
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
ทีสุ่ดแห่งกบัการเดินทางในช่วงเวลาสุดพเิศษ กบัเสน้ทางส าหรบัครอบครวัสุดประทบัใจ 

 เยอืนจงัหวดัชิบะ เพลิดเพลินกบัการแสดงของสตัวแ์สนรู ้Kamogawa Sea World & Mother Farm 

ชมเทศกาลดอกทิวลิป ชมชิบะซากุระ German Village  ชิมสตอเบอรรี์ส่ดๆจากไร่ 
เดินทางลอดอุโมงคใ์ตท้ะเล Tokyo Bay Aqua Line  ชอ้ปป้ิงเต็มอิม่ชินจูกุ อิออน พลาซ่า  

สะสมไมลก์บัการบนิไทย พรอ้มทีพ่กั อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดบัพรีเมีย่ม ..แลว้คุณจะรกัเรา 
 

ก าหนดการเดินทาง 15-19 เมษายน 2561                    จ านวน 20 ท่านข้ึนไป 
วนัแรกของการเดินทาง     (1)  กรุงเทพฯ – นาริตะ (ประเทศญีปุ่่น) 
19.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ..ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น ) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 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 – คาโมงาวะ – Kamogawa Sea World   
06.2  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 จะจดัข้ึนในช่วงเดือนเมษายนน้ีท่ี Sakura Oldness & 

Open Space โดยมีทะเลสาบอินบะขนานไปกบัสวนดอกทิวลิปกวา่ 52 สายพนัธุ ์รวมกนักว่า 600,000 

ต้น นอกจากน้ันภายในบริเวณนักท่องเท่ียวยังจะได้ชมกังหันลม De Liefde ท่ีท าข้ึนในประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์แต่น ามาประกอบเองท่ีเมืองซาคุระในปี 1994 เพ่ือเป็นสญัลกัษณข์อง Sakura Furusato 

Square และแสดงถึงมิตรภาพอนัดีงามระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและเนเธอรแ์ลนดท่ี์มีมาอยา่งยาวนาน  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น  
น าท่านเดินทางสู่เมืองคาโมงาวะ เมืองหน่ึงของจงัหวดัชิบะ น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้าคาโมะ
งาวะซีเวิลด  ์บนพ้ืนที่ริมทะเลกว่า 40,000ตารางเมตร ที่น่ีเป็นที่จ ัดแสดงสิ่งมีชีวิตใตท้ะเลไว ้
มากมาย และจุดเด่นของที่น่ีก็คือการแสดงโชวข์องวาฬเพชฌฆาต เหล่าปลาโลมา และแมวน ้า ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกับการชมการแสดงจากสัตวแ์สนรูแ้ละนอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมการจัด
แสดงพันธุ์สัตว์น ้าหายากหลายๆชนิดไดท่ี้น่ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที่พกั  :  Kamogawa Sea World Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

   

 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   (3)    คาโมงาวะ  - วดันฮิงจิ – Mother Farm – German Village  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของภูมิภาคคนัโตท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 1,300 ปีของญ่ีปุ่น วดัแห่งน้ี
มี ช่ือว่า วัดนิฮง-จิ” แปลว่าวัดญ่ี ปุ่น ตั้ งอยู่บนภูเขาโนโคกิริ  (Mount Nokogiri) จังหวัดจิบะ  มี
พระพุทธรูปหินแกะสลกัปางประทบันัง่บนปัทมาสน์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นประดิษฐานอยู่  

