
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเท่ียวทวีปยุโรป เยือนมหานครแห่งมนต์เสน่ห์ท่ีชวนหลงใหล 
อิตาลี – ฝรั่งเศส เพลิดเพลินกับความคลาสสิคของเส้นทางอิตาลี
ริเวียร่า เยือนเมืองคานส์จุดหมายแห่งภาพยนตร์ น่ังรถไฟความเร็ว
สูงTGV สัมผัสดินแดนแห่งความศิวิไลซ์กรุงปารีส เท่ียวชมไฮไลท์
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประตูชัย ช้อป
ป้ิงห้างดังของมิลานและปารีส คัดสรรเมนูหลากหลายท่ีได้
มาตรฐานและท่ีพักท่ีแสนสะดวกสบาย พร้อมบริการท่ีประทับใจ 

 อิมเมจ ฮอลิเดย์  แล้วคุณ...จะรักเรา    

ก าหนดการเดินทาง : 2562 

5-13 JUL / 9-17 AUG /  
30 AUG -7 SEP /  27 SEP -5 OCT 

 

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


  

วันแรกของการเดินทาง (1)  

สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.  คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4 แถว C เคาน์เตอร์สาย

การบินไทย (ประตูหมายเลข 2)โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกแก่ท่าน 

วันทีส่องของการเดินทาง (2)  

สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – แกลเลอเรยี วิตตอรโิอ – ปารม์า - 
วังพิลอตตา  

00.40 น.   ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG940 

07.35 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี (ใช้
ระยะเวลาการเดินทาง 12 ช่ัวโมง.....เวลาท้องถ่ินต่าง ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 
ช่ัวโมง) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับ
อากาศ 

น าท่านเข้าชม มหาวิหารดูโอโม่ (Duomo cathedral) ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างกว่า 427 ปี การตกแต่งภายนอกเป็นหลังคายอดเรียว
จ านวน 135 ยอด และมีรูปป้ันหินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ช้ิน โดยมีนัก
ประพันธ์ชาวอังกฤษ เรียกวิหารดูโอโม่ว่าเป็น “วิหารท่ีสร้างเลียนแบบเม่น” เน่ืองจาก
การตกแต่งด้านนอกเต็มไปด้วยหลังคายอดแหลม อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
           จากน้ันน าท่านชม อาคารแกลเลอเรยี วิตตอรโิอ เอ็มมานูเอลที ่2 ท่ีเป็นอาคาร
ศูนย์การค้าทรงโบราณ อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยในย่านช้อปป้ิงใหญ่ของมิลานท่ี
หลากหลายด้วยสินค้าแบรนด์เนมท่ีคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพของอิตาลี 

กลางวัน     บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหาร
สไตล์ยุโรปแบบ 3 คอรส์ เมนูจานหลักปลาทะเลย่างราดซอส  

น าท่านเดินทางสู่เมือง ปาร์มา (Parma) เป็นเมืองท่ีโด่งดังเร่ืองอาหารอันดับ
ต้นๆ ของอิตาลีโดยเฉพาะการผลิตชีสยอดนิยม “ชีสพาเมซาน” และแฮม “Parma 
Ham”หลายชนิด  น าท่านชมวัง Palazzo Della Pilotta ซ่ึงภายในวังมีห้องแสดง
ภาพวาดและมี Galleria Nazionale ของสองสุดยอดศิลปินแห่งเมืองปาร์มา 

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์
ยุโรปแบบ 3 คอรส์ เมนูจานหลัก สเปเชยีลขาหมูอิตาเลยีน 

ทีพ่ัก  PALACE MARIA LUIGIA HOTEL PARMA หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ามของการเดินทาง   (3)  

ปารม์า - สเปเซยี – ซิงเคว เทเร ่- ปอรโ์ตฟิโน - ราปาลโล 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเท่ียวชมความงามริมชายฝ่ังทะเลของ แคว้นลิกูเรีย ท่ีเป็นย่านตาก
อากาศและรีสอร์ท ท่ีน่ีงดงามจนได้สมญาว่า อิตาเลียนริเวียร่า มีลักษณะภูมิประเทศท่ี
สวยงามแปลกตา เป็นภาพท่ีมีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนท่ีได้มาเยือน  

