
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนท่องเที่ยวพักผ่อนในเส้นทำงแสนสวย ประเทศอิตำลี-

ฝร่ังเศส เส้นทำงสุดโรแมนติก อิตำเลียนและเฟร้นซ์ริเวียร่ำ ควำม

ผสมผสำนอย่ำงลงตัว ชมเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซิงเคว เทรเร่ 

เจนัว โมนำโค นีซ คำนส ์มำร์กเซย ชมสถำปัตยกรรมสดุคลำสสคิ เอก็

ซอง โพรวองค์ อำวีญอง นีมส์ เยือนมิลำนเมืองแห่งแฟช่ัน นั่งรถไฟ

TGV สู่มหำนครปำรีส หอไอเฟล ช้อปป้ิงสนิค้ำสดุหรยู่ำนชองป์เอลิเซ่ 
บินตรงสะสมไมล์กับกำรบินไทย พร้อมที่พัก อำหำรและกำรบริกำรที่

คุณประทบัใจ 

ก ำหนดกำรเดินทำง :   

18-26 กุมภำพนัธ ์/ 18-26 มีนำคม / 1-9 เมษำยน / 

8-16 เมษำยน / 29 เมษำยน – 7 พฤษภำคม 2562 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

สนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ระหว่ำงประเทศขำออก(ชั้น4) 

ใกลก้บัประตทูำงเขำ้หมำยเลข 2 พบกบัเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่าน ณ บริเวณหนำ้เคำนเ์ตอรห์มำยเลข C 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (2) 

มิลำน(อิตำลี) – จตัรุสัดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิงแกลเลอเรยี วิตตอรโิอ – ปำรม์ำ 

 

00.35 น.  ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน 

 TG940 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั้วโมง) 

 07.10 น.  ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่ำนกำรตรวจคน

เข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศ... 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลาน หรือในภำษำอิตำลีเรียกว่ำ “MILANO” เมืองใหญ่

อนัดับสองของประเทศอิตำลี เมืองแห่งแฟชั่นและเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงที่ส  ำคัญเมืองหน่ึง

ของยุโรป  น ำท่ำนเข้ำชม มหาวิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL ) กำรตกแต่งภำยนอก

เป็นหลังคำยอดเรียวจ ำนวน 135 ยอด โดยมีนักประพันธช์ำวองักฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียก

วิหำรดูโอโม่ว่ำเป็น “วิหารที่สรา้งเลียนแบบเม่น” เน่ืองจำกกำรตกแต่งด้ำนนอกเต็มไปด้วย

หลังคำยอดแหลม อสิระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก... ชมอาคารแกลเลอเรีย  วิตตอริโอ  

เอ็มมานูเอลที ่2   ที่เป็นอำคำรศูนย์กำรค้ำทรงโบรำณ   อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัยในย่ำนช้อป

ป้ิงใหญ่ของมิลำนที่หลำกหลำยด้วยสนิค้ำนำนำชนิด 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

 จำกน้ันเดินทำงสู่เมือง ปารม์า (Parma) เมืองในแคว้นเอมีเลีย-โรมัญญำ มีชื่อเสยีงใน

ด้ำนกำรผลิตแฮม หลำยคนอำจเคยได้ยินชื่อชีสพำเมซำน  น ำท่ำนชมย่ำนส ำคัญของเมือง ลำน

กว้ำง Piazza Garibaldi ปิอำซซ่ำ กำริบัลดี ชมโบสถป์ระจ ำเมือง Duomo di Parma ภำยในมี

สถำปัตยกรรมภำพเขียนบนผนังและเพดำนสวยงำมมำกมำย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารสไตลท์อ้งถิน่ 

ทีพ่กั NH PARMA HOTEL หรือเทียบเท่า   



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  

ปำรสี – อิตำเลียนรเิวียรำ่ – ซิงเคว เทเร ่– เจนัว 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเที่ยวชมควำมงำมริมชำยฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย  ที่เป็นย่ำนตำกอำกำศ  และ

รีสอร์ต ที่น่ีงดงำมจนได้สมญำว่ำ อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภมิูประเทศที่สวยงำมแปลกตำ มี

