
 

   

 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนสู่เสน้ทำงท่ีจะชวนใหคุ้ณหลง

เสน่หด์ินแดนอำทิตยอ์ุทยั ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีหุบเขำโครนัเค สมัผัส

ควำมงดงำมดอกซำกุระบำนพรอ้มใบไมเ้ปลี่ยนสีท่ีเมืองโอบำระ   

ชมวิวหมู่บำ้นน ้ ำใส ประทับใจกับเทศกำลประดับไฟฤดูหนำว 

NABANANO SATO ชอ้ปป้ิงแบบจใุจ สะสมไมลก์บักำรบินไทย พรอ้ม

ท่ีพกั อำหำรเมนูพิเศษ และกำรบริกำรระดบัพรีเม่ียม แลว้คุณ...จะ

รกัเรำ   

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  

13-18 / 20-25 พ.ย. / 5-10 ธ.ค. 2561 

 



วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

 

19.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก 

(ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 พบกับเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอรห์มายเลข C 

22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์

เท่ียวบิน TG640 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (2)  

นำรติะ-โตเกียว-พระรำชวงัอิมพเีรียล-ชอ้ปป้ิงฮำรำจกุุ-ถนนโอโมเตะซนัโด 

 

06.20 น. ถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและ

ตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

น าท่านชม พระรำชวงัอิมพเีรยีล ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ นมาตั้งแต่

สมัยเมจิ ปัจจุบันเป็นท่ีประทับของจักรพรรดิอากิฮิโตะ บริเวณรายรอบวังแห่งน้ี

ล้อมรอบไปดว้ยคูน ้ า ซ่ึงพื้ นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นสวนป่าไมธ้รรมชาติ โดยปกติแล้ว

พระราชวงัอิมพีเรียลจะไม่เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม แต่จะมีเพียงโอกาสพิเศษ 2 ครั้ง

ต่อปีเท่าน้ัน ท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปไดถึ้งเขตพระราชฐานชั้นนอก ดา้นนอก

พระราชวงัจะเต็มไปดว้ย "ตน้สน" ท่ีปลูกไวอ้ย่างสวยงาม ซ่ึงปลูกโดยประชาชนผูจ้ง

รกัษ์ภกัดีต่อองคจ์กัรพรรดิและมีมากกว่า 2 แสนตน้ 
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เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย ชำบูชำบู 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ช่วงเวลาท่ีท่านรอคอย! สมัผัสบรรยากาศย่านชอ้ปป้ิง

ชื่อดังของญ่ีปุ่ นท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับการจับจ่ายสินคา้ถูกตาถูกใจ ถูกเงินใน

กระเป๋า ฮำรำจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทันสมัยของวัยรุ่นญ่ีปุ่ น อิสระกับการชอ้ปป้ิงยัง 

ตรอกทำเคชิตะ สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยรา้นขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั 

รองเทา้ กระเป๋า รา้นฟาสทฟ์ูดท่ีวนัสุดสปัดาหจ์ะเป็นแหล่งนัดพบของพวก แต่งตัว

ประหลาด หรือ COSPLAY  มกัมาแต่งหน้าและเปล่ียนเส้ือผา้กนั รา้นเครปญ่ีปุ่ นอร่อยๆ

มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบน ถนนโอโมเตะซันโด  

ตั้งอยู่ในย่านท่ีเรียกว่า อาโอยามะ ติดฮาราจกุู ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ฌ็องเซลิเซ่

แห่งกรุงโตเกียว ขึ้ นชื่อมากในกรุงโตเกียว เหล่าแฟชัน่ ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะใครท่ี

รักในความทันสมัยและแบรนด์เนมต่างๆ พลาดไม่ได ้บรรยากาศคลา้ยยุโรปกบัตึก

รา้นคา้ท่ีออกแบบและตกแต่งสไตลยุ์โรป  

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย เมนูเทปันยำกิ    

ทีพ่กั GRAND NIKKO LE DAIBA หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  

