
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โปรแกรมต้อนรับสงกรานต ์ณ ดินแดนอาทติย์อุทยั พร้อมความประทบัใจ 

กบัสถานที่ที่เป่ียมด้วยมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ถ่ายภาพและด่ืมกาแฟ สตารบ์คั สาขาดาไซฟุ  - ชมความงดงามหมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮา้ส ์เทน บอช 

 “หมู่บา้นยูฟุอิน” – ช้อปป้ิงแบบจุใจย่าน เท็นจิน ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมือง ฟุกุโอกะ 

เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์ 

คัดสรรที่พักพร้อมบริการ แสนพิเศษ แล้วคุณ...จะรักเรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ก าหนดการเดินทาง  11-17 เมษายน 2561 

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ  

21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเ์ตอร์ สายการบินไทย 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ 

หนา้เคานเ์ตอร ์D 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)  กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ – ดาไซฟุ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - สตารบ์คั สาขาดา

ไซฟุ - หมู่บา้นยุฟุอิน – เบปปุ – อาบทรายรอ้น 

00.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG648 

  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง.... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

08.00  น. เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่่น... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สัมภาระของทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ดาไซฟุ ศาลเจ้า เทนมานกุ 

ที่น่ีมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีร้านค้าตลอดทางเดินมา

ศาลเจ้า ภายในประกอบไปด้วย ประตูโทริอิขนาดใหญ่ สระน า้ที่ออกแบบมาเป็นตัวอักษรภาษาญ่ีปุ่น 

แปลว่า หัวใจ โดยจะมีสะพานข้าม 3 ช่วงที่แบ่งเป็น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต และยังมีต้นบ๊วยช่ือว่า

โทบิยูเม บริเวณน้ันจะมีจุดที่น่าสนใจคือร้าน Starbucks ช่ือดัง ร้านน้ีมีการตกแต่งที่โดดเด่นโดยใช้ไม้

ที่ยาว 1.3-1.4 เมตร กว่า 2,000 ท่อนมาวางขัดกันในแนวแทยงมุมเป็นตารางหรือเราขอเรียกว่า 'ใย

แมงมุม'ไม้ทั้งหมดมาวางเรียงกัน จะยาวถึง 4.4 กิโลเมตรเลย  

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู ขา้วหนา้ปลาไหลชื่อดงัของเมืองยุฟุอิน  

 น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นยูฟุอิน หมู่บ้านเลก็ๆเป็นที่นิยมในเร่ืองของบ่อน า้แร่ออนเซน็และถนนคนเดิน

ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าที่ตกแต่งแบบญ่ีปุ่นย้อนยุค มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ หมู่บ้านยุฟุอนิ 
 ฟลอรัล เป็นหมู่บ้านจ าลองสไตล์ยุโรป มีกล่ินอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บน

ถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หน่ึงประจ าเมืองยุฟุอิน ได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วย

สวนหย่อม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทั้งญ่ีปุ่น

และต่างประเทศ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง เบปปุ เพ่ือน าท่านสัมผัส การอาบทรายรอ้น ถือเป็น

ออนเซน็อีกอย่างหน่ึงซ่ึงชาวญ่ีปุ่นต้ังแต่สมัยโบราณเช่ือว่า ในทรายร้อนน้ันอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ท  าให้

ผิวพรรณสดใส ช่วยรักษาโรคผิวหนัง โรคไขข้ออักเสบ รวมทั้งยังท าให้เลือดลมหมุนเวียนดี แต่กระน้ัน

กมี็ข้อห้ามส าหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ปอด ความดันโลหิตสูง และสตรีมีครรภ์ โดยการอบทรายร้อนออน



  

เซ็นน้ันอยู่ที่ทาเคะงาวาระออนเซ็น เมืองเปปปุที่เปิดมาต้ังแต่สมัยเมจิ โดยก่อนที่จะลงไปอบจะต้อง

เปล่ียนชุดเป็นยูกาตะเสียก่อน แล้วลงไปฝังตัวอยู่ใต้ทรายร้อนประมาณ 10-15 นาท ีจากน้ันจึงค่อยแช่

ตัวในบ่อน า้ร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการทา่นด้วยเมนู บุฟเฟ่ตน์านาชาติ 
ทีพ่กั  BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า  

ให้ท่านได้อาบน า้แร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซน็ เพ่ือผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน า้แร่จะ
ท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลและยังช่วยในระบบการหมุนเวียนโลหิตร่างกายให้ดีย่ิงขึ้น 

 

 

   

