
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวดินแดนในอ้อมกอดของ

ขุนเขำ ณ สวิตเซอรแ์ลนด์  เมืองสวยทีถู่กโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบ

เขำ สำยน้ำ และฟ้ำครำม สู่ยอดเขำจุงเฟรำ ร่วมสัมผัสควำมโรแมนติก

ไปกับรถไฟสำยโรแมนติก มองเทอรซ์ เซอรแ์มท กรนิเดอวำล์ด ช้อปปิ้ ง   

น่ังรถไฟ TGV สู่มหำนครปำรสี หอไอเฟล พระรำชวังแวรซ์ำยน์ ช้อปปิ้ ง

สินค้ำสุดหรูย่ำนชองป์เอลิเซ่  เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย พรอ้มที่พักมี

ระดับ และกำรบรกิำรสุดประทับใจ...แล้วคุณจะรกัเรำ  

 อิมเมจ ฮอลิเดย์  แล้วคุณ...จะรกัเรำ 

 

ตัวอย่ำงโปรแกรมกรุป๊ส่วนตัว เดินทำงเมื่อวันที ่14-22 เมษำยน 2562 

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


  

วันแรกของกำรเดินทำง (1)  

สนำมบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.  คณะพร้อมกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิชั้น4 แถว C เคาน์เตอร์สาย

การบินไทย (ประตูหมายเลข 2)โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกแก่ท่าน 

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2)  

ปำรสี (ฝรั่งเศส) – หอไอเฟล – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์ลูฟ – ปำรสี 

00.10 น.   ออกเดินทางสู่นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสำยกำรบินไทย 
เทีย่วบินที ่TG930 

06.50 น.  คณะเดินทางถึงสนำมบินชำร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส (ใช้
ระยะเวลาการเดินทาง 12 ช่ัวโมง) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน า
ท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

น าท่านสัมผัสความย่ิงใหญ่ของ ประตูชัย (ARC DE TRIUMPH) ท่ีนโปเลียน โบ
นาปาร์ต มีบัญชาให้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพของตนท่ีมีชัยในสงคราม และเพื่อ
เชิดชูฐานะของ นโปเลียนให้ย่ิงให้ดุจด่ังจอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย ชมจัตุรสัคองคอร์ท ท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์
ท่ี 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ส าคัญ
ของนครปารีส (ไม่รวมค่าข้ึนชม) ให้ท่านได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหา
นครปารีส พร้อมถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นท่ีระลึก 

กลำงวัน     บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ด้วยอำหำรพื้นเมือง  

น าท่านสู่  พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดว่าใหญ่ท่ีสุดในโลก เก็บรวบรวม
ผลงานมากกว่า 400, 000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงได้เพียง 40,000 ช้ินเท่าน้ัน ส่วนท่ี
เหลือก็จะผลัดเปล่ียนกันมาออกแสดง ตัวทางเข้าโดดเด่นด้วยปิรามิดแก้ว และท่ีส าคัญ
ท่ีทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือช่ือ
ของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินช่ี  จากน้ันน าท่านสู่ ห้ำงสรรพสินค้ำแกลเลอรี ่
ลำฟำแยตต์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปารีส เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมท่ีไม่มีจ าหน่ายในร้าน
ปลอดภาษี อาทิ เสื้อผ้า น้าหอม เคร่ืองประดับ ยี่ห้อช่ือดังตามอัธยาศัย 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร  บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

ทีพ่ัก  NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง   (3)  

ปำรสี – พระรำชวังแวรซ์ำยน์ – ล่องเรอืบำโตมูซ – ช้อปปิ้ ง – ปำรสี 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง แ ว ร์ ซ ำ ย  เ พื่ อ น า เ ข้ า ช ม ค ว า ม ง ด ง า ม
ของ พระรำชวังแวร์ซำย (VERSAILLES PALACE) อันย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยาย
ในพระราชวัง) ท่ีสร้างข้ึนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่ง
อย่างวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการ
ใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ า
พระราชวัง,ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้อง
กระจก (HALL OF MIRROR) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี 
(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 
แห่งฝร่ังเศส อีกท้ังยังเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจัดงานเล้ียงและเต้นร าของพระนางมารี อ็อง
ตัวแน็ต มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, 
ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ่ 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 