โตเกียว-ฟูจ-ิหมู่บำ้นน ้ำใส-YAMANAKAKO ART ILLUMINATION-ฮำโกเน่ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ ภูเขำไฟฟูจ ิสญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภเูขา 

ไฟท่ีมีลักษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ท่ีมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมี

หิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี...น าท่านขึ้ นสถานีท่ี 5 บนระดบัความสงูท่ี 2,500 

เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอื้ ออ านวย) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟ

แห่งน้ี พรอ้มทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้พื้ นและขนมอร่อยตามอัธยาศยั *ในฤดูหนาว 

อาจจะไม่สามารถน าท่านขึ้ นถึงชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิได ้อนัเน่ืองมาจากเหตุผลดา้น

ความปลอดภยั ทั้งน้ีจะสามารถตรวจสอบไดก้่อน 1 วนัก่อนขึ้ นภเูขาไฟฟูจิ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ย เมนูหมูย่ำง

บนหินภูเขำไฟ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่  บ่อน ้ ำโอชิโนะฮัคไค ตั้งอยู่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีชื่อ

เดียวกับบ่อน ้ า ซ่ึงหมู่บา้นแห่งน้ีอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะและทะเลสาบยา

มานะกาโกะ เป็นบ่อน ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดของภูเขาไฟฟูจิ  และ  

ค่อยๆ ซึมผ่านชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุนลงมา โดยใชเ้วลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อ

น ้าทั้งหมด 8 บ่อน้ี อีกทั้งชาวญ่ีปุ่นยงัมีความเช่ือว่าน่ีคือบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประทานพร

แตกต่างกนัไปในแต่ละบ่อ  

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ทีพ่กั HAKONE PRINCE SENGOKOHARA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง  (4)  

ฮำโกเน่-ฮำมำนะ-หุบเขำโครนัเค-โอบำระ-นำโกยำ่ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน ้าจืด

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางของญ่ีปุ่ น นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบ มีท่ีพกัรถและ

รา้นขายของท่ีระลึก 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ดว้ยเซ็ตเมนูขำ้วหนำ้ปลำไหล 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขำโครงัเค ตั้งอยู่ใกลก้บัเมืองนาโงย่าและยงัขึ้ นชื่อว่า

เป็นจุดท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงส าหรับชมใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วงของภูมิภาคชุบุ ตลอด

เสน้ทางท่านจะไดเ้ดินชมตน้เมเป้ิลและทิวทศัน์ของใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีผลดัเปล่ียนเป็นสี

แดงเหลืองสม้ตามฤดูกาล จากน้ันน าท่านสู่เมืองโอบำระ น าท่านเดินทางชมความ

มหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีซากุระจะเบ่งบานพรอ้มกบัใบไมเ้ปล่ียนสี โดยมีความพิเศษ

ท่ีแตกต่างจากซากุระทัว่ ๆ ไปคือจะบาน 2 ครั้งต่อปี คือเร่ิมบานในช่วงกลางเดือน

มีนาคมในฤดูใบไมผ้ลิและจะบานอีกครั้งเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไมร่้วง ระหว่ำง

วนัที ่1-30 พฤศจกิำยน  

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก

สภาพอากาศ หากไม่สามารถชมใบไมเ้ปล่ียนสีและดอกซากุระได้ น าทุกท่านชม

ปราสาทนาโกย่าและชอ้ปป้ิงท่ีนากาชิม่า เอา้ทเ์ลท 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองนำโกย่ำ น าท่านชม WINTER ILLUMINATION 

NABANANO SATO การตกแต่งอุโมงค์ประดับไฟอย่างตระการตา ซ่ึงเป็นจุดดึงดูด

นักท่องเท่ียวใหม้าชมในฤดูหนาว 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเซ็ทเมนูขำปูยกัษ ์ 

ทีพ่กั NAGOYA JR GATE HOTEL หรือเทียบเท่ำ   



วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)  

นำโกยำ่-อำรำชิยำม่ำ-โอซำกำ้-ชอ้ปป้ิงชินไซบำชิ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ท่านชมความสวยงาม ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นตน้ตลอดขา้งทาง ณ 

