
 
 
 

 

   

 

 
 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว สมัผสัมนตเ์สน่หเ์กำะใตแ้ห่งแดนอำทิตยอ์ุทยั 

เที่ยวชมหมู่บำ้นฮอลแลนดแ์ห่งตะวนัออก เฮำ้สเ์ทนบอสซ ์ในบรรยำกำศสวนสนุกและสวนดอกไม ้

ชมวิวยอดเขำอินำสะ จุดชมวิวยำมค ำ่คืนตดิ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สะพำนแขวนยูเมะ  

 ประวตัศิำสตรเ์มืองนำงำซำกิ อศัจรรยภ์ูเขำไฟอะโซ อำบทรำยรอ้น ชอ้ปป้ิงยำ่นเทนจนิ 

       สะสมไมลก์บักำรบินไทย พรอ้มที่พกั อำหำร กำรบรกิำรแสนประทบัใจ แลว้คุณ...จะรกัเรำ 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 7 - 13 เมษำยน 2561**        จ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  กรุงเทพฯ  

22.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผูโ้ดยสำรขำออก) เพ่ือเตรียมตวัเดิน

ทางผ่านขัน้ตอนการเช็คอินของ สำยกำรบินไทยแอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ของบริษัทฯ คอยตอนรบัและ
อ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง   (2)  ฟุคุโอกะ – หมู่บำ้นฮอลแลนด ์– HUIS TEN BOSCH  

01.00 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG648 
08.00 น.  เดินทางถึง สนำมบิน FUKUOKA บนเกำะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ จากน้ันน าท่านเขา้สู่ เฮำ้สเ์ทนบอสซ ์(HUIS TEN BOSCH) สวนสนุกขนาดใหญ่ 

ท่ีสรา้งเลียนแบบตัวเมือง ของประเทศฮอลแลนด์ในสมยัศตวรรษท่ี 17 ใหท่้านไดส้ัมผัสบรรยากาศ

สไตลด์ตัชอ์ย่างเต็มรูปแบบ น าชมกงัหนัลมขนาดยกัษ์ สญัลกัษณข์องฮอลแลนด์ อาคารท่ีก่อดว้ยอิฐ ท่ี

เรียงตวักนัอยา่งสวยงาม ตั้งตระหง่านเรียงรายสลบัเป็นทิวแถว โรงภาพยนตรซิ์มูเลชัน่ 3 มิติ และเคร่ือง

เล่นไฮเทคนานาชนิด จุดชมวิว ถ่ายภาพ ณ HUIS TEN BOSCH LANDMARK TOWER หรือจะเปล่ียน

บรรยากาศล่องเรือ โกอ้ิง แมรี่ แห่ง ONE PIECE เรือสไตล์แฟนตาซี ในการ์ตูนเร่ืองดังยอดนิยมทั้ง

ประเทศไทยและญ่ีปุ่น, ล่องเรือ คาแนล ครซู ไปตามล าคลองภายในเฮา้สเ์ทนบอช 

  
 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในหมูบ่า้นฮอลแลนด ์



หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั สนุกสนานกบัความน่ารกัของหมีน้อย เท็ดด้ี แบร ์คิงสด์อม หมีน้อย

น่ารักขวัญใจ คุณหนู,  SUPER TRICK ART ต่ืนตาต่ืนใจกับภาพวาดศิลปะแบบ 3D,  HORIZON 

ADVENTURE PLUS เอนเตอรเ์ทนเมนทจ์ าลองเหตุการณน์ ้าท่วมใหญ่ในประเทศเนเธอรแ์ลนด,์ บุกตะลุย

อวกาศไปกับ GRAND ODYSSEY, สัมผัสความสยองกับ GHOST WEDDING THE CARILLON MUSEUM, 

ต่ืนตาต่ืนใจกับแสงสีเสียงท่ี THRILLER FANTASY MUSEUM LIIUMINATION, และโซนใหม่ หอผูป่้วย

หลอด พรอ้มทั้งป่ำพิศวงในโซน แอดเวนเจอร์ปำร์ด นอกจากน้ี ยังมีร ้านค้าของท่ีระลึกแบบ
ฮอลแลนดอี์กมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชม เพลิดเพลินตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ มอบคูปองเงินสดมลูค่า 2,000 เยน เพื่อไมใ่หเ้ป็นการรบกวนเวลาของท่านในการเท่ียวชม 

ที่พกั    Hotel Nikko Huis Ten Bosch หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3) นำงำซำกิ – ศำลเจำ้ยูโทคุ อินำริ - สวนสนัติภำพ – โกลฟเวอรก์ำรเ์ดน้ – ชมวิวยำม 

