
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเท่ียวทวีปยุโรป เยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ท่ีชวนหลงใหล 
อิตาล ี– ฝรั่งเศส เพลิดเพลินกับความคลาสสิคของเส้นทางอิตาลีริเวีย
ร่า เยือนเมืองคานส์จุดหมายแห่งภาพยนตร์ นั่งรถไฟความเร็วสูงTGV 
สัมผัสดินแดนแห่งความศิวิไลซ์กรุงปารีส เท่ียวชมไฮไลท์สถานท่ี
ท่องเท่ียวส าคัญ หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประตูชัย ช้อปปิ้ งห้างดัง
ของมิลานและปารีส คัดสรรเมนูหลากหลายท่ีได้มาตรฐานและท่ีพักท่ี
แสนสะดวกสบาย พร้อมบริการท่ีประทับใจ 

 อิมเมจ ฮอลิเดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรา    

ก าหนดการเดินทาง : 2562 

14-22 JUL / 22-30 JUL 2019 
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วันแรกของการเดินทาง (1)  

สนามบนิสวุรรณภูมิ  

22.00 น.  คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4 แถว C เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทย (ประตูหมายเลข 2)โดยมเีจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

วันท่ีสองของการเดินทาง   (2)  

สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – แกลเลอเรีย วิตตอริโอ – ปาร์มา - วังพิลอต
ตา  

00.40 น.   ออกเดินทางสูม่ลิาน ประเทศอิตาลี โดยการบินไทย เทีย่วบินที ่TG940 

07.35  น.  คณะเดินทางถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี  (ใช้
ระยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง.....เวลาท้องถ่ินต่าง ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลัง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากรแล้วน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

น าท่านเข้าชม มหาวิหารดโูอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) ท่ีมสีถาปตัยกรรมแบบโกธิค 
ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ป ีการตกแต่งภายนอกเปน็หลังคายอดเรียวจ านวน 135 ยอด 
และมรูีปปั้ นหินอ่อนจากทกุยุคทกุสมยักว่า 2,245 ชิ้น โดยมนีักประพันธ์ชาวอังกฤษ เรียกวิหาร
ดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารท่ีสร้างเลียนแบบเม่น” เนื่องจากการตกแต่งด้านนอกเต็มไปด้วยหลังคา
ยอดแหลม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเปน็ท่ีระลึก 

จากนั้นน าท่านชม อาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 ท่ีเป็นอาคาร
ศูนย์การค้าทรงโบราณ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยในย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของมิลานท่ีหลากหลาย
ด้วยสนิค้าแบรนด์เนมท่ีคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คณุภาพของอิตาลี 

กลางวัน     บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์
ยุโรปแบบ 3 คอรส์ เมนูจานหลักปลาทะเลย่างราดซอส  

น าท่านเดินทางสูเ่มอืง ปารม์า (PARMA) เปน็เมอืงที่โด่งดังเรื่องอาหารอันดับต้นๆ ของ
อิตาลีโดยเฉพาะการผลิตชีสยอดนิยม “ชีสพาเมซาน” และแฮม “PARMA HAM”หลายชนิด น า
ท่านชมวัง PALAZZO DELLA PILOTTA ซึ่งภายในวังมีห้องแสดงภาพวาดและมี GALLERIA 
NAZIONALE ของสองสดุยอดศลิปนิแห่งเมอืงปาร์มา 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 
3 คอรส์ เมนูจานหลัก สเปเชยีลขาหมูอิตาเลยีน 

ทีพ่ัก  PALACE MARIA LUIGIA HOTEL PARMA หรอืเทยีบเท่า 
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วันท่ีสามของการเดินทาง   (3)  

ปาร์มา - สเปเซีย – ซิงเคว เทเร่ - ปอร์โตฟโิน - ราปาลโล 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝั่ งทะเลของ แคว้นลิกูเรยี ท่ีเปน็ย่านตากอากาศและรี
สอร์ท ท่ีนี่งดงามจนได้สมญาว่า อิตาเลียนริเวียรา่ มลัีกษณะภูมปิระเทศท่ีสวยงามแปลกตา เปน็
ภาพท่ีมเีสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทกุคนท่ีได้มาเยือน  