ภูเขำสูงชันขนำบอยู่ชำยหำด ซ่ึงบำงจุดสูงชัน 90 องศำ บำงตอนของภูเขำลำดเทมำจนถึง

ชำยหำด มีทั้งหำดทรำยขำวสวยและหำดกรวดที่งำมแปลกตำ เป็นภำพที่มีเสน่ห์ประทบัใจของ

นักเดินทำงทุกคนที่ได้มำเยือนอติำเลียนริเวียร่ำ  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถ่ิน 

น ำท่ำนเที่ยว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้ำนสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซ่ึง

ทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับกำรยกให้เป็น 

UNESCO WORLD HERITAGE น ำท่ำนเที่ยวชม หมู่บา้น มานาโรลา (Manarola) และ  

หมู่บา้นเวรน์าซซา (Vernazza)  ที่มีควำมสวยงำมด้วยสสีันของตัวอำคำรบ้ำนเรือนที่ต้ังอยู่ริม

ทะเล ... น ำคณะเดินทำงสู่เมือง ซานตา มารเ์กริตา (Santa Margherita) อีกหน่ึงเมืองสวย

ริมฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย   

น ำท่ำนสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตำลีทำงภำคตะวันตกเฉียง

เหนือ ชมเขตเมืองเก่ำศูนย์กลำงทำงประวัติศำสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็นเมืองที่มีควำม

รุ่ งเรืองมำต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่  11 มำจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลำง

เทคโนโลยีและอตุสำหกรรมผลิตรถยนต์ของอิตำล่ีได้แก่ เฟียต, อลัฟ่ำโรมีโอ, แลนเซีย น ำท่ำน

ชมมหำวิหำรประจ ำเมืองสถำนที่ประกอบศำสนพิธอีันงดงำมและศักด์ิสิทธิ์ เป็นที่เคำรพของทั้ง

คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มำเยือน 

 

ค า่    บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยอาหารพื้ นเมือง 

ทีพ่กั   NH COLLECTION GENOVA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง (4)  

เจนัว – เฟรน้ซร์เิวียรำ่ – โมนำโค – นีซ – คำนส ์– มำรก์เซย 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ มลรัฐโมนาโค (Monaco) รัฐอิสระที่ ต้ังอยู่ทำงตอนใต้ของ

ประเทศฝร่ังเศส ชม โมนำโค เป็นมลรัฐเลก็ๆที่มีธรรมชำติรำยล้อม แต่กเ็ตม็ไปด้วยวัฒนธรรม 

ชมควำมงำมของสถำนที่อันยิ่งใหญ่มำกมำยกลมกลืนไปกบัธรรมชำติได้อย่ำงลงตัว เมืองมอน

ติคารโ์ล (Monte Carlo) เมืองหลวงของโมนำโค ที่มีช่ือเสียงในเร่ืองควำมหรูหรำของคำสิโน 

โรงแรมเดอะปำรีส ์โรงแรมสดุหรูของมอนติคำร์โล และอำหำรชั้นเลิศ ชมพระราชวงัแห่งโมนา

โค (Prince’s Palace of Monaco) ซ่ึงเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนำโค ในปัจจุบันชม

วิวทิวทศัน์โดยรอบของโมนำโค ซ่ึงสำมำรถมองเหน็ท่ำเรือซ่ึงมีเรือยอร์ชจอดอยู่เรียงรำยวิหำร

โมนำโค ที่สร้ำงในรูปแบบน้ีโอโรมำนซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้ำหญิงเกรซแห่งโมนำโกและ

เจ้ำชำยเรนิเยร์ พระสวำมี อกีทั้งตำมสองข้ำงในเมือง เตม็ไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนร้ำนค้ำ   

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถ่ิน 

น าท่านเดินทางชมเมืองนีซ เมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของฝรั ่งเศส เมืองท่ีมี

สถาปัตยกรรมแบบเจนัวส์เด่นใหผู้ม้าเยือนไดห้ลงใหล ชมจตัุรสัเมสซิน่ำ จตุัรัสซ่ึงประดับ

ดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ผลัดเปล่ียนไปตามฤดูกาล จากน้ันเดินทางสู่เมืองคำนส ์Cannes 

เมืองแห่งเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติท่ีจดัขึ้ นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี  หากใคร

ท่ีคลัง่ไคลด้าราพลาดไม่ไดท่ี้กบัการวดัรอยมือดาราคนโปรดท่ีหน้าปาเล่ เด เฟสติวาล เมือง

คานสย์งัมีชายหาดท่ีโด่งดงัท่ีรูจ้กักนัในนาม ชายหาดริเวียร่าท่ีเต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราริม

ชายหาด จากน้ันเดินทางสู่เมืองมำรเ์ซย ์Marseille (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เมืองท่าท่ีใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย จากตวัเมืองท่านจะเห็นโบสถน์อเท

รอดำม เดอลำกำรด์ Basilique Notre Dame La Garde โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็นองค์

ประธาน รวมทั้ง Cathedrale de la Major Marseille โบสถส์วยและยิ่งใหญ่อลงัการ  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ยอำหำรสไตลท์อ้งถ่ิน  

ทีพ่กั RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE หรอืเทยีบเทำ่ 



วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง (5)  

มำรก์เซย – เอ็กซซ็์องโพรวองซ ์– อำวีญอง 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซซ็์องโพรวองซ ์เดินไปยงั จตัรุสัแปรเ์ซอร ์(Place des 

Precheurs) ท่ีมีสถานท่ีส าคัญๆ เช่น โบสถม์ำเดอลีน (Eglise de la Madeleine) และศำล

ยุติธรรม (Palais de Justice) แถบน้ันมีสีสนัของตลาดนัด และแผงขายสินคา้พื้ นเมืองไป

จนถึงแผงขายของท่ีระลึก กลางจตุัรสัมีเสาโอเบสิลกอ์ียิปตต์ั้งอยู่เหนือน ้าพุ บนยอดปลายเสา

มีรูปป้ันเป็นรูปนกอินทรีกางปีก ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ของนโปเลียนเมื่อครั้งหนีออกจากเกาะเอล

บา ในการถูกจบัเนรเทศครั้งแรก ใชเ้มืองน้ีเป็นศนูยก์ลางแลว้หลบหนีเขา้สู่กรุงปารีส ใหท่้าน

เท่ียวชมสถานท่ีน่าสนใจอย่าง วิหำรแซงตโ์ซเวอร ์สรา้งในศตวรรษท่ี 5 ผ่านชม ลำเตอเยร ์

พอลเซซำนน์ อันเป็นบา้นและหอ้งท างานของ พอล เซซานน์ จิตรกรผู้เชี่ยวชาญดา้น

ภาพวาดสีน ้ ามนั น าท่านชม ถนนมิรำโบ (le cour Mirabeau) เป็นท่ีตั้งของรา้นคา้หรูและ

รา้นกาแฟสไตล์ฝรัง่เศส น าท่านเดินทางสู่  เมืองอำวีญอง เมืองหลวงแห่งแควน้โปร 

วองซ ์เมืองแห่งน้ีรุ่งเรืองไปดว้ยศิลปะและวฒันธรรมมาตั้งแต่ปี 1309 หลังจากการยา้ยท่ี

ประทบัของพระสนัตปาปา เมืองน้ีจึงกลายเป็นศนูยก์ลางทางศาสนา ศิลปะ อยู่นานถึง 70 ปี 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถ่ิน 

น าท่านชมปราสาทพระ สันตปาปา (Palace of The Popes) ท่ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1335 เขา้ชมภำยใน Popes Palace พระราชวังแบบโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป พื้ นท่ีกว่า 

15,000 ตารางเมตร เปิดใหนั้กท่องเท่ียวเขา้ชม กว่า 20 หอ้งในส่วนท่ีเป็นโบสถ์ใหญ่ใน  

วิหาร, สภาพระสนัตปาปา ท่ีมีภาพเขียนสีแบบเฟรสโก ้โดย ช่างฝีมือเอกชาวอิตาเล่ียน แมธี

