
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โปรแกรมท่องเทีย่วญีปุ่่ นส ำหรบัช่วงเวลำสุดพิเศษ ระดบัพรีเมียม 

 ล่องเรือตดัน ้ ำแข็งจำกขั้วโลกเหนอืทีม่อนเบต็สึ ชมเทศกำลน ้ำแข็งทะเลสำบอะคงั และโซอุนเคียว แช่ออนเซน 
เทีย่วเมืองอะบำชิริ พิพิธภณัฑน์ ้ ำแข็งขั้วโลก สวนสตัวอ์ำซำฮิยำม่ำ หมู่บำ้นรำเมน ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงทำนุกิโคจิ  

พรอ้มทีพ่กั อำหำรเมนูพเิศษ และกำรบริกำรระดบัพรีเมีย่ม ... แลว้คุณจะรกัเรำ 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง  22-27 กุมภำพนัธ ์/1-6 , 9-14 มีนำคม            ส ำหรบั 25 ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)   กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ (ฮอกไกโด, ประเทศญีปุ่่น) 

21.3  น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น )ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 
พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

23.5  น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วยเ์ที่ยวบินTG670  

วนัทีส่องของกำรเดินทำง ( )   ชิโตเสะ – คุชิโระ – ชมนกกระเรียน -  ทะเลสำบอะคงั – หมู่บำ้นไอนุ – เทศกำลน ้ ำแข็งทะเลสำบอะคงั  
08.1  น. ถึง สนามบินชิโตเสะ  เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ น าท่านเดินทางสู่เมืองคุชิโระ  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ .  ชม.) เดินทางสู่ ศูนยน์กกระเรียนนานาชาติอะคงัเมืองคุชิโระ (Kushiro-shi Akan-cho International Crane Center) มี
ช่ือเป็นทางการว่า Akan International Crane Center (GRUS) เป็นศูนยก์ารศึกษาวิจยัและอนุรกัษ์นกกระเรียนพนัธุท์นัโจซ่ึงเป็นสตัวห์ายากในประเทศ
ญ่ีปุ่น  ท่ีน่ีจะท าการขยายพนัธุแ์ละดูแลเล้ียงดูนกกระเรียน  โดยสามารถมาเท่ียวชมนกกระเรียนตามธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ดได ้

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคงั (Akan Lake) เป็นทะเลสาบท่ีอยู่ในส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติอะคงั  มีความกวา้งทั้งหมด 13.28 ตาราง
กิโลเมตร และเสน้โดยรอบ 30 กิโลเมตร  ความลึกของน ้าช่วงท่ีลึกท่ีสุด 45 เมตร เป็นทะเลสาบน ้าต้ืนท่ีจะกลายเป็นผืนน ้าแข็งทั้งหมดในช่วงฤดูหนาว 
ทศันียภาพท่ีเปล่ียนแปลงในทุกฤดูกาลเป็นท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความงดงาม ท าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงตลอดทั้งปี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น



ชาวไอนุ (Ainu Kotan) เป็นสถานท่ีจดัแสดงวฒันธรรมของชาวพ้ืนถ่ินไอนุของฮอกไกโด  ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอะคงั ภายในหมู่บา้นมีโรงละคร ไอนุเธีย
เตอร ์อิโคโร ท่ีจะมีการแสดงระบ าโบราณของชาวไอนุและละครหุ่น  มีอาคารจดัแสดงวิถีชีวิตของชาวไอนุ   
 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ียังมีรา้นจ าหน่ายของท่ีระลึกอีกหลายรา้น   จนไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เทศกาลทะเลสาบน ้าแข็งอะคัง (Akan Lake Ice 

Festival) ถือเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียงระดบัจงัหวดัฮอกไกโด  สถานท่ีจดังานจะจดับนทะเลสาบซ่ึงแข็งตวักลายเป็นน ้าแข็งหนาแลว้  ภายใน
งานมีการจดักิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเล่ือยน ้าแข็ง  เกมบนน ้าแข็ง  การแสดงพิธีกรรมบชูาไฟของชนพ้ืนถ่ินไอนุ  และในยามค า่คืนจะมีการจุดดอกไม้
ไฟไปบนทอ้งฟ้าในฤดูหนาวท่ีไรเ้มฆของอะคงัและไม่มีส่ิงกีดขวางสายตา จะยิ่งมีความงดงามกวา่ดอกไมไ้ฟในเขตเมืองอีกหลายเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตน์านาชนิด 

ที่พกั     NEW AKAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 
 



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  ( )    ทะเลสำบอะคงั – อะบำชิริ – พพิธิภณัฑน์ ้ ำแข็งขั้วโลก – ชมหงสข์ำว – มอนเบต็สึ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองอะบาชิริ ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลดา้นตะวนัออกของฮอกไกโด เป็นเมืองท่ีโดดเด่นในดา้นธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดู
หนาวที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย เพื่อจะไดส้มัผัสกบัความงดงามของทะเลน ้าแข็ง  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑน์ ้าแข็งขั้วโลก (Okhotsk 

