อิมเมจ ฮอลิเดย์ นำท่ำนท่องเทีย่ วพักผ่อนบิน BUSINESS CLASS สู่ยุโรปโดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS
กับเส้นทำงสุดโรแมนติค 2 ประเทศ อิตำลี-ฝรัง่ เศส ชมควำมสวยงำมหมู่บำ้ นในแคว้นริเวียร่ำ เยือนเมืองริมทะเล
ฝรัง่ เศส นีซและมำร์กเซย ชมสถำปัตยกรรมสุดคลำสสิค นังรถไฟ
่
TGV สู่มหำนครปำรีสชมหอไอเฟล
ช้อปปิ้ งทั้งมิลำนและปำรีส ลิ้ มลองเมนู อำหำรยุโรป พร้อมทีพ่ กั และกำรบริกำรสุดแสนประทับใจ
กำหนดกำรเดินทำง

5-14 สิงหำคม 2565

(เดินทำงโดยบิสสิเนสคลำส รับเพียง 10 ท่ำนเท่ำนั้น!!)

วันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2565
(1)
สุวรรณภูมิ - สนำมบินอะบู ดำบี
17.00 น.
คณะพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการ ETIHAD AIRWAYS พบ
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ รอต้ อนรับ
19.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่
EY407
23.10 น.
เดินทางถึง สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันเสำร์ที่ 6 สิงหำคม 2565 (2) สนำมบินอะบู ดำบี – สนำมบินมำเพลซ่ำ มิลำน – มหำวิหำรดูโอโม่ - แกลเลอเรีย วิตตอริโอ
- เมืองปำร์มำ - PALAZZO DELLA PILOTTA
03.10 น.
07.55 น.

นาท่านเดินทางต่อปปยัง สนามบินมาเพล่่า นครมิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เที่ยวบินที่ EY081
เดินทางถึง สนำมบินมำเพลซ่ำ นครมิลำน ประเทศอิตำลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว นาท่าน
เดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ... เข้ าสูเ่ มืองมิลาน
นาท่านชม มหำวิหำรดู โอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) ที่มีสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ใช้ ระยะเวลาการก่อสร้ างกว่า
427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็ นหลังคายอดเรียวจานวน 135 ยอด และมีรปู ปั้นหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245
ชิ้น โดยมีนักประพันธ์ชาวอังกฤษ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็ น “วิหารที่สร้ างเลียนแบบเม่น ” เนื่องจากการตกแต่งด้ าน
นอกเต็มปปด้ วยหลังคายอดแหลม อิสระให้ ท่านปด้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
จากนั้นนาท่านชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนู เอลที่ 2 ที่เป็ นอาคารศูนย์การค้ าทรงโบราณ อิสระช้ อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัยในย่านช้ อปปิ้ งใหญ่ของมิลานที่หลากหลายด้ วยสินค้ าแบรนด์เนมที่หรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลี

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยโุ รป
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองปำร์มำ PARMA (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่โด่ งดังเรื่อง
อาหารอันดับต้ นๆ ของอิตาลีโดยเฉพาะการผลิตชีสยอดนิยม “ชีสพาเม่าน” และแฮม “PARMA HAM”หลายชนิด
นาท่านชมวัง PALAZZO DELLA PILOTTA ่ึ่งภายในวังมีห้องแสดงภาพวาดและมี GALLERIA NAZIONALE
ของสองสุดยอดศิลปิ นแห่งเมืองปาร์มา

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยเมนู อำหำรสไตล์ยโุ รป
PALACE MARIA LUIGIA HOTEL PARMA หรือระดับเทียบเท่ำ

