
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีสุ่ดแห่งความโรแมนติก เสน้ทางทีจ่ะชวนใหคุ้ณหลงเสน่ห์ดินแดนอาทติยอุ์ทยั  

เก็บทุกไฮไลทป์ระทบัใจ ครบทุกอรรถรส ความสนุกสนาน ทีย่นิูเวอร์แซล สตูดิโอ และโตเกียวดิสนียซี์ 

ชมหมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวา ทะเลสาบบวิะ ผ่อนคลายกับน ้าแร่ออนเซนตน้ต าหรับ  

สะสมไมลกั์บการบนิไทย พรอ้มทีพ่กั อาหารเมนูพเิศษและการบริการระดับพรีเมีย่ม ... แลว้คุณจะรักเรา 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 29 มีนำคม - 3 เมษำยน 2561**                  จ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง     (1)  กรุงเทพฯ – นำริตะ (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)  
 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง   (2)      นำริตะ – โตเกียวดิสนยีซี์ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็ค

สมัภาระ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมบริเวณสนามบิน 

 น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนียซี์ ดินแดนหฤหรรษาส าหรบัคนทุกเพศทุกวยั .... เชิญท่านสมัผัส

กบัความอลงัการท่ีเต็มไปดว้ยต านาน และจินตนาการของการผจญภยัแห่งทอ้งทะเลในเทพนิยายช่ือดัง

มากมาย …. น าท่านตะลุยบุกฝ่าความรอ้นของลาวาท่ีไหลเวียนลงไปใตพ้ื้นพิภพท่ี “Journey to the 

Center of the Earth” …. แลว้ต่ืนตาต่อท่ี “20,000 Leagues Under the Sea” ท่านจะไดด้ าด่ิงลึกลงไป

ยงัใตม้หาสมุทรพบกับความมหัศจรรยข์องส่ิงมีชีวิตใตน้ ้ามากมาย …. แลว้เปล่ียนไปสนุกสนานต่อท่ี 

“Arabian Coast” ท่านจะไดไ้ปผจญภยัไปกบั “ซินแบด” และพบกบัความวุน่วายของ บารซ์าร”์ แห่งอา

ราเบียน …. หรือท่านท่ีรกัการผจญภยัในป่าจะตอ้งไม่พลาด “Indiana Jones Adventure” 

 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาขณะเที่ยวชม (ไม่รวมอาหาร)  

เพลิดเพลินต่อดว้ยการสมัผสักบั“โลกใตท้อ้งทะเล”.... ท่านสามารถเลือกสนุกสนานกบัความน่ารกัของ

เคร่ืองเล่นใน“ลิตเติ้ ลเมอรเ์มด”อาทิ ชมความน่ารักของเหล่า “เงือกน้อย”ใน“Mermaid Lagoon 

Theater” , หรือจะเดง้ด๋ึงไปกบั “แมงกะพรุน” ท่ี“Jumpin‘Jellyfish”...หรือท่านจะไปพบกบัการจ าลอง

ภาพในอดีตของเมืองท่าของทางยุคกลางของยุโรป,อเมริกาในตน้ยุคศตวรรษท่ี 20....ต่ืนเตน้ใน“ป่าฝน

อเมริกากลาง” ท่ีถูกผสมผสานใหร้วมกนัอยู่ในโลกแห่งความฝันและเวทมนต์….ต่ืนเตา้เรา้ใจท่ี“Storm 

Rider” ท่านจะไดต่ื้นตากบัการฝ่าฟันพายุท่ีรุนแรงอย่างท่ีไม่คาดคิด …. หรือท่านจะเลือกรอชม “ขบวน

พาเหรด” ของเหล่าตวัการต์ูนช่ือดงัน่ารกัมากมาย รวมทั้ง “มิกก้ี เมา้ส”์ ตวัการต์ูนบนัลือโลก... อิสระ

ใหท่้านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นอีกมากมายท่ีท่านช่ืนชอบหรือจะชอ้ปป้ิงสินคา้ของท่ีระลึก

