
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ทีสุ่ดแห่งกบัการเดินทางในช่วงเวลาสุดพเิศษ เสน้ทางทีจ่ะชวนใหคุ้ณหลงเสน่หด์ินแดนอาทิตยอุ์ทยั  

เก็บทุกไฮไลทสุ์ดประทบัใจเยอืนเมืองโตเกียว ชมซากุระบานสะพรัง่สวนอุเอโนะ ทะเลสาบฮามานะ   

สวนสนุกแห่งใหม่เลโก ้แลนด ์ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ ชอ้ปป้ิงชินจูกุ ชินไชบาชิ ริงคุ เอา้เล็ท 

สะสมไมลก์บัการบนิไทย พรอ้มทีพ่กัอาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดบัพรีเมีย่ม ... แลว้คุณจะรกัเรา 

 
ก าหนดการเดินทาง 9-14 เมษายน 2561                    จ านวน 20 ท่านข้ึนไป 

วนัแรกของการเดินทาง     (1)  กรุงเทพฯ – นาริตะ (ประเทศญีปุ่่น) 

19.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 
2 
พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

22.35 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG640 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
 

    วนัทีส่องของการเดินทาง   (2)    นาริตะ – เทศกาลดอกทิวลิป – สวนอุเอโนะ - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – โตเกียว                                                                                                                                            
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็ค

สมัภาระ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมบริเวณสนามบิน 

น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง สีชมพู และอีกสารพดัสีซ่ึงทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมี

กังหันลมเนเธอร์แลนด์เ ป็นฉากหลัง ท่ี น่ี ไม่ ใช่ ดินแดนแห่งดอกทิวลิปอย่างประเทศเนเธอ

แลนด์  เทศกาลชมดอกทิวลิป แห่งเมืองซะคุระ จะจดัขึ้ นในช่วงเดือนเมษายนน้ีท่ี Sakura Oldness & 

Open Space โดยมีทะเลสาบอินบะขนานไปกบัสวนดอกทิวลิปกวา่ 52 สายพนัธุ ์รวมกนักว่า 600,000 

ต้น นอกจากน้ันภายในบริเวณนักท่องเท่ียวยังจะได้ชมกังหันลม De Liefde ท่ีท าขึ้ นในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์แต่น ามาประกอบเองท่ีเมืองซาคุระในปี 1994 เพ่ือเป็นสญัลกัษณข์อง Sakura Furusato 

Square และแสดงถึงมิตรภาพอนัดีงามระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและเนเธอรแ์ลนดท่ี์มีมาอยา่งยาวนาน 

 

  

 

 

 

 



 
   
  

 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว สู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ โตเกียว ถูกสรา้งบนท่ีดินของจกัรพรรดิไทโช ใน

ปี ค.ศ. 1924 มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า “อุเอะโนะอนชิ โคเอ็ง” แปลวา่ สวนอุเอะโนะ ของขวญัจกัรพรรดิ 
เปิดใหบ้ริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1873 เป็นท่ีรูจ้กักนัในฐานะ สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงโตเกียว และ
ยงัเป็นสถานท่ีตั้งของศาลเจา้ วดั และพิพิธภณัฑส์ าคญัหลายแห่ง เป็นสวนสาธารนะใจกลางเมือง และท่ี

ส าคญั อุเอะโนะ พารค์ เป็นจุดชมดอกซากุระท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง โดยมีตน้ซากุระกว่า 1,500 ตน้ ท่ี
จะออกดอกเบ่งบานพรอ้มๆกนั ในช่วงตน้เดือน เมษายนของทุกปี(ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศของปีน้ันๆ

ดว้ย) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว น าท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอนัดบัหน่ึง
ของโตเกียว ปัจจุบนัถูกขนานนามวา่ ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอยา่งหรหูรา
น่ารกัหลากสไตล ์รวมถึงรา้นขายสินคา้ช่ือดงัซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนรา้น 
100 yen สินคา้ภายในรา้นจะราคา 100 เยนเท่ากนัหมด ทั้งเคร่ืองส าอาง ก๊ิฟช็อป ขนม และสินคา้
มากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของขวญักลบับา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระใหท่้าน
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนดเ์นมดงั อุปกรณอี์เลคทรนิค กลอ้ง
ถ่ายรปูดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้  เคร่ืองส าอางยี่หอ้
ดงัของญ่ีปุ่น ไมว่า่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกวา่
เมืองไทย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร ...   บริการท่านดว้ย เมนูยากินิคุ ป้ิงยา่งสไตลญ์ี่ปุ่น 

