ROMANTIC OF FLORA
FRANCE -BELGIUMNETHERLAND - GERMANY
9D6N
ปารีส มหานครแห่งแฟชั่น หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมูซ ช้ อปปิ้ ง ถนนชองป์ เอลิเซ่
กรองปลาส แห่งบรัสเซล จตุรัสที่งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
บรูจจ์ เวนิสเหนือที่แสนน่ารัก เคอเคนฮอฟ สวนดอกไม้ ตระการตา
ซานน์ สคันท์ ทุ่งกังหันแห่งฮอลแลนด์ กีรธ์ อร์น หมู่บ้านไร้ ถนน
โคโลญจ์ มหาวิหารที่เด่นเป็ นสง่า ต้ นกาเนิดนา้ หอมชื่อดัง แฟรงค์เฟิ ร์ต มหานครที่
แสนคึกคัก บินตรงสะสมไมล์กบั การบินไทย พร้ อมที่พัก อาหารและการบริการที่คุณ
ประทับใจ

กาหนดการเดินทาง
22 - 30 มีนาคม / 1 - 9 เมษายน /
8 – 16 เมษายน / 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2562

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. คณะพร้อมกัน ที่ ส นามบิ นสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู ทางเข้า หมายเลข 2
เคาน์ เตอร์ C สายการบินไทย พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเรื่อง
เอกสารต่างๆ

วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
ปารีส - ประตูชยั - จัตรุ สั คองคอร์ท - หอไอเฟล
00.10 น. ออกเดินทางสู่นครปารีส ประเทศฝรั ่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG 930
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั ่งเศส หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนาท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่น
โปเลียน โบนาปาร์ต มีบญ
ั ชาให้สร้างเพื่อเป็ นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงคราม และเพื่อ
เชิดชูฐานะของ นโปเลี ยนให้ยิ่งให้ดุจดัง่ จอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึ ก
ตามอัธยาศัย ชมจัตรุ สั คองคอร์ท ที่ซึ่งเคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี
อังตัวเนต... ชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สาคัญของนครปารีส (ไม่รวมค่าขึ้ นชม)
ให้ท่านได้มปี ระสบการณ์อนั น่ าประทับใจของมหานครปารีส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้ นเมือง
จากนั้ นนาท่านล่องเรือ BATEAUX MOUEHES ชมความงามของ “แม่น้าแซนน์” ที่ตดั ผ่าน
ใจกลางกรุงปารีส ชมทัศนี ยภาพของสองฝั ง่ แม่น้ า เพื่อชมความงามของสถาปั ตยกรรมสองฟากฝั ่ง
แม่น้ าในกรุงปารีสและชื่นชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของสองฝั ่งแม่น้ าในยาม ให้ทุกท่านได้สัมผัส
บรรยากาศของชาวกรุงปารีส ซึ่งเป็ นแม่น้ าสายหลักแห่งกรุงปารีส อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็ น
ที่ระลึก จากนั้ นชมถนนสายโอ่อ่าโรแมนติคอันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ถนนชองป์ เอลิเซ่
ซึ่งเป็ นต้นแบบถนนราชดาเนิ น ถนนแฟชัน่ ที่มชี ื่อเสียง
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้ นเมือง
ที่พกั NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
ปารีส – บรูจ (เบลเยีย่ ม) – เวนิสเหนือ - บรัสเซลล์ – อะตอมเมี่ยม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองชายฝั ่ง
ทะเลของเบลเยี่ยม เสน่ ห์ของเมืองบรูจจ์คือ อาคารบ้านเรือนโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปั ตยกรรม
แบบ เฟลมมิช และเรเนซองส์ ที่วจิ ติ รและสวยงาม ตึกรามบ้านช่องมีการจัดวาง อย่างเป็ นระเบีย บ
ทางตอนเหนื อของเมืองมีลาน้ าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้บรูจส์เป็ นที่รจู ้ กั กันในนาม “เว
นิ สเหนื อ”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้ นเมือง
นาท่านชม โบสถ์พระแม่มารี โบสถ์แห่งนี้ มีประติมากรรมหิน อ่อนชื่อว่า Madonna &
Child ที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมือง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของประติมากรรมหิน
อ่อนอันเลื่องชื่อที่ดูอ่อนช้อยงดงาม ซึ่งเป็ นผลงานแกะสลักจากฝี มือศิลปิ นชื่อก้องโลกอย่าง “มิเค
ลันเจโล... จากนั้ นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินถ่ายภาพบริเวณจตุรสั กลางเมืองบรูจจ์ ที่ว่ากัน
ว่า หากต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองนั้ นจริงๆ เพียงแค่มาเดินเล่นบริเวณจตุรัสกลางเมือง
ท่านจะได้คาตอบเป็ นอย่างดี...จากนั้ นนาท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็ น
ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็ น สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรป
เมือ่ ปี ค.ศ. 1959 ...
คา่ บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร มื้ อนี้ เสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู หอยแมลงภู่ราดไวน์
(Moules-Frites) เมนูขึ้นชื่อที่เมื่อใครมาเบลเยี่ยม ต้องไม่พลาดลิ้ มลอง
ที่พกั NH BRUSSELS GRAND PLACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4)
บรัสเซลล์ – กรองปลาส – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (เนเธอร์แลนด์) - อัมสเตอร์ดมั
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นสู่จตั ุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงกล่าว ขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ งในยุโรป กรอง
ปลาส” ชมตึก สวยๆ แถวนี้ เรี ยกว่า GILDHUIZEN ซึ่ งแต่ล ะหลั งจะมีลัก ษณะการก่ อสร้า งและ
ประดับประดาที่สวยงามแตกต่างกันออกไป ระหว่างเดินชม ท่านจะได้พบกับภาพการ์ตูนที่เขียน
ตามตึก ซึ่งก่อนหน้านี้ มีตึกบริเวณนี้ สภาพทรุดโทรม ทาให้บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้เหล่า
นั กเขียนการ์ตูนชื่อดังของเบลเยี่ยม มาวาดการ์ตูนเพื่ อตกแต่งฝาผนั ง และกาแพงตึกบริเวณนี้ ให้มี
ความสวยงาม... จากนั้ นนาชม อนุสาวรีย ์ แมนเนเก้น พิส (MANNEKEN PIS) เด็กชายตัวเล็กๆ
กาลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะ ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และตานานพื้ นเมืองของชาวเบลเยี่ยม... อิสระแก่
ทุกท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้ อของที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้ นนาท่านสู่ อุทยานดอกไม้เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมเอาไม้ดอกนานาพันธุจ์ ากทัว่
โลกมาไว้ในที่เดียวกันเป็ นสวนร่มรื่นสีสันสดใสกว้างไกลสุดสายตา ชื่นชมความงามของดอกไม้ที่
รับแสงแดดในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์
ภายในสวนยังมีศาลาแยกเหล่าดอกไม้อีกหลายสายพันธ์ อาทิ ศาลา Beatrix จะเต็มไปด้วยดอก
กล้วยไม้ชนิ ดต่างๆ ดอกหน้าวัว และดอกไม้ตระกูลสับปะรดสี ศาลา Willem Alexander จะมีทิวลิป
พันธุ์ต่างๆ ดอกอาซาเลีย กุหลาบพันปี ไฮเดรนเยีย ไลแลค ศาลา Juliana มีดอกบีโกเนี ย และซี
คลาเมน สลับกับดอกไม้อื่นๆในช่วงหมดฤดูความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุจ์ ะตราตรึงอยู่ใน
ความทรงจาของท่านนานเท่านาน...
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมื องอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่าง ๆ
บนเส้นทางของเนเธอร์แลนด์ “ดินแดนแผ่นดินตา่ ”
คา่
บริ ก ารอาหารค า่ ณ ภัต ตาคาร De Waag ร้า นอาหารที่ โ ดดเด่น ด้ว ยการ
ก่อสร้างที่มีลกั ษณะเป็ นปราสาท โดยตัวตึกบริเวณนี้ ถูกสร้างตั้งแต่ปี 1488 มื้ อนี้ เสิรฟ์ ท่าน
ด้วยเมนู เสต็กเนื้ อชั้นดี
ที่พกั NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)
อัมสเตอร์ดมั - หมู่บา้ นกีธูรน์ - หมู่บา้ นซานส์ สคันส์ - ช้อปปิ้ ง - อัมสเตอร์ดมั
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นน าท่านเดิน ทางสู่ หมู่บ า้ นกี ธู ร น์ หมู่บา้ นเล็ กๆ ที่กาลั งได้รับ ความสนใจจาก
นั กท่องเที่ยวมากขึ้ น เป็ น หมู่บา้ นที่สวยงามและมีความน่ าสนใจคือ หมู่บา้ นทั้งหมู่บา้ นไม่มีถนน
แม้แต่สายเดียว แม้วา่ ในปั จจุบันจะมีเส้นทางสาหรับการขี่จกั รยานบ้างแล้ว แต่ทว่าการคมนาคม