ตามอธัยาศยั …. 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว น าท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอนัดับหน่ึง
ของโตเกียว ปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จัดแต่งอย่างหรูหรา
น่ารกัหลากสไตล ์รวมถึงรา้นขายสินคา้ช่ือดงัซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนรา้น 
100 yen สินคา้ภายในรา้นจะราคา 100 เยนเท่ากนัหมด ทั้งเคร่ืองส าอาง ก๊ิฟช็อป ขนม และสินคา้
มากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของขวญักลบับา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า  อิสระใหท่้าน
เพลิดเพลินกับการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรนิค กลอ้ง
ถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้  เคร่ืองส าอางยี่หอ้
ดังของญ่ีปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่า
เมืองไทย 



 
 
 
 
 
 
 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร ...   บริการท่านดว้ย “เซ็ตขาปูยกัษ”์ ท่ีรา้น “คะนิโดระคุ” (Kani 

Doraku) รา้นขายปูยกัษ์ท่ีดงัและอรอ่ยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ท่ีรายการ “ทีวีแชมป์เป้ียน” ไม่พลาดท่ีจะมา

ประกาศความอรอ่ยใหไ้ปลองทานกัน ... เสิรฟ์ท่านดว้ย “ขาปูยกัษ”์ ท่ีน ามาปรงุในรูปแบบตา่งๆ 

มากมาย อาทิ “สุก้ีหมอ้ไฟ, ขาปูเผา / น่ึง/ ซาชิมิขาปูยกัษ”์ ท่ีจะใหท่้านไดอ่ิ้มหน าส าราญกัน 

ที่พกั  :  East 21 Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 
 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  โตเกียว – โอชิโนะ ฮคัไค – โกเทมบ่ะ เอำ้เล็ท  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค เป็นหมูบ่า้นท่ีมีบ่อน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใช ้

เวลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดังน้ันน ้าท่ีอยู่ในบ่อ จะเป็น

น ้าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่ง

น ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย (โดยปกติ ดอกซากุระจะบานช่วง ปลายเดือน มี.ค. – ตน้

เดือน เม.ย. ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศของปีน้ันๆ)  
 

 

 

 

 

 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูหมู หรือเน้ือยา่งบนหินภูเขาไฟแสน

อร่อย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ลท เป็นหน่ึงในเอา้ทเ์ลทท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น เพราะนอกจากท่ีน่ีจะมีสินคา้แบรนด์ดังระดับโลกราคาถูกกว่า 200 รา้นแลว้ 

รอบๆ บริเวณยงัโรแมนติกและสวยงามเพราะตั้งอยู่บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ระหว่างทางเช่ือมไปสู่อุทยาน

แห่งชาติฮาโกเนะ โดยท่ีน่ีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและมีสะพานเช่ือมถึงกนั นัน่ก็คือ West Zone ท่ีอยู่



ดา้นหน้าเอา้ทเ์ลท และ East Zone ท่ีอยู่ติดติดกบัอุทยานฮาโกเนะ และท่ีน่ียงัมีสวนกุหลาบ และชิงชา้

สวรรคอี์กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 
 ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั  :  Fujimatzusono Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง     (4)  ทะเลสำบฮำมำนะ – แม่น ้ ำยำมำซำกิ – ชอ้ปป้ิงซำคำเอะ – นำโกย่ำ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคกลาง

ของญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามทัสึ ซ่ึงอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโงย่า จงัหวดัชิซุโอกะ ซ่ึงช่ือท่ีคนทัว่ไป

นิยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลน้ันก็เพราะว่าท่ีน่ีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลนั่นเอง  เน่ืองจากใน

ทะเลสาบแห่งน้ีมีแร่ธาตุท่ีเหมาะส าหรบัการเล้ียงปลาปลาไหล จึงท าใหข้องฝากของท่ีน่ีเป็นผลิตภัณฑ์

อนัเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบยงัมีจุดชมวิวท่ีเต็มไปดว้ยตน้ซากุระ

อยูม่ากมาย รวมทั้งยงัมีท่ีพกัรถและรา้นขายของท่ีระลึกดว้ย  
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูขา้วหนา้ปลาไหลญี่ปุ่น ย่างบนเตา

ถ่าน พรอ้มซอสญี่ปุ่นสูตรตน้ต  ารบั เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยญี่ปุ่นรอ้นและซุปรสเขม้  
น าท่านชมดอกซากุระริมแม่น ้ายามาซากิ ท่ีเรียงรายไปดว้ยตน้ซากุระประมาณ 720 ตน้ จึงดึงดูด

