
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนสัมผัสบรรยำกำศแสนโรแมนติก  
ณ ประเทศเกำหลีใต้ ต่ืนตำไปกับดินแดนแห่งควำมสนุกและไฮเทค
ในรูปแบบใหม่กับ LOTTE WORLD ชมควำมอลังกำรของดวงไฟ
นับพันดวงท่ีส่องประกำยไปไกลสุดลูกหูลูกตำกับ HERB ISLAND 
เพลิดเพลินไปกับแหล่งช้อปปิ้ ง GAROSUGIL-MYEONGDONG-

EHWA STREET-DUTY FREE  พร้อมไฮไลท์ “บุกชอนฮันอก- 
GOSEOKJEONG PAVILION- LOTTE TOWER SEOUL SKY”
เพิ่มเติมควำมหรูหรำด้วย ร้ำนอำหำร และเมนูอำหำร DELUXE 
จำกร้ำนช่ือดัง พร้อมมอบบริกำรด่ังคนพิเศษ       อิมเมจ ฮอลิเดย์

แล้วคณุ...จะรกัเรา 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

12– 16 เมษำยน 2562 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com
tel:0866888081
https://www.imageholiday.com
http://line.me/ti/p/@lnl2257b


 

วันแรกของกำรเดินทำง   (1) วันศกุรท์ี ่12 เมษำยน 2562 

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ 
 

20.00 น.  คณะท่ำนพบกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรชั้น 4 ประตู
ทำงเข้ำหมำยเลข 2 ROW C สำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย์ พบเจ้ำหน้ำท่ีรอต้อนรับ 

23.10 น.  น ำท่ำนเดินทำงสู ่สนำมบินเถำหยวน ไต้หวัน โดยสำย กำรบินไทย แอรเ์วย์ 
เทีย่วบินที ่TG658 (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5.25 ชั่วโมง) 

 
 
วันทีส่องของกำรเดินทำง  (2) วันเสำรท์ี ่13 เมษำยน 2562         

สนำมบินอินชอน- สะพำนโพชอน- POCHEON ART VALLEY - HERB ISLAND - โพชอน 

06.35 น.  คณะเดินทำงถึง สนำมบินอินชอน  ประเทศเกำหลีใต้ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
เข้ำเมืองและศุลกำกร (กรุณำปรับ เกำหลีใต้นำฬิกำของท่ำนให้เป็นเวลำท้องถ่ิน เพื่อควำม
สะดวกในกำรนัดหมำย เวลำในประเทศเกำหลีจะเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำรบรกิำรท่ำนด้วยเมนูอุด้ง 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สะพำน POCHEON HANTANGANG SKY BRIDGE ซึ่งเป็น
สะพำนท่ีใช้ ถ่ำยท ำซีรี่ย์ เรื่ องดังของเกำหลี  WHAT’S WRONG WITH SECRETARY KIM? 
สะพำนแห่งนี้เปดิใช้บริกำรเมื่อวันท่ี13 พ.ค. 61 มีควำมยำว 200 เมตร สูงจำกพื้นดิน 50 เมตร
โดยข้ำมระหว่ำงช่องแคบของแมน่้ำ HANTANG 