น าท่านเท่ียว เมืองสเปเซีย  (PROVINCE LA SPEZIA) เมืองท่ีได้รับการยกให้เป็น 
UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนั้นเป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของ
ประเทศอิตาลี  ชม ซงิเคว เทเร ่(CINQUE TERRE)  หมูบ่า้นสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 
คอรส์ เมนูจานหลัก กุ้งปลาหมึกทอดสไตล์เมดิเตอรเ์รเนยีน พรอ้มสลัดผักสไตล์ยุโรป 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน (PORTOFINO) ซึ่งเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการ
ขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ส าหรับนักท่องเท่ียว ท่ีนี่ เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก
ประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ต้ังเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวท่ีมี
ท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร  น าท่านเดินทางสู่เมือง ราปาลโล 
(RAPALLO) อีกหนึ่งเมอืงสวยริมฝั่ งทะเลของแคว้นลิกูเรีย  

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 
คอรส์ เมนูจานหลัก สเต็กปลาย่างรเิวยีรา่พรอ้มมันฝรั่ง 

ทีพ่ัก  GRAND HOTEL BRISTOL RAPALLO หรอืเทยีบเท่า 
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วันท่ีสีข่องการเดินทาง    (4)  

ราปาลโล – มอนติคาโล – นีซ – โบสถ์ ST.REPARATE - คานส ์

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมือง มอนติคาโล (MONTE CARLO)เขตรัฐอิสระโมนาโค ท่ีมีบ่อน
คาสิโนระดับโลกท่ีมีความหรูหราและมีความคลาสสิคเป็นอย่างมาก  ผ่านชมโบสถ์โมนาโค 
โบสถ์แห่งนี้เป็นท่ีซึ่งเจ้าชายเรนเนียร์ท่ี 2 และเจ้าหญิงเกรซ ทรงท าพิธีแต่งงานท่ีโบสถ์แห่งนี้ 
ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีแต่งงานของบ่าวสาวหลายคู่ในโมนาโค จากนั้นน า
ท่านเดินทางข้ามพรมแดนฝรั่งเศส-อิตาลี สูเ่มอืง เจนัว เมอืงท่าท่ีส าคัญอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี...  

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
แบบ 3 คอรส์ เมนูจานหลัก ปลาแซลมอนย่าง 

น าท่านเดินทางสู่เมือง นีซ (NICE) สถานท่ีตากอากาศระดับโลกริมฝั่ งทะเลเมดิเตอร์เร
เนียนอันสวยซึ้ง นีซในนามของราชินีแห่งริเวียร่าต้ังอยู่อย่างโดดเด่นริมอ่าว เบย์ เด ซานจ์  น า
ท่านชม โบสถ์ ST.-REPARATE ชมความสวยงามของรายละเอียดการตกแต่งสถาปัตยกรรม
ของโบสถ์ท่ีมีความหรูหรา โบสถ์แห่งนี้มีความยิ่งใหญ่และสวยงามท่ีสุดของเมืองนีซ ซึ่งแผ่น
กระเบื้องบนยอดโดมท าด้วยเซรามกิและมกีารตกแต่งภายในท่ีมีสสีนัสดใสโดยเพ่ิมการพ่นสีท่ีดู
แล้วสนุกสนานและสดชื่นอย่างที่สดุ... 

จากนั้นสู่ เมืองคานส์ (CANNES) เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งทางตอนใต้
ของฝรั่งเศส และเป็นสถานท่ีจัดงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติ ซึ่งทุกปีจะมีเหล่าดารา และ
บรรดาเศรษฐีมาท่องเท่ียวตากอากาศเปน็ประจ าทกุปี    

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี บรกิารท่านด้วยเซต็เมนูอาหารจนี 

ทีพ่ัก  NOVOTEL HOTEL CANNES MONTFLEURY หรอืเทยีบเท่า 
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วันท่ีหา้ของการเดินทาง       (5)  

