
 
 

อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนสู่เส้นทำงท่ีจะชวนให้คุณหลง

เสน่ห์ดินแดนอำทิตย์อุทัย กับช่วงเวลำสุดพิเศษใบไม้เปล่ียนสี ชม

ควำมสะพร่ังของใบไม้แดงท่ีอุโมงค์ใบเมเปิ้ ล หุบเขำโครันเค สัมผัส

ควำมงดงำมดอกซำกุระท่ีบำนพร้อมใบไม้เปล่ียนสีเมืองโอบำระ 

ชมวิวหมู่บ้ำนน้ำใส ชมควำมงำมภูเขำไฟฟูจิ ช้อปปิ้ งแบบจุใจ โอโม

เตะซันโด ฮำรำจุกุ ชินไซบำชิ สะสมไมล์กับกำรบินไทย พร้อมท่ีพัก 

อำหำรเมนูพิเศษ และกำรบริกำรระดับพรีเมี่ยม 

  อิมเมจ ฮอลิเดย ์แล้วคณุ...จะรกัเรา 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

12-17 พ.ย / 26 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2562 
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วันแรกของกำรเดินทำง   (1) 

สนำมบนิสุวรรณภมูิ (ประเทศไทย) 

19.00 น.  คณะท่ำนพบกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรชั้น 4 ประตู
ทำงเข้ำหมำยเลข 2 ROW D สำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์พบเจ้ำหน้ำท่ีรอต้อนรับ 

22.30 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู ่สนำมบินนำรติะ โตเกยีว ประเทศญีปุ่่น โดยสำย กำรบิน
ไทย แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ TG640  (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง เวลำท้องถ่ินเร็ว
กว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 
วันทีส่องของกำรเดินทำง  (2) 

สนำมบนินำรติะ – โตเกยีว – ศำลเจ้ำเมจิ – ถนนโอโมเตะซนัโด – ฮำรำจูก ุ

06.20 น.  คณะเดินทำงถึง สนำมบินนำรติะ โตเกยีว ประเทศญีปุ่่น... ผ่ำนพิธีศลุกำกร
และตรวจคนเข้ำเมอืง พร้อมตรวจเช็คสมัภำระของทกุท่ำนเปน็ท่ีเรียบร้อย 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ศำลเจ้ำเมจิ ต้ังอยู่ในเขตชิบุยะ โตเกียวใกล้ๆกับสถำนีฮำรำจูกุ เป็น
ศำลเจ้ำในศำสนำชินโต ท่ีสร้ำงขึ้นในป ีค.ศ. 1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถำนแด่ดวงวิญญำณของ
สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตำมควำมเชื่อของศำสนำชินโต 
แต่ในช่วงสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ศำลเจ้ำแห่งนี้ได้ถูกท ำลำยไปหมดสิ้น จนกระท่ังสงครำมจบลง
จึงได้มกีำรบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในป ี1958 ส ำหรับบรรยำกำศภำยในศำลเจ้ำนั้นแม้จะอยู่
ในแหล่งพลกุพล่ำน แต่ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไมส้งูใหญ่ จนเหมอืนกับคนละโลกกับภำยนอกศำลเจ้ำ  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วย เซ็ตอำหำรญี่ปุ่น
ประจ ำฤดกูำล 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนโอโมเตะซันโด ถนนแห่งนี้ประกอบไปด้วยร้ำนแบรนด์เนมชื่อ
ดังหลำกหลำยแบรนด์ เช่น BURBERRY DIOR CHANEL LOUIS VUITTON ตลอดเส้นทำงของ
ถนนแห่งนี้เรียงรำยด้วยต้นไม้ตลอดสองข้ำงทำง ให้ควำมร่มรื่นเป็นแนวยำว และถ้ำเป็นฤดู
ใบไมร้่วง เหล่ำใบไมจ้ะพร้อมใจกันเปล่ียนจำกสเีขียวชอุ่มเปน็สเีหลืองสวยสดใส ได้บรรยำกำศ
ไปอีกแบบ หรือเลือกช้อปปิ้ ง ฮำรำจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น   อิสระกับกำร 
ช้อปปิ้ งยังตรอกทำเคชิตะ สองข้ำงทำงเรียงรำยไปด้วยร้ำนขำยของวัยรุ่น เสื้อผ้ำ เครื่องประดับ 
รองเท้ำ กระเปำ๋ ร้ำนฟำสท์ฟูดเปน็แหล่งนัดพบของพวก แต่งตัวประหลำด หรือ COSPLAY  มกั
มำแต่งหน้ำและเปล่ียนเสื้อผ้ำกัน ร้ำนเครปญีปุ่น่อร่อยๆมำกมำย  

