มหาอานาจที่ผสานความคลาสสิคแบบฉบับของผู้ดีเข้ากั บความสรร
สร้างใหม่ๆ ได้ อย่างลงตั วสถาปัต ยกรรมอั นงดงาม ความร่ารวยทาง
วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ที่ แ สนมี เ สน่ ห์ และแฟชั่ น สุ ด ล้ า ที่ ผ สานอย่ า ง
กลมกลืนคัดสรรเมนูที่หลากหลาย ทั้งอาหารพื้นเมือง สับเปลี่ยนด้วย
อาหารไทย และจีน เพื่ออรรถรสในการรับประทาน อิมเมจ ฮอลิเดย์
แล้วคุณ...จะรักเรา

กำหนดกำรเดินทำง
10-18 เมษำยน 2563

วันที่ 1 ของการเดินทาง (10 เมษายน 2563)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ทางเข้าประตู 2) เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ของการเดินทาง (11 เมษายน 2563)
ลอนดอน (อังกฤษ) – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – วอวิค – เลสเตอร์
00.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่
TG 910
06.25 น. เดินทางถึงสนำมบินฮีโธรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เขตคอตสโวลส์ ( COTSWOLDS) บริ เ วณเล็ ก ๆ ทางตะวั น ตกของ
อังกฤษ หมู่บ้า นแสนสวยเงียบสงบเมื องเล็ กๆ ที่มีร้านค้าตกแต่งแบบชนบทสลั บกั บทุ่ง หญ้ า สี
เขียวขจี คอตสโวลส์ เป็นศูนย์กลางการค้าขนแกะและเลี้ยงแกะมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-15
นาท่านเที่ยวชม เมืองเบอร์ตัน ออนเดอะวอเตอร์( BOURTON-ON-THE-WATER) เมืองที่โด่ง
ดั ง ที่ สุดในคอตส์ โ วลส์ ดู เ งี ย บสงบมี ลาธารสายเล็ ก ๆของแม่ น้า วิ นด์ รัช (WINDRUSH)ไหลผ่าน
กลางเมืองและมีสะพานหินทอดข้ามน้าเป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์( WILLOW)ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่
ริมน้า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เขต WARWICKSHIRE ชมปรำสำท WARWICK CASTLE เป็น
ปราสาทสมัยกลาง ที่ต้ังอยู่บนเนินบริเวณโค้งแม่น้าเอวอน จุดประสงค์เพื่อเป็นป้อมปราการใน
การป้องกันการโจมตี ซึ่งปกติได้เปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งเลสเตอร์ ให้ ท่า นแวะชม สนามฟุ ต บอลที มจิ้ ง จอกสยาม ชม
สนำมฟุตบอลคิงเพำเวอร์ ของสโมสรเลสเตอร์ซิต้ี อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่
ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสาหรับแฟน
บอล และเดินเล่นบริเวณใจกลางเมือง
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส

ที่พัก

HILTON LEICESTER HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 3 ของการเดินทาง (12 เมษายน 2563)
เลสเตอร์ – ลีดส์ – ยอร์ค –ชมเมือง – มหาวิหารยอร์ค – ยอร์ค
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลีดส์ เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษ ชมจัตุรส
ั ประจำ
เมืองและจัตุรัสมิลเลนเนีย ม ที่ มีอ าคารเเวดล้อ มที่ เป็นสถาปัตยกรรมเก่ าเเก่ ท่ี มีความงดงาม
อย่างมาก ส่วนที่ HENRY MOORE นั้นก็มีผลงานประติมากรรมชิ้นเอกมากมาย
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) ยอร์คเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
และมีบทบาทมา นาท่านผ่านชม มหาวิหารยอร์ค (YORK MINSTER) เป็นมหาวิหารที่มีขนาด
ใหญ่ท่ส
ี ุดในยุโรปตอนเหนือ และเป็นมหาวิหารที่สร้างเป็นแบบกอธิคที่ใหญ่ท่เี ป็นที่สองรองจาก
มหาวิ ห ารโคโลญในประเทศเยอรมนี น าท่ า นเที่ ย วชม คลิ ฟ ฟอร์ ด ทาวเวอร์ ( CLIFFORD’S
TOWER YORK) สิ่ ง ก่ อ สร้ างโบราณ เชื่ อ กั น ว่ามี มาตั้ง แต่ ยุคโรมั นเมื่ อ ครั้ง การเข้ายึ ดครองของ
จักรพรรดิค
์ อนสแตนติน
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส

ที่พัก

MARRIOTT HOTEL YORK หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 4 ของการเดินทาง (13 เมษายน 2563)
ยอร์ค – อุทยานแห่งชาตินอร์ททัมเบอร์แลนด์ – เอดินเบิร์ก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ พ รมแดนระหว่า งประเทศอั ง กฤษ-สก๊ อ ตแลนด์ แวะชมความ
สวยงามของ อุทยำนแห่งชำตินอร์ททัมเบอร์แลนด์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการ
แบ่ ง เขตดิ นแดนของทั้ ง 2 ประเทศ ด้ ว ยสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเรียกกันว่า มั ว ร์ แลนด์ ที่ ความ
ทั น สมั ย ของภาคอุ ต สาหกรรมยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง จึ ง ท าให้ พ้ ื นที่ บ ริ เ วณนี้ ยั ง คงความสวยงามของ
ธรรมชาติแบบดั้งเดิมเอาไว้
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน
่ บริการท่านด้วยเมนู 3 คอร์ส

นาท่านออกเดินทางสู่ดินแดนของสก๊อตแลนด์ท่ี เมืองเอดินเบิรก
์ (EDINBURGH) เมือง
หลวงที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ท่ีสวยงาม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบ
รนด์ เนมและร้านขายของที่ ระลึ ก โดยเฉพาะปี่ สก๊อต เครื่ อ งดนตรีประจ าชาติสก็ อตที่ มีความ
เก่ า แก่ ท่ี สุดในโลก รวมทั้ ง ผ้ า วู ล(WOOL)ผ้า แคชเมี ย ร์ ( CASHMERE)และผ้า ตาร์ตั น (TARTAN)
ผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก

HILTON EDINBURGH GROSVENOR HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 5 ของการเดินทาง (14 เมษายน 2563)
เอดินเบิร์ก – ชมเมือง – ปราสาทเอดินเบิร์ก – เอดินเบิร์ก
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านชม พระตำหนักโฮลี่รูด
๊ (PALACE OF HOLYROOD HOUSE) ซึ่งเป็นที่ประทับ
ของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก๊อตแลนด์และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก๊อต ฝั่ ง
ตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก๊อต อันน่าภาคภูมิใจด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ชม อนุสาวรีย์บ็
อบบี้ ( GREYFRIARS BOBBY) สุ นั ข พัน ธุ์ สกายเทอเรีย ร์ท่ี โ ด่ ง ดั งที่ สุดตั วหนึ่ ง ของโลกจากความ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
เที่ยง

บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคารอาหารพื้ น เมื อ ง บริ ก ารท่ า นด้ วยเมนู 3

คอร์ส
นาท่านเข้าชม ปรำสำทเอดินเบิรก
์ (EDINBURGH CASTLE) อันสง่างามด้วยทาเลที่ต้งั
บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เคยถูก
ท าลายลงหลายครั้ ง แต่ ทุ ก ครั้ ง ก็ ไ ด้ รั บ การบู ร ณะและสร้ า งใหม่ ใ ห้ ก ลั บ คื น สู่ ค วามสง่ า งาม
โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์สก๊อต นักปราชญ์ชาวสก๊อต แบ่งเป็น
ส่วนต่างๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและกาแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรี ยง
ราย จากนั้นนาท่านสู่ ถนนรอยัลไมล์ (ROYAL MILE) ถนนสายสาคัญของเมือง
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก

HILTON EDINBURGH GROSVENOR HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 6 ของการเดินทาง (15 เมษายน 2563)
เอดินเบิร์ก – นั่งรถไฟ - ลอนดอน - ถนนอ็อกฟอร์ด
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลั ง อาหารเช้ า น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ส ถานี ร ถไฟ เพื่ อเดิ น ทางสู่ ก รุ ง ลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ
....... น. ออกเดินทางสู่ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยรถไฟ NATIONALRAIL (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
....... น. เดินทางถึงกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
เที่ยง

บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคารอาหารพื้ น เมื อ ง บริ ก ารท่ า นด้ ว ยเมนู 3