ค ำ่ภูเขำอินำสะ – นำงำซำก ิ

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจำ้ยูโทคุอินำริ (Yutoku Inari Shrine) เป็นศาลเจา้อินาริท่ีใหญ่และส าคญัเป็น

อนัดบั 3 รองมาจาก ศาลเจา้ฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจา้คะซะมา่อินาริในอิบาระกิ  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น 
น าท่านออกเดินทางสู่ สวนสนัติภำพนำงำซำกิ (Nagasaki Peace Park) มีน ้าพุแห่งสนัติภาพอยู่ตรง

ทางเขา้ สรา้งข้ึนเพ่ือร าลึกเหยื่อระเบิดปรมาณูท่ีกระหายน ้าจนเสียชีวิต มองเห็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่ตั้ง



ตระหง่าน เป็นรูปป้ันผูช้าย มือขวาช้ีขึ้ นไปบนฟ้า ส่ือถึงการเตือนใหเ้ห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู 

แขนขา้งซา้ยขนานไปตามแนวราบ อนัส่ือความหมายถึงความปรารถนาในสนัติภาพของชาวโลก …  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงั สวนโกลฟเวอร ์(Glover Garden) สวนสถาปัตยกรรมแบบผสมระหวา่ง

ญ่ีปุ่นกบัยุโรปสรา้งเมื่อปี 1863 สวนโกลฟเวอรต์ั้งอยู่บนเนินเขามินามิ-ยามาเตะ โกลฟเวอรน์างาซากิ

ตั้งอยู่บนเนินเขามินามิ-ยามาเตะ ภายในมีคฤหาสน์หลงัใหญ่สไตลต์ะวนัตกของพ่อคา้ชาวสก๊อดแลนด์

นาม “โทมสั เบล็ก โกลฟเวอร์” (Thomas Blake Glover) ตกแต่งดว้ยรูปป้ันของทามากิ มุอิระกบัปุชชีนี 

สองตวัละครเอกจากนวนิยายเร่ืองมาดามบตัเตอรฟ์ลายอนัเล่ืองช่ือ  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวยามค า่คืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขำอินำสะยำมะ (MT.Inasayama) 

ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นจุดชมวิวกลางคืนท่ีติด 1 ใน 3 จุดชมวืวกลางคืนท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีปุ่น นอกจากภูเขาฮาโก

ดาตะท่ีเมืองฮาโกดาเตะ และภูเขาร็อคโกะ ท่ีโกเบ 
 
 
 
 
 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยชาบ ูชาบสูไตลญ่ี์ปุ่น  

ที่พกั    Hotel Nagasaki BW Premier  หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง (4) นำงำซำกิ – เรือเฟอรรี์ ่– คุมำโมโต ้- ปรำสำทคุมำโมโต ้- ภูเขำไฟอะโส   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ท่ำเรือชิมำบำร่ำ เพื่อโดยสำรเรือเฟอรร์ี่ขำ้มฝัง่ไปยงั ท่ำเรือเมืองคุมำโมโต ้

เป็นการย่นระยะทางเพ่ือไม่ตอ้งเสียเวลาขบัรถออ้มอ่าวทะเลอะริอาเกะ (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 1 ชม. ) 

จากน้ันน า ท่านเดินทางสู่ย่าน KUMAMOTO CITY ซ่ึงเป็นถนนท่ีมีรา้นคา้ต่างๆใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบั

การเลือกซ้ือสินคา้ นานาชนิด นอกจากน้ีถนนสายน้ียงัเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ตั้งแต่สมยัเอโดะ ซ่ึงจะท า

ใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศในการชอ๊ปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง  
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเท่ียวชม ปรำสำทคุมำโมโต  ้ท่ีตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาลูกไม่ใหญ่นักกลางเมืองคุมาโมโต้ 
สรา้งโดยอดีต  ขุนพลผูโ้ด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปีค.ศ. 1607 (พ.ศ.2150) นับเป็นปราสาทส าคญั

มากแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น ช่วงก่อสรา้ง มีการปลกูตน้แปะก๊วย เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่ผูอ้ยูอ่าศยัในปราสาท

จะมีอา หารรบัประทานหากมีการรบ  เกิดขึ้ น คงกลายเป็นท่ีมาของช่ือปราสาทอีกช่ือว่า จินแนน-โจ 

(ปราสาทแห่งตน้จินโกะ หรือแปะก๊วย) พ้ืนท่ีอาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร รวม