http://www.nihonji.jp/


 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Mother Farm ท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมกิจกรรมสุดหรรษาส าหรบัคนทุกเพศทุกวยัเลย
ก็ว่าได ้ไม่ว่าจะเป็นการใหอ้าหารและใกลชิ้ดกบัสตัวน์านาชนิด การแสดงโชวข์องเหล่าสตัวแ์สนรูท่ี้ผ่าน
มาฝึกฝนมาอย่างดีจนเรียกเสียงหวัเราะของคนดูไดอ้ย่างง่ายดาย สวนเก็บ  ผลไมต้ามฤดูกาล(สตรอ
เบอรร่ี์ บลเูบอรร่ี์ กีวี่และมนัหวาน) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกขนาดยอ่ม รวมไปถึงกิจกรรมหวาดเสียวอยา่ง
การกระโดดบันจ้ีจัมพ์จากหอคอย ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวท่านสามารถชมความสวยงามของทุ่งดอก
ผกักาดท่ีจะออกดอกช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์-เมษายนของทุกปี  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารป้ิงย่างสไตลญ์ี่ปุ่น  
จากน้ันน าท่านสู่ German Village ชมความสวยงามของ ทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือท่ีรูจ้กักนัว่า พิงคม์อส 
Shibazakura  เป็นดอกไมพ้ันธ์เล็กท่ีมีขนาดประมาณ 1.5 ซม. มีทั้งสีชมพู แดง ม่วง และ ขาว ชิบะ
ซากุระ เป็นพนัธุท่ี์มาจากอเมริกาเหนือ เรียกว่า Tweet มีลกัษณะคลา้ยกบัดอกซากุระแต่บานและออก
ดอกบนพ้ืนดิน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ Shiba (พ้ืนดิน) + Zakura (ซากุระ – ท่ีตอ้งเขียนเป็นตวั Z เพราะเป็น
การเปล่ียนเสียงตามภาษาญ่ีปุ่น) อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  
 



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซ็ตชาบู ชาบู สไตลญ์ี่ปุ่น 

ที่พกั  :  Okura Akademia Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)  ชิบะ–Tokyo Bay Aqua Line -โตเกียว–สวนอุเอโนะ–วดัอาซากุสะ-ชอ้ปป้ิง
ชินจูกุ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่โตเกียวโดยลอดทางด่วนพิเศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ท่ีญ่ีปุ่นเรียกว่า “โตเกียว 
เบย ์อควาไลน”์ ซ่ึงเป็นทางด่วนท่ีไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก 
ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” 
(ห่ิงหอ้ยแห่งทะเล) ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความมหศัจรรยข์องส่ิงก่อสรา้งท่ีมนุษยส์รา้ง
ข้ึนในอ่าวโตเกียว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว สู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ โตเกียว ถูกสรา้งบนท่ีดินของจกัรพรรดิ
ไทโช ในปี ค.ศ. 1924 มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า “อุ เอะโนะอนชิ โคเอ็ง” แปลว่า สวนอุเอะโนะ ของขวญั
จักรพรรดิ เปิดใหบ้ริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1873 เป็นท่ีรูจ้ักกันในฐานะ สวนสาธารณะแห่งแรกของ
กรุงโตเกียว และยงัเป็นสถานท่ีตั้งของศาลเจา้ วดั และพิพิธภณัฑส์ าคญัหลายแห่ง เป็นสวนสาธารนะใจ
กลางเมือง และท่ีส าคญั อุเอะโนะ พารค์ เป็นจุดชมดอกซากุระท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง โดยมีตน้ซากุระ
กว่า 1,500 ตน้ ท่ีจะออกดอกเบ่งบานพรอ้มๆกัน ในช่วงตน้เดือน เมษายนของทุกปี(ข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศของปีน้ันๆดว้ย) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูเทมปุระ  
น าท่านเดินทางกราบนมสัการ เจา้แมก่วนอิม ณ วดัอาซะกุซ่าคนันอน ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงโตเกียว ซ่ึง
เจา้แม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง .  เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวดัยงัมีความประทบัใจดว้ย 

โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง .  เมตร น ้าหนัก  กิโลกรมั สองขา้ง
โคมเป็นรูป เทพเจา้แห่งลม และ สายฟ้า เช่ือว่าเป็นเทพเจา้ผูค้อยปกปักรกัษาสนัติภาพแห่งโลกน า
ความอุดม สมบรูณส์ู่ผลผลิตขา้วของญ่ีปุ่น ถา้มีเวลาเชิญเลือกชม – เช่าวตัถุมงคล เคร่ืองรางของขลงั
ศักด์ิสิทธ์ิของวดัน้ีเพ่ือเป็นมงคล หรือเลือก จะเดินเล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ท่ีท่านจะได ้ชม-ชอ้ป 

สินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสินคา้พ้ืนเมืองญ่ีปุ่นมากมาย รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช ้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก 
รองเทา้ กระเป๋า เส้ือผ้า ของท่ีระลึก หรือท่านเลือกท่ีจะชิม ขนมอร่อยสไตลญ์ี่ปุ่น ก็ย่อมได ้ตาม
อธัยาศยั อธัยาศยั ...  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว น าท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอนัดับหน่ึง
ของโตเกียว ปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรูหรา
น่ารกัหลากสไตล ์รวมถึงรา้นขายสินคา้ช่ือดังซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนรา้น 

100 yen สินคา้ภายในรา้นจะราคา 100 เยนเท่ากนัหมด ทั้งเคร่ืองส าอาง ก๊ิฟช็อป ขนม และสินคา้



มากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของขวญักลับบา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า  อิสระใหท่้าน
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรนิค กลอ้ง
ถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้  เคร่ืองส าอางยี่หอ้
ดังของญ่ี ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น  KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่า
เมืองไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย สเตก็เน้ือววัชั้นดี เสิรฟ์แบบเทปันยากิ (การนัง่
ลอ้มเตา) ที่มีเชฟคอยปรุงสด ๆ ใหท้่านไดช้ม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึงที่ไม่
ควรพลาดเม่ือมาเยือนญี่ปุ่น โดยเร่ิมเสิรฟ์ความอร่อยดว้ย สลดัผกัสดๆ ท่ีราดดว้ยน ้าสลดัสูตรเฉพาะ, 
ตามดว้ย เน้ือววัที่คดัสรรมาอยา่งดีจากฟารม์ชั้นน า เสิรฟ์พรอ้ม ขา้ว / ขนมปัง, ผดัผกั และ ซุปรสดี 
แลว้ตบทา้ยดว้ย ของหวาน / ผลไมต้ามฤดูกาล / ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่ทำนเน้ือจะบรกิำรท่ำนดว้ย เซ็ต
ซีฟู๊ดประจ  าวนัของรา้นแทน **ส าหรบัม้ือน้ีมีเน้ือเป็นวตัถุดิบหลกัและเป็นเมนูหลกัของทางรา้น** 

ที่พกั  :  East 21 Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)  โตเกียว – วดันาริตะ ซนั – ชอ้ปป้ิงอิออน - สนามบนินาริตะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “วดันาริตะซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัท่ีไดร้บัความนิยมอยา่ง
สูงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวนัข้ึนปีใหมจ่ะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” 
หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทั้งสินคา้พ้ืนเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง จากน้ันน าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิง
ทนัสมยัขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ    อิออน พลาซ่า  
 

 

 

 

 
 



เท่ียง อิสระใหท่้านเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของท่าน  
อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชม-ซ้ือหาสินคา้จากซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และจากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ ... หรือสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้นมือ   
Book-Off สินคา้มือ  คุณภาพดีไดร้บัการการนัตีจากทางรา้น ไมว่า่จะเป็น เคร่ืองเกมส ์ของเล่นเด็ก 
โมเดล เส้ือผา้ หนังสือ รวมไปถึงของใชแ้ละอุปกรณอิ์เล็คทรอนิกต่างมากมาย อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิง
ต่ออยา่งจุใจ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพ่ือเช็คอิน ณ สนามบินนาริตะ 

17.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG677 
22.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
 

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน และ อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  

อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง  ทา่นข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัร
หลกั 

สมาชิกบตัร
เสริม 

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  ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ลดท่านละ  
มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ลดท่านละ  

79,900.- 

75,900.- 

71,900.- 

67,900.- 

18,000.- 

20,000.- 

15,000.- 

77,900.- 

73,900.- 

69,900.- 

65,900.- 

18,000.- 

20,000.- 

15,000.- 

78,900.- 

74,900.-

70,900.- 

66,900.- 

18,000.- 

20,000.- 

15,000.- 

 

** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต  า่ 20 ท่านข้ึนไป ** 
** กรณีออกเดินทาง -  ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ ,  บาท** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=96&PeriodID=102


 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 
ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท  (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 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ..มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่นไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 
มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

779 

739 

699 

659 

180 

579 

579 

779 

739 

699 

659 

180 

579 

579 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  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 !!!!! 

 

 

 



หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม
เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, 
หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทาง
และทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ
อ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า  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  วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง    วนั  ขอหกัรอ้ยละ  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  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 ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า
เขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน 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 


