ขอนำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวในเส้นทำงแสนสวย โดดเด่นด้วย
ธรรมชำติ วัฒนธรรม และสถำปั ตยกรรมที่งดงำม อิ่มเอมกับ
ธรรมชำติที่ถูกรังสรรค์ได้อย่ำงลงตัว ไร้กำรปรุ งแต่งจนทำให้
ได้รบั กำรยกย่องให้เป็ นมรดกโลก” ละเลียดไปกับสถำปั ตยกรรม
ที่เป็ นเอกลักษณ์ ควรค่ำแก่ กำรเยี่ยมชมอย่ำงเต็มอิ่มเดินทำง
โดยกำรบินไทย พร้อมอำหำร กำรบริกำร ที่พกั ระดับพรีเมี่ยม

กำหนดกำรเดินทำง 14 เมษำยน – 22 เมษำยน 2561
วันเสำร์ที่
22.00 น.

เมษำยน
(1) สุวรรณภูมิ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เจ้ าหน้ าที่ ทีค่ อยให้ การต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวก ด้ านกระเป๋ าและสัมภาระ
แด่ทา่ น

วันอำทิตย์ที่
01.30 น.
. น.

เมษำยน
(2) เวียนนำ - หุบเขำวำเคำ – MELK ABBEY – เมืองฮัลสตัดท์
ออกเดินทางสู่ เวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG936
เดินทางถึง กรุงเวียนนำ เมืองหลวงของประเทศออสเตรียหลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมรับสัมภาระเรียบร้ อย
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ หุบเขำวำเคำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียและละแวกใกล้ เคียง แต่สาหรับคนไทยอาจจะยังไม่ค้ ุนหูสัก
เท่าไรนัก มีแม่นา้ ดานู บ แม่นา้ สายสาคัญของดินแดนยุโรปตะวันออกตัดผาดผ่านอยู่ในภายหุบเขาที่มีความงามตามธรรมชาติ มีซากปราสาทโบราณอยู่บนเนินผา
หมู่บ้านเล็กๆ ริมฝั่งสองข้ างทางของแม่นา้ เต็มไปด้ วยไร่องุ่นแ บบขั้นบันได ช่วงที่ทศั นียภาพไร่ องุ่นสวยงามมากที่สุดจะอยู่ระหว่ างเมือง Melk และ Krems นาท่าน
เข้ าชม Melk Abbey ที่มีมหาวิหารสตีฟเมลค์ (Stiff Melk) ตั้งสูงเด่นเป็ นสง่าของเมือง มหาวิหารแห่งนี้สร้ างขึ้นด้ วยสถาปั ต ยกรรมแบบบาร็อค ที่อาจกล่ าวได้ ว่า
สวยงามที่สดุ ในออสเตรีย ภายใน มหาวิหารสตีฟเมลค์ มีความสวยงามของการตกแต่งอย่างหรูหรา ไฮไลท์ของที่น่ีคือ ห้ องสมุด ที่ได้ ช่ ือว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก เพดานวาดด้ วยภาพเขียนสไตล์เฟสโก้ ... อิสระให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเมืองริมแม่นา้ ดานูบ ที่โอบล้ อมด้ วยขุนเขาที่งดงาม...

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัดท์ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ที่มีความน่ารักเป็ นทุนเดิม พร้ อมด้ วยฉากหลังที่เป็ นภูเขาสูง เบื้องหน้ าเป็ นทะเลสาบอันสงบนิ่ง บ้ านเรือน
ตั้งลดหลั่นตามระดับความสูง ให้ ความรู้สึกเหมือนสวนลอยฟ้ าขนาดย่อม ทั้งยังได้ รับการยกย่องจาก UNESCO ให้ เป็ นเมืองมรดกโลก... หรือถ่ายภาพความความ
สวยงามสีสนั ของบ้ านแต่ละหลัง ...