นักท่องเท่ียวจ านวนมากในฤดูใบไมผ้ลิในยามท่ีดอกซากุระบานสะพรัง่ พ้ืนท่ีบริเวณน้ีไดร้บัเลือกใหเ้ป็น

หน่ึงใน 100 ของสถานท่ีดีท่ีสุด ในการชมดอกซากุระ อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย (โดยปกติ ดอกซากุระจะบานช่วง ปลายเดือน มี.ค. – ต้นเดือน เม.ย. ขึ้ นอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศของปีน้ันๆ)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมีสินคา้แบรนด์

เนมจากทัว่ทุกมุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี นอกจากน้ันยงัมี หา้งสรรพสินคา้ รา้นอาหาร ท่ีบ่งบอกถึง

ความมีระดบัซ่ึงมีใหทุ้กท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ชาบู ชาบู สไตลญ์ี่ปุ่น   
ท่ีพกั Nagoya JR Gate Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง     (5) นำโกย่ำ – โอซำกำ้ – ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ – ชอ้ปป้ิงชินไซบำชิ   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ เจแปน” ท่ีทุ่มทุนสรา้งอยา่งมหาศาลบนพ้ืนท่ีกวา่ 100,000 

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

เช่น ฮอลลีวดู.ชมฉากจ าลองของนิวยอรก์ , ฉากจ าลองเมืองซาน ฟรานซิสโก ชมภาพยนตรส์ามมิติเร่ือง 

“เทอรมิ์เนเตอร ์2” หรือ“คนเหล็ก 2” ท่ีใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่า 400 ลา้นบาท ท่านจะได้

สมัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าท่ีเรา้ใจ....แลว้สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผนเหมือนจริงในการ

เล่น Simulator” ของฉากภาพยนตรเ์ร่ือง Back To The Future สนุกสนานไปกบัฮีโร่ขวญัใจชาวนิวยอรก์ 

ไอแ้มงมุม SPEIDER MAN ท่ีจ าลองฉากไล่ล่าได้อย่างอลังการ และเปิดตัวใหม่ล่าสุด กับโซน The 

Wizarding World of Harry Potter ท่ีมาเอาใจเหล่าสาวกของ แฮรร์ี่ พอตเตอร ์ จะเปิดใหบ้รรดาสาวกได้

เขา้ไปสมัผัสกล่ินอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์  โดยเนรมิตใหเ้ป็น

ปราสาทฮอกวอตส์ หมู่บา้นฮอกมีด รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ อีก

มากมาย ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจ ใหช้าวเอเชียไดส้มัผัสกบัโลกแห่งเวทมนตรไ์ดอ้ย่างใกลชิ้ด และ



สมจริงมากยิ่งขึ้ น หลงัจากท่ีประสบความส าเร็จมาแลว้ใน Universal Resort ท่ีออรแ์ลนโด ้สหรฐัฯ  ซ่ึง

โซน “The Wizarding World of Harry Potter” ท่ียูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน แห่งน้ีถือเป็นแห่งแรกของ

เอเชีย และใชง้บประมาณในการลงทุนทั้งส้ินถึง 45,000 ลา้นเยน 

เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในสวนสนุกตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า  

จากน้ันน าท่านต่ืนเตน้กบัเหตุการณ์จ าลองฉากเพลิงไหมใ้นนครซาน ฟรานซิสโกจากภาพยนตรเ์ร่ือง 

Black Draff”หรือ วีรบุรุษเปลวไฟ เพลิดเพลินกบัการขี่จกัรยานลอยฟ้าท่องเท่ียวไปกบัอีที (E.T.) ใน

ฉากภาพยนตรเ์ร่ือง “อี.ที.เพ่ือนรกัต่างดาว” น าท่านล่องเรืออยา่งสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามท่ีจะโผล่

ขึ้ นมาขณะล่องเรือและฉากอ่ืนๆ จากเร่ือง  “Jaw แลว้ระทึกใจกบัการล่องแก่งผจญภยัไปในฉากจ าลอง

เร่ือง จูราสสิคพารค์”(Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยุคดึกด าบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสาร์

นานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ์ สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเร่ือง วอเตอรเ์วิลด”์ (Water World) 

พรอ้มทั้งพบกับฉากคาวบอย , สตันโชว์  และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรูท่ี้ใชป้ระกอบฉากใน 