น าท่านเท่ียว เมืองสเปเซีย (Province La Spezia) เมืองท่ีได้รับการยกให้เป็น 
UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบน้ันเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์
ของประเทศอิตาลี  ชม ซิงเคว เทเร ่(Cinque terre)  หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกู
เรีย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรป
แบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก กุ้งปลาหมึกทอดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน พร้อมสลัดผัก
สไตล์ยุโรป 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองปอรโ์ตฟิโน (Portofino) ซ่ึงเป็นเมืองท่าแห่งชายทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จน
ได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ส าหรับนักท่องเท่ียว ท่ีน่ีเป็นเมือง
เล็กๆ น่ารักประกอบด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน ต้ังเบียดเสียดกันไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม
โอบล้อมอ่าวท่ีมีท่าเรือยอร์ชจอดเต็มไปหมด จนได้เวลาอันสมควร  น าท่านเดินทางสู่
เมือง ราปาลโล (Rapallo) อีกหน่ึงเมืองสวยริมฝ่ังทะเลของแคว้นลิกูเรีย  

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 
3 คอรส์ เมนูจานหลัก สเต็กปลาย่างรเิวียรา่พรอ้มมันฝรั่ง 

ทีพ่ัก  GRAND HOTEL BRISTOL RAPALLO หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ีข่องการเดินทาง    (4)  

ราปาลโล – มอนติคาโล – นซี – โบสถ์ St.Reparate - คานส์ 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมือง มอนติคาโล (Monte carlo)เขตรัฐอิสระโมนาโค ท่ีมี
บ่อนคาสิโนระดับโลกท่ีมีความหรูหราและมีความคลาสสิคเป็นอย่างมาก  ผ่านชมโบสถ์
โมนาโค โบสถ์แห่งน้ีเป็นท่ีซ่ึงเจ้าชายเรนเนียร์ท่ี 2 และเจ้าหญิงเกรซ ทรงท าพิธี
แต่งงานท่ีโบสถ์แห่งน้ี ปัจจุบันโบสถ์แห่งน้ีถูกใช้เป็นสถานท่ีท าพิธีแต่งงานของบ่าวสาว
หลายคู่ในโมนาโค จากน้ันน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนฝร่ังเศส-อิตาลี สู่เมือง เจนัว 
เมืองท่าท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของอิตาลี...  

กลางวัน    บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์
ยุโรปแบบ 3 คอรส์ เมนูจานหลัก ปลาแซลมอนย่าง 

น าท่านเดินทางสู่เมือง นีซ (Nice) สถานท่ีตากอากาศระดับโลกริมฝ่ังทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนอันสวยซ้ึง นีซในนามของราชินีแห่งริเวียร่าต้ังอยู่อย่างโดดเด่นริมอ่าว เบย์ 
เด ซานจ์  น าท่านชม โบสถ์ St.-Reparate ชมความสวยงามของรายละเอียดการ
ตกแต่งสถาปัตยกรรมของโบสถ์ท่ีมีความหรูหรา โบสถ์แห่งน้ีมีความย่ิงใหญ่และ
สวยงามท่ีสุดของเมืองนีซ ซ่ึงแผ่นกระเบ้ืองบนยอดโดมท าด้วยเซรามิกและมีการ
ตกแต่งภายในท่ีมีสีสันสดใสโดยเพิ่มการพ่นสีท่ีดูแล้วสนุกสนานและสดช่ืนอย่างท่ีสุด... 

จากน้ันสู่ เมืองคานส์ (Cannes) เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงทาง
ตอนใต้ของฝร่ังเศส และเป็นสถานท่ีจัดงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติ ซ่ึงทุกปีจะมี
เหล่าดารา และบรรดาเศรษฐีมาท่องเท่ียวตากอากาศเป็นประจ าทุกปี    

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเซ็ต
เมนูอาหารจนี 

ทีพ่ัก  NOVOTEL HOTEL CANNES MONTFLEURY หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห้่าของการเดินทาง        (5)  