กลำงวัน   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู ฮันจอง
ซิก เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอำหำรมำเป็นชุด จุดก ำเนิดอยู่ที่ในวังหรือบ้ำนของเหล่ำขุนนำง 
ปกติจะเริ่มต้นเสิร์ฟจำนเรยีกน้ำย่อยเป็นของเย็น ตำมด้วยพวกข้ำวต้มหรือโจ๊ก ต่อด้วย
อำหำรจำนหลักซึ่งมท้ัีงของต้ม ของทอด ของย่ำง ของน่ึงหรอืของหมัก รวมถึงหม้อไฟ และ
ปิดท้ำยด้วยเครื่องด่ืม ของหวำนพื้นเมืองอย่ำง ชิเค (เครื่องด่ืมของหวำนท ำจำกข้ำว) หรอื ซู
จองควำ (เครื่องด่ืมของหวำนท ำจำกอบเชย หรอื ลูกพลัม) หรอืของหวำนอื่นๆ ซึง่ชุดอำหำร
ทีเ่สิรฟ์น้ันจะแตกต่ำงกันไปตำมฤดกูำลและภูมิภำค 
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บำ่ย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ หุบเขำศิลปะแห่งเมืองโพชอน POCHEON ART 
VALLEY สถำนท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีเพ่ิง สร้ำงขึ้นมำไม่นำน โดยด้ำนในจะเป็นศิลปะแห่งหุบ
เขำท่ีถูกดัดแปลงจำกหุบเขำตำมธรรมชำติให้เป็น สิ่งประดิษฐ์รูปแบบงำนศิลปะ ท่ีมนุษย์ได้
ออกแบบขึ้นรูปแบบต่ำงๆ มีท้ังหน้ำผำท่ีถูกตัดเป็นแนวด่ิงสูง ระฟ้ำท่ีสลับซับซ้อน สร้ำงได้
กลมกลืนกับทะเลสำบสเีขียว 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่HERB ISLAND หรือสวนเทพนิยำยสวนสมนุไพรในร่มท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเกำหลี ภำยในท่ำนจะได้เพลิดเพลินไปกับกำรจ ำลองบรรยำกำศของประเทศทำงแถบ
ยุโรปท่ำนสำมำรถล่องเรือกอนโดคล้ำยเมืองเวนิชและยังมีโซนกำรจัดแสดงสมุนไพรอ่ืนๆอีก
มำกมำย อีกท้ังยังมีร้ำนอำหำร ร้ำนคำเฟ่ นอกจำกนั้นท่ำนจะได้ต่ืนตำไปกับควำมตระกำรตำ
ของดวงไฟนับพันดวงท่ีเปร่งประกำยระยิบระยับรำวกับอยู่บนดินแดนแห่งสรวงสวรรค์   
นอกจำกนั้นท่ำนจะได้ทดลองท ำกิจกรรมสนุกๆให้ท่ำนเดินเพลินไปกับกำรท ำสิง่ของ D.I.Y จำก
สมนุไพรต่ำงๆด้วยตัวท่ำนเองอีกด้วย 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรภำยใน  HERB ISLAND บรกิำรท่ำนด้วยเมนู 
บูลโกกิ อำหำรเกำหลีที่ข้ึนชื่ออีกอย่ำงหน่ึง ด้วยเน้ือสัตว์คลุกเคล้ำกับซอสบำรบ์ีคิวเกำหลี 
ปรุงสุกใช้เทคนิคกำรย่ำงแบบด้ังเดิม พร้อมผักและเครื่องเคียงต่ำงๆ เวลำกินให้กินกับผัก 
หอ่เป็นค ำท ำใหไ้ด้รสชำติสไตล์เกำหลอีย่ำงแท้จรงิ 

ทีพ่ัก   HOTEL IN ISLAND CASTLE หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3) วันอำทิตย์ที ่14 เมษำยน 2562 

LOTTE WORLD - ชมซำกุระทะเลสำบซอกชน LOTTE TOWER SEOUL SKY- กำโรซูกิล 

เช้ำ  บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 เมื่อได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโซล จำกนั้นน ำท่ำนสู่ สวนสนุกล็อตเต้
เวิล์ด LOTTE WORLD ดินแดนแห่งควำมสนุกและไฮเทคในรูปแบบใหมท่ี่ เปน็สวนสนุกในร่มท่ี
ใหญท่ี่สดุในเกำหลีสนุกสนำนกับเครื่องเล่นหลำกชนดิท้ังในร่ม และกลำงแจ้ง เต็มไปด้วยเครื่อง
เล่นมำกมำยหลำกหลำยชนดิ ไมว่่ำจะเปน็รถไฟเหำะ รถไฟควำมเร็วสงู ชิงช้ำ มำ้หมนุ บำ้นผีสงิ 
และเครื่องเล่นอ่ืนๆ อีกมำกมำยรวมท้ังยังมีขบวนพำเรดของตัวกำร์ตูนและนักแสดงมำกมำย 
ให้ได้ชมเป็นสีสันกันซึ่งขบวนพำเหรดเหล่ำนี้จะมีกำรสลับสับเปล่ียนกันไปตำมช่วงเวลำ และ
ตำมช่วงของเทศกำล โดยในเดือนมนีำคม ถึง เมษำยน จะเปน็เทศกำลหน้ำกำก 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  ทะเลสำบซอกชน  ชมเทศกำลดอกซำกุระภำยใน
สวนสำธำรณะใจกลำงกรุงโซลท่ีจะท ำให้ท่ำนเพลิดเพลินไปกับควำมสวยงำมของซำกุระสชีมพู
ท่ีทอดยำวไปไกลตลอดแนวทำงเดินรมิทะเลสำบ (โดยปกติซำกุระจะออกดอกบำนประมำณต้น
เดือนเมษำยนถึงกลำงเดือนเมษำยน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศในแต่ละป)ี 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู โอซัมบุลโกกิ 
เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีนิ่ยมเป็นอย่ำงมำก มสี่วนผสมของเน้ือปลำหมึก และผักต่ำงๆ โดยน ำลง
ไปผัดปรุงรสใหห้วำนเล็กน้อย รบัประทำนพรอ้มข้ำวสวยรอ้นๆ และเครื่องเคยีง 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่แลนด์มำร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล LOTTE TOWER SEOUL 
SKY TOP 5 ตึกระฟำ้ท่ีสงูที่สดุในโลก ศนูย์รวมควำมครบครันและทันสมยั น ำท่ำนขึ้นสูช่ั้น 123 
ให้ท่ำนได้ชมวิวกรุงโซลแบบพำโนรำมำ SEOUL SKY ได้รับกำรบันทึกในสถิติโลกอีกด้วย 
จำกนั้นให้ท่ำนอิสระในกำรเลือกซื้อสนิค้ำชั้นน ำจำกเกำหลี และสินค้ำแบรนด์เนม ไม่ว่ำจะเปน็
กระเปำ๋ เสื้อผ้ำ รองเท้ำ และอ่ืนๆอีกมำกมำย... 