คานส ์- PALAIS DES FESTIVALS – เอ็กซองโพรวองซ์ - อาวิญอง – พระราชวังสนัตะปาปา 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม PALAIS DES FESTIVALS สถานท่ีจัดเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เอ็กซองโพรวองซ์ (AIX-EN-PROVENCE) เมืองเก่าแก่ท่ีในอดีตเคยมี
ฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ เป็นศูนย์กลางของอ านาจ และความเจริญของ
แคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่ อเสียงของประเทศฝรั่งเศส...น าท่านชม ST. 
SAUVEUR CATHEDRAL วิหารประจ าเมือง (ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เป็นช่วงท่ี
เหมาะกับการเดินทางมาชมทุ่งลาเวนเดอร์ เนื่องจากอยู่ในระยะท่ีบานสะพรั่ง และเทศกาลลา
เวนเดอร์ใหญ่ๆ  ก็จะจัดในเดือนสงิหาคมด้วย) 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
แบบ 4 คอรส์ เมนูจานหลักซุปไก่ใส่มะเขือเทศสไตล์บอสเก้ พรอ้มข้าวและสลัดผลไม้สด 

จากนั้นเดินทางสู ่เมืองอาวิญอง (AVIGNON) เปน็หนึ่งในสามเมอืงหลักของแคว้นโพรว
องซ์ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแคว้นท่ีมีชื่อเสียงในทางบทกวีสมัยกลาง
และขนบธรรมเนียมในวัง ต้ังอยู่บนแม่น้า RHONE เมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่งศาสนจักรในยุค
แห่งการมีสันตะปาปา 2 พระองค์ จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ อดีตพระราชวังที่
ประทับของสันตะปาปา (PALACE OF THE POPES) โดยองค์กร UNESCO ได้จัดให้เป็นมรดก
โลกในด้านของมนุษยชาติ อดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกต้ังให้เป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ท่ีมีอิทธิพล
ต่อชาวคริสต์ท่ัวโลกในช่วงศตวรรษท่ี 14 การก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นใน ค.ศ. 
1335 และใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 20 ป ีภายใต้การน าขององค์สนัตะปาปา BENEDICT XII 
อดีตพระราชวังแห่งนี้จึงถือเป็นพระราชวังท่ีสร้างขึ้นในสไตล์กอธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  อิสระ
ให้ถ่ายรูปเปน็ท่ีระลึกตามอัธยาศยั ทางด้านหน้าของพระราชวังเปน็ท่ีต้ังของสะพาน แซ็ง เบเน
เซ (PONT ST.BENEZET) สญัลักษณข์องเมอืงอาวีญองเสน่ห์อันน่าประทับใจ 

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 4 
คอรส์ เมนูจานหลัก สเต็กปลาแซลมอนราดซอสซาวครมีฝรั่งเศส 

ทีพ่ัก AVIGNON GRAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันท่ีหกของการเดินทาง  (6)  

อาวิญอง - สถานรีถไฟความเร็วสงู – ปารีส – วิหารแพนธีออน - จัตรุัสคองคอร์ท 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เปล่ียนบรรยากาศในการเดินทาง โดยนั่ง
รถไฟด่วน TGV รถไฟขบวนใหญ่ท่ีเร็วท่ีสุด สัมผัสฝีจักรอันทรงพลังด้วยความเร็วกว่า 300 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเปน็มติิใหม ่

10.00 น.   ออกเดินทางสู่นครปารีส โดยรถไฟด่วนTGV  ในการเดินทางด้วยรถไฟใน
ยุโรปอย่างสะดวกสบาย พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกับท่ีนั่งแสนสบายระหว่างทางให้ชมวิว
ทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเสน้ทาง    

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเซ็ต
เมนูอาหารจนี 

น าท่านชม วิหารแพนธีออน (PANTHEON) หรือ พ็องเธอง (PANTHÉON) ในภาษา
ฝรั่งเศส เปน็มหาวิหารสขีาวท่ีต้ังอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ถกูออกแบบโดยอิงตามแพนธี
ออนของกรุงโรม มีความยิ่งใหญ่ สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม NEO-CLASSIC ตัวโดมใน
แพนธีออนมีความสูงถึง 83 เมตรระเบียงด้านบนของวิหารแพนธีออน มีความสูง 35 เมตรจาก
พื้นดิน จากนั้นชม จัตุรสัคองคอรท์ ท่ีซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนาง
มารีอังตัวเนต... อิสระให้ทกุท่านถ่ายภาพเปน็ท่ีระลึก 

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 
คอรส์ เมนูจานหลัก ปลาแซลมอนรมควันราดซอส 

