายรูปเชค็อิน

กับป้าย I Love NICE ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางมาถึง ชม โบสถ ์ST.-REPARATE ชมความสวยงามของ

รายละเอียดการตกแต่งสถาปัตยกรรมของโบสถ์ที่มีความหรูหรา โบสถ์แห่งนี้ มีความย่ิงใหญ่และสวยงามที่สุดของ

เมืองนี่ จากนั้นให้ท่านปด้ ชมย่ำนเมืองเก่ำนีซ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและยังเป็นแหล่งอาหารอร่อย

ยอดนิยมของเมอืงอกีด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน บริกำรท่ำนดว้ยเซตเมนูอำหำรจีน  

ท่ีพกั   RADISSON BLU HOTEL NICE หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัพุธท่ี 10 สิงหำคม 2565   (6)      เมืองนีซ – เมืองมำรก์เซย – PALAIS LONGCHAMP  – มหำวิหำรมำรก์เซย –  

ย่ำนท่ำเรือ VIEUX PORT 

 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางสู่เมือง มำรก์เซย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท่าเก่าแก่ที่สุดของฝร่ังเศส สะสม

ประวัตศิาสตร์มายาวนานกว่า 2,600 ปี น าท่านแวะ ถ่ายรปูกบั PALAIS LONGCHAMP  สวนและสิ่งก่อสร้างที่ถูก

สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองความอดุมสมบูรณข์องเมอืงหลักจากแก้วิกฤตปัญหาขาดน า้ในอดตี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยอำหำรสไตลย์โุรป 

  น าท่านชม มหำวิหำรมำรก์เซย (Marseille Cathedral La Major) มหาวิหารสปตล์นีโอปบแ่นปทน์ขนาดใหญ่สมัย

ศตวรรษที่ 19 ที่ตกแต่งภายในอย่างหรูหราด้วยภาพฝาผนัง โมเสค และหินอ่อน ปด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์

สถานทางประวัตศิาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1906 จากนั้นน าท่านสู่ ย่ำนท่ำเรือเก่ำ Vieux Port เป็นที่จอดเรือประมงส าคัญ

ของท้องถิ่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอกีแห่งของเมอืงมาร์กเ่ย ที่ต้องแวะมา่ึม่ับบรรยากาศเมืองเก่าและกล่ินอาย

ของน ้าทะเล อิสระให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นถ่ำยรูปมุมสวยๆ บริเวณท่าเร่ือเก่านี้ มีร้านอาหาร โรงแรม รวมถึงสถานที่

ท่องเที่ยวส าคัญหลายแห่งตั้งอยู่รอบๆชื่อเสยีง สองข้างถนนเป็นที่ตั้งของส านักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้างร้าน, 

ภัตตาคาร,สถานที่บนัเทงิชื่อดงัตลอดความยาวเกอืบสองกโิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลพ์ื้ นเมือง 

ท่ีพกั  AC BY MARRIOTT HOTEL MARSEILLE PRADO VELODROME หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 



  

วนัพฤหสับดีท่ี 11 สิงหำคม 2565    (7)  เมืองมำรก์เซย – สถำนีรถไฟเมืองมำรก์เซย – นัง่รถไฟ TGV– ปำรีส – 

 วิหำรแพนธีออน - จตุัรสัคองคอรท์   

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ สถำนีรถไฟควำมเร็วสูง เปล่ียนบรรยากาศในการเดนิทาง โดยนั่งรถปฟด่วน TGV สมัผสัฝีจักรอนั

ทรงพลังด้วยความเรว็กว่า 300 กโิลเมตรต่อชั่วโมง 

09.36 น.    ออกเดนิทางสู่นครปารีส โดย รถไฟด่วน TGV GRANDE VITESSE ขบวนท่ี 7822 พร้อมพักผ่อนอริิยาบถบน

รถปฟกบัที่นั่งแสนสบาย ่ึ่งระหว่างทางท่านจะปด้ชมวิวทวิทศัน์อนัสวยงามของประเทศฝร่ังเศสตลอดเส้นทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บ่ำย  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน บริกำรท่ำนดว้ยเซ็ตเมนูอำหำรจีน 

น าท่านชม วิหำรแพนธีออน (PANTHEON) หรือ พอ็งเธอง (PANTHÉON) ในภาษาฝรั่งเศส เป็นมหาวิหารสขีาวที่

ตั้งอยู่ในกรงุปารีสประเทศฝรั่งเศส ถูกออกแบบโดยองิตามแพนธอีอนของกรงุโรม มีความยิ่งใหญ่ สวยงามตามแบบ

สถาปัตยกรรม NEO-CLASSIC ตวัโดมในแพนธอีอนมีความสงูถึง 83 เมตรระเบียงด้านบนของวิหารแพนธอีอน มี

ความสงู 35 เมตรจากพ้ืนดนิ จากนั้นชม จตุัรสัคองคอรท์ ที่่ึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยสท์ี่ 16 และพระนาง

มารีองัตวัเนต... อสิระให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยอำหำรสไตลย์โุรป  

ท่ีพกั  PULLMAN PARIS CENTRE BERCY หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัศุกรท่ี์ 12 สิงหำคม 2565     (8)  ปำรีส – ทรอกำเดโร – พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์– ประตูชยั - ถนนชองป์เอลิเซ่   

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านสู่ ทรอกำเดโร TROCADÉRO เป็นชื่อเรียกรวมๆของพ้ืนที่ทางทางตะวันตกเฉียงเหนือของหอปอเฟลที่ถูกขั้น

กลางด้วยแม่น า้แ่น ให้ท่านปด้ถ่ายรปูคู่กบัหอปอเฟล ่ึ่งในจุดนี้ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวหอปอเฟลที่ว่ากนัว่าสวยงามที่สดุ

ด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางชม พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์(LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑท์ี่จัดว่าใหญ่ที่สดุในโลก ทั้งตัว

อาคารสถานที่และผลงานที่น ามาจัดแสดง พิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ เกบ็รวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ชิ้น แต่น ามาจัด

แสดงปด้เพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ส่วนที่เหลือกจ็ะผลัดเปล่ียนกนัมาออกแสดง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย บริกำรท่ำนดว้ยเซ็ตเมนูอำหำรไทย 

น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั ARC DE TRIUMPH ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบญัชาให้สร้างเพ่ือเป็นเกยีรติ

แก่กองทพัของตนที่มชีัยในสงคราม และเพ่ือเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ย่ิงให้ดุจดั่งจอมจักรพรรดโิรมนัอสิระให้ท่าน

ปด้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอันมีชื่ อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก  

ถนนชองป์เอลิเซ่ ่ึ่งเป็นต้นแบบถนนราชด าเนนิ ถนนแฟชั่นที่มชีื่อเสยีง สองข้างถนนเป็นที่ตั้งของส านักงาน, สายการ

บนิ, บริษัท, ห้างร้าน, ภัตตาคาร, สถานที่ บนัเทงิชื่อดงัตลอดความยาวเกอืบสองกโิลเมตร .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เสิรฟ์ท่ำนดว้ยอำหำรสไตลย์โุรป  

ท่ีพกั  PULLMAN PARIS CENTRE BERCY หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 



  

วนัเสำรท่ี์ 13 สิงหำคม 2565       (9)      ปำรีส – สนำมบินปำรีส – สนำมบินอะบูดำบี  

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้แบบ SET BOX   

  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือเดนิทางกลับสู่ประเทศปทย  

10.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิอะบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS    

เท่ียวบินท่ี EY32  

19.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอะบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์  

22.35 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี EY 402D 

 

วนัอำทิตยท่ี์ 14 สิงหำคม 2565      (10)  สนำมบินสุวรรณภูม ิ

08.05 น.  เดนิทางถงึ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

 

******************************* 

 

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงและรำคำอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม   เนือ่งจำกสภำพอำกำศ  เวลำและ

สำยกำรบิน  ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ปม่มเีตยีงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

มตีัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

259,900.- 

248,900.- 

237,900.- 

226,900.- 

33,900.- 

90,500.- 

256,900.- 

245,900.- 

234,900.- 

223,900.- 

33,900.- 

90,500.- 

257,900.- 

246,900.- 

235,900.- 

224,900.- 

33,900.- 

90,500.- 

 

** อตัรำค่ำบริกำร ท่ีเสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผูเ้ดินทำงขั้นต ำ่ 10 ท่ำน ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ปม่มเีตยีงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ปด้รับคะแนนเพ่ิม) 

มตีัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่)  ปด้รับคะแนน  

2,569 

2,459 

2,349 

2,239 

339 

1,664 

2,569 

2,459 

2,349 

2,239 

339 

1,664 

 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดปด้สงูสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ปด้รับเป็นปปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมปด้รับคะแนนสะสมเป็นปปตามสมาชิกบตัรหลัก 