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3) เบปปุ – บ่อน ้ าแร่ จิโกกุ เมกุริ – คุมาโมโต ้– ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น  
     นัง่เรือเฟอรรี์่ (คุมาโมโต ้– ชิมาบาระ) – นางาซากิ – นัง่กระเชา้นางาซากิ    
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางไปสู่ บ่อน ้ าแร่จิโกกุ เมกุริ คือบ่อน า้พุร้อนธรรมชาติที่เกดิข้ึนจากการระเบิดของภเูขาไฟ 

ทั้งยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น แร่ก ามะถัน เหลก็ โซเดียมคาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น จึงท า

ให้มีสีสันสวยงามและหลากหลาย อย่างสีแดง ฟ้า เขียว ฯลฯ โดยมีทั้งหมด 8 บ่อด้วยกัน และมีความ

ร้อนสูงเกินกว่าที่จะลงแช่ได้ นอกจากน้ันยังมีช่ือที่แตกต่างกันไปตามแต่ละลักษณะของบ่อ ได้แก่ ยูมิจิ

โกกุ โอนิอิชิโบสุจิโกกุ ยามะจิโกกุ คามาโดะจิโกกุ โอนิยามะจิโกกุ ชิราอิเกะจิโกกุ ชิโนอิเกะจิโกกุ 

และทตัสมึากจิิโกกุ จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมือง คุมาโมโต ้เมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของ

เกาะคิวชู 

 

 

 

 

 

 



  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูเซ็ตอาหารญีปุ่่น 
น าท่านสู่ ซากุระโนะ บาบะ โจไซเอ็น ศูนย์รวมวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ปราสาทคุมาโมโต้ เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการ กิน ด่ืม ช้อปป้ิง และยังมีร้านจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึก 

รวมไปถึงขนมขึ้ นช่ือของเมืองคุมาโมโต้อีกด้วย จากน้ันน าท่านสู่  ท่าเรือคุมาโมโต ้เพ่ือข้ึนเรือเฟอร์ร่ี 

มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือชิมาบาระ ระหว่างทางท่านอาจจะได้เพลิดเพลิน กับการให้อาหารแก่ฝูงนกนางนวล

จ านวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณน้ัน จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่เมือง นางาซากิ เมืองเก่าแก่อนัทรงคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ จากน้ันน าท่าน นัง่กระเชา้ ขึ้ นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา อินาเสะ จุดชมวิวที่มีช่ือเสียง

มากๆของเมืองนางาซากิ ให้ทา่นได้ชมวิวเมืองนางาซากิในยามค ่าคืนซ่ึงถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สดุติด 

1 ใน 3 ในญ่ีปุ่น 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วยเมนู เซ็ตอาหารญีปุ่่น 
ที่พกั   JR KYUSHU HOTEL NAGASAKI หรือเทียบเท่า   

 
 

 
 
 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง  (4)  นางาซาก ิ– อะตอมมิคบอมบ ์– สวนสนัติภาพ – เฮา้สเ์ทน บอช  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางชม ชมอาการพิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสงครามโลกคร้ังที่ 2  ช่วงวันที่ 9 

สิงหาคม ค.ศ.1945 และยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ น าท่านชมภาพเหตุการณ์

ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันน าท่านสู่ สวน

สนัติภาพ ที่สร้างข้ึนมาเพ่ือระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 เรียกว่า "สงครามมหาเอเชีย
บูรพา" ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างข้ึนมาเพ่ือระลึกถึงความโดหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการ
มองเห็นถึงสันติภาพในอนาคตซ่ึงจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มร่ืนต่อไป จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่

เมือง ซาเซโบะ ที่ต้ังของ เฮา้สเ์ทนบอช สวนสนุกขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้ นมาตามสถาปัตยกรรมแบบ

เมืองแถบยุโรป... 

 

  
 
 



  

เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในสวนสนุก  

น าท่านเดินทางไปสู่ เฮา้สเ์ทนบอช สวนสนุกขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้ นมาตามสถาปัตยกรรมแบบเมือง

แถบยุโรป สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอชจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือโซนที่เข้าได้ฟรี กับโซนของด้านใน

สวนสนุกที่จะต้องซ้ือบัตรเข้าชมก่อนโดยด้านในจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆอีก 6 โซนคือ Thriller 

Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad,Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆที่

น่าสนใจ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ มากมายกันต่อ อาทิ พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้  โรง

ภาพยนตร์แบบ4-5 มิติ หลายโรง,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ชม

เมืองสไตล์ยุโรป, ข่ีจักรยานชมเมือง โดยในแต่ละเดือนจะมีเทศกาลแสนย่ิงใหญ่ผลัดเปล่ียนกัน

ตลอดเวลา ท าให้ทา่นสามารถมาเยือนสถานที่แห่งน้ีได้ตลอดทั้งปี...   