ทีพ่ัก NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL หรอืเทยีบเท่า  
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วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง   (7)  

ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลฟูวร์ - ห้างแกลลอรี่ ราฟาเยสซ์ 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสมัผัสความยิ่งใหญข่อง ประตูชัย (ARC DE TRIUMPH) ท่ีนโปเลียน โบนาปารต์ 
มบีญัชาให้สร้างเพื่อเปน็ เกียรติแก่กองทัพของตนท่ีมีชัยในสงคราม และเพื่อเชิดชูฐานะของน
โปเลียนให้ยิ่งให้ดุจด่ังจอมจักรพรรดิโรมัน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
จากนั้นเดินทางสู่ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส าคัญของนครปารีสให้ท่านได้มี
ประสบการณอั์นน่าประทับใจของมหานครปารีส พร้อมถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เปน็ท่ีระลึก 
ชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอันมชีื่อเสยีงท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บริการท่านด้วยเซ็ต
เมนูอาหารไทย 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์(LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดว่าใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก ท้ังตัวอาคารสถานท่ีและผลงานท่ีน ามาจัดแสดง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงาน
มากกว่า 400, 000 ชิ้น แต่น ามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือก็จะ
ผลัดเปล่ียนกันมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่นด้วยปริามิด ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชม
ผลงานด้านศิลปะจากท่ัวโลก และท่ีส าคัญท่ีทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องการมาชม คือ 
ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินชี่ ปริศนาภาพวาดท่ี
ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมาย อาทิ ภาพวาด THE LAST 
SUPPER, THE VIRGINS OF THE ROCKS,  

น าท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ่ราฟาเยสซ์ ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปารีส  
เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมท่ีไม่มีจ าหน่ายในร้านปลอดภาษี อาทิ เสื้อผ้า น้าหอม เครื่องประดับ 
ยี่ห้อชื่อดังตามอัธยาศัย ได้เพลิดเพลินต่อกับการช้อปปิ้ งจุใจท่ี ร้านสินค้าปลอดภาษีท่ีบริการ
โดยคนไทย ต้ังแต่น้าหอม เครื่องส าอาง เครื่องหนัง  กระเปา๋ ฯลฯ 

 ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 4 
คอรส์ เมนูจานหลัก ซฟีู๊ดสไตล์ฝรั่งเศส 

ทีพ่ัก NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันท่ีแปดของการเดินทาง    (8) 

ปารีส – สนามบนิชาร์ลส ์เดอ โกล  

เช้า     บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสนามบนิปารีส เพื่อเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาให้ท่านได้ท า TAX 
REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน   

13.40 น.   ออกเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่
TG931 

 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง   (9) 

สนามบนิสวุรรณภูมิ 

 

05.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ....               

 

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

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบนิ ท้ังนีเ้พ่ือประโยชน์ของลกูค้าเปน็ส าคัญ 
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อัตราค่าบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิอ์อกเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป** 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเสน้ทาง และ สายการบนิท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

2.  ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3.  ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางไทย) 

4.  ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

5.  ค่ามคัคเุทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6.  ค่าประกันอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1.  ค่าใช้จ่ายสว่นตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ เปน็ต้น 

2.  ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

3.  ค่าท าหนังสอืเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดินทาง 

4.  ค่าภาษีน้ามนัท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บเพ่ิมอีก 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่ 175,900.- 172,900.- 173,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ ่1ท่าน) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ ่2 ท่าน ... มเีตียงเสริม ) 165,900.- 162,900.- 163,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ ่2 ท่าน ... ไมม่เีตียงเสริม ) 160,900.- 157,900.- 158,900.- 

พักเด่ียวเพ่ิม 36,000.- 36,000.- 36,000.- 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ)่ สว่นลดท่านละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณเีดินทางชั้น BUSINESS CLASS ช าระเพ่ิมท่านละ (ต๋ัวกรุ๊ป) 95,000.- 95,000.- 95,000.- 
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เง่ือนไขการช าระเงิน 
 

➢  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท  
• ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
• ช าระโดยเงินสด 
• ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
                ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรายวัน 
                    หรอื ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์     เลขที ่ 081-6-00318-1  บัญชกีระแสรายวัน  

➢ “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
การยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า 