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วย ชำบู ชำบู สไตล์ญีปุ่่น 

ทีพ่ัก  THE PRINCE PARK TOWER TOKYO หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  

โตเกยีว - อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล – หมู่บ้ำนน้ำใส - ภูเขำไฟฟูจิ - ยำมำนำช ิ

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ โมมิจิ ไคโร หรือ อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล เป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสียอดฮิต 
ต้ังอยู่บริเวณชำยฝั่ งทำงตอนเหนือของทะเลสำบ Kawaguchiko เลียบแม่น้ำสำยเก่ำ เป็น
ทำงเดินยำวเลียบทำงแมน่้ำท่ีมต้ีนเมเปิ้ ลหรือโมมจิิ ปลูกเรียงรำยตลอดสองข้ำงทำง พอถึงช่วง
ฤดูใบไม้ร่วง ใบเมเปิ้ ลก็จะเปล่ียนเป็นสีส้ม สีแดง และร่วงหล่นลงตำมพื้น ปกคลุมทำงน้ำสำย
เก่ำ กลำยเป็นสีส้มแดงไปท่ัวบริเวณท้ังด้ำนบนด้ำนล่ำง เวลำมองไปตำมทำงเดินยำวก็จะมี
ลักษณะเหมอืนกับอุโมงค์ อย่ำงที่เรียกกันอีกชื่อว่ำ อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล  

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ บ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค ต้ังอยู่ในหมู่บ้ำนเล็กๆ ท่ีมีชื่อเดียวกับ
บอ่น้ำ ซึ่งหมูบ่้ำนแห่งนี้อยู่ระหว่ำงทะเลสำบคำวำกูจิโกะและทะเลสำบยำมำนะกำโกะ เป็นบ่อ
น้ำท่ีเกิดจำกกำรละลำยของหิมะบนยอดของภูเขำไฟฟูจิ และค่อยๆ ซึมผ่ำนชั้นของลำวำท่ีเป็น
รูพรุนลงมำ โดยใช้เวลำนำนถึง 80 ปจีนเกิดเปน็บอ่น้ำท้ังหมด 8 บอ่นี้ อีกท้ังชำวญีปุ่น่ยังมคีวำม
เชื่อว่ำนี่คือบอ่น้ำศกัด์ิสทิธิ์ท่ีประทำนพรแตกต่ำงกันไปในแต่ละบอ่  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วย เน้ือย่ำงหนิภูเขำไฟ 

น ำท่ำนสู่ ภูเขำไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของแดนอำทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขำ ไฟท่ีมี
ลักษณะท่ีงดงำมท่ีสุดในโลกแห่งหนึ่ง ท่ีมีควำมสูงประมำณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบน
ยอดเขำตลอดท้ังปี...น ำท่ำนขึ้นสถำนีท่ี 5 บนระดับควำมสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณทีีอ่ำกำศ
เอ้ืออ ำนวย) อิสระให้ท่ำนได้บันทึกภำพควำมงำมของภูเขำไฟแห่งนี้ พร้อมท้ังเลือกชมและซื้อ
สนิค้ำพื้นและขนมอร่อยตำมอัธยำศยั *ในฤดหูนำว อำจจะไมส่ำมำรถน ำท่ำนขึ้นถึงชั้นท่ี 5 ของ
ภูเขำไฟฟูจิได้ อันเนื่องมำจำกเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัย ท้ังนี้จะสำมำรถตรวจสอบได้ก่อน 1 
วันก่อนขึ้นภูเขำไฟฟูจิ  

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ทีพ่ัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง   (4)  

