
  

 

 

 

 

 

 

 

 
สมัผสัธรรมชาติแต่งแตม้เสน้ทาง พรอ้มฉากหลงัของสถาปัตยกรรมอนัล ้ าค่า กบัเสน้ทางสุดพิเศษ 

เยือนเมืองเก่านารา เยีย่มชมมรดกโลกชิราคาว่า สนุกสนานทีส่กีรีสอรท์ และ โตเกียวดิสนีย ์พิพิธภณัฑห์มีเทดด้ีแบร ์ชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ  

สะสมไมลก์บัการบินไทย พรอ้มที่พกั อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดบัพรีเมีย่ม ... แลว้คุณจะรกัเรา 

**เนือ่งจากโปรแกรมนี้ เป็นเสน้ทางท่องเทีย่วเมืองทาคายาม่าและเมืองมตัสโึมโต ้ซ่ึงเป็นเสน้ทางธรรมชาติ 

 จ าเป็นตอ้งนัง่รถนานบางช่วง ประมาณ 2-3 ชัว่โมง ** 

 
ก าหนดการเดินทาง    23–29 ม.ค. /15-21 ก.พ., 27 ก.พ – 5 มี.ค. / 13-19 มี.ค. 2561        จ านวน 15 ท่านเท่านั้น  

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – โอซากา้ (ประเทศญีปุ่่ น) 

21.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 2  พบกบัเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

23.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG622  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 

2 ชัว่โมง)  

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)  โอซากา้ – นารา – วดัโทไดจิ – นารามาจิ – นาโกย่า – ซาคาเอะ 

07.00 น. ถึง สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมบรเิวณสนามบินคนัไซ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่ นเมื่อ 1,300 ปีก่อน ในเมืองนารามีสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย  เดิน

ทางเขา้สกัการะ วดัโทไดจ ิหน่ึงในมรดกโลกของเมืองนารา สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 743 หน้าวดัมีซุม้ประตขูนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า นันไดมง สรา้งขึ้ นในปี 1199 มีเสา
ไม ้18 ตน้รองรบัโครงสรา้งหลงัคาไมข้นาดใหญ่เป็นพิเศษ ซ่ึงจะมีลวดลายแกะสลกัจากงานไมท่ี้วิจิตรพิสดาร  ตวัอาคารของวดัเป็นวิหารไมท่ี้ถูกบนัทึกว่ามีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นวิหารท่ีประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือพระไวโรจนพุทธ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจา้ทั้งหา้ ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ สงูถึง 



16 เมตร และมีน ้าหนักรวมมากกว่า 500 ตนั ตวัวิหารไมแ้ห่งน้ีเคยถูกเพลิงไหมม้าแลว้ครั้งหน่ึง และไดส้รา้งขึ้ นใหม่อีกครั้ง  และบริเวณรอบๆ วดัโทไดจิ เป็นท่ี
อาศยัของกวางน่ารกัมากมาย และสรา้งสีสนัใหแ้ก่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก  

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง น าท่านสมัผสัประสบการณก์ารป้ันซูชิดว้ยตนเองโดยมีอาจารยส์อนป้ันซูชิต าหรบัแท้ๆ สไตลญ่ี์ปุ่ น  

น าท่านเดินทางสู่ ย่านนารามาจิ (Naramachi) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองนารา เรียงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรือนท่ีอนุรักษ์มาตั้งแต่สมยัเอโดะอาคาร

บา้นเรือนแบบดั้งเดิม คลงัสินคา้ท่ีเก่าแก่และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้ท่ีเป็นทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร รวมไปถึงพิพิธภณัฑ ์ไดแ้ก่ จดัแสดงงานฝีมือพื้ นบา้น (Nara 

Crafts Museum) จดัแสดงส่ิงประดิษฐ์พื้ นเมือง (Naramachi Museum) และยงัมีวดักงัโกจิ (Gangoji Temple) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นก็อยู่ท่ีย่านน้ีดว้ยเช่นกนั 

และยงัมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจใหท้ าเช่น การสวมใส่ชุด Kimono, การชงชา, การชิมเหลา้ญ่ึปุ่ นชื่อดงัประจ าทอ้งถ่ิน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบัท่ี 4 ของญ่ีปุ่ น ศูนยก์ลางความเจริญอีกเมืองหน่ึง น าท่านเดินทางสู่ ย่านซาคาเอะ เอาใจท่านดว้ยการช้