     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบรกิาร 
    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมด 
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คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกสว่นลดได้สงูสดุ 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมท่ีได้รับเปน็ไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมได้รับคะแนนสะสมเปน็ไปตามสมาชิกบตัรหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่

เด็กอายุตา่กว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ ่1ท่าน) 

เด็กอายุตา่กว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ ่2 ท่าน ... มเีตียงเสรมิ ) 

เด็กอายุตา่กว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ ่2 ท่าน ... ไมม่เีตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 

มต๋ัีวแล้ว (ได้รับคะแนนโดยประมาณ)  
 

1729 

1679 

1629 

1579 

360 

1429 

1729 

1679 

1629 

1579 

360 

1429 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมปีระวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมพีฤติกรรมเปน็ท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไมร่ักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสรุา

บนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บรกิารแก่ท่านท่ีมเีด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย

บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธิประโยชนข์องท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไมช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนข์องผู้รว่ม

เดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมผู้ีเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืน

ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักรอ้ยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 

10. ในกรณท่ีีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อต๋ัว

เครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถกูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน 

เพ่ือขอค ายืนยันส าหรบัการออกเดินทางของทัวรน์ั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรอืช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ  ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได้ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
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14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่า

จะเปน็เพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทาง

ไมน่้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณท่ีีเกิดเหตุจ าเปน็หรือสดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุด

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

ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของ

สถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ี

ท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเปา๋เดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะ

ทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น*** 

21.  

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบรษัิทจะ
ค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ เน่ืองจากการท่องเทีย่วนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงินคืน ในกรณทีี่
ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บรกิารน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางในกรณทีีม่ผีู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ะแจ้งใหผู้้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

• บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมอืงหา้มผู้เดินทาง เน่ืองจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรอืส่ิงของหา้มน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเส่ือมเสยีหรอืด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว  

• ทางบรษัิทฯ ไม่อาจคืนเงินไหท่้านได้ไม่ว่าจ านวนท้ังหมดหรอืบางส่วน บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบ ในกรณทีีส่ถานฑูตงดออกวซีา่ อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

• บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ใหกั้บชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
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เอกสารส าหรบัการย่ืนวซี่า 

1.  หนังสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน (มหีน้าว่างที่ยังไมป่ระทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)   โปรดตรวจดอูย่างละเอียด (ถ้ามเีล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย) 

2.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสขีาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน  อัดจากฟล์ิม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 

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

·   พนักงานบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจากสถานท่ีท างานเปน็ภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันท่ีอนุญาตให้ลางาน  

·   ข้าราชการ ใช้หนังสอืรับรองต าแหน่งจากต้นสงักัดเปน็ภาษาอังกฤษ (ไมจ่ าเปน็ต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)  กรณเีกษียณอายุ ใช้ ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

·   เจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบยีนการค้า และหนังสอืรับรองจดหมายจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีมจ่ดทะเบยีน ใช้เอกสารการเสยีภาษี 

·   นักเรียน / นักศกึษา หนังสอืรับรองจากสถานการศกึษาเปน็ภาษาอังกฤษ ระบุชั้นเรียน 

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

a. กรณมีบีญัชีสว่นตัว ใช้จดหมายรับรองบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเปน็ภาษาอังกฤษ  

 (ไมร่ับกระแสรายวัน) และถ่ายส าเนาสมดุบญัชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเปน็ยอดปจัจุบนั)  

b. กรณไีมม่บีญัชีสว่นตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสอืรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเปน็ภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส าเนาสมดุบญัชี ย้อนหลัง 
6 เดือน (กรุณาปรับเปน็ยอดปจัจุบนั) และเอกสารผู้ออค่าใช้จ่าย  1.ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสติูบตัร ในกรณท่ีีอายุต่ากว่า 20 ป ี 

6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณท่ีีสมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้าม)ี 

7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่านั้น พร้อม
ส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม ่เปน็ดลุยพินิจของสถานฑูต มใิช่บริษัททัวร์ 

*** กรณก่ีอนเดินทางไมถึ่ง 10 วัน ผู้เดินทางถกูปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเปน็ต้องยึดมดัจ า 20,000 บาท เปน็ค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกต๋ัว 
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