คอร์ส
น าเดิ น ทางถึ ง มหำนครลอนดอน (LONDON) เมื อ งหลวงแห่ ง สหราชอาณาจั ก รที่
ยิง่ ใหญ่ เพลิดเพลินกับถนนช้อปปิ้ งอีกแห่งที่ไม่ว่าใครมาลอนดอนต้องไม่พลาดมาเยือนถนนแห่ง
ความคลาสสิ ค OXFORD STREET เป็ น ถนนช้ อ ปปิ้ งขนาดใหญ่ แ ละเก่ า แก่ ข องกรุ ง ลอนดอน
ระยะประมาณ 2 กิโลกว่าๆ มีร้านค้าประมาณ 300 ร้าน ทั้ง BRAND ราคาถูก ไปจนถึง BRAND
NAME หรู หรา อยู่ เรียงรายทั้ง 2 ฝั่ งถนน และยังมีถนนย่อยที่แยกออกจาก OXFORD STREET
อีกมากมาย รวมไปถึง REGENT STREET ซึ่งเป็นถนนที่ตัดกับ OXFORD STREET ให้เหล่านักช้
อปได้เดินเลือกซื้อของกันได้ท้ังวันทีเดียว ปกติ OXFORD STREET นั้นจะมีท้ังชาวลอนดอนและ
นักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกัน...
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน

ที่พัก

AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 7 ของการเดินทาง (16 เมษายน 2563)
ลอนดอน – หอคอยลอนดอน – BICESTER OUTLET - ลอนดอน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ หอคอยแห่งลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่
บนฝั่ งแม่น้าเทมส์ในกรุ งลอนดอนในอังกฤษเป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1
แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นรู้จักกันในนาม
ว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาว
เวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (CITY OF LONDON) ด้วย
ลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (TOWER HILL) ยุโรป จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้ำท์เล็ต เมืองย่อมๆ สวรรค์ของเหล่านักช้อปตัวยง แหล่งช้อปปิ้ งที่
สร้างเป็นบ้านไม้สไตล์วินเทจ เรีย งต่อกันเป็นแถวเหมือนหมู่บ้านรวมกว่า 120 หลัง ซึ่งเจ้าบ้าน
แต่ ล ะหลั ง ก็ คื อ เหล่ า แบรนด์ ดั ง ระดั บ โลก อาทิ DIESEL PAUL SMITH, LEVI’S, BURBERRY,
CHRISTIAN DIOR และอีกหลายแบรนด์ดัง ที่มารวมที่แห่งนี้
เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจมีท้ังแพงและก็ถูกมากแล้วแต่เทคนิคของแต่
ละท่านในการเลือกสินค้า จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งลอนดอน เดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อ
รับประทานอาหารค่า
ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย

ที่พัก

AMBA MARBLE ARCH HOTEL LONDON หรือเทียบเท่ำ

วันที่ 8 ของการเดินทาง (17 เมษายน 2563)
ลอนดอน – ชมเมือง - วิหารเวสต์มินสเตอร์ – ช้อปปิ้ ง – สนามบินฮีทโทรว์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนาท่านบันทึกภาพความสวยงามของสถำนที่สำคัญต่ำงๆ รอบกรุงลอนดอน นา
ท่านผ่านชมจัตุรส
ั ทรำฟัลก้ำร์ (TRAFALGAR SQUARE) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ชม
มหำวิ ห ำรเซนต์ ป อล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ที่ มี ย อดโดมใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 2 ของโลก
สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลและเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้ว
เข้ า สู่ จั ตุ รั สรั ฐ สภา ถ่ า ยรู ปบริ เ วณด้ า นนอกของมหำวิหำรเวสท์ มิ น ส์เ ตอร์ (WESTMINSTER
ABBEY) ที่ต้งั ของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ต้งั ของหอนาฬิกาที่รู้จัก
กันดีในนามหอนาฬิกาบิกเบน (BIG BEN) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็น
นาฬิ ก าที่ มี ห น้ า ปั ด ใหญ่ ท่ี สุ ด ในโลกและฝั่ งตรงข้ า มที่ มี แ ม่ น้ า เทมส์ ก้ั น อยู่ เ ป็ น ที่ ต้ั ง ของชิ ง ช้ า
สวรรค์ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ชิงช้าสวรรค์ท่ีสูงที่สุดในยุโรป จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ
สะพานหอคอย (TOWER BRIDGE) สะพานข้ามแม่น้าเทมส์ท่ส
ี ามารถยกเปิดปิดได้
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้ น นาท่ า นถ่ า ยรู ปบริ เ วณด้ า นนอกของพระรำชวั งบั้ คกิ้ งแฮม (BUCKINGHAM
PALACE) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุ งลอนดอน จากนั้น
นาท่านเลือกซื้อสิ้นค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (KNIGHTS BRIDGE) ซึ่งเป็นที่ต้งั ของห้างสรรพสินค้าชื่อ
ดังอย่าง ฮาร์วีย์นิโคล (HARVEY NICOLE) และ แฮร์รอดส์ (HARRODS) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อ
สิ น ค้ า แฟชั่ น ชั้ น น าจากทั่ ว ทุ ก มุ มโลก รวมทั้ ง กระเป๋ า แฮร์ ร อดส์ ท่ี นิ ย มกั น อย่ า งมาก รวมทั้ ง มี
ร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ HIGH STREET
ค่า
อิ ส ระรั บ ประทานอาหารค่ า ตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ไม่ ใ ห้เ ป็ น การเสี ย เวลาในการ
เลือกซื้อสินค้า
21.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่ 9 ของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
15.00 น. เดินทางถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง

รำคำต่อท่ำน

รำคำบัตรหลัก

รำคำบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

175,900.-

172,900.-

173,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

167,900.-

164,900.-

165,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

159,900.-

156,900.-

157,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

151,900.-

148,900.-

149,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

29,000.-

29,000.-

29,000.-

กรณีไม่ใช้ต๋ว
ั ลดท่านละ

28,000.-

28,000.-

28,000.-

กรณีบินชัน
้ ธุรกิจ ชาระเพิม
่ ท่านละ

99,500.-

99,500.-

99,500.-

หมายเหตุ

- ขอสงวนสิทธิออกเดินทางขั้นต่า 10 ท่านขึน
้ ไป
- ในกรณีออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ลดราคา ท่านละ 10,000 บาท **
- ในกรณีออกเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน เพิ่มราคา ท่านละ 15,000 บาท **

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
** เนื่องจาก รร. ในยุโรปบางแห่งไม่มีหอ
้ ง TRIPLE ROOM หากมีการเสริมเตียงจะใช้เป็น SOFA BED แทน **
3. ค่าธรรมเนียมวีเชงเก้น (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ค
ี อยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง พร้อมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิน
่
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวเพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการ อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าส่วนเกินกว่าที่สายการบินอนุญาต ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม

เงื่อนไขกำรชำระเงิน
➢ “กำรจอง” กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000 บำท
• ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ชาระโดยเงินสด
• ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
➢ “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
กำรยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีต๋ว
ั แล้ว (ได้รับคะแนนโดยประมาณ)
กรณีบินชั้นธุรกิจ (ได้รับคะแนนเพิม
่ )

-

สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

-

คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการชาระจริง

-

สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

1759
1679
1599
1519
290
1479
995

1759
1679
1599
1519
290
1479
995

หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร

1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา
บนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ น
ื , หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัว ร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทั วร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้รว
่ ม
เดินทางท่านอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ น
ื
ทดแทนหากท่านต้องการ

9.

ในกรณีท่ท
ี ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีท่ท
ี ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว

เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ว
ั เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน
เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์นน
ั้ ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว
ั้ ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้
๋ หรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่า
จะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาการ

บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ

สถานที่ นั้น ๆ หรื อ จะสลั บปรับเปลี่ยนรายการเพื่ อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ ใ นกรณี ท่ี มีเหตุ ล่าช้าหรือเหตุอ่ ื นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดิ นทางทาให้ท่านไม่ สามารถเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะ
ทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

18. ตาแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ

บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่าน

และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ส
ี ุดภายใต้ลักษณะตาแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น***
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธ รรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะ
คานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างป ระเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธ
หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่า
กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทาง
เสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว
•

ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ส
ี ถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

•

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ

