
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANTIC OF RIVIERA 
ITALY - FRANCE 9D6N   

ขอน ำท่ำนท่องเท่ียวพกัผ่อนในเส้นทำงแสนสวย ประเทศอิตำลี – 
ฝรั่งเศส เส้นทำงสุดโรแมนติก อิตำเลียนและเฟร้นช์รเิวียรำ่ ควำม
ผสมผสำนอย่ำงลงตัว  ชมเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซิงเคว 
เทรเร่ เจนัว โมนำโค นีซ คำนส์ มำร์กเซย ชมสถำปัตยกรรมสุด
คลำสสิค เอ็กซอง โพรวองค์ อำวีญอง นีมส์ เยือนมิลำนเมืองแหง่
แฟชั่นนั่งรถไฟ TGV สู่มหำนครปำรีส หอไอเฟล ช้อปปิ้ งสินค้ำสุด
หรูย่ำนชองป์เอลิเซ่ บินตรงสะสมไมล์กับกำรบินไทย พร้อมท่ีพัก 
อำหำรและกำรบริกำรท่ีคุณประทับใจ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
6-14 สิงหำคม / 13-21 กันยำยน 2562 

http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081
tel:0866888081


 
 

วันแรกของกำรเดินทำง (1) 

กรุงเทพฯ - สวุรรณภูมิ 

22.00 น.  พร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกล้กับ
ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2พบกับเจ้ำหน้ำท่ี คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ณ บริเวณ หน้ำ
เคำน์เตอร์หมำยเลข C 

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2) 

มิลำน (อิตำล)ี – จัตุรสัดโูอโม่ – ช้อปปิ้ งแกลเลอเรยี วิตตอรโิอ -  ปำรม์ำ 

00.35 น.  ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย์ เทีย่วบิน TG940 
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 12 ชั่วโมง .... เวลำท้องถ่ินต่ำง ช้ำกว่ำเวลำประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

07.10 น.  ถึงสนำมบินมำเพลซ่ำ นครมิลำน ประเทศอิตำลี หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำ
เมอืง และศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศ ...   

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน หรือในภำษำอิตำลีเรียกว่ำ “MILANO” เมืองใหญ่อันดับ
สองของประเทศอิตำลี เมืองแห่งแฟชั่น และเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงท่ีส ำคัญเมืองหนึ่งของ
ยุโรป  น ำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) สถำปัตยกรรมแบบโกธิคท่ี
สมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก กำรตกแต่งภำยนอกเป็นหลังคำยอดเรียวจ ำนวน 135 ยอด 
และมีรูปปั้ นหินอ่อนจำกทุกยุคทุกสมัยกว่ำ 2,245 ชิ้น โดยมีนักประพันธ์ชำวอังกฤษชื่อ ดี เอช 
ลอว์เรนซ์ เรียกวิหำรดูโอโม่ว่ำเปน็ “วิหำรท่ีสร้ำงเลียนแบบเม่น” เนื่องจำกกำรตกแต่งด้ำนนอก
เต็มไปด้วยหลังคำยอดแหลม อิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัยในย่ำนช้อปปิ้ งใหญ่ของมิลำนท่ี
หลำกหลำยด้วยสินค้ำนำนำชนิดท้ังแบรนด์เนมท่ีเรำคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภำพของอิตำลี
เอง 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 

จำกนั้นเดินทำงสู่เมือง ปำรม์ำ (PARMA) เมืองในแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญำ มีชื่อเสยีงใน
ด้ำนกำรผลิตแฮม หลำยคนอำจเคยได้ยินชื่อชีสพำเมซำน  น ำท่ำนชมย่ำนส ำคัญของเมือง ลำน
กว้ำง PIAZZA GARIBALDI ปิอำซซ่ำ กำริบัลดี ชมโบสถ์ประจ ำเมือง DUOMO DI PARMA 
ภำยในมสีถำปตัยกรรมภำพเขียนบนผนังและเพดำนสวยงำมมำกมำย  

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก NH PARMA HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง (3) 

ปำรม์ำ – อิตำเลยีนรเิวยีรำ่ - ซงิเคว เทเร ่– เจนัว 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเท่ียวชมควำมงำมริมชำยฝั่ งทะเลของแคว้นลิกูเรยี ท่ีเป็นย่ำนตำกอำกำศและรี
สอร์ต ท่ีนี่งดงำมจนได้สมญำว่ำ   อิตำเลียนรเิวียรำ่ มีลักษณะภูมิประเทศท่ีสวยงำมแปลกตำ มี
ภูเขำสูงชันขนำบอยู่ชำยหำด ซึ่งบำงจุดสูงชัน 90 องศำ บำงตอนของภูเขำลำดเทมำจนถึง
ชำยหำด มีท้ังหำดทรำยขำวสวยและหำดกรวดท่ีงำมแปลกตำ มีภูมิทัศน์ท่ีงดงำมตำมธรรมชำติ 
ผสมผลำนกันของภูเขำ ทะเล เมืองท่ำคึกคัก และหมู่บ้ำนท่ีห่ำงไกลควำมเจริญ เป็นภำพท่ีมี
เสน่ห์ประทับใจของนักเดินทำงทุกคนท่ีได้มำเยือนอิตำเลียนริเวียร่ำ ขนำดท่ีนักประพันธ์เอก
ชำวอังกฤษ ชำร์ล ดิกเกนส ์กล่ำวว่ำ ชำยทะเลระหว่ำงเจนัวกับสเปเชียนั้นเปน็อิตำลีท่ีสวยท่ีสดุ  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  

น ำท่ำนเทียว ซงิเคว เทเร ่(CINQUE TERRE) 5 หมูบ่ำ้นสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรยี ซึ่ง
ท้ังหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (PROVINCE LA SPEZIA) ท้ังยังเป็นเมืองท่ีได้รับกำรยกให้เปน็ 
UNESCO WORLD HERITAGE เพรำะชำยหำด ทะเล ภูเขำ ในแถบนั้นเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของ
ประเทศอิตำลี  CINQUE TERRE แปลว่ำ 5 แผ่นดิน หรือ แผ่นดินท้ัง 5 ในภำษำอังกฤษ FIVE 
LANDS ไ ด้แ ก่  มอนเตรอสโซ  อัล  มำ เร  (MONTEROSSO AL MARE) / เมือง เวร์นำซซำ 
(VERNAZZA) / เมืองคอร์นีเลย (CORNIGLIA) / เมืองมำนำโรลำ (MANAROLA) และ เมืองริ
โอมจัจอร์เร (RIOMAGGIORE) น ำท่ำนเท่ียวชม หมูบ่ำ้น มำนำโรลำ (MANAROLA) และ  หมูบ่ำ้น
เวร์นำซซำ (VERNAZZA)  ท่ีมีควำมสวยงำมด้วยสีสนัของตัวอำคำรบำ้นเรือนท่ีต้ังอยู่ริมทะเล ... 
น ำคณะเดินทำงสู่เมือง ซำนตำ มำร์เกริตำ (SANTA MARGHERITA) อีกหนึ่งเมืองสวยริมฝั่ ง
ทะเลของแคว้นลิกูเรีย  

น ำท่ำนสู่เมืองเจนัว (GENOA) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของอิตำลีทำงภำคตะวันตกเฉียงเหนือ 
ชมเขตเมืองเก่ำศูนย์กลำงทำงประวัติศำสตร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป เป็นเมืองท่ีมีควำมรุ่งเรืองมำ
ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 11 มำจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลำงเทคโนโลยีและ
อุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ของอิตำล่ีได้แก่ เฟียต, อัลฟ่ำโรมีโอ, แลนเซีย น ำท่ำนชมมหำวิหำร
ประจ ำเมอืงสถำนท่ีประกอบศำสนพิธีอันงดงำมและศกัด์ิสิทธิ์ เปน็ท่ีเคำรพของท้ังคนในท้องถ่ิน
และนักท่องเท่ียวท่ัวไปท่ีมำเยือน 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง  

ทีพ่ัก NH COLLECTION GENOVA HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 

http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081
tel:0866888081


 
 

วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง (4) 