คานส์ - PALAIS DES FESTIVALS – เอ็กซองโพรวองซ์ - อาวิญอง – พระราชวัง
สันตะปาปา 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านชม PALAIS DES FESTIVALS สถานท่ีจัดเทศกาลภาพยนตร์เมือง
คานส์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เอ็กซองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) เมืองเก่าแก่ท่ี
ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์ เป็นศูนย์กลางของอ านาจ 
และความเจริญของแคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
ฝร่ังเศส...น าท่านชม ST. SAUVEUR CATHEDRAL วิหารประจ าเมือง 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์
ยุโรปแบบ 4 คอร์ส เมนูจานหลักซุปไก่ใส่มะเขือเทศสไตล์บอสเก้ พร้อมข้าวและ
สลัดผลไม้สด 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองอาวิญอง (Avignon) เป็นหน่ึงในสามเมืองหลักของ
แคว้นโพรวองซ์ ซ่ึงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นแคว้นท่ีมีช่ือเสียง
ในทางบทกวีสมัยกลางและขนบธรรมเนียมในวัง ต้ังอยู่บนแม่น้า Rhone เมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์แห่งศาสนจักรในยุคแห่งการมีสันตะปาปา 2 พระองค์ จากน้ันน าท่านชม
ความสวยงามของ อดตีพระราชวังทีป่ระทับของสันตะปาปา (Palace of the Popes) 
โดยองค์กร UNESCO ได้จัดให้เป็นมรดกโลกในด้านของมนุษยชาติ อดีตพระราชวังแห่ง
น้ีถูกต้ังให้เป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ท่ีมีอิทธิพลต่อชาวคริสต์ท่ัวโลกในช่วงศตวรรษท่ี 14 
การก่อสร้างพระราชวังแห่งน้ีเร่ิมสร้างข้ึนใน ค.ศ. 1335 และใช้เวลาในการสร้างนาน
กว่า 20 ปี ภายใต้การน าขององค์สันตะปาปา Benedict XII อดีตพระราชวังแห่งน้ีจึงถือ
เป็นพระราชวังท่ีสร้างข้ึนในสไตล์กอธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป  อิสระให้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
ตามอัธยาศัย ทางด้านหน้าของพระราชวังเป็นท่ีต้ังของสะพาน แซ็ง เบเนเซ (Pont 
St.Benezet) สัญลักษณ์ของเมืองอาวีญองเสน่ห์อันน่าประทับใจ 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 
4 คอรส์ เมนูจานหลัก สเต็กปลาแซลมอนราดซอสซาวครมีฝรั่งเศส 

ทีพ่ัก AVIGNON GRAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห่กของการเดินทาง    (6)  

อาวิญอง - สถานรีถไฟความเรว็สูง – ปารสี – วิหารแพนธอีอน - จัตุรสัคองคอรท์ 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง เปล่ียนบรรยากาศในการเดินทาง 
โดยน่ังรถไฟด่วน TGV รถไฟขบวนใหญ่ท่ีเร็วท่ีสุด สัมผัสฝีจักรอันทรงพลังด้วย
ความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงนับเป็นมิติใหม่ 

10.00 น.   ออกเดินทางสู่นครปารีส โดยรถไฟด่วนTGV  ในการเดินทางด้วย
รถไฟในยุโรปอย่างสะดวกสบาย พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟกับท่ีน่ังแสนสบายระหว่าง
ทางให้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามตลอดเส้นทาง    

กลางวัน   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี บรกิารท่านด้วยเซ็ต
เมนูอาหารจนี 

น าท่านชม วิหารแพนธอีอน (Pantheon) หรือ พ็องเธอง (Panthéon) ในภาษา
ฝร่ังเศส เป็นมหาวิหารสีขาวท่ีต้ังอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝร่ังเศส ถูกออกแบบโดยอิง
ตามแพนธีออนของกรุงโรม มีความย่ิงใหญ่ สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม Neo-
classic ตัวโดมในแพนธีออนมีความสูงถึง 83 เมตรระเบียงด้านบนของวิหารแพนธีออน 
มีความสูง 35 เมตรจากพื้นดิน จากน้ันชม จัตุรัสคองคอร์ท ท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหาร
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต... อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 
3 คอรส์ เมนูจานหลัก ปลาแซลมอนรมควันราดซอส 

ทีพ่ัก NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL หรอืเทยีบเท่า  
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วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง    (7)  

ปารสี – ประตูชัย - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์- ห้างแกลลอรี ่ราฟาเยสซ์ 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสัมผัสความย่ิงใหญ่ของ ประตูชัย (Arc de triumph) ท่ีนโปเลียน โบนา
ปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพื่อเป็น เกียรติแก่กองทัพของตนท่ีมีชัยในสงคราม และเพื่อเชิด
ชูฐานะของนโปเลียนให้ย่ิงให้ดุจด่ังจอมจักรพรรดิโรมัน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสู่ หอไอเฟล (Eiffel tower) สัญลักษณ์ส าคัญของ
นครปารีสให้ท่านได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหานครปารีส พร้อมถ่ายภาพ
อันน่าประทับใจไว้เป็นท่ีระลึก ชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอันมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลก 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บริการท่านด้วย
เซ็ตเมนูอาหารไทย 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์(Louvre museum) พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดว่าใหญ่
ท่ีสุดในโลก ท้ังตัวอาคารสถานท่ีและผลงานท่ีน ามาจัดแสดง พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเก็บ
รวบรวมผลงานมากกว่า 400, 000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ช้ินเท่าน้ัน 
ส่วนท่ีเหลือก็จะผลัดเปล่ียนกันมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่นด้วยปิรามิด ให้ทุกท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการชมผลงานด้านศิลปะจากท่ัวโลก และท่ีส าคัญท่ีทุกท่านมา
พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือช่ือของจิตกรเอก
ของโลก ลีโอนาโด ดาวินช่ี ปริศนาภาพวาดท่ียังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ นอกจากน้ียังมี
ผลงานอีกมากมาย อาทิ ภาพวาด The Last Supper, The Virgins of the Rocks,  