Ryuhyo Museum) พิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวอนัน่าท่ึงของน ้าแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก ์โดยจะพาเราลงลึกไปถึงความเป็นมาของกอ้นน ้าแข็งขนาด
ยกัษ์ในหอ้งจ าลองท่ีมีอุณหภูมิ -15 องศา ก่อนพาไปชมหนังจอใหญ่เก่ียวกับเรือตัดน ้าแข็ง และนิทรรศการเก่ียวกับส่ิงมีชีวิตตัวน้อยท่ีอาศัยในทะเลแห่งน้ี 
โดยเฉพาะคลิโอเนะ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นนางฟ้าแห่งทอ้งทะเล ส่ิงมีชีวิตจ าพวกหอยท่ีมีล าตวัใสๆ ยาวเพียง 1 เซนติเมตร และมีครีบแหวกว่ายไปในน ้างดงามราวผีเส้ือ 
นอกจากน้ียงัมีปลาหลากสีสนัหน้าตาแปลกประหลาดท่ีหาชมไดย้าก ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาซ่ึงสามารถมองเห็นเมืองอะบะชิริ และทะเลโอ
คอทสกไ์ดอ้ยา่งตระการตา 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … บริการท่านดว้ย เซ็ตอาหารญี่ปุ่น  
น าท่านชมหงสข์าวท่ี Lake Tofutsu Wetland Center ซ่ึงทางฝ่ังตะวนัออกของฮอกไกโด เต็มไปดว้ยพื้ นท่ีชุ่มน ้า หรือ Wetland และในฤดูหนาวจะมีนกจากแถบ
เหนือๆ บินลงมาหลบหนาว ซ่ึงท่ีทะเลสาบโทฟุทสึ (Tofutsu lake) แห่งน้ี มีนกต่างๆบินหนีหนาวมาพกั มาท ารงักนัอยา่งมากมาย โดยจะเร่ิมบินมาตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม ของทุกปี จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมอนเบ็ตสึ เมืองทางฝั่งตะวนัออกฉียงเหนือของฮอกไกโด ซ่ึงเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีอยูติ่ดกบัทะเลโอ
คอทส ์ 

  

 

 

 

 

 

 



ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที่พกั   MOMBETSU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง  (4)   มอนเบ็ตสึ – ล่องเรือตดัน ้าแข็ง – โซอุนเคียว – เทศกาลน ้าแข็งโซอุนเคียว  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสมัผสัประสบการณสุ์ดพิเศษกบั เรือตดัน ้าแข็ง Garinko-go II เปิดประสบการณใ์หม่ๆ ดว้ยการล่องเรือตดัน ้าแข็งล ายกัษ์ไปในทะเลโอคอทสกซ่ึ์งเต็ม
ไปดว้ยกอ้นน ้าแข็งขนาดมหึมาท่ีลอยล่องมาไกลมาจากรสัเซีย  โดยเรือจะค่อยๆ แล่นไปชา้ๆ แหวกตดัผ่านกอ้นน ้าแข็งรูปทรงแปลกตาเต็มทอ้งทะเล รวมถึงอาจ
มีโอกาสเห็นนกนางนวล นกอินทรีย ์คลิโอเนะ หรือแมก้ระทัง่เจา้แมวน ้าตัวน้อยน่ารกัท่ีลอยติดมากับแผ่นน ้าแข็ง โดยกิจกรรมน้ีจะมีเฉพาะช่วงฤดูหนาวคือ
ประมาณกลางเดือนมกราคมถึงส้ินเดือนมีนาคมเท่าน้ัน 

  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น  

น าท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว ท่ีตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น มีพ้ืนท่ีตั้งแต่ทางใตข้องเมืองอาซาฮิคา
ว่า-คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟูราโน่ประกอบดว้ยแนวเทือกเขาสูง ปกคลุมดว้ยหิมะแทบตลอดทั้งปี โซอุนเคียวเป็นหุบเขาท่ีไดชื้่อว่าสว ยงามและ
ตระการตาท่ีสุดใน อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ มีทั้งน ้าตกท่ีไหลลงมาจากโตรกผาอนัสูงชนัและมีธารน ้าท่ามกลางป่าร่มคร้ึมลอ้มรอบดว้ย พาท่ านชมน ้าตกท่ี
มีชื่อเสียงสองแห่ง คือ “น ้าตกกิงกะ”(Ginga Waterfall) หรือน ้าตกแม่น ้าสีเงินในฤดูรอ้นจะไหลเป็นเสน้ขาวเล็กๆ ไขวไ้ปมาคลา้ยเสน้ดา้ย และ “น ้าตกริว
เซย”์ (Ryusei Waterfall)หรือน ้าตกดาวตก ท่ีไหลบ่าเป็นเสน้ใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคลา้ยดาวตก ในฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองจะแข็งตัว เป็นทัศนียภาพท่ี