เจนัว – เฟรน้ซร์เิวยีรำ่ – โมนำโค – นซี – คำนส์ – มำรก์เซย 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ มลรัฐโมนำโค (MONACO) รัฐอิสระท่ีต้ังอยู่ทำงตอนใต้ของ
ประเทศฝรั่งเศส เป็นมลรัฐเล็กๆท่ีมีธรรมชำติรำยล้อม แต่ก็เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ชมควำมงำม
ของสถำนท่ีอันยิ่งใหญ่มำกมำยกลมกลืนไปกับธรรมชำติได้อย่ำงลงตัว เมืองมอนติคำร์โล 
(MONTE CARLO) เมืองหลวงของโมนำโค ท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องควำมหรูหรำของคำสิโน ชม
พระรำชวังแห่งโมนำโค (PRINCE’S PALACE OF MONACO) ซึ่งเป็นท่ีประทับของประมุข
แห่งรัฐโมนำโค ในปจัจุบนัชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของโมนำโค ซึ่งสำมำรถมองเห็นท่ำเรือซึ่งมเีรือ
ยอร์ชจอดอยู่เรียงรำยวิหำรโมนำโค ท่ีสร้ำงในรูปแบบนี้โอโรมำนซ ์เปน็ท่ีฝงัพระศพของเจ้ำหญงิ
เกรซแห่งโมนำโกและเจ้ำชำยเรนิเยร์ พระสวำมี อีกท้ังตำมสองข้ำงในเมือง เต็มไปด้วยอำคำร
บำ้นเรือนร้ำนค้ำ ท่ีมรูีปแบบสถำปตัยกรรมอันงดงำมต่ืนตำต่ืนใจ  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  

 น ำท่ำนเดินทำงชมเมืองนีซ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของฝรั่งเศสในแคว้นท่ีชื่อว่ำโพรว
องซ์แอลป์โกตดำซูร์ ริมฝั่ งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองท่ีมีสถำปัตยกรรมแบบเจนัวส์เด่น
ตระหง่ำนให้ผู้มำเยือนได้หลงใหล ชมจัตุรัสเมสซิน่ำ  ซึ่งประดับด้วยไม้ดอกนำนำพันธุ์  
ผลัดเปล่ียนไปตำมฤดูกำล นอกจำกนั้นยังมีน้ำพุสวยงำมและอำคำรทรงคลำสสกิต้ังอยู่เรียงรำย 
ซึ่งนิยมทำสีสันสดใสตำมแบบอำคำรสถำปัตยกรรมทำงตอนใต้ของฝรั่งเศส จำกนั้นน ำท่ำน
เดินทำงสู่เมืองคำนส์ CANNES เมืองแห่งเทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติท่ีจัดขึ้นประมำณเดือน
พฤษภำคมของทกุป ี หำกใครท่ีคล่ังไคล้ดำรำพลำดไมไ่ด้ท่ีกับกำรวัดรอยมอืดำรำคนโปรดท่ีหนำ้
ปำเล่ เด เฟสติวำล ท่ีเหล่ำดำรำชื่อดังท้ังหลำยได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นท่ีระลึก นอกจำกนี้
เมอืงคำนสย์ังมชีำยหำดท่ีโด่งดังท่ีรู้จักกันในนำม ชำยหำดริเวียร่ำท่ีเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหรำรมิ
ชำยหำด จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมำร์เซย์ MARSEILLE (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) เมืองนี้ยังมีแหล่งท่องเท่ียวทำงธรรมชำติมำกมำย ต้ังอยู่ริมหำดริเวียร่ำท่ีสวยงำม ซึ่งได้
ชื่อว่ำ เปน็ประตูเมดิเตอร์เรเนยีนของฝรั่งเศส เท่ียวชมเมืองท่ำเก่ำ OLD PORT ให้ท่ำนได้ซึมซบั
กล่ินอำยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จำกตัวเมืองท่ำนจะเห็นโบสถ์นอเทรอดำม เดอลำกำร์ด 
BASILIQUE NOTRE DAME LA GARDE โบสถ์ท่ีต้ังอยู่บนจุดสูงสุดของเมือง งดงำมไปด้วย
สถำปตัยกรรมท่ีเปน็เอกลักษณ ์ 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก  RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง (5) 

