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 Germany–Czech Republic–Hungary–Austria (9 days) starts at THB 76,900 (Egypt Air)  
 Free passport mini pocket  Depart in April 2014 onwards

 Korea 5 days 3 nights starts at THB 35,900 (Korean Air)  Nanta Show and free 
photo for Hanbok dress  Buffet variety with Alaska crab  Free wifi on the coach 
 Free passport mini pocket  Depart in March, April 2014

Tel 0 2692 7520-3 www.euroclubholiday.com Tel 0 2694 0261-6 www.discovery-korea.com

โปรแกรม Club Wonder โปรแกรม Colorful Korea

ส่วนลด 20% จาก Bar Rate 
สำาหรับห้อง Hillside Room 
(ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดยาวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้)

ส่วนลด 20% จาก Bar Rate 
สำาหรับห้อง Hillside Room 
(ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดยาวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้) 

เยอรมัน–เช็ก–ฮังก�รี–ออสเตรีย (9 วัน) 
เริ่มต้น 76,900 บ�ท (อียิปต์แอร์)
เมืองโฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานสไตน์–มิวนิค–
เชสกี้ คลุมลอฟ–ปราก–ป้อมชาวประมง–ล่องเรือส่วนตัว 
แม่น้ำาดานูบ–พระราชวังเชินบรูนน์ 

5 วัน 3 คืน เร่ิมต้น 35,900 บ�ท 
(โดยสายการบินระดับนานาชาติ)
เกาะนามิ–อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน–อาบน้ำาแร่สไตล์เกาหลี–
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–บลูเฮ้าส์–พระราชวังเคียงบ็อค–
TRICK ART MUSUEM–SEOUL TOWER–กิมจิแลนด์–
ช้อปปิ้งย่านทงแทมุนและเมียงดง

Kandaburi 
Resort & Spa, Samui

Beyond Resort 
Khaolak, Phang Nga

 20% discount from bar rate on Hillside Room Type  The promotion 
cannot be used during the long holidays, public holidays, and cannot be 
used in conjunction with any other promotions  Today–31 Dec 14

 20% discount from bar rate on Hillside Room Type  The promotion 
cannot be used during the long holidays, public holidays, and cannot be 
used in conjunction with any other promotions  Today–31 Dec 14

Tel 0 7742 8888 www.katagroup.com/kanda-buri/ Tel 0 7659 2300 www.katagroup.com/beyond-khaolak/

วันนี้–31 ธ.ค. 57 วันนี้–31 ธ.ค. 57

Issue : March 2014

เดินทาง เม.ย. 57 เป็นต้นไป เดินทาง มี.ค./เม.ย. 57

Privileges

ดานูบ–พระราชวังเชินบรูนน์ ช้อปปิ้งย่านทงแทมุนและเมียงดงช้อปปิ้งย่านทงแทมุนและเมียงดงช้อปปิ้งย่านทงแทมุนและเมียงดงช้อปปิ้งย่านทงแทมุนและเมียงดงช้อปปิ้งย่านทงแทมุนและเมียงดง

เดินทาง เม.ย. 57 เป็นต้นไป

พิเศษ! แต่งกายชุดประจำาชาติพื้นเมืองเช็ก
รับฟรี! กระเป๋าซองใส่พาสปอร์ต

เดินทาง มี.ค./เม.ย. 57

พิเศษ!
• ชม Nanta Show • เต็มอิ่มกับวาไรตี้บุฟเฟต์
และขาปูยักษ์ • ฟรี เก็บภาพประทับใจกับ
ชุดประจำาชาติเกาหลี “ฮันบก”  • ฟรี Wi-Fi บนรถ
ตลอดการเดินทาง • ฟรี กระเป๋าซองใส่พาสปอร์ต



 Come 4 Pay 2 for Lunch Buffet (food only)  Applied for a minimum of 
4 persons and maximum of 12 persons per 1 card number  The promotion 
cannot be used in conjunction with any other promotions  Today–31 Dec 14

Holiday Inn Bangkok Silom Tel 0 2238 4300

เงื่อนไขรวมอื่นๆ สำ�หรับร้�นค้�ที่ร่วมร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ย: ประเภทบัตรเครดิตธนาคารไอซีบีซี วีซ่า และ/หรือยูเนี่ยนเพย์ ที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่ร้านค้า/สถานบริการกำาหนด 
Other conditions of participating merchants: Types of ICBC (Thai) Credit Card, VISA and/or UnionPay, applicable for this promotion depend on the merchant’s conditions

วันนี้คุณสามารถตรวจสอบรายการบัตรเครดิต 
ผ่าน บริการไอซีบีซีอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งสำาหรับลูกค้าบุคคล 
ด้วยตนเองตลอด 24 ชม.

 ICBC Personal Internet Banking is ready for Credit Card Customer  24 hours self service for available credit limit 
& transaction details enquiry, report lost, reward point redemption and statement download 

 Special privileges for ICBC (Thai) UnionPay Credit Card at participating restaurants in Asiatique The River Front 
 The sales slip which is equal to or greater than THB 500 can be redeemed for free beverage at redemption point  Today–31 Dec 14

เต็มอิ่มด้วยส่วนลดสูงสุด 25% 
กับร้านอาหารที่ร่วมรายการที่       

   ด้วยบัตรเครดิตสองสกุลเงิน UnionPay ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
วันนี้–31 ธ.ค. 57

ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ รายการใช้จ่ายผ่านบัตร อายัดบัตร 

ตรวจสอบและแลกคะแนนสะสม ดาวน์โหลดใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

สมัครง่ายๆ ที่ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ทุกสาขา  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2629 5588

ม� 4 จ่�ย 2 สำ�หรับบุฟเฟต์
มื้อกล�งวัน (เฉพาะอาหาร)

(สงวนสิทธิ์ขั้นต่ำาตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป และไม่เกิน 12 ท่าน
ต่อหมายเลขบัตร และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ) 

The Brasserie Restaurant, 
Holiday Inn Bangkok Silom 

วันนี้–31 ธ.ค. 57

ส่วนลด 5% 
เฉพาะค่าอาหาร 
เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำา 1,000 บาทขึ้นไป

(ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ)

 5% discount on food with the spending at least 
THB 1,000/sales slip  Today–31 Aug 14

Soi Ratcha Khru, Phahon Yothin 5 Tel 0 2619 9822

วันนี้–31 ส.ค. 57

Steve Cafe 
and Cuisine in Town

Apply today at all ICBC (Thai) branches. For more information, please call 0 2629 5588