ยำมำนำชิ – ทะเลสำบฮำมำนะ – หบุเขำโครนัเค – โอบำระ - นำโกยำ่ 

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ หรือทะเลสำบปลำไหล เป็นทะเลสำบน้ำจืดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภำคกลำงของญี่ปุ่น ต้ังอยู่ใน เมืองฮำมำมัทสึ ซึ่งอยู่ระหว่ำงโตเกียวและนำโงย่ำ 
จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อท่ีคนท่ัวไปนิยมเรียกว่ำทะเลสำบปลำไหลนั้นก็เพรำะว่ำท่ีนี่เป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์ปลำไหลนั่นเอง เนื่องจำกในทะเลสำบแห่งนี้มีแร่ธำตุท่ีเหมำะส ำหรับกำรเล้ียงปลำ
ปลำไหล จึงท ำให้ของฝำกของท่ีนี่เป็นผลิตภัณฑ์อันเกิดจำกผลิตผลของปลำไหล นอกจำกนี้
รอบๆ บริเวณทะเลสำบ มท่ีีพักรถและร้ำนขำยของที่ระลึก   

 เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วย ข้ำวหน้ำปลำไหล  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หบุเขำโครงัเค ต้ังอยู่ใกล้กับเมืองนำโงย่ำและยังขึ้นชื่อว่ำเป็นจุดท่ีดี
ท่ีสุดแห่งหนึ่งส ำหรับชมใบไม้เปล่ียนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภำคชุบุ ตลอดเส้นทำงท่ำนจะได้
เดินชมต้นเมเปิ้ ลและทิวทัศน์ของใบไม้เปล่ียนสีท่ีผลัดเปล่ียนเป็นสีแดงเหลืองส้มตำมฤดูกำล 
และท่ำนจะได้พบกับจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยท่ีสุดคือเส้นทำงริมแมน่้ำโทโมเอะ ซึ่งมีสะพำน
ไม้ไทเกะสึเคียวถือสะพำนสัญลักษณ์ประจ ำหุบเขำโครังเค ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับธรรมชำติ
และถ่ำยรูปตำมอัธยำศยั   

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอบำระ น ำท่ำนเดินทำงชมควำมมหัศจรรย์ของ
ธรรมชำติท่ีซำกุระจะเบง่บำนพร้อมกับใบไม้เปล่ียนสี ซำกุระพันธุ์นี้มีชื่อว่ำ Shikizakura หรอื 
ซำกุระสี่ฤดู โดยมีควำมพิเศษท่ีแตกต่ำงจำกซำกุระท่ัวๆไปคือจะบำน 2 ครั้งต่อปี ดอก 
Shikizakura เริ่มบำนในช่วงกลำงเดือนมีนำคมในฤดูใบไม้ผลิและจะบำนอีกครั้งตอนกลำง
เดือนพฤศจิกำยนในฤดูใบไม้ร่วง คุณสำมำรถชมซำกุระท่ีออกดอกพร้อมกับใบไม้แดงได้ท่ีนี่  
ใครท่ีพลำดชมซำกุระในช่วงเดือนมีนำคมท่ีผ่ำนมำยังสำมำรถมำดูดอกซำกุระได้ในช่วงเดือน
พฤศจิกำยน นอกจำกนี้ยังมีต้น Shikizakura ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 100 ปีซึ่งถือเป็นสมบัติทำง
ธรรมชำติของจังหวัดไอจิให้ชมอีกด้วย ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับควำมสวยงำมของธรรมชำติ
ตำมอัธยำศยั 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วย ชำบู ชำบู สไตล์ญีปุ่่น 

ทีพ่ัก NAGOYA TOKYU HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง    (5)   