จากน้ันน าท่านล่องเรือ Bateaux Mouehes ชมความงามของ “แม่น้าแซนน์” 
ท่ีตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส เพื่อชมความงามของสถาปัตยกรรมสองฟากฝ่ังแม่น้าใน
กรุงปารีสและช่ืนชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝ่ังแม่น้าในยามค่าคืนให้ทุกท่าน ได้
สัมผัสบรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซ่ึงเป็นแม่น้าสายหลักแห่งกรุงปารีส   อิสระให้ทุก
ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  จากน้ันชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอันมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซ่ึงเป็นต้นแบบถนนราชด าเนิน ถนนแฟช่ันท่ีมีช่ือเสียง 
สถานท่ีบันเทิงช่ือดังตลอดความยาวเกือบสองกิโลเมตร 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร  บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

ทีพ่ัก  NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

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


  

วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง    (4)  

ปำรสี – รถไฟ TGV – เจนวีำ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลยอง 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

09.11 น. ออกเดินทางสู่เมืองเจนีวำ โดยรถไฟด่วน TGV ในการเดินทาง
ด้วยรถไฟในยุโรปอย่างสะดวกสบาย พักผ่อนอิริยาบถบนรถไฟชมวิวทิวทัศน์ 

12.18 น. เดินทางถึงเมืองเจนีวา น าท่านเดินทางสู่ ภัตตาคารเพื่ อ
รับประทานอาหารกลางวัน น าชม เมืองเจนีวำ เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ 
น าท่านชม น้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติ และ นาฬิกา
ดอกไม้ สัญลักษณ์ท่ีส าคัญของเมืองเจนีวา 

**เน่ืองจากข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยของประเทศของประเทศฝร่ังเศส 
ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศฝร่ังเศส โดยปราศจาก
ผู้โดยสารและกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องรถพร้อมกัน ดังน้ันผู้เดินทางจะต้องน ากระเป๋า
สัมภาระติดตัวผู้เดินทาง ในการข้ึนรถไฟ TGV เดินทางข้ามประเทศ ** 

กลำงวัน    บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน 

เดินทางสู่ โลซำนน์ (Lausanne) เมืองท่ีต้ังศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียัง
เคยเป็นเมืองท่ีประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลท่ี 8 และ
รัชกาลปัจจุบันขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศำลำไทย ท่ีสวยงามต้ังอยู่ใน
สวนสาธารณะริมทะเลสาบเลอมังค์ ... จากน้ันน าท่านสู่ เมืองเวเว่ย์ เป็นเมืองท่ี “ชาลี 
แชปปล้ิน”ศิลปินตลกช่ือดังของโลกพักอาศัยในเมืองน้ีกว่า 25 ปีจนกระท่ังเสียชีวิตท่ีน่ี 
อีกท้ังยังเป็นเมืองต้นก าเนิดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์เนสเล่ย์อีกด้วย  

เดินทางสู่  เมืองมองเทรอซ์  (Montreux) น าท่านเข้าชม ปรำสำทชิลยอง 
(Chillon Castle) ต้ังอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือลินค้าท่ีระลึก
มากมาย ท่ี มีสัญ ลักษณ์ของปราสาทอ ยู่ ด้ วย  เหมาะ กับการ เ ป็ นของฝาก  
 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ  ภัตตำคำรอำหำรจนี  

ทีพ่ัก  HOTEL DU GRAND LAC EXCELSIOR HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห้่ำของกำรเดินทำง        (5)  

มองเทรอซ์ – สถำนรีถไฟ – เซอรแ์มท – ยอดเขำไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ – เซอรแ์มท 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถำนรีถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 
(Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมท่ีได้รับความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ี
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ  ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ามันเช้ือเพลิง แต่ใช้
แบตเตอร่ีเท่าน้ัน น าทุกท่านข้ึนยอดเขำแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีได้ช่ือว่าเป็น
ยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์   