และการขนส่งทั้งหมดก็ยังคงเป็ นทางน้ าอยู่ ดี โดยยานพาหนะหลักของหมู่บา้ น คือ เรือ ซึ่งจอด
เรียงรายตามหน้าบ้านแต่ละหลังภายในหมู่บา้ น จากนั้ นนาท่าน ล่องเรือชมหมู่บา้ นกีธูรน์ ท่าน
จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิ สแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณะของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่
สายเดียวในหมู่บา้ น แต่จะมีลาคลองล้อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสัญจรทางน้ า
โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็ นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมีเครื่องยนต์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว
ชมหมูบ่ า้ นตากอากาศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่อีกหนึ่ งหมู่บา้ นที่ต้ังอยู่ไม่ห่าง คือ หมู่บา้ นอนุ รักษ์ กังหันลม
เก่าแก่ ที่ต้งั อยู่ทางตอนเหนื อของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk
โดยหมู่บา้ นแห่งนี้ ถือว่าเป็ นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี
นั กท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้ นที่สร้างขึ้ น
สไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ า ทุ่ง
หญ้า และการปศุสัตว์... ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดมั จากนั้ นให้อิสระ
แก่ทุกท่านในการช้อปปิ้ ง ณ ถนนสายชอปปิ้ ง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอัมสเตอร์ดมั ตลอดสองข้างทาง
ของถนนเส้นนี้ ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย สินค้ามีให้เลือกซื้ อหลากหลายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่
สินค้าแฟชัน่ แบรนดัง เพชรพลอย ของกิน ...
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พกั NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
หมู่บา้ นชาวประมงโวเลนดัม – MCARTHURGLEN OUTLET – เมืองโคโลจน์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปชมหมู่บา้ นชาวประมงโวเลนดัม (VOLENDAM) ที่เคยตั้งอยู่บริเวณ
ปากอ่าวน้ าเค็มของทะเล “ไอซ์เซลเมียร์” ก่อนที่รัฐ บาลได้สร้างเขื่อนสูงใหญ่ ปิดทะเลเพื่อสร้าง
เป็ นกาแพงกั้นน้ าท่วมและจัดทาเป็ นแหล่งอนุ รกั ษ์น้ าจืด หลังจากนั้ นโวเลนดัมจึงกลายเป็ นเมืองริม
ทะเลน้ าจืดที่ยังคงอนุ รักษ์ วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อย่างน่ าสนใจ อิ สระให้ท่านได้เดินเล่น ชม
เมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ ที่ยังคงอนุ รักษ์ไว้อย่างดี หรือเลือกซื้ อของที่ระลึกน่ ารักๆ
ภายในเมืองหมู่บา้ นชาวประมงแห่งนี้ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ ROERMOND (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นาท่านเลือกช้อปปิ้ ง สินค้าต่างๆ ที่ MCARTHURGLEN OUTLET
(DESIGNER ROERMOND) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci, Prada, Polo, Ralph Lauren,
Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอีกมากมาย
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้เ ป็ นการเสียเวลาในการเลือกซื้ อ
สินค้า
จากนั้ น น าท่านเดินทางสู่ สู่เมื องโคโลญจน์ เมืองต้นตารับน้ าหอมโอเดอโค โลญจน์
4711 ตื่นตาตื่นใจกับโบสถ์โคโลญจน์ ในศิลปสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็ นที่
เก็บรักษาหีบทองคา บรรจุอฐั ิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ
อิส ระกับ การเลื อ กซื้ อสิ น ค้า ตามอัธ ยาศัย ย่า นการค้ารอบๆ โบสถ์. .. จากนั้ นอิ ส ระให้ท่า นได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้ามากมาย ณ ถนนช้อปปิ้ งที่อยู่บริเวณโบสถ์ ไม่พลาดกับแวะซื้ อ
น้ าหอม Eau de Cologne 4711 ของฝากขึ้ นชื่อที่มตี น้ กาเนิ ดจากเมืองนี้ ...
คา่
บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ขาหมูเยอรมัน สไตล์
โคโลญจน์
ที่พกั HYATT REGENCY KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
โคโลญจน์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ - แฟรงก์เฟิ ร์ต - จัตรุ สั โรเมอร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิรก์ ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ของไทย
เมืองหนึ่ ง เนื่ องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อานั นทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้
และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนั กปราชญ์ของเมืองนี้ แล้ว และเป็ นเมืองมรดกโลก
UNESCO เนื่ องจาก มีแหล่ งท่องเที่ย วมากมาย และเป็ นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม
ความสง่า ความสงบร่มรื่น นาท่านชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ตั้งอยู่บนเนิ นเขาริมฝั ง่ แม่น้ าเนคค่า
โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้เดินเล่น บริเวณสวนมีตน้ ไม้ใหญ่ เช่น ต้นเบิช ต้นเมเปิ้ ล ต้นโอ้ค
ในฤดูใบไม้ผลิมสี ีสนั สวยงามมาก เมือ่ มองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นวิวเมืองไฮเดลเบิรก์ แม่
น้ าเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทนี้ ประดับด้วยรูปปั้ นของเหล่านั กบุญ
ชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน ถือเป็ นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นเมือ่ ปี 1300 ด้วยหินทรายสี
แดง โดยเจ้าชายเอเล็กเตอร์รูเปรคท์ที่3 สไตล์โกธิก -บารอก ถูกทาลายตอนที่ฝรัง่ เศลยึดเมืองได้
ต่อมาได้บูรณะภายหลัง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้ นเมือง
น าท่า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งแฟรงต์เฟิ ร์ต สู่ จัตุรัส โรเมอร์ ที่ต้ัง ของศาลากลางจังหวัด
เมืองแฟรงค์เฟิ รต์ ความสาคัญของที่แห่งนี้ มี เดอะไคเซอร์ซาล หรือห้องจักรพรรดิที่มกี ารฉลองพิธี
การสวมมงกุ ฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็ นน้ าพุแห่งความยุติธรรมด้านหน้าเป็ นบ้านโครงไม้
สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว โบสถ์พอลถือเป็ นรัฐสภาแรกของเยอรมนี ชมสถานี รถไฟแฟรงค์
เฟิ ร์ต ซึ่งถือได้วา่ เป็ นสถานี รถไฟต้นแบบของหัวลาโพงประเทศไทย… จากนั้ นให้ท่านได้เดิน ย่าน
ถนน ZEIL ที่ มีห ้างสรรพสิน ค้า และร้านค้า ที่ร วมแฟชัน่ ชั้น น ามากมายให้ท่ านได้เลื อกซื้ อตาม
อัธยาศัย...
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น มื้ อนี้ เสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู เนื้ อ
ย่างบนกระทะร้อน ให้ทา่ นได้อร่อยกับเนื้ อวัวชั้นดี หากท่านใดไม่ทานเนื้ อ เสิรฟ์ ท่านด้วยเมนู
หมูชุปแป้ งทอดเสิรฟ์ พร้อมไส้กรอกแฟรงค์เฟิ ร์ต เป็ นต้น

ที่พกั NH COLLECTION FRANKFURT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8)
แฟรงต์เฟิ ร์ต – สนามบินแฟรงต์เฟิ ร์ต
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาทุกท่านสู่สนามบิน เพื่อทารายการ TAX REFUND ณ สนามบิน และ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
13.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่

TG921

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง (9)
กรุงเทพ
05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาพอากาศ เวลาและสายการบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่
กรณีไม่ใช้ตวั๋ ลดท่านละ
กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ ชาระเพิ่ม ท่านละ

ราคาต่อท่าน
168,800.158,800.148,800.138,800.28,000.30,000.95,500.-

ราคาบัตรหลัก
165,800.155,800.145,800.135,800.28,000.30,000.95,500.-

ราคาบัตรเสริม
166,800.156,800.146,800.136,800.28,000.30,000.95,500.-

**ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนอัตราค่าบริการ ในกรณีเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน ชาระเพิ่ม ท่านละ 15,000 บาท **

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิ่ม)
มีตวั๋ แล้ว (ได้รบั คะแนนโดยประมาณ)
กรณีเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )

สมาชิกบัตรหลัก
1658
1558
1458
1358
280
1358
955

สมาชิกบัตรเสริม
1658
1558
1458
1358
280
1358
955

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตรานี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้ นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
เงือ่ นไขการชาระเงิน
 “การจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000 บาท
 ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
 “การจ่ ายส่วนทีเ่ หลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
การยกเลิก : กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบน
รถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อนื่ , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืน่ เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอืน่ ใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอืน่
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋
เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง,
พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน
เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้นั ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะ
เป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่
น้ อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน
, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัตเิ หตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความ

15. ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
16. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือ

จะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอนื่ ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิด
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
18. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์ หรือไม่

ก็ได้ ตามอัธยาศัย
19. ตาแหน่ งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่ สามารถเลื อกตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดที ่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
20. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บ ริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
21. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