โอ จีโอวานเน็ตติ จากน้ันไปชมสะพำน  แซ็ง เบเนเซ (Pont St. Benezet) แลนดม์ารก์ของ

เมืองอาวีญอง เสน่ห์อันน่าประทับใจเมื่อไดไ้ปสมัผัส หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่าสะพำนแห่ง

เมืองอำวีญอง (Pont d’Avignon) สรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1177   

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถ่ิน 

ทีพ่กั   HOTEL MERCURE AVIGNON CENTRE หรอืเทียบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง (6)  

อำวีญอง – Pont Du Gard – รถไฟ TGV – ปำรสี –ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลำฟำแยตต ์

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมปง ดู กำร ์(Pont du Gard) หน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ท่ีชาวโรมันสร้างเมื่อ 

2000 ปีมาแลว้ คือทางส่งน ้าซ่ึงมีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน ้าได ้34.8  ลา้นลิตรต่อ

วนั ปงดูการ ์เป็นสะพานส่งน ้าจุดหน่ึงในการส่งน ้าระหว่าง ซ่ึงมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 1985    

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถ่ิน   

12.28 น.   ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยรถไฟด่วน TGV ในการเดินทางดว้ยรถไฟ

ในยุโรปอย่างสะดวกสบาย พกัผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกบัท่ีนัง่แสนสบายระหว่างทางใหช้มวิว

ทิวทศัน์อนัสวยงามตลอดเสน้ทาง    

16.23 น.   เดินทำงถึงสถำนีรถไฟกรุงปำรีส  จำกน้ันน ำท่ำนสู่ หา้งสรรพสินคา้แกล

เลอรี่ ลาฟาแยตต ์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปำรีส เลือกซ้ือสินค้ำแบรนด์เนมที่ไม่มีจ ำหน่ำยในร้ำน

ปลอดภำษี อำท ิเสื้อผ้ำ น ำ้หอม เคร่ืองประดับ ยี่ห้อช่ือดังตำมอัธยำศัย ได้เพลิดเพลินต่อกับ

กำรช้อปป้ิงจุใจที่ ร้ำนสินค้ำปลอดภำษีที่บริกำรโดยคนไทย ต้ังแต่น ำ้หอม เคร่ืองส ำอำง เคร่ือง

หนัง กระเป๋ำ รองเท้ำ  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี  

ทีพ่กั  NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีเ่จด็ของกำรเดินทำง (7)  

ปำรสี – พพิธิภณัฑล์ฟู – หอไอเฟล – ล่องเรอืบำโตมูซ – ปำรสี 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑล์ูฟ พิพิธภณัฑท่ี์จดัว่าใหญ่ท่ีสุดในโลก เก็บรวบรวม

ผลงานมากกว่า 400, 000 ชิ้ น แต่น ามาจดัแสดงไดเ้พียง 40,000 ชิ้ นเท่าน้ัน ส่วนท่ีเหลือก็

จะผลัดเปล่ียนกนัมาออกแสดง และท่ีส าคญัท่ีทุกท่านมาพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีตอ้งการมาชม คือ 

ภาพวาดโมนาลิซ่า  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ยอำหำรทอ้งถ่ิน 

น าท่ำนชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส ำคัญของนครปำรีส ชม จัตุรสั

คองคอรท์ ที่ซ่ึงเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยสท์ี่ 16 และพระนำงมำรีองัตัวเนต จำกน้ันชม

ควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำง

เพ่ือเป็นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม จำกน้ันชม ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็น

ต้นแบบถนนรำชด ำเนิน ถนนแฟช่ันที่มีช่ือเสียง น ำท่ำนล่องเรือ Bateaux Mouehes ชมควำม

งำมของ “แม่น ำ้แซนน์” ที่ตัดผ่ำนใจกลำงกรุงปำรีส ชมทศันียภำพของสองฝั่งแม่น ำ้อนัสวยงำม 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ยอำหำรพื้ นเมือง 

ทีพ่กั  NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง (8)  

ปำรสี – สนำมบิน – Tax Refund 

 เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

13.30  น.  ออกเดินทางจากสนำมบินชำรล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส โดยสาย

การบินไทย เทีย่วบิน ที ่TG931 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง (9)  