น าท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ่ราฟาเยสซ์ ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุง
ปารีส  เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมท่ีไม่มีจ าหน่ายในร้านปลอดภาษี อาทิ เสื้อผ้า น้าหอม 
เคร่ืองประดับ ย่ีห้อช่ือดังตามอัธยาศัย ได้เพลิดเพลินต่อกับการช้อปป้ิงจุใจท่ี ร้านสินค้า
ปลอดภาษีท่ีบริการโดยคนไทย ต้ังแต่น้าหอม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองหนัง  กระเป๋า ฯลฯ 

 ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เสิรฟ์ท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 
4 คอรส์ เมนูจานหลัก ซฟีู๊ดสไตล์ฝรั่งเศส 

ทีพ่ัก NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีแ่ปดของการเดินทาง      (8) 

ปารสี – สนามบินชารล์ส์ เดอ โกล  

 

เช้า     บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสนามบินปารีส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้
ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน   

13.40 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย์ 
เทีย่วบินที ่TG931 

 
วันทีเ่ก้าของการเดินทาง     (9) 

สนามบินสวุรรณภูมิ 

 
05.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ....               
 

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

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบรกิาร 
 

ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ 175,900.- 172,900.- 173,900.- 

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

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสรมิ ) 165,900.- 162,900.- 163,900.- 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 160,900.- 157,900.- 158,900.- 

พักเดีย่วเพิ่ม 36,000.- 36,000.- 36,000.- 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่) ส่วนลดท่านละ 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

กรณเีดินทางช้ัน BUSINESS CLASS ช าระเพิ่มท่านละ (ต๋ัวกรุป๊) 95,000.- 95,000.- 95,000.- 

 
** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิอ์อกเดินทาง 10 ท่านข้ึนไป** 
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   อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันทัศนาจรตามเส้นทาง และสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุก
แห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีน้ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 
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   เง่ือนไขการช าระเงิน :  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท    
          ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

                 ช่ือบัญชี บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
                     ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชกีระแสรายวัน 
                     หรอื ธนาคารกรุงไทย   สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที่  081-6-00318-1   บญัชกีระแสรายวัน 
       “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
 

การยกเลิก   
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 

 
 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 
 

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบตัรหลัก สมาชิกบตัรเสรมิ 
ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มเีตยีงเสรมิ ) 

เด็กอายุต่ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 

พักเดีย่วเพิ่ม (ได้รบัคะแนนเพิ่ม) 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่)  

1729 

1679 

1629 

1579 

360 

1429 

1729 

1679 

1629 

1579 

360 

1429 

 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตามยอดการช าระจรงิ 
- สมาชิกบตัรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเปน็ไปตามสมาชิกบตัรหลัก 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษา

เวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วน
ใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ 

ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน 

และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 
9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
 โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ 
   หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการ

ยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือต๋ัวเคร่ืองบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนต๋ัว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือ
การยกเลิกเท่ียวบิน 
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13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณา
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยัน
ดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตาม
ความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้
เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ  
เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของ
ท่านให้ได้มากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ี
ระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการ
เดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาท
จากตัวนักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าว
ในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะ
พยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ 
และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารส าหรบัการย่ืนวซี่า 
 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียังไม่ประทับตรา 2 หน้าข้ึนไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรด
แนบมาด้วยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 
3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑูต 

·       พนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าท างาน และวันท่ีอนุญาติให้ลางาน  
·       ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ)     กรณีเกษียณอายุ ใช้ส าเนาบัตร

ข้าราชการบ านาญ 
·       เจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี 
·       นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุช้ันเรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานฑูต) 
a.       กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ า ออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่าย

ส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  
b.       กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท าหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่าย

ส าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออกค่าใช้จ่าย  1.ส าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุ
ความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 
5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาสูติบัตร ในกรณีท่ีอายุต่ากว่า 20 ปี  
6.  ส าเนาใบส าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่ีสมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส าเนาใบส าคัญเปล่ียนช่ือ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 
7.  หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ท าท่ีเขต หรือ
อ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาว่าจะให้วีซ่าหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ าเป็นต้องยึดมัดจ า 30,000 บาท เป็นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกต๋ัว  
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