วันอำทิตย์ที่ 7 สิงหำคม 2565
(3)
เมืองปำร์มำ – ชมเมืองฟลอเร้นซ์ - ฟลอเร้นซ์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม
นาท่านเดินทางออกสู่ภาคกลางของประเทศ เขตแคว้นทอสคำน่ำ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่มเี มืองฟลอ
เร้ น่์ เป็ นเมืองหลวง นครที่ร่งุ เรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปอิตาลี เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นทัสกานี และเป็ นถึงเมือง
หลวงของราชอาณาจักรอิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นา้ อาร์โน มีประชากรแค่ 400,000
คนในเขตเมือง แต่ด้งั เดิมในยุคกลาง เคยเป็ นศูนย์กลางทางการค้ า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้ การปกครอง
ของตระกูล เมดิชิ ตลอดระยะทางท่ านจะปด้ สัม ผัส ร่ องรอยอารยธรรมของชาวอีท รัส กัน ที่อาศั ยอยู่ ม าตั้งแต่ ก่ อ น
คริสตกาล จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันเข้ ามาครอบครอง
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยโุ รป
นาท่านเข้ าสู่เขตเมืองเก่าของ ฟลอเร้นซ์ ที่ปด้ รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ ข้ นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.
1982 เดิน ชมความสวยงามบริเวณ จัตุรสั ดูโอโม ทีต้งั ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟิ เรนเ่่หรือฟลอเร้ น่์ ที่สวยงามและ
ยิ่งใหญ่ ่ึ่งเป็ นหนึ่งในต้ นแบบที่ ปมเคิล แองเจลโล ปด้ ใช้ ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเ่นต์ปีเตอร์ท่กี รุง
โรม เดินชมจัตุรสั ซิ กนอเรีย ที่สวยงามด้ วยประติมากรรมมากมายที่ต้ังเรียงรายอยู่ด้านหน้ าของพระราชวังเวคคิโอ
เดินต่อจนถึง สะพำนเก่ำเวคคิโอ ที่ทอดข้ ามแม่นา้ อาร์โน ่ึ่งอดีตเป็ นแหล่ งขายทองคาที่เก่าแก่ของฟลอเร้ น่์และ
ยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั้งเดิมปว้ ปด้ อย่างดี

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเซตเมนู อำหำรจี น
HILTON FLORENCE METROPOLE หรือเทียบเท่ำ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหำคม 2565
เช้ำ

เที่ยง

คำ่
ที่พกั

(4) ฟลอเร้นซ์ – หอเอนเมืองปิ ซ่ ำ - เมืองสเปเซี ย – หมู่บำ้ น MANAROLA –
หมู่บำ้ น VERNAZZA - เมืองซำนตำ มำร์เกอริตำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ ำ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แวะถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิ ซ่ ำ (Leaning
Tower of Pisa) หอระฆังสูงใหญ่ ท่่ี ่ึงตั้งอยู่ท่จี ัตุรัส Piazza del Duomo เมืองปิ ่า เป็ นหอระฆังที่สร้ างด้ วยหินอ่อนสี
ขาว ่ึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ความเอนเอียงของหอระฆัง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยโุ รป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ แคว้นลิกูเรีย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ที่เป็ นย่านตากอากาศและรีสอร์ท ที่น่ี
งดงามจนปด้ สมญาว่า อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมปิ ระเทศที่สวยงามแปลกตา เป็ นภาพที่มเี สน่ห์ประทับใจของนัก
เดินทางทุกคนที่ปด้ มาเยือน
นาท่านสู่ เมืองสเปเซี ย (LA SPEZIA) เมืองที่ปด้ รับการยกให้ เป็ น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด
ทะเล ภู เ ขา ในแถบนั้ น เป็ นพื้ นที่ อ นุ รั ก ษ์ ข องประเทศอิ ต าลี เดิ น ทางสู่ อุ ท ยาน CINQUE TERRE ชมหมู่ บ้ า น
MANAROLA หมู่บ้านที่มีสสี นั หลากสีมากที่สดุ หนึ่งในเมืองแลนด์มาร์คที่ต้องมาเก็บภาพ ชมหมู่บ้าน VERNAZZA
หมู่บ้านสวยติดทะเลบรรยากาศที่สดุ แสนจะโรแมนติค จึงปด้ รับสมญานามว่าเป็ น “ปข่มุกแห่ง Cinque Terre” จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซำนตำ มำร์เกอริตำ ลีกูเร (Santa Margherita Ligure)หนึ่งในเมืองพักผ่อนสวยริมฝั่งทะเล
ของแคว้ นลิกูเรียของอิตาลี
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรยุโรป
PARK SUISSE HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE หรือเทียบเท่ำ

วันอังคำรที่ 9 สิงหำคม 2565
(5) เมืองซำนตำ มำร์เกอริตำ - เมืองปอร์โตฟิ โน – เมืองนีซ – ย่ำนเมืองเก่ำนีซ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิ โน (PORTOFINO) ่ึ่งเป็ นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มชี ่ อื เสียงระดับ
โลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้ อมรอบด้ วยท่าเรือเล็กๆ จนปด้ รับการขนาดนามว่าเป็ น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” สาหรับ
นักท่องเที่ยว ที่น่เี ป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้ วยบ้ านเรือนหลากสีสนั