อปป้ิงย่านดงัคาซาเอะกลางเมืองนาโกย่า ศนูยร์วมย่านธุรกิจ ชอ้ปป้ิง และอาหารท่ีไม่ต่างไปจากสยามสแควรบ์า้นเรา เต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมทัว่โลก เรียง

รายทั้ง 2 ฟากฝัง่ถนน ใหท่้านเลือกซ้ืออย่างจุใจ ทั้ง H&M GAP ZARA ฯลฯ  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … บริการท่านดว้ย “เซ็ตขาปูยกัษ ์” ท่ีรา้น “ Kani – Ya Restaurant” รา้นขาปยูกัษ์ ท่ีมีสาขาทัว่ญ่ีปุ่ นกว่า 13 สาขา โดยการ

ตกแต่งรา้นจะมีเอกลกัษณ ์ไปตามแต่ละเมือง… มื้ อน้ีจะเสิรฟ์ท่านดว้ยสไตลสุ์กี้ หมอ้ไฟ ใหท่้านอร่อยกบัหลากหลายเมนู ท่ีท ามาจากปูยกัษ์ทั้งส้ิน อาทิ เตา้หูป้ ูซา

ซิมิขาปยูกัษ์ และอื่นๆ อีกมากมาย ท่ีจะใหท่้านไดอ้ิ่มหน าส าราญกนั 



ทีพ่กั NAGOYA JP GATE TOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3)  นาโกย่า – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาว่า – ทาคายามา - พพิธิภณัฑห์มีเทดด้ี – มตัสโึมโต ้ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ หมู่บา้นชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นสไตล์กชัโชแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิม และยงัไดร้ับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 ซ่ึงเป็น หมู่บา้นสไตล์กชัโช-สึคุริ จะมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดแ้ละรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบั

สองมือของพระเจา้ หรือพระพุทธเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นในสไตลน้ี์ว่า กัสโช พรอ้มกนัน้ีท่านจะเพลิดเพลินกบัฝงูปลาคราฟนับรอ้ยท่ีแหวกว่ายอยู่ตามล าธารหน้า

บา้นซ่ึงจะเห็นไดก้็แต่เมืองในแถบน้ีเท่าน้ัน  ..ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กับบา้นทรงโบราณท่ีมีสีด าตัดกับสีขาวโพลนของหิมะ ท่ีสวยงามยากจะลืมเลือน ซ่ึงเป็น

บรรยากาศท่ีหาชมไดเ้ฉพาะในฤดูหนาวเท่าน้ัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ...  บริการท่านดว้ย “ฮิดะยากินิคุ” เน้ือฮิดะย่างบนกระทะรอ้นในแบบฉบบัญ่ีปุ่ น ท่ีหอมกรุ่นจากเคล็ดลับในการย่างสด ๆ 

บนใบไม ้(ใบโฮบะ) บวกกบัน ้าจ้ิมรสเด็ด ท่านจะไดล้ิ้มลองเน้ือฮิดะ อาหารทอ้งถ่ินแตกต่างจากเน้ือย่างบนกระทะท่ีท่านเคยไดล้ิ้มลองกนัมา (ท่านท่ีไม่ทานเน้ือ

ววัจะเสิรฟ์ดว้ย เน้ือหมู แทน) 

 น าท่านเดินทางสู่บา้นเทด็ดี้ แบร ์อีโค วิลเลจ ทาคายามะท่ีบา้นเท็ดด้ีแบร์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีอนัน่าโปรดปรานส าหรบัผูม้าเยือนทุกวยั พิพิธภณัฑ ์หมีเท็ดด้ีแห่ง

น้ี สรา้งขึ้ นมาเมื่อ 15 ปีก่อน โดยคุณ “Eiko Setoyama” ผูซ่ึ้งชื่นชอบหมีเท็ดด้ีมาตั้งแต่ในวยัเด็ก และ ตวัเองก็ไดส้ะสมเร่ือยมาพรอ้มทั้งค่อยๆ ตามซ้ือตุ๊กตาหมี



เท็ดด้ีหายากจากแหล่งต่างๆ จนภายหลงัคิดจะตั้งขึ้ นเป็นพิพิธภณัฑต์วัอาคารน้ันปรบัปรุงมาจากบา้นเก่าแก่อายุกว่า 140 ปี โดยตกแต่งใหเ้ป็นบา้นแบบอีโคหรือ