พ้ืนท่ีบริเวณปราสาท ราว 980,000 ตารางเมตร ตวัปราสาทมีหอคอยสูง 2 หอ ท าใหส้ามารถมองได้

รอบทิศจากมุมสูง หอใหญ่จะสูง 30 เมตร (ประมาณตึก 10 ชั้น) หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทเดิมถูก

ท าลายดว้ยไฟ ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ. 2420) และไดส้รา้งใหม่ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ปราสาทน้ี
เป็นท่ีรูจ้กักนัดีในญ่ีปุ่นจากกลยุทธส์ถาปัตยกรรมท่ีก่อสรา้งตามแนวกวา้ง ความสวยงามของเสน้โคง้ของ
ฐานปราสาทท่ีเป็นหินโคง้สวยไล่ระดับไปจนถึงตัวปราสาท  เทคนิคท่ีสวยงามกลบัท าใหศ้ัตรูยากท่ีจะ
เขา้ถึงหรือโจมตีได ้ภายในยงัเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์สดงของใชม้ีค่ามากมาย..  
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น สไตลโ์ทบงัยำกิ 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟอะโซ (MT.ASO) เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศ ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของ

ประเทศ  ญ่ีปุ่น สมัผสัความงดงามของธรรมชาติ ภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่นอยู่ใจกลางของเกาะคิวชู ซ่ึงลอ้มรอบ

ดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี ทะเลสาบ บ่อน ้าพุรอ้น ปัจจุบนัถือว่าเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ท่ีสุด บนเกาะคิวชู ดว้ย

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 120 กิโลเมตร พรอ้ม น าท่านขึ้ นสู่ปากปล่องของภูเขาไฟ (การไปชมปากปล่องภูเขา

ไฟอะโซ ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศและปรมิาณแก๊สก ามะถนั หากมีปรมิาณมากจนเกินไป ขอสงวนสิทธ์ิการ



ขึ้นชม ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยั) เพ่ือชมทศันียภ์าพของความงาม บนยอดเขาสู่เบ้ืองล่าง พรอ้มใหท่้านได้

บนัทึกภาพ ความประทบัใจของ ลาวา ท่ียงัรอ้นระอุอยา่งใกลชิ้ด... พรอ้มถ่ายภาพความประทบัใจ… 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั    Aso Farm Land Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)    สะพำนแขวนยูเมะ - หมู่บำ้นยุฟุอิน - เบบปุ – อำบทรำยรอ้น  
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สะพำนแขวนยูเมะ เป็นสะพานแขวนส าหรบัคนเดินท่ียาวและสูงท่ีสุดในโลก โดยสูง 

173 เมตร และยาว 375 เมตร ใชผ่้านช่องเขา ระหว่างทางจะมองเห็นน ้าขนาดใหญ่ 2 แห่งและ 1 ใน

น้ันเป็นน ้าตกท่ีติด 1 ใน 100 น ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือน ้าตกชินโดโนตากิ (สะพานจะเปิดใหบ้ริการ

ตามสภาพอากาศ อาจจะปิดท าการไดใ้นวนัท่ีอากาศเลวรา้ย)  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นยูฟุอิน หมู่บา้นท่ีมีจุดเด่นดา้นการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ 

อีกทั้งมีช่ือเสียง  ดา้นผลิตภณัฑ ์OTOP จากน้ันเชิญท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑง์านฝีมือคุณภาพหลากหลาย

ชนิดท่ี OTOP CENTER ไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น 

น าท่านเดินทางสู่เบปปุ จากน้ันเชิญท่ำนสมัผสัประสบกำรณอ์ำบทรำยรอ้น เพลิดเพลินกบัการอาบ

ทรายรอ้นท่ีเล่ืองช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่ในทรายรอ้นอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส

สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั     Beppuwan Royal Hotel หรือเทียบเท่ำ 

  

 

  

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง (6)    เบปปุ - ศำลเจำ้ดำไซฟุ  - ฟุกุโอกะ - คำแนลซิต้ี – ชอ้ปป้ิงย่ำนเทนจิน  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสกัการะ ศำลเจำ้ดำไซฟุ วิหารอนัศกัด์ิสิทธแ์ห่งน้ีถือเป็นวิหารอนัดบัหน่ึงของบรรดาวิหารท่ีมีอยู่

นับพนัในประเทศ นอกจากน้ีท่ีน่ียงัปลูกตน้ทอ้ท่ีมีช่ือเสียงอีกนับ 6,000 ตน้เจริญเติบโตหนาแน่นอยู่