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยโุ รป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) สถานที่ตากอากาศระดับโลกริมฝั่งทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนอันสวย่ึ้ง นี่ในนามของราชินีแห่ งริเวียร่าตั้งอยู่อย่า งโดดเด่นริมอ่าว เบย์ เด ่านจ์ แวะถ่ายรูปเช็คอิน
กับป้ าย I Love NICE ที่เป็ นสัญ ลักษณ์แห่ งการเดินทางมาถึง ชม โบสถ์ ST.-REPARATE ชมความสวยงามของ
รายละเอียดการตกแต่งสถาปั ตยกรรมของโบสถ์ท่มี ีความหรูหรา โบสถ์แห่ งนี้มีความยิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดของ
เมืองนี่ จากนั้นให้ ท่านปด้ ชมย่ำนเมืองเก่ำนีซ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและยังเป็ นแหล่งอาหารอร่อย
ยอดนิยมของเมืองอีกด้ วย

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจี น บริกำรท่ำนด้วยเซตเมนู อำหำรจี น
RADISSON BLU HOTEL NICE หรือเทียบเท่ำ

วันพุธที่ 10 สิงหำคม 2565 (6)

เมืองนีซ – เมืองมำร์กเซย – PALAIS LONGCHAMP – มหำวิหำรมำร์กเซย –
ย่ำนท่ำเรือ VIEUX PORT

เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง มำร์กเซย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองท่าเก่าแก่ท่สี ุดของฝรั่งเศส สะสม
ประวัตศิ าสตร์มายาวนานกว่า 2,600 ปี นาท่านแวะ ถ่ายรูปกับ PALAIS LONGCHAMP สวนและสิ่งก่อสร้ างที่ถูก
สร้ างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของเมืองหลักจากแก้ วิกฤตปัญหาขาดนา้ ในอดีต

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยโุ รป
นาท่านชม มหำวิหำรมำร์กเซย (Marseille Cathedral La Major) มหาวิหารสปตล์นีโอปบแ่นปทน์ขนาดใหญ่ สมัย
ศตวรรษที่ 19 ที่ตกแต่งภายในอย่ างหรูหราด้ วยภาพฝาผนัง โมเสค และหินอ่อน ปด้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอนุสรณ์
สถานทางประวัตศิ าสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1906 จากนั้นนาท่านสู่ ย่ำนท่ำเรือเก่ำ Vieux Port เป็ นที่จอดเรือประมงสาคัญ
ของท้ องถิ่นและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ งของเมืองมาร์กเ่ย ที่ต้องแวะมา่ึม่ับบรรยากาศเมืองเก่าและกลิ่นอาย
ของน้าทะเล อิ สระให้ท่ำนได้เดิ น เล่น ถ่ำยรู ปมุ ม สวยๆ บริเวณท่ าเรื่อเก่านี้มีร้านอาหาร โรงแรม รวมถึงสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญหลายแห่ งตั้งอยู่รอบๆชื่อเสียง สองข้ างถนนเป็ นที่ต้ังของสานักงาน, สายการบิน, บริษัท, ห้ างร้ าน,
ภัตตาคาร,สถานที่บนั เทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรสไตล์พนเมื
ื้ อง
AC BY MARRIOTT HOTEL MARSEILLE PRADO VELODROME หรือเทียบเท่ำ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 2565 (7)
เช้ำ

09.36 น.

เมืองมำร์กเซย – สถำนีรถไฟเมืองมำร์กเซย – นังรถไฟ
่
TGV– ปำรีส –
วิหำรแพนธีออน - จัตุรสั คองคอร์ท
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟควำมเร็วสูง เปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง โดยนั่งรถปฟด่วน TGV สัมผัสฝี จักรอัน
ทรงพลังด้ วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ออกเดินทางสู่นครปารีส โดย รถไฟด่วน TGV GRANDE VITESSE ขบวนที่ 7822 พร้ อมพักผ่อนอิริยาบถบน
รถปฟกับที่น่งั แสนสบาย ่ึ่งระหว่างทางท่านจะปด้ ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของประเทศฝรั่งเศสตลอดเส้ นทาง