ระบบรักษ์นิเวศ ลักษณะบา้นเป็นแบบ “กชัโชซึคุริ” มีหลงัคาลาดชนัมุงดว้ยฟางมดัติดกนั ภายในมีตุก๊ตาหมีท่ีรวบรวมมาจากทัว่โลกกว่า 1,000 ตวั บา้นเท็ดด้ี

แบร ์อีโค วิลเลจ จะแตกต่างไปจากพิพิธภณัฑห์มีเท็ดด้ีในประเทศอื่นๆ ตรงท่ีจะเน้นถึง การอนุรกัษณท์รัพยากรธรรมชาติ การรณรงคล์ดสภาวะโลกรอ้น การลด

ใชพ้ลงังาน และ ลดการเกิดมลพิษในโลก ใบน้ี โดยมีคุณหมีเท็ดด้ีมาช่วยเป็นแบบในแต่ละคอนเซปตข์องการจดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึโมโต ้ เมืองทีมี่ธรรมชาตสิวยงามและปราสาทสวยตดิ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร ...   บริการท่านดว้ย “ชาบู ชาบู สไตลญ์ี่ปุ่นแสนอรอ่ย”  

ทีพ่กั MATSUMOTO BUENA VISTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง     (4)    มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– ภูเขาไฟฟูจิ - สกีรีสอรท์ – ฮาโกเน่ 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมปราสาทมตัสึโมโต ้จากดา้นนอก ไดซ่ื้อว่าเป็นปราสาทท่ีสวยท่ีสุด 1 ใน 3 ของประเทศ ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1504 ระหว่างช่วงท่ีโกลาหลของ

สงครามกลางเมือง โดยท่ี ก าแพงหิน กบั คูน ้าท่ีอยู่รอบปราสาทแห่งน้ีเท่าน้ันท่ียงัคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งอดีต บางครั้งปราสาทหลงัน้ีก็ถูกเรียกว่า "ปราสาท

อีกา" หรือ "ปราสาทด า" นัน่ก็เพราะดา้นนอกของปราสาทไดใ้ชสี้ด าเป็นสีหลกัในการก่อสรา้ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บรกิารทา่นดว้ยเซ็ตเมนูหมู หรอืเน้ือยา่งบนหินภูเขาไฟแสนอรอ่ย 

 จากน้ัน น าท่านผ่านชม“ภูเขาไฟฟูจ”ิ สญัลกัษณข์องแดนอาทิตยอ์ุทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลักษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ท่ีมีความสูงประมาณ 

3,776 เมตรจากน้ัน น าท่านไปสมัผัสกบัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี สกีรสีอรท์ (Ski Resort) ลานสกีสุดหรูและท่ีพกัท่ีตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ ... ท่าน

จะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่กบัหิมะ อนัขาวโพลน ใหท่้านไดส้นุกสนานกบั กระดานเล่ือน ฟรท่ีีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณภ์ายในสกีรีสอรท์)  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั :   FUJI MATSUZONO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 ** ท่านสามารถลงอาบน า้แร ่“ออนเซน” จากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ หลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทางมาทัง้วนั ** 

 
 
  
 

 
 
 



วนัทีห่า้ของการเดินทาง   (5)     ยามานาชิ - ไร่สตรอเบอรี่ - โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ                       

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ไรส่ตรอเบอรี ่ใหท่้านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอร่ีจากไร่ ใหท่้านอิ่มอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์

ท่ีท าจากสตรอเบอร่ีสดในฟารม์ ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอร่ีเล่ืองชื่อ, แยมสตรอเบอร่ี, สตรอเบอร่ีอบแหง้ และอื่นๆ อีกมากมาย ใหท่้านไดรู้ก้รรมวิธีในการ

ปลูกสตรอเบอร่ีของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีชื่อเสียง(ไร่สตรอเบอรี่ ตาลฤดูกาลที่ญี่ปุ่นจะเริม่เดือน ม.ค. – พ.ค. แต่หากจ  านวนไม่มากพอ ทางไรอ่าจจะไม่เปิดใหไ้ด้

เขา้ชม)  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บรกิารทา่นดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 

น าท่านออกเดินทางสู่เมือง โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ช่วงเวลาทีท่า่นรอคอย! สมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของญี่ปุ่น

ท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้ถูกตาถูกใจ ถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ปัจจุบนัถูกขนานนามว่า 

ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงรา้นขายสินคา้ชื่อดงัซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่ น และนักท่องเท่ียวท่ีมา