สวนป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆท่ีตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถ

เดินเล่นใหบ้รรยากาศท่ีแปลกและหาไดย้าก ยิ่งถา้ช่วงไหนท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผ่านตวั

ป่าไผ่ลงมายงัพื้ นดา้นล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพรอ้มกนัก็จะเป็น

เสียงกิ่งกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นรา้นขายของพื้ นเมืองท่ีท า

มาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ่ เป็นรา้น

ดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน รา้นขายของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ ซ่ึงอยู่ระหว่างสองขา้งทาง ได้

เวลาอนัสมควร...น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซำกำ้ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ดว้ย เซ็ทเมนูอำหำรญี่ปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่ ชินไซบำชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ นครโอซากา้ ภายในย่าน

น้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ ปะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้ง

ส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของ  

นครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ ทุกรา้น

จะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก 

ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก สญัลักษณ์เด่น

ของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑช์ื่อดงัของญี่ปุ่น  

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่  ณ  ภตัตำคำร บรกิำรทำ่นดว้ยเมนูป้ิงยำ่ง 

ทีพ่กั GRANDVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6)  

โอซำกำ้-รงิคุแฟคตอรีเ่อำ้ทเ์ล็ท-สนำมบิน-กรุงเทพฯ 

 

บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ ริงคุแฟคตอรี่เอำ้ทเ์ล็ท แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ น 

เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้  แบรนดเ์นม ชื่อดงัมากมาย อาทิเช่น Nike, Gaps, 

Adidas, MK, Elle, Prada, G200 เป็นตน้ และสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, 

เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้ เป็นตน้ 

เทีย่ง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั เพือ่ใหไ้ม่เสียเวลำ

ในกำรเลือกซ้ือสินคำ้ 

ไดเ้วลาอนัสมควร...น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.25 น. ออกเดินทางจาก สนำมบินคันไซ โดยสายการบินไทย แอร์

เวย ์เท่ียวบิน TG673 

22.00 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้ม

ประทบัใจมิรูลื้ม 

 

 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร ออกเดินทำงตัง้แต ่15 ท่ำนข้ึนไป 

 

    

 

 

 

 

 

 

**ทำงบริษทัฯขอสงวนสทิธิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 15 ท่ำน** 

** กรณอีอกเดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิ เพิม่ค่ำบริกำรท่ำนละ 10,000 บำท** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกต ิ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ลด 

98,900.- 

93,900.- 

89,900.- 

84,900.- 

20,000.- 

19,000.- 

96,900.- 

91,900.- 

87,900.- 

82,900.- 

20,000.- 

19,000.- 

97,900.- 

92,900.- 

88,900.- 

83,900.- 

20,000.- 

19,000.- 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=613&PeriodID=1111


เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ทำ่นละ 30,000 บำท  
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบญัช ี บรษิัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

                ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

                    หรอื ธนำคำรกรุงไทย  สำขำยอ่ยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์     เลขที ่ 081-6-00318-1  บญัชีกระแสรำยวนั  

 “กำรจำ่ยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

     

 

 

 

 

 

 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ 

- สมำชิกบตัรเสรมิไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตยีงเสรมิ ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

969 

919 

879 

829 

200 

779 

969 

919 

879 

829 

200 

779 



อตัรำน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัชั้นประหยดั โดยสายการบินท่ีระบุตามรายการ พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 มคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่าตลอดการรกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุในวงเงิน 300,000 บาท 

 
อตัรำน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมัต่อท่าน ) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมำยเหตแุละเงื่อนไขในกำรรบับรกิำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจา

หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบ

ขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ 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 เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า

และค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนชื่อหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้าย กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว 

แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ น 

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

ประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณี

พิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ี

เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไว ้

ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการ

16. เดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวั

นักท่องเท่ียวเอง 

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

เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

19. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายาม

จดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

20. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และ

เขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

21.  เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้
 