แปลกตาไปอีกแบบหน่ึง จากน้ันน าท่านชม เทศกาลน ้าแข็งเมืองโซอุนเคียว หรือคนญี่ปุ่นเรียกว่าเทศกาล “โซอุนเคียวเฮียวบากุมัตสึริ ” เป็นงาน
เทศกาลน ้าแข็งประจ าปีของเมืองโซอุนเคียวท่ีจะจดัข้ึนเม่ือฤดูหนาวย่างกรายเขา้มาถึงท าใหแ้ม่น ้าแห่งน้ีจะกลายเป็นน ้าแข็งอยู่ท่ามกลา งหุบเขา ภายในงาน
มีผลงานแกะสลกัน ้าแข็งท่ีถูกประดับดว้ยไฟหลากสีสรรสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที่พกั   SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง     (5)       โซอุนเคียว – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า – หมู่บา้นราเมน – ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร เมืองที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามที่มีความอุดมสมบูรณ์และ
แวดลอ้มไปดว้ยขุนเขา จากน้ันน าท่านสู่ สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ซ่ึงไดร้บัความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารกัของสตัวต์่างๆท่ี
ไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ๆไปถึงกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลกโดยสวนสตัวแ์ห่งน้ีไดม้ีแนวความคิด ที่ว่าสตัวต์่างๆควรท่ีจะ
อาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสตัวน้ั์นๆ ใหทุ้กท่านสมัผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทิ หมีขาว
จากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธุ์ต่างๆ และลิงอุรงัอุตังแสนรู ้เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมน มอบคูปองเงินสดมูลค่า ,  เยน ใหท้่านเลือกรบัประทานตามอธัยาศยั  
น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโรเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็นศูนยก์ลางความเจริญอนัดับ 5 ของประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันน าท่านชอ้ป
ป้ิง ณ. ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กว่า 130 ปีของเมืองซัปโปโรทานุกิโคจิท่ีมีความยาวกว่า 900 เมตรรา้นคา้มากมายนับ 200 รา้นท่ีใหท่้านเดินเลือกซ้ือ
สินคา้ต่างๆอย่างจุใจอาทิเช่นรา้นสินคา้ 98 เยนรา้นรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่  1050 เยนรา้นขาย
เคร่ืองส าอางคร์า้นขายอุปกรณเ์ก่ียวกบัสุนัขรา้นขายผลไมพ้ื้นเมืองรา้นเกมสร์า้นขายเส้ือผา้รา้นอาหารฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษดว้ยบุฟเฟ่ตบ์าบีคิวป้ิงย่าง สไตลเ์จงกิสข่าน โดยการน าเน้ือแกะส่วนต่าง อีกทั้งอาหารทะเลสด
ใหม่ ยา่งบนเตาไฟ พรอ้มเครื่องเคียงผกัสด เสิรฟ์พรอ้มซอสสูตรเด็ดตน้ต  ารบั พิเศษสุด ๆ พรอ้มเสิรฟ์เบียร ์และเครื่องด่ืมซอฟทด์ริงคแ์บบไม่อั้น 

ที่พกั    ROYTON HOTEL SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่หกของการเดินทาง     (6)       ซปัโปโร่ – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

10.00น. ออกเดินทางจาก ชิโตเสะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินTG671 
15.35น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนเป็นตน้  
******************* 

 

อตัราค่าบริการ ส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ทา่นข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัร
หลกั 

สมาชิกบตัร
เสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 
เด็กทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยว ช าระเพ่ิม 

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ส่วนลดท่านละ 
มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ส่วนลดท่านละ  

89,900.- 

85,900.- 

80,900.- 

76,900.- 

20,700.- 

16,000.- 

65,500.- 

25,000.- 

20,000.- 

87,900.- 

83,900.- 

78,900.- 

74,900.- 

20,700.- 

16,000.- 

65,500.- 

25,000.- 

20,000.- 

88,900.- 

84,900.- 

79,900.- 

75,900.- 

20,700.- 

16,000.- 

65,500.- 

25,000.- 

20,000.- 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต  า่ 15 ท่านข้ึนไป ** 
***กรณีออกเดินทางต า่กว่า15ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ 5,000บาท 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน: ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 30,000. - บาท    
        ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14  วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 
ช่ือบญัชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์   เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์ เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

“การจา่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

การยกเลิก  :  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ  า 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21วนัท าการ ทางบริษัทฯมีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=117&PeriodID=153


คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 
เด็กทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 
ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  
มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

879 

839 

789 

749 

207 

160 

655 

629 

629 

879 

839 

789 

749 

207 

160 

655 

629 

629 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,500,000.-บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 



หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างานหรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบ

ขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า  ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทางยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไวท้ั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะ
จดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า
และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไมถู่กตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่ายกรุณาแจง้ให้
บริษัทฯ ทราบก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมา
ทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความ
ประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 
โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล,ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 



15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้น
เอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้องทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดั
ท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