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการทา่นด้วยเมนู บุฟเฟ่ตน์านาชาติ 
ทีพ่กั  HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  ซาเซโบะ – ศาลเจา้ยูโทคุอินาริ – สวนสตรอเบอรรี์่ – โทสุ เอาทเ์ล็ต – ฟุกุโอกะ   
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และส าคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก 

ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระ หน้าศาลเจ้ากม็ีสะพานสีแดงคู่กับ

แม่น า้สายเลก็ๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทเีดียว ศาลเจ้าแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของเทพเจ้าศักด์ิสิทธิ์ 

ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับการเกบ็เกี่ยว ความส าเรจ็ด้านธุรกิจ และความปลอดภัย 

น าทา่นเดินทางสู่ ฟารม์สตรอเบอรรี์ ่ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี ของชาว

ญ่ีปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพอถันและได้รับการดุแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกข้ันตอน ท าให้ผลของสต

รอเบอร์ร่ีน้ันมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเกบ็สตรอเบอร์ร่ีและที่

ส าคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได้ และสามารถซ้ือกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ไม่

ว่าจะเป้นสตรอเบอร์ร่ีสดๆจากต้น หรือ ขนมต่างๆ ที่แปรรูปมาจากสตรอเบอร์ร่ี  



  

 

 

 

 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูเซ็ตอาหารญีปุ่่น 
 จากน้ันน าทุกท่านได้อิสระช้อปป้ิงที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ต ซ่ึงได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตคิวชู 

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด จากทั่วโลก เช่น COACH, 

PRADA, ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S แ ละ ร้ าน ค้ า

แฟช่ันน าอกีมากมายของคนทุกวัย 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร ...   บริการท่านดว้ยเมนู ชาบู ชาบู 

ทีพ่กั  :  HYATT REGENCY HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า   

 
 
 
 
 
 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง  (6)   ฟุกุโอกะ – สวนโนโคโนะชิมะ – อิสระชอ้ปป้ิงย่านเท็นจิน 
 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม เกาะโนโคโนะชิมะ ที่แห่งน้ีน้ัน เป็นสถานที่ๆข้ึนช่ือในเร่ืองของการชมดอกไม้ ผู้มาเยือน

สามารถอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้ และยังสามารถชมวิวทะเลจากบนเกาะได้

อกีด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทา่นด้วย เมนูเซ็ตอาหารญีปุ่่น 
จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ณ ย่านเทนจิน ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีสินค้าและสถานที่บันเทิงมากมาย แหล่ง 

ช้อปป้ิงขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะเพียบพร้อมไปด้วย , ศูนย์รวมของร้านคอมพิวเตอร์,ร้านค้า

มากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมายในราคาน่าพอใจตามอัธยาศัย ถนน

หลายๆสายในย่านน้ีถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปินสมัครเล่นในช่วงของวันหยุด

สดุสปัดาห์... 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
ค า่ บริการอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร ...   บริการท่านเป็นพิเศษดว้ยเซ็ตเมนูปูยกัษ ์เสิร์ฟแบบพิถีพิถันใน

รูปแบบ เซ็ตไคเซกิ ซ่ึงในอดีตจะเป็นเซต็ที่จัดไว้ส าหรับรับรองจักรพรรดิ หรือขุนนางช้ันสงูเทา่น้ัน 

ทีพ่กั  :  HYATT REGENCY HOTEL , FUKUOKAหรือเทียบเท่า   

 

 
 
 
 
 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  (7)   ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ เพ่ือเดินทางกลับ  
11.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบนิฟุกุโอกะ  โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบนิ TG 649 

14.55 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ 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  ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่ว ช าระเพิม่ 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 

109,900.- 

106,900.- 

103,900.- 

100,900.-  

20,000.-  

21,000.-  

107,900.- 

104,900.- 

101,900.-  

98,900.- 

20,000.- 

21,000.- 

108,900.- 

105,900.- 

102,900.- 

99,900.- 

20,000.- 

21,000.- 

หมายเหต:ุ   
1. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียน  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ ในกรณทีี่มผู้ีเดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน   
3. กรณมีจี านวนผู้เดนิทางระหว่าง 10-14 ท่าน เพ่ิมท่านละ 5,000.- บาท  
 

 

 

 

 

 



  

เง่ือนไขการช าระเงิน : ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 30,000. - บาท    
 ช ำระโดยเงินสด 
 ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์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” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 14 วนั 
 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