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
SEEHOTEL GRUNER BAUM BOUTIGUE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันจันทร์ที่
เช้ า

เมษำยน
(3) เหมืองเกลือโบรำณ – มิวนิค – ถนนแมกซิมิเลียน - จตุรสั มำเรียมพลัส
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ใน เหมืองเกลือโบรำณ อายุมากกว่า , ปี และยังคงใช้ เป็ นโรงงานผลิตเกลือได้ ถึงปัจจุบัน นาท่านนั่งกระเช้ าขึ้นไปด้ านบน
ต่อด้ วยรถไฟฟ้ า เปลี่ยนเครื่องแต่งกายแบบเดียวกับคนงานในยุคเก่าเ ชมเมืองใต้ ดินของเหมืองเกลือและเข้ าไปเรียนรู้กรรมวิธกี ารผลิตเกลือและนา้ เกลือตั้งแต่สมัย
โบราณถึงปัจจุบัน จากนั้นก็จะให้ ทา่ นได้ สไลด์ลงมาจากชั้นบนทีละระดับ...

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้บริการท่านด้ วยเมนู ปลำเทร้ำส์ย่ำง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค จากนั้นอิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ ง ณ ถนนสายสาคัญคือ ถนนแมกซิ มิเลียน สร้ างขึ้นในศตวรรษที่ ได้ ช่ ือว่าเป็ นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองนี้ จตุรัสมาเรียมพลัสเป็ นที่ต้ังร้ านขายของแบรนด์เนมมากมาย รอบจัตุสรัสนี้ถูกโอบล้ อมไปด้ วยอาคารและสิ่งก่อสร้ างที่สาคัญของเมืองมิวนิค ท่านสามารถ
มองเห็น หอคอยอิฐคู่ของวิหารเฟราเอนเคียร์ เชอร์ สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคที่โดดเด่นด้ วยโดมทรงหัวหอมจุ กทองคา... พร้ อมถ่ายภาพกับ เฟรำเอ่ นเคียร์เช่ อ
โบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ สร้ างด้ วยอิฐสีแดง สูง เมตร เป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญอีกแห่งหนึ่งของมิวนิค...

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร RATSKELLER RESTAURANT ร้ านอาหารท้ องถิ่นสไตล์บาวาเรี่ ยน พร้ อมเมนู ขาหมูเยอรมันอันเลื่องชื่อ ให้ ท่านได้ อ่ิมอร่ อยกับ
อาหารในบรรยากาศการตกแต่งร้ านที่สวยงาม
SHERATON WEST PARK MUNICH หรือเทียบเท่า

วันอังคำรที่
เช้ า

เมษำยน
(4) มิวนิค – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ – เมืองฟุสเซ่ น
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ปรำสำทนอยชวำนชไตน์ เดินทางลัดเลาะไปตามเส้ นทางไหล่เขา สู่ สะพำนควีนแมรี่ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวปราสาทที่ดีท่สี ุด ชมความสวยงามของป่ าไม้
และบ้ านพั กสไตล์ ชาเล่ ย์ท่ีประดับประดาไปด้ วยดอกไม้ หลากหลายสี ชมทิวทัศน์ อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่ น มีทะเลสาบและธารน้าล้ อมรอบ ภายในตัว
ปราสาทที่ตกแต่งไว้ อย่างอลังการ ปราสาทนี้สร้ างในคริสต์ศตวรรษที่ 18–19 รัชสมัยของพระเจ้ าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริชาร์ดวากเนอร์
พระสหายคู่พระทัย ชม ห้ องทรงงาน, ห้ องบรรทม, ห้ องฮอลล์ท่ใี ช้ ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต ชมความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะบรรยาย แม้ กระทั่ง
ราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้ จาลองแบบไปเป็ นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณ ปราสาทนอยชวานสไตน์
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ ฟุสเซ่ น เมืองเล็กๆ ที่อบอวลไปด้ วยความงามของธรรมชาติและบ้ านเรือน ในสมัยก่อนเป็ นทางเชื่อมระหว่างอิตาลีเหนือกับเมือง เอาร์
กบูร์ก ของรัฐบาเยิร์น มีอายุมากว่า
ปี โดยตั้งอยู่สูงสุดในบาเยิร์นคือ
เมตร จากระดับนา้ ทะเล อดีตเคยเป็ นที่พักตากอากาศของบิชอปแห่งเอาร์กบูร์ก ฟุส

เซ่น เป็ นที่ร้ ูจักอย่างแพร่ หลายเนื่องจากเป็ นที่ต้งั ของสองปราสาทดังอย่าง นอยชวานสไตน์ และโฮเฮนชวานเกา จากนั้นนาท่านเริ่มต้ นชมบรรยากาศอันสวยงามของ
ภูมิภาคบาวาเรียนอัลไพล์ ที่รอบๆ ท่านจะเต็มไปด้ วย ภูเขา ทะเลสาบ ปราสาทแสนสวย พร้ อมนิยายปรัมปราที่จะมาคู่กบั ปราสาทต่างๆ ถือว่าเป็ นภูมิภาคที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งของเยอรมนี