  

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ ปป-กลับชั้น BUSINESS CLASS เส้นทาง และสายการบนิที่ระบุในรายการ 

2. ค่าที่พัก 7 คนื ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุปว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั พร้อมอาหารเช้า 

3. ค่าวี่่าประเทศฝรั่งเศส 

4. ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

5. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ปด้ระบุในรายการ 

6. มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตตุลอดการเดนิทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัเิหตใุนวงเงนิ 

2,000,000 บาท 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน:    

“กำรจอง” กรุณำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 30,000.- บำท 

- ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อมิเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศปทย) จ ากดั 

- ช าระโดยเงนิสด 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟก่์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

 

ช่ือบญัชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ธนาคารกสกิรปทย  สาขา สขุมุวทิ 18 (เอก็เชน ทาวเวอร์)    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรงุปทย  สาขาย่อยอาคารเอก็เชน ทาวเวอร์   เลขที่  081-6-00318-1  บญัชีกระแสรายวัน 

 

กำรยกเลิก   

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิมดัจ า 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

 

หมำยเหตุ  

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคัญ  เนื่องจำกกำร

ท่องเท่ียวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำน

ปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำรใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ัดให ้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะปม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 14 วัน  



  

 บริษัทฯ จะปม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนื่องจากมสีิ่งผดิกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ

เอกสารเดนิทางปม่ถูกต้องหรือความประพฤตสิ่อปปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้า เมอืงพิจารณา

แล้ว  

 ทางบริษัทฯ ปม่อาจคืนเงินปห้ท่านปด้ปม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะปม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถานฑตูงดออกวี่่า 

อนัสบืเนื่องมาจากตวัผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะปม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศปทย  

 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานปม่น้อยกว่า 6 เดอืน (มหีน้าว่างที่ยังปม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้นปป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ ว  จ านวน 2 รปู ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายปว้ปม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจากฟิล์ม หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานที่ท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดอืน วันเข้าท างาน และวันที่ 

        อนุญาตให้ลางาน  

·       ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ปม่จ าเป็นต้องระบุว่าปปต่างประเทศ) กรณเีกษียณอายุ ใช้   

        ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

·       เจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบยีนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นส่วน กรณปีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสอืรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

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

สถานทูต) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  

(ปม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุาปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณีปม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสอืรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะ

ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออค่าใช้จ่าย  1.

ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธข์องผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบยีนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณทีี่อายุต ่ากว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหย่า (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทางปปต่างประเทศ ในกรณีที่เดก็อายุปม่เกนิ 20 ปี ปม่ปด้เดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางปปกับ

ท่านใดท่านหนึ่ง ท าที่เขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วี่่าหรือปม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทางปม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทางถูกปฏเิสธวี่่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวี่่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ปม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติปม่น่ารัก หรือมพีฤตกิรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ปม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวาย

ในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ปม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและทารกใน

ครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ปม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือปปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่

การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือปม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือ

หาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจปม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือปม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางปปด้วย (กรุณา

แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้

เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือปม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ปว้แล้ว แต่ปม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อปปที่แจ้งชื่อรอปว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางปม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวี่่าปด้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย

เพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวี่่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ปม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือ

คนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ปม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวี่่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวี่่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ปม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธปม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางปม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อปปในทาง

เสื่อมเสยี รวมถงึการที่มปิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้ เดินทางที่ประสงค์จะ่ื้ อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการ

ใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทาง่ื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ปป โดยปม่ปด้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ปม่สามารถออกเดนิทางปด้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ปม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ปฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางปม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดงักล่าวปม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ปม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางปด้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางปม่น้อย

กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามปฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณทีี่เกดิเหตจุ าเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงปฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถึงความ

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ปด้มากที่สดุ 



  

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการปด้รวมค่าเข้าชมปว้แล้ว หากในวันเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุปว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมปด้   

แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านปม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปด้ โดย

มใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ปม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

สามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางปปกบัคณะทวัร์หรือปม่กป็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นปปตามเงื่อนปขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ปม่สามารถเลือก

ต าแหน่งที่นั่งปด้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ

ต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีที่ปด้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ่ึ่งประสงค์จะเดนิทางปป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านปด้เดนิทางปป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 