เยือนรา้น 100 yen สินคา้ภายในรา้นจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ทั้งเคร่ืองส าอาง กิ๊ ฟช็อป ขนม และสินคา้มากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝาก

ของขวญักลับบา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนดเ์นมดงั อุปกรณ์อิเลคทรอนิค กลอ้ง

ถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย สเตก็เน้ือววัชั้นดี เสิรฟ์แบบเทปันยากิ (การนัง่ลอ้มเตา) ทีมี่เชฟคอยปรุงสด ๆ ใหท้า่นไดช้ม เทปันยากิ

เป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึงทีไ่ม่ควรพลาดเม่ือมาเยอืนญี่ปุ่น ... โดยเร่ิมเสิรฟ์ความอร่อยดว้ย สลดัผกัสดๆ ท่ีราดดว้ยน ้าสลดัสตูรเฉพาะ, ตามดว้ย เน้ือ

ววัที่คัดสรรมาอย่างดีจากฟารม์ชั้นน า เสิร์ฟพรอ้ม ขา้ว / ขนมปัง, ผัดผกั และ ซุปรสดี แลว้ตบทา้ยดว้ย ของหวาน / ผลไมต้ามฤดูกาล / ส าหรบัท่านท่ีไม่

ทานเน้ือจะบริการท่านดว้ย เซ็ตซีฟู๊ดแทน  

ทีพ่กั GRAND NIKKO LE DAIBA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6)  โตเกียว – โตเกียวดิสนียแ์ลนดห์รือโตเกียวดิสนียซี์ – สนามบนิฮาเนดะ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสมัภาระของท่านใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

TOUR TOKYO DISNEYRESORT (DISNEYLAND OR DISNEYSEA)  

น าท่านสู่เท่ียว “สวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนดห์รือโตเกียวดิสนียซี์” สวนสนุกซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่หต์ านานและจินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดส้มัผัสกบั

เคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 

พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ  ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวญักบัเหล่าผีชื่อดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผี

สิง,ต่ืนเตน้เรา้ใจ และสมัผสัความชุมฉ า่ของสายน ้าขนาดยกัษ์ไปกบั SPLASH MOUNTAIN,นัง่เรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบัรถไฟ

เหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมีพหู,์ เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการต์นูท่ีท่านชื่นชอบ มิก

กี้ เมา้ส,์ สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายท่ีรอท่านพิสจูน์ความมนัสก์นัอย่างเต็มท่ี 

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

 

 

 

 

 

 



ค า่ อิสระใหท้า่นเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาในการเทีย่วหรอืเลือกซ้ือสินคา้ 

20.00 น.  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื่อน าท่านเช็คอิน ณ สนามบิน 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (7) สนามบนิฮาเนดะ (โตเกียว) – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบิน TG661 

04.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปลี่ยน เป็นตน้ 

อตัราค่าบริการส าหรบัเดินทาง 15 ท่านข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกต ิ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยว ช าระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ส่วนลดทา่นละ 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ส่วนลดทา่นละ  

96,900.- 

92,900.- 

87,900.- 

82,900.- 

20,700.- 

20,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

94,900.- 

90,900.- 

85,900.- 

80,900.- 

20,700.- 

20,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

95,900.- 

91,900.- 

86,900.- 

81,900.- 

20,700.- 

20,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

 

กรณีออกเดินทางต  า่กว่า 15 ทา่น ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์เรยีกเก็บเพิม่ทา่นละ 5,000 บาท 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

949 

909 

859 

809 

200 

749 

749 

949 

909 

859 

809 

200 

749 

749 



 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจรงิ 

- สมาชิกบตัรเสรมิไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ  1,000,000.- บาท 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงทีท่างสายการบินอาจมีการเรยีกเก็บเพิม่เตมิอีก !!!!! 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 30,000. - บาท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบญัชี  บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากัด 
     ธนาคารกสิกรไทยสาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์ เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

        หรอื ธนาคารกรุงไทย  สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์เลขที ่081-6-00318-1    บญัชีกระแสรายวนั 

  “การจา่ยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 
 
การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ  า 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ  าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบรกิาร 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 



 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบ

ขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ชื่อรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อ

ประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะ

จดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ่้าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและ

ค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนชื่อหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้ับการยืนยนัดงักล่าว แลว้

ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ น 

 



14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความ

ประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

จ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้น

เอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่

สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวั

นักท่องเท่ียวเอง 

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

เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดั

ท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจ

ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