กลำงวัน    บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

อิสระใ ห้ ท่าน ไ ด้ เพ ลิด เพลินกับการช้อป ป้ิงสิน ค้ามากมาย  ณ  ถนน 
BAHNHOFSTRASSE ถนนท่ีสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และร้าน
ขายของท่ีระลึก บ้านเมืองส่วนใหญ่ในเมือง เซอร์แมทส่วนใหญ่จะสร้างในสไตล์ของ
สวิสชาเล่ย์ ด้านล่างมักเป็นร้านขายของ ช้ันบนจึงเป็นท่ีพักอาศัยเม่ือเดินไปเร่ือยๆ จะ
ถึงถนน Hinterdofstrasse จะเจอบ่อน้าพุ Ulrich Inderbinen ท่ีสร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติ
แก่นักปีนเขาระดับต านาน... 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร  สไตล์ท้องถ่ิน 

ทีพ่ัก HOTEL ALPENHOF ZERMATT  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่กของกำรเดินทำง    (6)  

เซอรแ์มท – อินเทอรล์ำเก้น – ฮำรด์เดอร ์คลุม – กรนิเดอวำลล์ 

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลังอาหารเช้า น าท่านเดินทางลงจากเซอร์แมทสู่ สถานีรถไฟแทช Tasch น า
ท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลำเก้น จากน้ันเดินทางสู่ Harder Kulm โดยรถราง เป็น
ภูเขาทางตอนบนของเมือง Interlaken ท่ีมีช่ือเสียงจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสามารถ
มองเห็นเมือง Interlaken ได้ท้ังเมือง พร้อมด้วยทะเลสาบท้ัง 2 ทะเลสาบท่ีขนาบข้าง
เมืองไว้ ได้แก่ Thun Lake ทางทิศตะวันตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวันออก พร้อม
ด้วยวิวเทือกเขาหิมะ 3 เทือกเขาสุดอลังการได้แก่ Jungfrao, Eiger และ Monch อิสระ
ให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงาม  

กลำงวัน   บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร สไตล์ท้องถ่ิน 

น าท่านล่องเรือ ทะเลสำบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ี
ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและสายน้า สีฟ้าครามสดใสของทะเลสาบจะท า
ให้ท่านรู้สึกสดช่ืน อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์
ในเมืองเล็กๆ    

จากน้ันอิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุงเฟรายอร์คอันสวยงาม ท่ีมี
หิมะปกคลุมอยู่ตลอดท้ังปี หรือเดินเล่นไปตาม ถนนHOHEWEG หรือ HIGH STREET 
แหล่งช้อปปิ้ งใจกลำงเมือง เลือกซ้ือนาฬิกา แบรนด์เนมของสวิส อาทิ PatekPhilippe, 
Oris, Tissot, Tag Heuer เป็นต้น, ช็อคโกแลต, มีดพับ Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัว
โลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกูและของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษี
เคียรช์ โฮฟเฟอร์และใกล้ก้นน้ันมีคาสิโน Kursaal ให้ส าหรับท่านท่ีต้องการเสี่ยงโชค
อิสระตามอัธยาศัย..  

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรไทย 

ทีพ่ัก SUNSTAR HOTEL GRINDLWALD  หรอืเทยีบเท่ำ  
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วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง    (7)  

กรนิเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ – เลำเทอรบ์รุนเนน – น้ำตกสโทบบำค – ซูรคิ 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่าน น่ังรถไฟ ข้ึนสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีเป็นสถานีรถไฟสูงท่ีสุดของ
ยุโรปมีความสูงเหนือระดับน้าทะเลถึง 3,454 เมตร (11,398 ฟุต) ซ่ึงได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น Top of Europe และได้ช่ือว่าเป็นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ้ำน้ำแข็ง  ( ICE 
PALACE) ท่ีมีอุณหภูมิต่ากว่า 0 องศาเซลเซียสตลอดท้ังปี ชมรูปป้ันต่างๆท่ีเกิดจากการ
แกะสลักน้าแข็ง พร้อมท้ังเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและกลาเซียร์ หรือ ธารน้าแข็ง
ขนาดใหญ่ สฟริงซ์ SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป สัมผัสความงดงามของธาร
น้าแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์ (ALETSCH GLACIER) ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การ 
UNESCO ให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” มีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดใน
บรรดาทุ่งน้าแข็งของเทือกเขาแอลป์ท้ังยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย 
อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา อาทิ สุนัข
ลากเล่ือน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดจากท่ีท าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป 

          กลำงวัน   บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ ด้วยอำหำรพื้นเมือง 

น าท่านน่ังรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา ผ่านอุโมงค์ท่ีเจาะใต้ภูเขา Eiger และ 
Mönch  ให้ท่านได้ชมวิวเทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหน่ึงให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกได้จากสองข้างทาง น าท่านเดินทาง 
เมืองเลำเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาท่ีได้ช่ือว่าเป็นหุบเขารูป
ตัวยูท่ีชันท่ีสุดในโลก เมืองท่ีล้อมรอบไปด้วยหุบเขาอันเงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้าอัล
ไพน์ ความงดงามของเลาท์เทอบรุนเน็นวัลเล่ย์ (Lauterbrunnen Valley) เป็นหน่ึงใน
พื้นท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ยังจะได้ช่ืนชมความ
งดงามของน้ำตกสโทบบำค (Staubbach Falls) น้าตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองโดย
น้าตกมีความสูงประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหน่ึงในน้าตกท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

ทีพ่ัก CROWNE PLAZA HOTEL ZURICH หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง      (8) 

ซูรคิ – น้ำตกไรน์ – สนำมบิน 

 

เช้ำ     บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

11.00 น.  เดินทางถึงสนามบินซูริค เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน   

13.30 น.    ออกเดินทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย์ 
เทีย่วบินที ่TG971 

 
วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง     (9) 

กรุงเทพฯ 

 
05.30 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ....               
 

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

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  
เน่ืองจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
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อัตรำค่ำบรกิำร 
 

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ 

ผู้ใหญ่ 150,000.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน) 143,000.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มเีตยีงเสรมิ ) 136,000.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มเีตยีงเสรมิ ) 129,000.- 

พักเดีย่วเพิ่ม 24,000.- 

มต๋ัีวแล้ว ลดท่ำนละ (ผู้ใหญ่) 28,000.- 

มต๋ัีวแล้ว ลดท่ำนละ (เด็ก) 38,000.- 

กรณเีดินทำงช้ัน BUSINESS CLASS ช ำระเพิ่มท่ำนละ (ผู้ใหญ่) 127,500.- 

กรณเีดินทำงช้ัน BUSINESS CLASS ช ำระเพิ่มท่ำนละ (เด็ก) 99,500 

**รำคำเด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 ป ี 55,500 

 
** รำคำกรุป๊ส่วนตัว เดินทำง 19 ท่ำน ** 

 
   อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับ กรุงเทพฯ-ปำรสี-ซูรคิ-กรุงเทพฯ ชั้นทัศนำจร โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่ำภำษี
สนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน พร้อมอาหารเช้า 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
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อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูรคิ-มิลำน-กรุงเทพฯ ชั้นธุรกิจ โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

4. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

5. ค่าภาษีน้ามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

6. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส าหรับสายการบินไทย (ช้ันทัศนาจร) 40 กิโลกรัม
ต่อท่าน ส าหรับสายการบินไทย (ช้ันธุรกิจ) 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน :  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท    
          ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 

                 ช่ือบัญชี บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด 
                     ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชกีระแสรำยวัน 
                     หรอื ธนำคำรกรุงไทย   สำขำยอ่ยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์ เลขที่  081-6-00318-1   บญัชกีระแสรำยวัน 
       “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
 
หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 
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 
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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 

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. เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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เอกสำรส ำหรบักำรย่ืนวซี่ำ 
 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียังไม่ประทับตรา 2 หน้าข้ึนไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรด
แนบมาด้วยคะ) 
2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. * 4.5 ซม.  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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