นำโกย่ำ – อำรำชิยำมำ่ – โอซำก้ำ - ช้อปปิ้ งชินไซบำช ิ

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ท่ำนชมควำมสวยงำมของทิวไผ่ นับหมื่นต้นตลอดข้ำงทำง ณ สวนป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ 
เป็นเส้นทำงเดินเล็กๆท่ีตัดผ่ำนในกลำงสวนป่ำไผ่ สำมำรถเดินเล่นให้บรรยำกำศท่ีแปลกและ
หำได้ยำก ยิ่งถ้ำช่วงไหนท่ีมีแสงอำทิตย์รอดผ่ำนตัวป่ำไผ่ลงมำยังพ้ืนด้ำนล่ำงก็จะยิ่งสวยมำก 
โดยเฉพำะถ้ำมลีมพัดมำพร้อมกันก็จะเปน็เสยีงก่ิงก้ำนของต้นไผ่กระทบกันไปมำ บริเวณใกล้ๆ
จะเป็นร้ำนขำยของพื้นเมืองท่ีท ำมำจำกต้นไม้ เช่น ตะกร้ำไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อ
เสื้อสำนจำกไผ่ เป็นร้ำนด้ังเดิมของคนท้องถ่ิน ร้ำนขำยของฝำก ของท่ีระลึกต่ำงๆ ซึ่งอยู่
ระหว่ำงสองข้ำงทำง ได้เวลำอันสมควร...น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอซำก้ำ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วย เซท็หม้อไฟ  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ชินไซบำชิ ย่ำนช้อปปิ้ งชื่อดังของ นครโอซำก้ำ ภำยในย่ำนนี้มี
ร้ำนค้ำเก่ำแก่ ปะปนไปกับร้ำนค้ำอันทันสมยั และสินค้ำหลำกหลำยรูปแบบท้ังส ำหรับเด็กและ
ผู้ใหญ่ ซึ่งย่ำนนี้ถือว่ำเป็นย่ำนแสงสี และบันเทิงชั้นน ำแห่งหนึ่งของ  นครโอซำก้ำ อีกท้ังยังมี
ร้ำนอำหำรทะเลขึ้นชื่อมำกมำย ซึ่งเสน่ห์อย่ำงหนึ่งคือ ทกุร้ำนจะประดับประดำร้ำนของตนด้วย
แสงไฟนีออนซึ่งดัดท ำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลำหมึก ซึ่งนักท่องเท่ียวให้ควำมสนใจและแวะ
ถ่ำยรูปกันเปน็ท่ีระลึกอย่ำงมำก สัญลักษณ์เด่นของย่ำนนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมำยกำรค้ำของกูลิ
โกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญีปุ่น่ 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วย เทปันยำกิ เป็นอำหำรญีปุ่่น
ทีใ่ช้กระทะเหล็กแบนในกำรประกอบอำหำร พร้อมเชฟที่จะมำปรุงอำหำรสดๆกันถึงโต๊ะ
ตลอดมื้ออำหำร  

ทีพ่ัก HOTEL VISCHIO OSAKA  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่กของกำรเดินทำง   (6)  

โอซำก้ำ – ตลำดคโุรมง - รงิคแุฟคตอรีเ่อ้ำท์เล็ท – สนำมบินคันไซ - กรุงเทพฯ 

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนสู่ ตลำดคโุรมง เป็นตลำดท่ีมีชื่อเสียงและเก่ำแก่มำกท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองโอ
ซำก้ำ ได้รับสมญำนำมว่ำเป็นครัวของโอซำก้ำ ภำยในตลำดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพำะ
อำหำรทะเล เนื้อ และผักต่ำงๆ ร้ำนอำหำรต่ำงๆภำยในตลำดจึงเน้นขำยอำหำรทะเลกัน ท้ัง
แบบสดๆ เช่น ซำชิม ิซูชิ และหอยนำงรม และแบบปรุงสกุ เช่น ปลำไหลย่ำง ปลำหมกึย่ำง หอย
เชลย่ำง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจำกนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ต่ำงๆตำมฤดูกำลของญีปุ่่นท่ีควรค่ำ
แก่กำรลองเปน็อย่ำงมำก เช่น แอปเปิ้ ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลกูแพร ซึ่งรำคำ
มกัจะถกูกว่ำและหอมหวำนกว่ำบำ้นเรำ 

เทีย่ง อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เพื่อให้ไม่เสียเวลำในกำร
เลือกซื้อสินค้ำ 

น ำท่ำนสู่  ริงคุแฟคตอรี่เ อ้ำท์เล็ท  แหล่งช้อปปิ้ ง ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ งในญี่ ปุ่น 
เพลิดเพลินกับกำรเลือกซื้อสนิค้ำแบรนด์เนมชื่อดังมำกมำย อำทิเช่น Nike, Gaps, Adidas, MK, 
Elle, Prada, G200 เป็นต้น และสินค้ำดีรำคำพิเศษ อำทิ เครื่ องส ำอำง, เสื้อผ้ำ, กระเป๋ำ, 
รองเท้ำ เปน็ต้นได้เวลำอันสมควร...น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบนิ 