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
HOTEL MULLER หรือระดับเทียบเท่ำ

วันพุธที่ 18 เมษำยน
(5) เมืองฟุสเซ่ น – เมืองคอนสแตนซ์ - เกำะไมเนำ – น้ ำตกไรน์ - ชไตน์ อัม ไรน์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้ านการท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียง และน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่
บนทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับที่สามของยุโรป นาท่านเข้ าสู่ เกำะไมเนำ (Mainau)
หรือ เกำะพฤกษชำติไมเนำ หรือ เกำะดอกไม้ ไมเนำ (Blumeninsel Mainau) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้ านการท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงมากเป็ นอันดับต้ นๆ ของ
ประเทศเยอรมนี โดยเกาะตั้งอยู่ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับที่สามของ ยุโรป เป็ น
เกาะที่ได้ ช่ ือว่าเป็ นเกาะแห่ง พฤกษชาติ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะนั้นได้ รับการตกแต่งอย่างงดงามด้ วยไม้ ดอกและไม้ เมืองร้ อนที่มีมากกว่า 500 ชนิด นาท่านชม
สวนพระราชวัง (Palace Gardens)ที่สร้ างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1853 โดย Frederick I, Grand Duke of Baden

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ น้ ำตกไรน์ (Rhein Fall) เป็ นนา้ ตกที่เกิดจากแม่นา้ ไรน์ เป็ นนา้ ตกที่ใหญ่ท่สี ดุ ในยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆชื่อ Neuhausen am Rheinfall
กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ ๆเมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นชม ชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) โดยมีฐานะขึ้นกับ
เมือง Schaffhausen ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่นา้ ไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้ านเรือนปลูกสร้ าง
มาแต่โบราณ โดยบางบ้ านจะมีมุขหน้ าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้ านมีการวาดภาพสีนา้ ปูนเปี ยก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า
บริ เวณศูนย์กลางเมืองคือจตุรัสราธอส (Rathausplatz) มีนา้ พุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้าพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่ า
ประทับใจของที่น่ีได้ เมือง ชไตน์ อัม ไรน์ ได้ รับรางวัล the First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุ รักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ... ได้ เวลา
อันสมควร นาท่านเดินทางสู่ซูริค ศูนย์กลางทางการเงินและเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
MARRIOTT ZURICH HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันพฤหัสบดีที่
เช้ำ

เมษำยน

(6)

ซู ริค - กรุงเบิรน์ – ชมเมือง - อินเทอร์ลำเก้น

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของเมืองเบิร์น(BERN) นาท่านชม บ่อหมีสีนา้ ตาล หรือ เบเร็นกราเบ็น “สัญลักษณ์
ของกรุงเบิร์น” ให้ ท่านได้ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกเมืองแห่ งนี้ได้ รับการอนุ รักษ์ ไว้ เป็ นอย่ างดี จนได้ รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้ เป็ น
“เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก”นาท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาไซท์ กล็อคเค่นทาร์ม หอนาฬิกาที่มีอายุถึง
ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ ดูทุกชั่วโมงเมื่อ
นาฬิกาตีครบเวลา จากนั้นให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับย่านการค้ ามาร์กาสเซย่านเมืองเก่าปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมี
ระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านภาพวาดและร้ านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บาร็อคเป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดิน
เที่ยวชมอาคารเก่าอายุ - ปี

เที่ยง

ค่า
ทีพ่ กั
วันศุกร์ที่
เช้ำ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlaken) อิสระให้ ท่านหามุมถ่ายรูปกับเทือกเขาจุ งเฟรายอร์คอันสวยงามที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี หรือเดิน
เล่นไปตาม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET แหล่งช้อปปิ้ งใจกลำงเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส อาทิ Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag
Heuer เป็ นต้ น, ชอคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่มีช่ ือเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุก๊ กู และของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษีเคียร์ ชโฮฟ
เฟอร์ และใกล้ กนั นั้นมีคาสิโน Kursaal ให้ สาหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคอิสระตามอัธยาศัย...

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
LINDNER GRAND BEAU RIVAGE INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ
เมษำยน
(7) อินเทอร์ลำเก้น –กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ -ธำรน้ ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร์ - ลูเซิรน์ – สะพำนไม้ชำเปล - อนุสำวรียส์ ิงโต
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grinderwald) หมู่บ้านกลางหุบเขาที่เป็ นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มีช่ ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็ นจุ ดเริ่มต้ น
ของการผจญภัยแห่งสวิสแอลป์ ที่สวยงามครั้งยิ่งใหญ่ และประทับใจ นาท่าน นังรถไฟ
่
ขึ้นสู่สถานีบน ยอดเขำจุงเฟรำ ที่เป็ นสถานีรถไฟสูงที่สุดของยุโรปมีความสูง
เหนือระดับนา้ ทะเลถึง , เมตร ( , ฟุต) ซึ่งได้ รับการยกย่องว่าเป็ น Top of Europe และได้ ช่ ือว่าเป็ นหลังคาแห่งยุโรปชม ถ้ ำน้ ำแข็ง (ICE PALACE)
ที่มีอุณหภูมิต่ากว่า องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และเก็บรวบรวมสัตว์ท่อี าศัยอยู่บริเวณเทือกเขา ชมรูปปั้นต่างๆที่เกิดจากการแกะสลักนา้ แข็ง สัมผัสความงดงามของ

ธำรน้ ำแข็งอเลิทซ์ กลำเซียร์ (ALETSCH GLACIER) ที่ได้ รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้ เป็ น “มรดกโลกทำงธรรมชำติ” มีความยาวถึง กิโลเมตร
ยาวที่สุดในบรรดาทุง่ นา้ แข็งของเทือกเขาแอลป์ ทั้งยุโรป และหนา
เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ทา่ นได้ สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุง
เฟรา อาทิ สโนว์บอร์ด, สุนัขลากเลื่อน และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดจากที่ทาการไปรษณีย์ท่สี งู ที่สุดในยุโรป (กิจกรรมต่ำงๆยังไม่รวมในค่ำทัวร์)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา เสิร์ฟท่านด้ วย Asian Menu

บ่าย

นาท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุ งเฟรา ผ่านอุโมงค์ท่เี จาะใต้ ภูเขา Eiger และ Mönch รถไฟจะจอดให้ ท่านได้ ชมวิวเทือกเขาจุงเฟรายอร์ค ในอีกบรรยากาศหนึ่งให้
ท่านได้ เพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันแสนโรแมนติกได้ จากสองข้ างทาง นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองที่เป็ นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางไปสวิสฯ เพราะเป็ น เมืองทีไ่ ด้รบั สมญำนำมว่ำถูกถ่ำยรูปมำกทีส่ ุดของสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านชม สะพำนไม้ชำเปล สัญลักษณ์ของเมือง
ลูเซิร์นที่มีอายุกว่า
ปี อันมีช่ ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้ แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ ามแม่นา้ “รอยส์” (Reuss) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า
ปี
และยังเป็ นสัญลักษณ์ของสวิสฯ ชม อนุ สำวรียส์ ิงโต (Lion Monument) อนุ สาวรีย์รูปแกะสลักสิงโตบนหน้ าผาหิน เป็ นสัญลักษณ์แห่งความกล้ าหาญ ซื่อสัตย์ และ
เสียสละ... อิสระให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งที่มีร้านตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเลอร์ / กือเบอลิน /เอ็มบาสซี่ ร้ านขายของที่ระลึก,ร้ านช็อคโก
แล็ต และช้ อปปิ้ งสินค้ าชั้นดีท่มี ี โดยเฉพาะกล่องดนตรีท่ที าจากไม้ ทาอย่างสวยงามและประณีต...