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 ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1079 

1049 

1019 

989 

200 

869 

1089 

1059 

1029 

999 

200 

879 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันำจร ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  พรอ้ม
ภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่ำท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำกระเป๋ำเดินทำง และค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ  1,500,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั  อำทิ ค่ำอำหำร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซกัรีด, ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย และค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 
3. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 



  

 

การยกเลิก  :    

กรุณำแจง้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนัท ำกำร มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ  า 
  กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีเคยเดินทำงแลว้มีประวติัควำมประพฤติไม่น่ำรกั หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ด่ืมสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวน

ผูอ่ื้น, หรือพยำยำมสรำ้งควำมวุน่วำยในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือควำมสุขของคณะผูเ้ดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีมีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู ้

เดินทำงและทำรกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมประสงคจ์ะลกัลอบเขำ้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือ

กำรอ่ืนใดอนัมิใช่กำรท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำใหห้รือไมใ่หบ้ริกำรแก่ท่ำนท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณำแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทรำบ

ก่อนจองทัวรเ์พ่ือหำขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกรำบขออภัยเพรำะบำงเสน้ทำงอำจไม่สะดวกในกำร

เดินทำงส ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำใหห้รือไม่ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ ร่วม

เดินทำงไปดว้ย (กรุณำแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวรเ์พ่ือหำขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกรำบขอ

อภยัเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำใหห้รือไม่ใหบ้ริกำรแก่ท่ำนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำง

รำยกำรทวัรห์รือบำงเสน้ทำง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยใน

ระยะเวลำท่ีก ำหนด ใหแ้ก่ลกูคำ้ท่ำนต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทำง

ทรำบล่วงหนำ้ก่อนเดินทำงไมน่้อยกวำ่ 15 วนั และยินดีจะจดัหำคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหำกท่ำนตอ้งกำร 

9. ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหกัเงินค่ำใชจ้่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีท่ีท่ำนขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำไดท้นัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

กำรคิดค่ำใชจ้่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำน้ัน เวน้แต่ตัว๋

เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญำตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทำงเขำ้หรือออกจำกประเทศใด ๆ อนั

เน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตวัของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง, พกพำส่ิงของผิดกฎหมำย 

หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิไดเ้ดินทำงเพรำะเหตุภยัธรรมชำติ หรือกำรยกเลิก

เท่ียวบิน 



  

13. ส ำหรบัท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร ์

) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่ำใชจ้่ำย กรุณำแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยนัส ำหรบักำร

ออกเดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู ้เดินทำงซ้ือตัว๋หรือช ำระค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยัน

ดังกล่ำว แลว้ต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส ำหรับ

ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกวำ่ 10 วนั หำก

ท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดงักล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงคข์องท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลง

ของโรงแรมท่ีพกั หรือกำรปรบัเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงไดเ้ป็นกรณี

พิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วนั หำกท่ำนยืนยนัจะออกเดินทำง บริษัทฯ 

ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสยั อำทิ กำรล่ำชำ้ของสำย

กำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประทว้ง, กำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, อุบติัเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีเพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย 

และรกัษำผลประโยชน์ของท่ำนใหไ้ดม้ำกท่ีสุด 

15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรไดร้วมค่ำเขำ้ชมไวแ้ลว้ หำกในวนัเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดงักล่ำวปิดท ำ

กำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเขำ้ชมใหแ้ก่ท่ำนตำมท่ีระบุไวใ้นเอกสำรของสถำนท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียน

รำยกำรเพ่ือใหท่้ำนสำมำรถเขำ้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำชำ้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้ นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำ

ใหท่้ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวได ้โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ไมคื่นเงินค่ำเขำ้ชมใหแ้ก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสียหำยอยำ่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่ำน อนั

เน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถำ้มี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงิน

ได ้โดยท่ำนสำมำรถเลือกใชข้องก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ำมอธัยำศยั 

18. ต ำแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำม

เหมำะสมใหดี้ท่ีสุดภำยใตล้กัษณะต ำแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสำยกำรบินจดัใหม้ำ 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีควำมยินดีท่ีไดใ้หบ้ริกำรแก่ท่ำนผูเ้ดินทำงท่ีเช่ือมัน่ในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึง

ประสงคจ์ะเดินทำงไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขำ้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ี

ท่ำนไดเ้ดินทำงไป 

20. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมัดจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 

 
 

 

 

 

 