ที่พกั    East 21 Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

  

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3) โตเกียว – หมู่บา้นน ้ าใส – สกีรีสอรท์ – โมโตสุ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค เป็นหมู่บา้นท่ีมีบ่อน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขาไฟฟจิู ท่ีใช้

เวลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงัน้ันน ้าท่ีอยู่ในบ่อ จะเป็น

น ้าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่ง

น ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูหมู หรือเน้ือยา่งบนหินภูเขาไฟแสน

อร่อย 

 

 

 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกี

ส าหรบัผูใ้หญ่และเด็ก นอกจากน้ันท่านจะไดส้มัผสัไดเ้ป็นลานสกีท่ีเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนบวกกบัฉาก 

หลงัท่ีเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแห่งน้ีมีทั้งลานสกีส าหรบัผูเ้ร่ิมเล่นสกีและ ส าหรบัผูท่ี้มีความ

ช านาญท่านสามารถเลือกเล่นไดท้ั้งสกีสโนวบ์อรด์ กระดานเล่ือนหิมะนอกจากน้ียงัมีลานสกีส าหรบัเด็ก

ใหเ้ล่นกระดานเล่ือนหิมะหรือแค่นัง่เล่นหิมะ (ลานสกีฟจิูเท็นเปิดใหบ้ริการตั้งแต่กลางเดือนธนัวาคม – 
กลางเดือนเมษายน ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัปริมาณหิมะและสภาพภมูิอากาศในปีน้ันๆ หากในวนัดงักล่าวลานสกี

ปิดท าการ ทางอิมเมจ ฮอลิเดย ์จะน าทางเดินทางสู่ โกเทมบ่ะเอาทเ์ล็ต) 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั   Motosu View Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง     (4) โมโตสุ – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – เลโกแ้ลนด ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาค

กลางของญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามทัสึ ซ่ึงอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโงย่า จงัหวดัชิซุโอกะ ซ่ึงช่ือท่ีคน

ทัว่ไปนิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลน้ันก็เพราะว่าท่ีน่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลนัน่เอง เน่ืองจากใน

ทะเลสาบแห่งน้ีมีแร่ธาตุท่ีเหมาะส าหรบัการเล้ียงปลาปลาไหล จึงท าใหข้องฝากของท่ีน่ีเป็นผลิตภัณฑ์



อนัเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบยงัมีจุดชมวิวท่ีเต็มไปดว้ยตน้ซากุระ

อยูม่ากมาย รวมทั้งยงัมีท่ีพกัรถและรา้นขายของท่ีระลึกดว้ย 
 เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยขา้วหนา้ปลาไหล อนัข้ึนช่ือแห่งทะเลสาบฮา

มานะ (ส าหรบัท่านที่ไม่ทานปลาไหล จะบริการท่านดว้ย เซ็ตขา้วหนา้หมูทอด แทน) 

น าท่านเดินทางสู่ LEGOLAND ของญ่ีปุ่นจะเปิดขึ้ นท่ีเมืองนาโกยา่ ในวนัท่ี 1 เมษายน 2017 น้ี ซ่ึงท่ีน่ีจะ

ถือเป็นสวนสนุก LEGOLAND แห่งแรกของญ่ีปุ่นและแห่งท่ี 8 ของโลก นาโงย่าก าลังสรา้งขึ้ นบนพ้ืนท่ี 

93,000 ตารางเมตรบนพ้ืนท่ีริมท่าเรือในเขตมินาโตะ เมื่อเสร็จส้ินจะมีเคร่ืองเล่นและกิจกรรมมากถึง 

40 จุด ซ่ึงหน่ึงในไฮไลท์จะรวมถึงแบบจ าลองปราสาทนาโกย่า แลนด์มาร์กส าคัญของเมืองท่ีมีภาพ

จ าเป็น ‘คินชะจิ’ ปลาหวัเสือทองค าบนยอดหลงัคาสีเขียวอ่อนของปราสาท ซ่ึงจะสรา้งข้ึนจากตัวต่อเลโก้

ถึง 225,000 ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูชาบู ชาบูสไตลญ์ี่ปุ่น  

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูชาบู ชาบูสไตลญ์ี่ปุ่น 
ที่พกั   Nagoya JR Gate Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง   (5)      นาโกย่า – โอซากา้ – ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ เจแปน” ท่ีทุ่มทุนสรา้งอยา่งมหาศาลบนพ้ืนท่ีกวา่ 100,000 

ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก.... น าท่านต่ืนตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร”์ท่ีแบ่งออกเป็นโซน 

เช่น ฮอลลีวูด๊..ชมฉากจ าลองของนิวยอรก์ , ฉากจ าลองเมืองซาน ฟรานซิสโก.... ชมภาพยนตรส์ามมิติ

เร่ือง “เทอรมิ์เนเตอร ์2” หรือ“คนเหล็ก 2” ท่ีใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่า 400 ลา้นบาท ท่านจะ



ไดส้มัผัสบรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าท่ีเรา้ใจ....แลว้สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผนเหมือนจริงใน

การเล่น Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง Back To The Future สนุกสนานไปกับฮีโร่ขวัญใจชาว

นิวยอร์ก ไอแ้มงมุม SPEIDER MAN ท่ีจ าลองฉากไล่ล่าไดอ้ย่างอลังการ และเปิดตัวใหม่ล่าสุด กับ

โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีมาเอาใจเหล่าสาวกของ แฮรร์ี่  พอตเตอร์  จะเปิดให้

บรรดาสาวกไดเ้ขา้ไปสมัผสักล่ินอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์ โดย

เนรมิตใหเ้ป็นปราสาทฮอกวอตส ์หมู่บา้นฮอกมีด รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเคร่ือง

เล่นอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจ ใหช้าวเอเชียไดส้มัผัสกบัโลกแห่งเวทมนตรไ์ดอ้ย่าง

ใกลชิ้ด และสมจริงมากยิ่งขึ้ น หลงัจากท่ีประสบความส าเร็จมาแลว้ใน Universal Resort ท่ีออรแ์ลนโด ้

สหรัฐฯ  ซ่ึงโซน “The Wizarding World of Harry Potter” ท่ียูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน แห่งน้ีถือเป็น

แห่งแรกของเอเชีย และใชง้บประมาณในการลงทุนทั้งส้ินถึง 45,000 ลา้นเยน  

    

เที่ยง  อิสระตามอธัยาศยั รบัประทานอาหารกลางวนั.... เพ่ือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า   

น าท่านต่ืนเตน้กับเหตุการณ์จ าลองฉากเพลิงไหมใ้นนครซาน ฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เร่ือง Black 

Draff”หรือ วีรบุรุษเปลวไฟ”.... เพลิดเพลินกบัการขี่จกัรยานลอยฟ้าท่องเท่ียวไปกบัอีที (E.T.) ในฉาก

ภาพยนตรเ์ร่ือง “อี.ที.เพื่อนรักต่างดาว” น าท่านล่องเรืออย่างสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามท่ีจะโผล่



ขึ้ นมาขณะล่องเรือและฉากอ่ืนๆ จากเร่ือง  “Jaw”.... แลว้ระทึกใจกับการล่องแก่งผจญภัยไปในฉาก

จ าลองเร่ือง “จูราสสิคพารค์”(Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลับไปในยุคดึกด าบรรพ์ พบกับเหล่า

ไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ”์.... สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเร่ือง “วอเตอรเ์วิลด”์ 

(Water World) พร้อมทั้งพบกับฉากคาวบอย , สตันโชว์  และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู ้ท่ีใช ้

ประกอบฉากใน ภาพยนตร ์เช่น สุนัขแสนรูจ้ากเร่ืองบีโธ่เฟ่น เป็นตน้ อีกทั้งโซนใหม่ส าหรบัคุณหนู ๆ ยู

นิเวอรแ์ซล วนัเดอรแ์ลนด ์ท่ีรวมรวบความน่ารกัทั้ง คิตตี้ จงั สนูปป้ี และเซซามิสตรีท พรอ้มเคร่ือง

เล็กส าหรบัเด็กเล็ก และเด็กโตไดส้นุกสนานเพลิดเพลิน  

จากน้ันขอน าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองโอซากา้ ณ ยา่นชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีท่านไมค่วร

พลาดในการมาเยือนเมืองโอซากา้แห่งน้ี น าท่านเดินทางผ่านถนน Dotombori ท่ีเต็มไปดว้ยผู ้คนท่ี

ออกมาจบัจ่ายใชส้อย รา้นคา้ รา้นอาหารและเอนเตอรเ์ทนเมนทต่์างๆ มากมาย น าท่านถ่ายภาพคู่กบั

สญัลกัษณแ์ห่งชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะขนาดยกัษ ์ก่อนจะใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ย่านชินไซบาชิ 