ทัว่ทุกแห่งภายในวัด ใหบ้รรยากาศอันแสนรื่นรมย์พลาดไม่ไดก้ับการชอ้ปป้ิงสินคา้ของที่ระลึก

พ้ืนเมืองท่ีมีรา้นคา้ กว่า 100 แห่งบริเวณหน้าวัด และสินคา้ OTOP ท่ีผลิตขึ้ นจากทรัพยากร

ท่ีมีอยู่มากมายในแถบน้ี คือลูกทอ้ ดัดแปลงเป็นสินคา้นานาชนิด อาทิ ขนมโมจิไสท้อ้ แยมลูก

ทอ้ เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย รำเมน ใหท้่ำนไดล้ิ้มลองรสชำตญิี่ปุ่นแท้ๆ  



 น าท่านเดินทางสู่ คำแนลซิตี้  หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ครบถว้นดว้ยรา้นคา้หลากหลาย เกม เซน
เตอร์ (TAITO STATION) อีกทั้งรา้นอาหารและภัตตาคารมากมาย ภายในหา้งแห่งน้ีมีความพิเศษท่ีมี

คลองไหลผ่าน อิสระใหท่้านไดช้มและเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ทั้งสินคา้แบรนด์เนม และสินคา้

พ้ืนเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ย่ำนเทนจิน ศูนยก์ลางเศรษฐกิจท่ีมีสินคา้และสถานท่ีบนัเทิงมากมาย แหล่ง ชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ เพียบพรอ้มไปดว้ย , ศูนยร์วมของรา้นคอมพิวเตอร,์ รา้นคา้มากมายกว่า
รอ้ยรา้น ใหท่้านไดเ้ลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในราคาน่าพอใจตามอธัยาศยั ถนนหลายๆสายใน
ย่านน้ีถูกจดัใหม้ีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมคัรเล่นในช่วงของวนัหยุดสุดสปัดาห ์อีก

ทั้งรา้นคา้รถเข็น หรือ ยะไต รา้นอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็นท่ีนิยมของชาวญ่ีปุ่น ทั้งรา้นราเมน 

หรือรา้นสาเก เล็ก ๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการตั้งแต่หวัค า่จนถึง ตี 2 ซ่ึงจะมีลูกคา้แวะเวียนมาใชบ้ริการ  อย่าง
ต่อเน่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เมนูพิเศษ ขำปูยกัษ ์ช่ือดังในสไตลก์ารเสิรฟ์แบบ 

ไคเซกิ หรือ เซ็ตเมนูจกัรพรรดิ ท่ีพิถีพิถนัในการจดัสรร เมนูอาหารในการรบัประทาน  
ที่พกั   Hyatt Regency Hotel Fukuoka หรือเทียบเท่ำ   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7) ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 



11.40 น. เดินทำงจำก สนำมบินฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG 649 
15.35 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

****************************** 
หมำยเหตุ:  รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำร
บิน และ อตัรำแลกเปล่ียน เป็นตน้  
 
 

อตัรำค่ำบริกำร ส ำหรบัผูเ้ดินทำง 20 ทำ่นข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกต ิ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

เด็กทำรก อำยตุ  ำ่กว่ำ 2 ปี 

พกัเดี่ยว ช ำระเพิ่ม 

ชั้นธุรกิจ (รำคำโดยประมำณ) ช ำระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ สว่นลดทำ่นละ 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) สว่นลดทำ่นละ  

98,900.- 

93,900.- 

89,900.- 

84,900.- 

20,700.- 

25,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

18,000.- 

96,900.- 

91,900.- 

87,900.- 

82,900.- 

20,700.- 

25,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

18,000.- 

97,900.- 

92,900.- 

88,900.- 

83,900.- 

20,700.- 

25,000.- 

65,500.- 

24,000.- 

18,000.- 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทำ่น) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทำ่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

เด็กทำรก อำยตุ  ำ่กว่ำ 2 ปี 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

ชั้นธุรกิจ (รำคำโดยประมำณ) ช ำระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

969 

919 

879 

829 

207 

250 

655 

729 

729 

969 

919 

879 

829 

207 

250 

655 

729 

729 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

- ** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต  ำ่ 20 ท่ำนข้ึนไป ** 

- ** กรณีออกเดินทำง 15-19 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่ำนละ 7,000 บำท 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภำษี
สนำมบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 



5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,500,000.- บำท 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000. - บำท ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทาง
อยา่งนอ้ย 14 วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจำ่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 
กำรยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ  ำ 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำ

ค่ำบริกำร 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 
 
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. เม่ือท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้

ขำ้งตน้ 