กรุงเทพฯ 

5.30 น.  เดนิทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่ำนละ  159,900.- 156,900.- 157,900.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 151,900.- 148,900.- 149,900.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 143,900.- 140,900.- 141,900.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 136,900.- 133,900.- 134,900.- 

พักเด่ียวเพ่ิม 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่ำนละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

 

 

https://www.imageholiday.com/packagetour-country.asp?pkgid=102


 

หมายเหตุ 

* ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิออกเดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป * 

*กรณอีอกเดินทางผูใ้หญ่ 10-14 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บเพิม่ท่านละ 15,000 บาท * 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่านละ 30,000.- บาท   

ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ชื่อบัญชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

 “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน 

 

 

 

 

https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=1008&PeriodID=3244


 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเด่ียวเพ่ิม (ได้รับคะแนนเพ่ิม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  

1569 

1489 

1409 

1339 

280 

1269 

1569 

1489 

1409 

1339 

280 

1269 

 

 สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

 คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

 สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถอืหนังสอืเดินทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมัคคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 

6. ค่ำประกนัอบุัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดินทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ด่ืม

สรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อืน่, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอืน่เพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอืน่ใดอนัมิใช่กำรท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ

บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) 

โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสิทธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทำงท่ำนอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทวัร์

อืน่ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนช่ือ

ตัว๋เคร่ืองบินเท่ำน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่

ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผดิกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสือ่มเสยี รวมถงึกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน 



13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซ้ือตัว๋หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออก

เดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเหน็ว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่

ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน

, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อบุัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี

เพ่ือค ำนึงถงึควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของ

สถำนที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่

ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับ

คณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่

ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

หมำยเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะ

ค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจำกกำรทอ่งเทีย่วน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจำ่ยกบับรษิัทตวัแทนในตำ่งประเทศ ทำ่นไม่สำมำรถทีจ่ะเรียกรอ้งเงินคืน 

ในกรณีทีท่ำ่นปฏิเสธ หรอืสละสิทธิ์ในกำรใชบ้รกิำรนั้นทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วนั  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือความประพฤติส่อไป

ในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้ เมืองพิจารณาแลว้  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไหท่้านไดไ้ม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย  



 

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึ้ นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ยคะ) 

2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว  จ านวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อดัจากฟิลม์ หรือโพลารอยดเ์ท่าน้ัน 

3.  หลกัฐานการงาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื่อของแต่ละสถานฑตู 

·       พนักงานบริษัท ใชห้นังสือรบัรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน วนัเขา้ท างาน และวนัท่ี 

        อนุญาตใหล้างาน  

·       ขา้ราชการ ใชห้นังสือรบัรองต าแหน่งจากตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ (ไม่จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ)  กรณีเกษียณอายุ ใช ้  

        ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

·       เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรบัรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลกัฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรบัรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ื่อของแต่ละสถานฑตู) 

a. กรณีมีบญัชีส่วนตวั ใชจ้ดหมายรบัรองบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  

(ไม่รบักระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ใหบุ้คคลในครอบครวัท าหนังสือรบัรองการนัตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษและระบุว่าจะออกค่าใชจ่้ายให ้และถ่ายส าเนาสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 6 เดือน 

(กรุณาปรบัเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสารผูอ้อค่าใชจ่้าย  1.ส าเนาบตัรประชาชน 2.หลกัฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสมัพนัธข์องผูอ้อกค่าใชจ่้าย 

5.  ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาสติูบตัร ในกรณีท่ีอายุต า่กว่า 20 ปี  

6.  ส าเนาใบส าคญัสมรส , หรือหย่า (กรณีท่ีสมรสแลว้ หรือหย่าแลว้) ส าเนาใบส าคญัเปล่ียนชื่อ หรือนามสกุล (ถา้มี) 

7.  หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขต หรืออ าเภอเท่าน้ัน พรอ้ม

ส าเนาบตัรประชาชน 

*** การพิจารณาวา่จะใหว้ีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑตู มิใชบ้ริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วนั ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นตอ้งยึดมดัจ า 20,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋  

 

 

 