ค่า
ทีพ่ กั
วันเสำร์ที่
เช้ า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนูอาหารพื้นเมือง
RADDISON BLU LUZERN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
เมษำยน
(8) ลูเซิรน์ - ซู ริค - สนำมบิน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
. น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG971
วันอำทิตย์ที่
เมษำยน
(9) กรุงเทพฯ
. น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมำยเหตุ: รำยกำรและรำคำอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนือ่ งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และ อัตรำแลกเปลีย่ น เป็ นต้น
อิมเมจ ฮอลิเดย์ แล้ วคุณ...จะรักเรา

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ลูกค้ำปกติ
ผูใ้ หญ่
176,500.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
167,500.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
158,500.เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
141,500.พักเดีย่ วเพิม่
35,000.มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่ำนละ
30,000.กรณีบนิ ชั้นธุรกิจ เพิม่ ประมำณ ท่ำนละ
85,000.-

สมำชิกบัตรหลัก
173,500.164,500.155,500.138,500.35,000.30,000.85,000.-

สมำชิกบัตรเสริม
174,500.165,500.156,500.139,500.35,000.30,000.85,000.-

** ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำง ท่ำนขึ้ นไป**
**กรณีออกเดินทำงระหว่ำง -14 ท่ำน ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิม่ ท่ำนละ 20,

บำท**

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
 “กำรจ่ ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
สมำชิกบัตรหลัก
1735
ผูใ้ หญ่
1645
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
1555
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
1385
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
350
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
1435
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
850
กรณีบนิ ชั้นธุรกิจ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )

สมำชิกบัตรเสริม
1735
1645
1555
1385
350
1435
850

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้ นทาง และ สายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย % และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม %
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

หมำยเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้ าของสายการบิ น โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดย
บริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจำกกำรท่ องเที่ยวนี้ เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 14 วัน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ า เมืองพิจารณาแล้ ว
 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ส
ี ถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้ าเมือง ให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้ งานไม่น้อยกว่า เดือน (มีหน้ าว่างที่ยังไม่ประทับตรา หน้ าขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้ วย)
. รูปถ่ายสีขนาด นิ้ว จานวน รูป ฉากหลังสีขาว (หน้ าตรง) ถ่ายไว้ ไม่เกิน เดือน อัดจากฟิ ล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น
. หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ ือของแต่ละสถานฑูต
·
พนักงานบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้ าทางาน และวันที่อนุญาตให้ ลางาน
·
ข้ าราชการ ใช้ หนังสือรับรองตาแหน่งจากต้ นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่จาเป็ นต้ องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีเกษียณอายุ ใช้ สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
·
เจ้ าของกิจการ ใช้ สาเนาทะเบียนการค้ า และหนังสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสารการเสียภาษี
·
นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุช้ันเรียน
. หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ ช่ ือของแต่ละสถานฑูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมายรับรองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจา ออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
ย้ อนหลัง เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทาหนังสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษและระบุว่าจะออกค่าใช้ จ่ายให้ และถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
ย้ อนหลัง เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบัน) และเอกสารผู้ออค่าใช้ จ่าย .สาเนาบัตรประชาชน .หลักฐานการงาน .จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้ จ่าย
. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน / สาเนาสูติบัตร ในกรณีท่อี ายุต่ากว่า ปี
. สาเนาใบสาคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่าแล้ ว) สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ ามี)
. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่เกิน ปี ไม่ได้ เดินทางกับบิดาและมารดา หรือ เดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขต หรืออาเภอเท่านั้น
พร้ อมสาเนาบัตรประชาชน
*** การพิจารณาว่าจะให้ วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง วัน ผู้เดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จาเป็ นต้ องยึดมัดจา , บาท เป็ นค่าวีซ่า-ค่ายกเลิกตัว๋

หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบ
คาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขอ
อภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ ของท่านที่จองทัวร์ ไว้ แล้ ว แต่ ไม่ ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่ อไปที่แจ้ งชื่ อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา
คณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง
วัน
ขอหักร้ อยละ ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง
วัน
ขอหักร้ อยละ
ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า
เปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่ น เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัท
ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่า ใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์
ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้
บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย

อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟ
นอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่ าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุ ไว้ ใน
เอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยนรายการเพื่ อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้ าหรื อเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ างการเดินทางทาให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
16. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อการสูญหายหรื อเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรั พย์สินของท่าน อันเนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัว
นักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานั ลต่าง ๆ ที่บริ ษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่ น กระเป๋ าเดินทาง ไม่ สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่ าวในขณะร่ วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัด ที่
นั่งให้ แก่ทา่ นและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ทา่ นผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่ นได้ เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น