มำรก์เซย - เอ็กซซ์อ็งโพรวองซ ์–  อำวญีอง 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเอ็กซ์ซ็องโพรวองซ์ เดินไปยัง จัตุรัสแปร์เซอร์ (PLACE DES 
PRECHEURS) ท่ีมีสถำนท่ีส ำคัญๆ เช่น โบสถ์มำเดอลีน (EGLISE DE LA MADELEINE) และ
ศำลยุติธรรม (PALAIS DE JUSTICE) แถบนั้นมสีสีนัของตลำดนัด และแผงขำยสนิค้ำพ้ืนเมอืง มี
ต้ังแต่ผักสด ผลไม้ น้ำผ้ึง ไส้กรอก มะเขือ  เทศ น้ำมันมะกอก กระเทียม ไม้ดอกไม้ประดับ 
กุหลำบ ทำนตะวัน ฯลฯ ไปจนถึงแผงขำยของท่ีระลึก กลำงจัตุรัสมีเสำโอเบสิลก์อียิปต์ต้ังอยู่
เหนือน้ำพุ บนยอดปลำยเสำมีรูปปั้ นเป็นรูปนกอินทรีกำงปีก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนโปเลียน 
เมื่อครั้งหนีออกจำกเกำะเอลบำ ใน  กำรถูกจับเนรเทศครั้งแรก ใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลำงแล้ว
หลบหนีเข้ำสู่กรุงปำรีส ให้ท่ำนเท่ียวชมสถำนท่ีน่ำสนใจอย่ำง วิหำรแซงต์โซเวอร์ สร้ำงใน
ศตวรรษท่ี 5 ผ่ำนชม ลำเตอเยร์ พอลเซซำนน์ อันเป็นบ้ำนและห้องท ำงำนของ พอล เซซำนน์ 
จิตรกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำพวำดสีน้ำมัน ผลงำนส่วนใหญ่เป็นภำพวำดวิวสวยงำมในแคว้นโพรว
องซ์ น ำท่ำนชม ถนนมิรำโบ (LE COUR MIRABEAU) เป็นท่ีต้ังของร้ำนค้ำหรูและร้ำนกำแฟ
สไตล์ฝรั่งเศส น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอำวีญอง เมืองหลวงแห่งแคว้นโปร วองซ์ เมืองแห่งนี้
รุ่งเรืองไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมมำต้ังแต่ปี 1309 หลังจำกกำรย้ำยท่ีประทับ ของพระ  
สนัตปำปำ เมอืงนี้จึงกลำยเปน็ศนูย์กลำงทำงศำสนำ ศลิปะ อยู่นำนถึง 70 ปี 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  

น ำท่ำนชมปรำสำทพระ สันตปำปำ (PALACE OF THE POPES) ท่ีสร้ำงขึ้นในป ีค.ศ. 1335 เขำ้
ชมภำยใน POPES PALACE พระรำชวังแบบโกธิคท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรป พื้นท่ีกว่ำ 15,000 ตำรำง
เมตร เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ำชม กว่ำ 20 ห้องในส่วนท่ีเป็นโบสถ์ใหญ่ใน  วิหำร , สภำพระ
สันตปำปำ ท่ีมีภำพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย ช่ำงฝีมือเอกชำวอิตำเล่ียน แมธีโอ จีโอวำนเน็ตติ 
จำกนั้นไปชมสะพำน  แซ็ง เบเนเซ (PONT ST. BENEZET) แลนด์มำร์กของเมอืงอำวีญอง เสน่ห์
อันน่ำประทับใจเมื่อได้ไปสัมผัส หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำสะพำนแห่งเมืองอำวีญอง (PONT 
D’AVIGNON) สร้ำงเมื่อป ีค.ศ. 1177   

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก HOTEL MERCURE AVIGNON CENTRE หรอืเทยีบเทำ่ 
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วันทีห่กของกำรเดินทำง (6)  

อำวญีอง  - PONT DU GARD – รถไฟ TGV – ปำรสี – ช้อปปิ้ งแกลลอรี ่ลำฟำแยตต์ 

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนไปชมปง ดู กำร์ (PONT DU GARD) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ท่ีชำวโรมันสร้ำงเมื่อ 
2000 ปมีำแล้ว คือทำงสง่น้ำซึ่งมคีวำมยำว 275 เมตร สำมำรถสง่น้ำได้ 34.8  ล้ำนลิตรต่อวัน ปง
ดูกำร์ เป็นสะพำนส่งน้ำจุดหนึ่งในกำรส่งน้ำระหว่ำง ซึ่งมีระยะทำงถึง 50 กิโลเมตร ได้ขึ้น
ทะเบยีนเปน็มรดกโลกจำก UNESCO เมื่อป ี1985   

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  

12.28 น.  ออกเดินทำงสู่กรุงปำรีส โดยรถไฟด่วน TGV ในกำรเดินทำงด้วยรถไฟใน
ยุโรปอย่ำงสะดวกสบำย พักผ่อนอิริยำบถบนรถไฟกับท่ีนั่งแสนสบำยระหว่ำงทำงให้ชมวิว
ทิวทัศน์อันสวยงำมตลอดเสน้ทำง    

16.23 น.  เดินทำงถึงสถำนีรถไฟกรุงปำรีส  จำกนั้นน ำท่ำนสู ่หำ้งสรรพสินค้ำแกลเลอรี ่
ลำฟำแยตต์ ท่ีใหญท่ี่สดุในกรุงปำรีส เลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมท่ีไมม่จี ำหน่ำยในร้ำนปลอดภำษี 
อำทิ เสื้อผ้ำ น้ำหอม เครื่องประดับ ยี่ห้อชื่อดังตำมอัธยำศยั ได้เพลิดเพลินต่อกับกำรช้อปปิ้ งจุใจ
ท่ี ร้ำนสินค้ำปลอดภำษีท่ีบริกำรโดยคนไทย ต้ังแต่น้ำหอม เครื่องส ำอำง เครื่องหนัง กระเป๋ำ 
รองเท้ำ  เครื่อง กระเปำ๋ รองเท้ำ  

ค่ำ บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจนี  

ทีพ่ัก NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง (7)  

ปำรสี –  พิพิธภัณฑ์ลูฟ  - หอไอเฟล – ล่องเรอืบำโตมูซ – ปำรสี 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดว่ำใหญ่ท่ีสุดในโลก ท้ังตัวอำคำร
สถำนท่ีและผลงำนท่ีน ำมำจัดแสดง ตัวตึกท่ีอยู่รำยรอบนั้นเคยเปน็พระรำชวังมำก่อนพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงำนมำกกว่ำ 400, 000 ชิ้น แต่น ำมำจัดแสดงได้เพียง 40,000 ชิ้นเท่ำนั้น 
ส่วนท่ีเหลือก็จะผลัดเปล่ียนกันมำออกแสดง ตัวทำงเข้ำโดดเด่นด้วยปิรำมดิแก้ว ท่ีออกแบบโดย 
ไอ.เอ็ม.เป่ย สถำปนิกเชื้อสำยอเมริกัน-จีน... ให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรชมผลงำนด้ำน
ศิลปะจำกท่ัวโลก และท่ีส ำคัญท่ีทุกท่ำนมำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิ
ซ่ำ ผลงำนอันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนำโด ดำวินชี่ ปริศนำภำพวำดท่ียังไมส่ำมำรถหำ
ข้อสรุปได้ นอกจำกนี้ยังมผีลงำนอีกมำกมำย อำทิ ภำพวำด THE LAST SUPPER, THE VIRGINS 
OF THE ROCKS, ภำพเสรีภำพน ำประชำชน (LIBERTY LEADING THE PEOPLE) ผลงำนท่ี
เยี่ยมยอดของ เดอลำครัว (DELACROIX) ท่ีแสดงถึงกำรปฏิวัติในฝรั่งเศส 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน   

น ำท่ำนชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส ำคัญของนครปำรีส ให้ท่ำนได้มี
ประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจของมหำนครปำรีส พร้อมถ่ำยภำพอันน่ำประทับใจไว้เปน็ท่ีระลึก 
ชม จัตุรัสคองคอร์ท ท่ีซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีอังตัวเนต 
จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย (ARC DE TRIUMPH) ท่ีนโปเลียน โบนำปำร์ต มี
บัญชำให้สร้ำงเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพของตนท่ีมีชัยในสงครำม และเพื่ อเชิดชูฐำนะของ นโป
เลียนให้ยิ่งให้ดุจด่ังจอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกตำมอัธยำศัย  
จำกนั้นชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติคอันมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเปน็
ต้นแบบถนนรำชด ำเนิน ถนนแฟชั่นท่ีมีชื่อเสียง สองข้ำงถนนเป็นท่ีต้ังของส ำนักงำน, สำยกำร
บิน, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร, สถำนท่ี บันเทิงชื่อดังตลอดควำมยำวเกือบสองกิโลเมตร ... 
จำกนั้นน ำท่ำนล่องเรือ BATEAUX MOUEHES ชมควำมงำมของ “แม่น้ำแซนน์” ท่ีตัดผ่ำนใจ
กลำงกรุงปำรีส ชมทัศนียภำพของสองฝั่ งแมน่้ำ เพ่ือชมควำมงำมของสถำปตัยกรรมสองฟำกฝั่ ง
แมน่้ำในกรุงปำรีสและชื่นชมทัศนียภำพอันสวยงำมของสองฝั่ งแมน่้ำในยำมค่ำคืนให้ทกุท่ำน ได้
สมัผัสบรรยำกำศของชำวกรุงปำรีส ซึ่งเปน็แมน่้ำสำยหลักแห่งกรุงปำรีส   

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 

ทีพ่ัก NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง (8)  

ปำรสี - สนำมบิน – TAX REFUND 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

13.30 น.  ออกเดินทำงจำกสนำมบินชำร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส โดยกำรบินไทย 
เท่ียวบนิท่ี TG931 

 

วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง (9) 

กรุงเทพฯ - สนำมบินสุวรรณภูมิ 

05.30 น.  ถึงสนำมบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภำพ 
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อัตรำค่ำบรกิำร 

 

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 179,900.- 176,900.- 177,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

พักเด่ียวเพิ่ม 30,000.- 30,000 30,000.- 

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 32,000.-  32,000.- 32,000.- 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเสน้ทำง และ สำยกำรบนิท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบนิทกุแห่ง 

2.  ค่ำท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน  

3.  ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถือหนังสอืเดินทำงไทย) 

4.  ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5.  ค่ำมคัคเุทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 

6.  ค่ำประกันอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตำมกรมธรรม์ 

อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1.  ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศพัท์ เปน็ต้น 

2.  ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% และค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% 

3.  ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดินทำง 

4.  ค่ำภำษีน้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบนิเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
 

➢  “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท  
• ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
• ช ำระโดยเงินสด 
• ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
                ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรำยวัน 
                    หรอื ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์     เลขที ่ 081-6-00318-1  บัญชกีระแสรำยวัน  

➢ “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 
กำรยกเลิก  :   กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30  วันท ำกำร มิฉะน้ัน ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินมัดจ ำ 

     กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบรกิำร 
    กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงินท้ังหมด 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เด็กอำยุตำ่กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุตำ่กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุตำ่กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)  

1769 

1679 

1589 

1499 

300 

1449 

1769 

1679 

1589 

1499 

300 

1449 

 

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกสว่นลดได้สงูสดุ 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีได้รับเปน็ไปตำมยอดกำรช ำระจริง 
- สมำชิกบตัรเสริมได้รับคะแนนสะสมเปน็ไปตำมสมำชิกบตัรหลัก 
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หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมปีระวัติควำมประพฤติไมน่่ำรัก หรือมพีฤติกรรมเปน็ท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไมร่ักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ด่ืมสรุำ

บนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงสว่นใหญ ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมอีำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมคีวำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมใิช่กำรท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ

บำงเสน้ทำงอำจไมส่ะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณท่ีีมผู้ีเดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืน

ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณท่ีีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   14 วัน ขอหักรอ้ยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณท่ีีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิดค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อต๋ัว

เครื่องบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทกุกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่

ถกูต้อง, พกพำสิง่ของผิดกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤติสอ่ไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรท่ีมไิด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบนิ 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบนิภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน 

เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไมส่ำมำรถออกเดินทำง

ได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น 
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14. บริษัทฯ จะสง่ก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไมต่รงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไมว่่ำ

จะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก

เดินทำงไมน่้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยนัจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณท่ีีเกิดเหตุจ ำเปน็หรือสดุวิสยั อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ, กำร

นัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบติัเหตุ, ปญัหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้เพ่ือค ำนึงถึง

ควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสดุ 

15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของ

สถำนท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ี

ท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำม ี) เช่น กระเปำ๋เดินทำง ไมส่ำมำรถหักทอนเปน็สว่นลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะ

ทัวร์หรือไมก็่ได้ตำมอัธยำศยั 

18. ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำน

และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป 

20. เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น*** 

• รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบรษัิท
จะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ เน่ืองจำกกำรท่องเทีย่วนีเ้ป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบรษัิทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงินคืน ในกรณทีีท่่ำน
ปฏิเสธ หรอืสละสิทธิใ์นกำรใช้บรกิำรน้ันทีท่ำงทัวรจั์ดให ้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณ ีบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดข้ึน บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณทีี่
มผีู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยทีจ่ะแจ้งใหผู้้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน  

• บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เน่ืองจำกมส่ิีงผิดกฎหมำย หรอืส่ิงของห้ำมน ำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรอืควำมประพฤติส่อ
ไปในทำงเส่ือมเสยีหรอืด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเข้ำ เมืองพิจำรณำแล้ว  

• ทำงบรษัิทฯ ไม่อำจคืนเงินไหท่้ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนท้ังหมดหรอืบำงส่วน บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบ ในกรณทีีส่ถำนฑูตงดออกวซีำ่ อันสืบเน่ืองมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง  

• บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ใหกั้บชำวต่ำงชำติ หรอื คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081
tel:0866888081


 
 

เอกสำรส ำหรบักำรย่ืนวซี่ำ 

1.  หนังสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไมน่้อยกว่ำ 6 เดือน (มหีน้ำว่ำงท่ียังไมป่ระทับตรำ 2 หน้ำขึ้นไป)   โปรดตรวจดอูย่ำงละเอียด (ถ้ำมเีล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วย) 

2.  รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลังสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  อัดจำกฟล์ิม หรือโพลำรอยด์เท่ำนั้น 

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑูต 

·   พนักงำนบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจำกสถำนท่ีท ำงำนเปน็ภำษำอังกฤษ ระบุต ำแหน่ง อัตรำเงินเดือน วันเข้ำท ำงำน และวันท่ีอนุญำตให้ลำงำน  

·   ข้ำรำชกำร ใช้หนังสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสงักัดเปน็ภำษำอังกฤษ (ไมจ่ ำเปน็ต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ)  กรณเีกษียณอำยุ ใช้ ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·   เจ้ำของกิจกำร ใช้ส ำเนำทะเบยีนกำรค้ำ และหนังสอืรับรองจดหมำยจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีมจ่ดทะเบยีน ใช้เอกสำรกำรเสยีภำษี 

·   นักเรียน / นักศกึษำ หนังสอืรับรองจำกสถำนกำรศกึษำเปน็ภำษำอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑูต) 

a. กรณมีบีญัชีสว่นตัว ใช้จดหมำยรับรองบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเปน็ภำษำอังกฤษ  

 (ไมร่ับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมดุบญัชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเปน็ยอดปจัจุบนั)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนังสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ ำยส ำเนำสมุดบัญชี 
ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเปน็ยอดปจัจุบนั) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  1.ส ำเนำบตัรประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสมัพันธ์ของผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำสติูบตัร ในกรณท่ีีอำยุต่ำกว่ำ 20 ป ี 

6.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณท่ีีสมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคัญเปล่ียนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณท่ีีเด็กอำยุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกับท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ท ำท่ีเขต หรืออ ำเภอเท่ำนั้น พร้อม
ส ำเนำบตัรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม ่เปน็ดลุยพินิจของสถำนฑูต มใิช่บริษัททัวร์ 

*** กรณก่ีอนเดินทำงไมถึ่ง 10 วัน ผู้เดินทำงถกูปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเปน็ต้องยึดมดัจ ำ 20,000 บำท เปน็ค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกต๋ัว 
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