17.25 น. ออกเดินทำงจำก สนำมบินคันไซ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์  
เท่ียวบนิ TG673 

22.00 น. เดินทำงถึง สนำมบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 

 

******************************************* 
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อัตรำค่ำบรกิำร ส ำหรบัเดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิไป-กลับชั่นทัศนำจร ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบนิท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มภำษีสนำมบินทกุแหง่ 
2. ค่ำท่ีพัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน  
3. ค่ำอำหำร,ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีและค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมรำยกำรระบุไว้ในรำยกำร  
4. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกใหกั้บท่ำนในตลอดกำรเดินทำง  
5. ประกันอุบติัเหตวุงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
6. ค่ำทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถท้องถ่ิน  

 
อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศพัท์  ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง  
2. ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% และค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%   
3. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง 
4. ค่ำภำษีเชื้อเพลิงท่ีทำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก 

 

 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง  ลูกค้ำท่ัวไป  สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 95,900.- 93,900.- 94,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)  91,900.- 89,900.- 90,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มเีตยีงเสรมิ) 87,900.- 85,900.- 86,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 83,900.- 81,900.- 82,900.- 

พักเดีย่ว    เพิ่มท่ำนละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 

มต๋ัีวแล้ว   ลดท่ำนละ  20,000.- 20,000.- 20,000.- 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 
 

“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 30,000.- บำท 

   ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

   ช ำระโดยเงินสด 

   ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบญัชี บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

                ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรำยวัน 

                   หรอื ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์  เลขที ่ 081-6-00318-1  บัญชกีระแสรำยวัน  

“กำรจ่ำยสว่นท่ีเหลือ” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน 

 

กำรยกเลิก  :   

   กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มฉิะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

   กรณยีกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มคีวำมจ ำเปน็ต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 

   กรณยีกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินท้ังหมด 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  โปรแกรมนี้สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกสว่นลดได้สงูสดุ 1,000 คะแนน 

-  คะแนนสะสมท่ีได้รับเปน็ไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

-  สมำชิกบตัรเสริมได้รับคะแนนสะสมเปน็ไปตำมสมำชกิบตัรหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทำง  สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ ่ 939 939 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)  899 899 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มเีตยีงเสรมิ) 859 859 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 819 819 

พักเดีย่วได้รบัคะแนนเพิม่  150 150 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่) 739 739 
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หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบ
คำย, ด่ืมสรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงสว่นใหญ่ 

2.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมอีำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมคีวำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดอันมใิช่กำรท่องเท่ียว 

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัย
เพรำะบำงเสน้ทำงอำจไมส่ะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

6.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

7.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 

8.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณท่ีีมีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำ
คณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9.  ในกรณท่ีีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  21 วัน ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินมดัจ ำ  

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10.  ในกรณีท่ีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำ
เปล่ียนชื่อต๋ัวเครื่องบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทกุกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 

12.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำร
เดินทำงไมถ่กูต้อง, พกพำสิง่ของผิดกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤติสอ่ไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรท่ีมไิด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบนิ 

13.  ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบนิภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ 
ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไมส่ำมำรถ
ออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น 

14.  บริษัทฯ จะสง่ก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไมต่รงตำมควำมประสงค์ของ
ท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมสีิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เปน็กรณพีิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน
ออกเดินทำงไมน่้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณท่ีีเกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำร
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บนิ, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบติัเหตุ, ปญัหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้เพ่ือ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสดุ 

15.  สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ใน
เอกสำรของสถำนท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชม
สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

17.  ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำม ี) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไมส่ำมำรถหักทอนเป็นสว่นลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำง
ไปกับคณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตำมอัธยำศยั 

18.  ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่ง
ให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสำยกำรบนิจัดให้มำ 

19.  บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้ำใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป 

20.  เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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