ท่ีมีหลงัคาปกคลุมตลอดถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี ไม่ว่าฝนตก แดดออก ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการจบัจ่าย

เลือกซ้ือสินคา้ของท่าน สินคา้แนะน าอาทิ เคร่ืองส าอางต่าง ๆ รา้นเส้ือผา้แบรนเนมในหา้ง DAIMARU, 

กางเกง EVISU,  ร ้านรองเท้า ONITSUKA TIGER ร้านขนมกูลิโกะ ฯลฯ อีกมากมาย ท่านสามารถ

สอบถามไดก้บัทางไกดห์รือหวัหนา้ทวัร ์... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย สเต็กเน้ือววัชั้นดี เสิรฟ์แบบเทปันยากิ (การนัง่ลอ้ม

เตา) ที่มีเชฟคอยปรุงสด ๆ ใหท้่านไดช้ม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึงที่ไม่ควร

พลาดเม่ือมาเยือนญี่ปุ่น ... โดยเร่ิมเสิรฟ์ความอร่อยดว้ย สลดัผกัสดๆ ท่ีราดดว้ยน ้าสลดัสูตรเฉพาะ, 

ตามดว้ย เน้ือววัที่คดัสรรมาอย่างดีจากฟารม์ชั้นน า เสิรฟ์พรอ้ม ขา้ว / ขนมปัง, ผัดผัก และ ซุปรสดี 

แลว้ตบทา้ยดว้ย ของหวาน / ผลไมต้ามฤดูกาล / ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่ทำนเน้ือจะบริกำรท่ำนดว้ย เซ็ต

ซีฟู๊ดแทน   

ที่พกั   Grandvia Osaka Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่กของการเดินทาง (6)   โอซากา้ – ไร่สตอเบอรรี์ ่– ริงคุ เอา้เล็ท - สนามบนิ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ใหท่้านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอร่ีจากไร่ ให้
ท่านอ่ิมอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ี์ท าจากสตรอเบอร่ีสดในฟารม์ ไม่
ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอร่ีเล่ืองช่ือ, แยมสตรอเบอร่ี, สตรอเบอร่ีอบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้
ท่านไดรู้ก้รรมวิธีในการปลกูสตรอเบอร่ีของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง(ไร่สตรอเบอรี่ ตาลฤดูกาลที่ญี่ปุ่นจะ

เริ่มเดือน ม.ค. – พ.ค. แตห่ากจ านวนไม่มากพอ ทางไร่อาจจะไม่เปิดใหไ้ดเ้ขา้ชม)   

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท คืออีกหน่ึงแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งหน่ึงของโอซากา้ ตั้งอยู่

ท่ีเมืองริงกุ ตรงขา้มกบัท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โดยออกแบบใหม้ีลกัษณะเหมือนกบัเมืองท่าของ

สหรฐัอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท์ ซ่ึงภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ย

ส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมีช่ือเสียงจากต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เท่ียง อิสระใหท่้านเลือกรบัประมานอาหารตามอธัยาศยั เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน  
17.25 น. ออกเดินทางจากสนามบิน คนัไซ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG673 

21.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน และ อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 20 ทา่นข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิก 

บตัรหลกั 

สมาชิก 

บตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  มีเตยีงเสริม ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียง

เสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ลดท่านละ  

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ลดท่านละ  

99,800.- 

94,800.- 

89,800.- 

84,800.- 

20,000.- 

25,000.- 

18,000.- 

97,800.- 

92,800.- 

87,800.- 

82,800.- 

20,000.- 

25,000.- 

18,000.- 

98,800.- 

93,800.-

88,800.- 

83,800.- 

20,000.- 

25,000.- 

18,000.- 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต  า่ 20 ท่านข้ึนไป ** 

** กรณีออกเดินทาง 15-19 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ 7,000 บาท** 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ..มีเตยีงเสริม ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

978 

928 

878 

828 

200 

728 

728 

978 

928 

878 

828 

200 

728 

728 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดส้งูสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษี

สนามบินทุกแห่ง  
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 !!!!! 



เง่ือนไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000. - บาท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการ

เดินทางอยา่งน้อย 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  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 
 
การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ  า 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรา

ค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, 

หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทาง

และทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ

อ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ

เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป

ดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็ก

เล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการ

ทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 



10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋

เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) 

หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออก

เดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้

ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

 

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

ท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา

ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ

นัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการ

เพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่

สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

เขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนั

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

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

โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสม

ใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์

จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านได้

เดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