ภาพยนตร ์เช่น สุนัขแสนรูจ้ากเร่ืองบีโธ่เฟ่น เป็นตน้ อีกทั้งโซนใหม่ส าหรบัคุณหนู ๆ ยูนิเวอรแ์ซล วนั

เดอรแ์ลนด ์ท่ีรวมรวบความน่ารกัทั้ง คิตตี้ จงั สนูปป้ี และเซซามิสตรีท พรอ้มเคร่ืองเล็กส าหรบัเด็ก

เล็ก และเด็กโตไดส้นุกสนานเพลิดเพลิน  



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย สเตก็เน้ือววัชั้นดี เสิรฟ์แบบเทปันยากิ (การนัง่

ลอ้มเตา) ที่มีเชฟคอยปรุงสด ๆ ใหท้่านไดช้ม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึงที่ไม่

ควรพลาดเม่ือมาเยือนญี่ปุ่น ... โดยเริ่ มเสิรฟ์ความอรอ่ยดว้ย สลัดผกัสดๆ ท่ีราดดว้ยน า้สลดัสูตร

เฉพาะ, ตามดว้ย เน้ือวัวท่ีคดัสรรมาอย่างดีจากฟารม์ชัน้น า เสิรฟ์พรอ้ม ขา้ว / ขนมปัง, ผดัผกั และ 

ซุปรสด ีแลว้ตบทา้ยดว้ย ของหวาน / ผลไมต้ามฤดกูาล / ส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเน้ือจะบรกิารท่านดว้ย 

เซ็ตซีฟู๊ ดประจ าวันของรา้นแทน **ส าหรบัม้ือน้ีมีเน้ือเป็นวตัถดุบิหลกัและเป็นเมนูหลกัของทาง

รา้น** 

ที่พกั  Grandvia Osaka Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง (6)   โอซำกำ้ – ไร่สตอเบอรรี์ ่– อิออน – สนำมบนิ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ใหท่้านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอร่ีจากไร่ ให้
ท่านอ่ิมอร่อยแบบไมอ่ั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสตรอเบอร่ีสดในฟารม์ไมว่า่
จะเป็น ขนมพายสตรอเบอร่ีเล่ืองช่ือ, แยมสตรอเบอร่ี, สตรอเบอร่ีอบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหท่้าน
ไดรู้ก้รรมวิธีในการปลกูสตรอเบอร่ีของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง(ไร่สตรอเบอรี่ ตาลฤดูกาลที่ญี่ปุ่นจะเริ่ม

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

 
จากน้ันน าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิง อิออน พลาซ่า อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชม-ซ้ือหาสินคา้จากซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
และจากรา้นคา้ต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ ... หรือ

สนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้นมือ 2  Book-Off สินคา้มือ 2 คุณภาพดีไดร้บัการการนัตี
จากทางรา้น ไมว่า่จะเป็น เคร่ืองเกมส ์ของเล่นเด็ก โมเดล เส้ือผา้ หนังสือ รวมไปถึงของใชแ้ละอุปกรณ์

อิเล็คทรอนิกต่างมากมาย อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงต่ออยา่งจุใจ...สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ 

สนามบินคนัไซ 
เที่ยง  อิสระใหท้่านเลือกรบัประมานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  

17.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซ 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 สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  มีเตยีงเสริม ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

เด็กทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี 

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ลดท่านละ  

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ลดท่านละ  

89,900.- 

85,900.- 

81,900.- 

77,900.- 

20,000.- 

20,700.- 

65,500.-

19,000.- 

15,000.- 

87,900.- 

83,900.- 

79,900.- 

75,900.- 

20,000.- 

20,700.- 

65,500.-

19,000.- 

15,000.- 

88,900.- 

84,900.-

80,900.- 

76,900.- 

20,000.- 

20,700.- 

65,500.-

19,000.- 

15,000.- 

  

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต  า่ 20 ท่านข้ึนไป ** 

** กรณีออกเดินทางระหว่าง 19-20 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ 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 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

เด็กทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี 

ชั้นธุรกิจ (ราคาโดยประมาณ) ช าระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

879 

839 

799 

759 

200 

207 

655 

689 

689 

879 

839 

799 

759 

200 

207 

655 

689 

689 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช 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  1,000,000.- 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 หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

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. เม่ือท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 