บ่ำย

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจี น บริกำรท่ำนด้วยเซ็ ตเมนู อำหำรจี น
นาท่านชม วิหำรแพนธีออน (PANTHEON) หรือ พ็องเธอง (PANTHÉON) ในภาษาฝรั่งเศส เป็ นมหาวิหารสีขาวที่
ตั้งอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ถูกออกแบบโดยอิงตามแพนธีออนของกรุงโรม มีความยิ่งใหญ่ สวยงามตามแบบ
สถาปั ตยกรรม NEO-CLASSIC ตัวโดมในแพนธีออนมีความสูงถึง 83 เมตรระเบียงด้ านบนของวิหารแพนธีออน มี
ความสูง 35 เมตรจากพื้นดิน จากนั้นชม จัตุรสั คองคอร์ท ที่่่งึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้ าหลุยส์ท่ี 16 และพระนาง
มารีองั ตัวเนต... อิสระให้ ทุกท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยโุ รป
PULLMAN PARIS CENTRE BERCY หรือเทียบเท่ำ

วันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2565 (8)
ปำรีส – ทรอกำเดโร – พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชยั - ถนนชองป์ เอลิเซ่
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ ทรอกำเดโร TROCADÉRO เป็ นชื่อเรียกรวมๆของพื้นที่ทางทางตะวันตกเฉียงเหนือของหอปอเฟลที่ถูกขั้น
กลางด้ วยแม่นา้ แ่น ให้ ท่านปด้ ถ่ายรูปคู่กบั หอปอเฟล ่ึ่งในจุดนี้เป็ นหนึ่งในจุดชมวิวหอปอเฟลที่ว่ากันว่าสวยงามที่สดุ
ด้ วย จากนั้นนาท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ท่จี ัดว่าใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ทั้งตัว
อาคารสถานที่และผลงานที่นามาจัดแสดง พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้เก็บรวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ชิ้น แต่นามาจัด
แสดงปด้ เพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็จะผลัดเปลี่ยนกันมาออกแสดง

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย บริกำรท่ำนด้วยเซ็ ตเมนู อำหำรไทย
นาท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตู ชยั ARC DE TRIUMPH ที่นโปเลียน โบนาปาร์ต มีบญ
ั ชาให้ สร้ างเพื่อเป็ นเกียรติ
แก่กองทัพของตนที่มชี ัยในสงคราม และเพื่อเชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ ย่งิ ให้ ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ ท่าน
ปด้ ถ่ า ยภาพเป็ นที่ ร ะลึ ก ตามอัธ ยาศั ย จากนั้ น ชมถนนสายโอ่ อ่ า โรแมนติ ค อัน มี ช่ ื อ เสีย งที่สุด แห่ ง หนึ่ ง ของโลก
ถนนชองป์ เอลิเซ่ ่ึ่งเป็ นต้ นแบบถนนราชดาเนิน ถนนแฟชั่นที่มชี ่ อื เสียง สองข้ างถนนเป็ นที่ต้งั ของสานักงาน, สายการ
บิน, บริษัท, ห้ างร้ าน, ภัตตาคาร, สถานที่ บันเทิงชื่อดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร ..

คำ่
ที่พกั

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เสิรฟ์ ท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ยโุ รป
PULLMAN PARIS CENTRE BERCY หรือเทียบเท่ำ

วันเสำร์ที่ 13 สิงหำคม 2565
(9) ปำรีส – สนำมบินปำรีส – สนำมบินอะบู ดำบี
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำแบบ SET BOX
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศปทย
10.30 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เที่ยวบินที่ EY32
19.00 น.
เดินทางถึง สนามบินอะบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
22.35 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402D
วันอำทิตย์ที่ 14 สิงหำคม 2565 (10)
สนำมบินสุวรรณภูมิ
08.05 น.
เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
*******************************
หมำยเหตุ

โปรแกรมกำรเดินทำงและรำคำอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนือ่ งจำกสภำพอำกำศ เวลำและ
สำยกำรบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ปม่มเี ตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตวั๋ แล้ ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ

ลูกค้ำปกติ
259,900.248,900.237,900.226,900.33,900.90,500.-

สมำชิกบัตรหลัก
256,900.245,900.234,900.223,900.33,900.90,500.-

สมำชิกบัตรเสริม
257,900.246,900.235,900.224,900.33,900.90,500.-

** อัตรำค่ำบริกำร ที่เสนอ เป็ นกำรคิดจำกกรณีผูเ้ ดินทำงขั้นตำ่ 10 ท่ำน **

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ปม่มเี ตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ปด้ รับคะแนนเพิ่ม)
มีตวั๋ แล้ ว (ผู้ใหญ่) ปด้ รับคะแนน
- สามารถใช้ คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดปด้ สงู สุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ปด้ รับเป็ นปปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมปด้ รับคะแนนสะสมเป็ นปปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมำชิกบัตรหลัก
2,569
2,459
2,349
2,239
339
1,664

