
 

   

 

 เส้นทางที่จะชวนให้คุณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทิตย์อุทัย 

โปรแกรมสุดพิเศษส าหรบัครอบครวั  เก็บทุกไฮไลทสุ์ดประทบัใจ 

ตะลุย 2 สวนสนุก โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ยูนิเวอรแ์ซลสตดิูโอ ชมวิว

หมู่บา้นน ้ าใส ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ชอ้ปป้ิงแบบจุใจ 

สะสมไมลก์ับการบินไทย พรอ้มที่พัก อาหารเมนูพิเศษ และการ

บริการระดบัพรีเม่ียม แลว้คุณ...จะรกัเรา   

 

ก าหนดการเดินทาง  

20 - 25 ธนัวาคม 2561** 

 



 

วนัแรกของการเดินทาง  (1)  

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ...ระหว่างประเทศขาออก 

(ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 พบกบัเจา้หน้าท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคาน์เตอรห์มายเลข C 

22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์

เท่ียวบิน TG640 

 

วนัที่สองของการเดินทาง  (2)  

นาริตะ-โตเกียว ดิสนีแลนด-์ชิบุย่า-เทศกาลประดบัไฟ 

 

06.20 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและ

ตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

น าท่านสู่ สวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด  ์สวนสนุกซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่หต์ านาน

และจินตนาการของการผจญภยั ดินแดนแห่งความฝันและความสนุก ท่ีซ่ึงก าแพงแห่ง

อายุไม่จ าเป็นส าหรบัผูม้าเยือน โตเกียวดิสนียแ์ลนด์  ท่ีน่ีใชทุ้นในการสรา้งกว่า 600 

ลา้นเหรียญสหรฐั พบกับ มิกก้ีเมาส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าผองเพ่ือน ๆ จาก วอลล์

ดิสนีย ์มากมาย ..อีกทั้งเคร่ืองเล่นท่ีพรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์ และ ความต่ืนเตน้ ให้

ทุกท่าน  ไมว่า่จะเป็น BIG THUNDER MOUNTAIN นัง่รถไฟอนัโลดโผนตะลุยเหมือง

แร่ , SPLASH MOUNTAIN ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์

แม็กซ์กบัการด่ิงลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน ้าท่ีอยู่ดา้นล่าง , อมยิ้ มเล็ก ๆ กบั

ความน่ารกัของบา้นหมีพธู ์เคร่ืองเล่นท่ียอดฮิต ติดใจกนัทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศยั (มอบคูปองมูลค่า 

3000 เยน) 

ท่านจะไดส้มัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 

ADVENTURELAND ,WESTERNLAND ,FANTASYLAND,TOMORROWLAND

,TOONTOWN เป็นตน้ พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ  ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์

เหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN ระทึกขวญักบัเหล่าผีช่ือดงักบั HAUNTED 

MANSION บา้นผีสิง,ต่ืนเตน้เรา้ใจ และสมัผัสความชุมฉ า่ของสายน ้าขนาดยกัษ์ไปกบั 

SPLASH MOUNTAIN ,นัง่เรือผจญภัยในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียว

ไปกับรถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ PIRATES OF THE 

CARIBBEAN, เยือนบา้นหมีพูลล์, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการต์ูนท่ีท่าน

ช่ืนชอบ มิกก้ีเมา้ส,์ สโนวไ์วท์ ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีก

มากมาย 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ท์สุดชิค

ใจกลางโตเกียว เป็นย่านท่ีคึกคักมีผูค้นพลุกพล่านตลอดเวลา เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมี

ช่ือเสียงท าใหม้ีรา้นเส้ือผา้แฟชัน่หรือดีไซน์เนอรท่ี์ออกแบบเส้ือผา้และเปิดรา้นเอง จุด

ท่ีเป็นเหมือนสญัลกัษ์ของยา่นน้ีก็คือ 5 แยกชิบุย่า ถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของ

ถนนหลายสายดว้ยกนั ท าใหเ้มื่อสญัญาณไปจราจรเปล่ียนเป็นสีเขียว ผูค้นจากทุกฝั่ง

ถนนก็จะเดินขา้มถนนพรอ้มๆกนั ในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ไปจนถึงปลายปีจะมีการ

ประดบัไฟ ILLUMINATION ณ สวนโยโยกิ ไปจนถึงถนนชิบุยา่ ตามทอ้งถนนไวต้อนรบั

นักท่องเท่ียว 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเซ็มเมนูอำหำรญีปุ่่น    

ทีพ่กั HOTEL EAST 21 TOKYO หรือเทียบเท่ำ 



 

วนัที่สามของการเดินทาง  (3)  

โตเกียว-ฟูจ-ิหมู่บา้นน ้าใส-YAMANAKAKO ART ILLUMINATION-ฮาโกเน่ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สญัลกัษณข์องแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขา 

ไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ท่ีมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมี

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

เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอ้ืออ านวย) อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟ

แห่งน้ี พรอ้มทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนและขนมอร่อยตามอัธยาศัย *ในฤดูหนาว 

อาจจะไม่สามารถน าท่านขึ้ นถึงชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิได ้อนัเน่ืองมาจากเหตุผลดา้น

ความปลอดภยั ทั้งน้ีจะสามารถตรวจสอบไดก้่อน 1 วนัก่อนขึ้ นภูเขาไฟฟูจิ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูหมูย่าง

บนหินภูเขาไฟ 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ บ่อน ้ าโอชิโนะฮัคไค ตั้งอยู่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีช่ือ

เดียวกับบ่อน ้ า ซ่ึงหมู่บา้นแห่งน้ีอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะและทะเลสาบยา

มานะกาโกะ เป็นบ่อน ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดของภูเขาไฟฟูจิ  และ  

ค่อยๆ ซึมผ่านชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุนลงมา โดยใชเ้วลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อ

น ้าทั้งหมด 8 บ่อน้ี อีกทั้งชาวญ่ีปุ่นยงัมีความเช่ือว่าน่ีคือบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีประทานพร

แตกต่างกนัไปในแต่ละบ่อ จากน้ันน าท่านสู่ YAMANAKAKO ART ILLUMINATION งาน

ไฟประดบัสวยๆจ านวนกวา่ 500,000 ดวง บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ สามารถ

เพลิดเพลินกบัไฟประดบั พรอ้มวิวภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลกอนัสวยงาม ยิ่งในวนัท่ีทอ้งฟ้า

สดใส ฟูจิซงัจะปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชนัเจน และยงัมีดาวสุกไสวเต็มทอ้งฟ้า 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ทีพ่กั HAKONE PRINCE SENGOKOHARA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง  (4)  

ฮาโกเน่-ฮามานะ-ปราสาทนาโกยา่-นางาชิม่า เอา้ทเ์ล็ต-นาบานาโนะ ซาโตะ 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน ้าจืด

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคกลางของญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ใน เมืองฮามามทัสึ ซ่ึงอยู่ระหว่างโตเกียวและ

นาโงย่า จงัหวดัชิซุโอกะ ซ่ึงช่ือท่ีคนทัว่ไปนิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลน้ันก็เพราะว่า

ท่ีน่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลนัน่เอง เน่ืองจากในทะเลสาบแห่งน้ีมีแร่ธาตุท่ีเหมาะ

ส าหรบัการเล้ียงปลาไหล จึงท าใหข้องฝากของท่ีน่ีเป็นผลิตภัณฑอ์นัเกิดจากผลิตผล

ของปลาไหล นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบ มีท่ีพกัรถและรา้นขายของท่ีระลึก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูขา้ว

หนา้ปลาไหล 

น าท่านชม ปราสาทนาโงย่า ตั้งอยู่ในเมืองนาโงย่า สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2153 

โดยโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โดยบนยอดปราสาทน้ันมีรูปสลกัปลาหัวเสือทองค าอยู่

หน่ึงคู่ ซ่ึงเรียกว่าคิงชะจิ อนัเป็นเคร่ืองรางส าหรบัป้องกนัอคัคีภยั และเป็นสญัลกัษณ์

ของอ านาจขุนนางศักดินา ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง ปราสาทแห่งน้ีไดถู้ก

เพลิงไหมจ้ากการท้ิงระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร ท าใหส่ิ้งของและเคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ 

ในปราสาทเสียหายเป็นส่วนใหญ่ จึงไดม้ีการบูรณะขึ้ นมาใหม่ น าทุกท่านชอ้ปป้ิง นา

กาชิม่า เอา้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมไดใ้นราคาถูก ท่ีน่ีมีรา้นขายสินคา้

แบรนด์เนมตั้งอยู่ประมาณ 200 รา้น และยังมีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 

หลงัจากน้ันน าท่านชม WINTER ILLUMINATION NABANANO SATO การตกแต่งอุโมงค์

ประดบัไฟอยา่งตระการตา ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวใหม้าชมในฤดูหนาว 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเซ็ทเมนูขำปูยกัษ ์ 

ทีพ่กั NAGOYA JR GATE HOTEL หรือเทียบเท่ำ   



วนัที่หา้ของการเดินทาง  (5)  

นาโกยา่ – ไร่สตอเบอรรี่ - ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ – โอซากา้ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ใหท่้านล้ิมรสความอร่อยหอมหวานกบัสตรอ

เบอร่ีจากไร่ ใหท่้านอ่ิมอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์  

ท าจากสตรอเบอร่ีสดในฟารม์ ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอร่ีเล่ืองช่ือ, แยมสตรอ 