สมำชิกบัตรเสริม
2,569
2,459
2,349
2,239
339
1,664

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ปป-กลับชั้น BUSINESS CLASS เส้ นทาง และสายการบินที่ระบุในรายการ
2. ค่าที่พัก 7 คืน ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุปว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน พร้ อมอาหารเช้ า
3. ค่าวี่่าประเทศฝรั่งเศส
4. ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ปด้ ระบุในรายการ
6. มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั เิ หตุในวงเงิน
2,000,000 บาท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง
2. ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรชำระเงิน:
“กำรจอง” กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 30,000.- บำท
- ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศปทย) จากัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟก่์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารกสิกรปทย สาขา สุขมุ วิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงปทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
กำรยกเลิก
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมำยเหตุ
 รายการอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่ า ช้ า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พั ก ในต่ า งประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภั ยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษั ทจะคานึ งถึงความสะดวกของผู้ เดิน ทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำร
ท่องเที่ยวนี้ เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำน
ปฏิ เสธ หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะปม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 14 วัน






บริษัทฯ จะปม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ
เอกสารเดินทางปม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อปปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ า เมืองพิจารณา
แล้ ว
ทางบริษัทฯ ปม่อาจคืนเงินปห้ ท่านปด้ ปม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะปม่รับผิดชอบ ในกรณีท่สี ถานฑูตงดออกวี่่า
อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
บริษัทฯ จะปม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศปทยงดออก เอกสารเข้ าเมือง ให้ กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศปทย

เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานปม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังปม่ประทับตรา 2 หน้ าขึ้นปป)
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วยคะ)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายปว้ ปม่เกิน 6 เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น
3. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ อื ของแต่ละสถานฑูต
· พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ าทางาน และวันที่
อนุญาตให้ ลางาน
· ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ปม่จาเป็ นต้ องระบุว่าปปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้
สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
· เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีปม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการเสียภาษี
· นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้นั เรียน
4. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ ือของแต่ละ
สถานทูต)
a. กรณีมบี ญ
ั ชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ
(ปม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั )
b. กรณีปม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะ
ออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปั จจุ บัน) และเอกสารผู้ออค่าใช้ จ่าย 1.
สาเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้ จ่าย
5. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า 20 ปี
6. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ ามี)
7. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางปปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุปม่เกิน 20 ปี ปม่ปด้ เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางปปกับ
ท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วี่่าหรือปม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางปม่ถงึ 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวี่่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา 20,000 บาท เป็ นค่าวี่่า -ค่ายกเลิกตัว๋

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติปม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของ
คนส่วนใหญ่ เช่น ปม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวาย
ในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อปปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือปม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจปม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น
ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือปม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางปปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือปม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ปว้ แล้ ว แต่ปม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อปปที่แจ้ งชื่อรอปว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
เดินทางปม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวี่่าปด้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวี่่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ปม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือ
คืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวี่่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวี่่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธปม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางปม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อปปในทาง
เสื่อมเสีย รวมถึงการที่มปิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะ่ื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการ
ใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้
เดินทาง่ื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ปป โดยปม่ปด้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้นั ๆ ปม่สามารถออกเดินทางปด้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ปฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางปม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวปม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ปม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางปด้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางปม่น้อย
กว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามปฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือ
สุด วิ สัย อาทิ การล่ า ช้ า ของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , อุ บั ติ เหตุ , ปั ญ หา
การจราจร ฯลฯ บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงปฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่ อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ปด้ มากที่สดุ

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการปด้ รวมค่าเข้ าชมปว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุปว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมปด้
แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านปม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปด้ โดย
มิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่ าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่ น กระเป๋ าเดิน ทาง ปม่ สามารถหั กทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน ปด้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางปปกับคณะทัวร์หรือปม่กป็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นปปตามเงื่อนปขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่ าง ๆ บริษัทฯ ปม่ สามารถเลือก
ตาแหน่ งที่น่ังปด้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่ีสุดภายใต้ ลักษณะ
ตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ปี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ่ึ่งประสงค์จะเดินทางปป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านปด้ เดินทางปป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