เบอร่ี, สตรอเบอร่ีอบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย (ไร่สตรอเบอร่ี ตาลฤดูกาลท่ีญ่ีปุ่นจะ

เร่ิมเดือน ธ.ค.– พ.ค. แต่หากจ านวนไมม่ากพอ ทางไร่อาจจะไมเ่ปิดใหไ้ดเ้ขา้ชม)   

น าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ ท่ีทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพ้ืนท่ี

กว่า 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก...น าท่านต่ืนตากบัโรงถ่าย

ภาพยนตรท่ี์แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฉากจ าลองเมืองซาน ฟรานซิสโก ชมภาพยนตร์

สามมิติเร่ือง เทอรม์ิเนเตอร ์2 ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าท่ีเรา้

ใจ...แลว้สนุกสนานไปกบัฮีโร่ขวญัใจชาวนิวยอรก์ ไอแ้มงมุม SPEIDER MAN ท่ีจ าลอง

ฉากไล่ล่าไดอ้ยา่งอลงัการ  

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย 

เพ่ือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (มอบคูปองมูลค่า 3000 เยน) 

เปิดตัวใหม่ล่าสุด กับโซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีมาเอาใจ

เหล่าสาวกของ แฮรร่ี์ พอตเตอร ์ จะเปิดใหบ้รรดาสาวกไดเ้ขา้ไปสมัผัสกล่ินอายและ

บรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์  โดยเนรมิตให้เป็น

ปราสาทฮอกวอตส์ หมู่บา้นฮอกมีด รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และ

เคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจ ใหช้าวเอเชียไดส้มัผัสกบั

โลกแห่งเวทมนตรไ์ดอ้ยา่งใกลชิ้ด และสมจริงมากยิ่งขึ้ น  

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย ชาบู ชาบู 

ทีพ่กั GRANDVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง  (6)  

โอซากา้-ตลาดคุโรมง-ริงคุแฟคตอรี่เอา้ทเ์ล็ท-สนามบิน-กรุงเทพฯ 

 
บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ตลาดคุโรมง จะเป็นตลาดสดท่ีจ าหน่าย ผักผลไม ้อาหารสด

เยอะแยะมากมาย มีรา้นเส้ือผา้ รา้นขายยา รา้น100 เยน รา้นดอกไม ้รา้นอาหารอยู่

รวมๆกัน ใหเ้ลือกชิม เลือกชอ้ปป้ิงกันตามอัธยาศัย ทางเดินรวมๆของตลาดอยู่ ท่ี

ประมาณ 580เมตร จ านวน 150 รา้นคา้โดยมีประวติัยาวนานถึง 190 ปี และได้รบั

สมญานามวา่เป็น ครวัแห่งโอซากา้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซ็ท

เมนูอาหารญี่ปุ่น 

จากน้ันน าท่านสู่ ริงคุแฟคตอรี่เอา้ทเ์ล็ท แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในญ่ีปุ่น.... เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา้  แบรนด์เนม ช่ือดังมากมาย อาทิเช่น 

Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G200 เป็นตน้ และสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ 

เคร่ืองส าอาง, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้ เป็นตน้ 

จนไดเ้วลาอนัสมควร...น าท่านเดินทางสนามบิน 

17.25 น. ออกเดินทางจาก คนัไซ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์

เท่ียวบิน TG673 

22.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้ม

ความประทบัใจมิรูลื้ม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ออกเดินทางตัง้แต ่15 ทา่นข้ึนไป 

 

    

 

 

 

 

 

 

**ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 15 ท่ำน** 

** กรณีออกเดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เพิม่ค่ำบริกำรท่ำนละ 10,000 บำท** 

 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ 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 ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)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-country.asp?pkgid=102


 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

  “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท  
 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  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

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

 “การจา่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=603&PeriodID=1084


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

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรมัต่อท่าน ) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

     

 

 

 

 

 

 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

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 ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

969 

919 

879 

829 

200 

779 

969 

919 

879 

829 

200 

779 



 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไมน่่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลา, พดูจา

หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราขอ

อภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะ

จดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 

9.  ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ   50 ของอตัราค่าบริการ 

   หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10.  ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวี

ซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกตอ้ง,พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียรวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

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

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมา

ทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14.  บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่้อยกวา่ 10 วนั หากท่านเห็นวา่รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไมต่รงตามความ

ประสงคข์องท่าน ไมว่า่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้



ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกวา่ 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือ

สุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง

ไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15.  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไว ้

ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการ        

เดินทางท าใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

 16.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวั

นักท่องเท่ียวเอง 

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

เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18.  ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ี

นัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19.  บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถึง

วิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20.  เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งต้น 

 