จำกนั้นน ำท่ำนเยือน ถนนกำโรซูกิล คำเฟ่และร้ำนอำหำรท่ีอยู่บนถนนเส้นนี้ท่ีตกแต่ง
ร้ำนได้สวย สร้ำงสรรค์และมเีอกลักษณท่ี์โดดเด่น สร้ำงจุดขำยและควำมต่ำงผสมกันได้อย่ำงลง
ตัว เช่น  LINE FRIENDS CAFE & STORE ส ำหรับสำวกท่ีรัก โคนี่ และ บรำวน์  

ค่ำ บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยเมนู PALSEAK PORK 
อำหำรเมนูสไลต์เกำหลทีีคั่ดสรรคณุภำพเน้นๆใหท่้ำนได้เพลิดเพลินไปกับรสชำติและควำม
หอมละมุนชวนใหท่้ำนหลงใหลไปกับรสชำติทีแ่สนอรอ่ยและแปลกใหม่ 

ทีพ่ัก L7 MYEONGDONG HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ  
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วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง (4)  วันจันทรท์ี ่15 เมษำยน 2562 

ศนูย์โสม - พระรำชวังชำงด็อกกุง - บุกชอนฮันอก –คลองชองกเยชอน -   ตลำดเมยีงดง 

 เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จำกนั้นน ำท่ำนชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมท่ีมีอำยุ 6 ปีซึ่ง
ถือว่ำ เป็นโสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุดในวงจรชีวิต พร้อมให้ท่ำนได้เลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภำพดีท่ีสุด 
จำกนั้นท ำท่ำนเยือน พระรำชวังชำงด็อกกุง เป็นพระรำชวังล ำดับท่ีสองท่ีถูกสร้ำงต่อจำก
พระรำชวังคยองบกกุง  ในปี  ค .ศ.  1405 และควำมส ำ คัญในกำรเป็น ท่ีพ ำนักของ
พระมหำกษัตริย์หลำยพระองค์ในสมยัรำชวงศโ์ชซอน และยังเปน็ 1 ใน 5ของพระรำชวังส ำคัญ
ท่ียังคงรักษำไว้  

จำกนั้นน ำท่ำนเยือน หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก ท่ีเมื่อก้ำวเข้ำสู่ถนนของหมู่บ้ำนนี้ เหมอืน
ท่ำนได้หลดุไปยังสมยัโบรำณ สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยบำ้นเรอืนเกำหลีโบรำณ  นอกจำกนั้นท่ำน
จะได้ทดลอง สวมชุดฮันบก ชุดประจ ำชำติท่ีงดงำมของเกำหลี ให้ท่ำนได้เลือกมุมถ่ำยภำพได้
อย่ำงเพลิดเพลิน  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  TOSOKCHON บริกำรท่ำนด้วย ซัมก
เยทัง หรอื ไก่ตุ๋นโสมเกำหลี รำ้นไก่ตุ๋นโสมชื่อดังของกรุงโซล กำรนัตีควำมอรอ่ยด้วยเหล่ำ
คนดังมำกมำย พรอ้มได้รบัรำงวัลมิชลิน 

น ำท่ำนชม รำ้นเครื่องส ำอำง ของเกำหลี แหล่งรวบรวมเครื่องส ำอำงแบรนด์ดังๆของ
เกำหลีมำกมำยให้ท่ำนเลือกซื้อ จำกนั้นน ำท่ำนชม คลองซองกเยชอน สร้ำงมำต้ังแต่สมัยพระ
เจ้ำยองโจแห่งรำชวงศโ์ชชอน อำยุเก่ำแก่กว่ำ 600 ป ีเดิมเปน็คลองน้ำเสยี รถติดมำก จนมกีำร
สร้ำงทำงด่วนทับคลอง ไมม่ใีครอยำกจะเดินผ่ำน ต่อมำป ี2003 รัฐบำลได้บูรณะคลองใหม่โดย
ทุบทำงด่วนท้ิงแล้วทุ่มงบกว่ำ 386 พันล้ำนวอน พัฒนำจนน้ำ ใสสะอำด เป็นสถำนท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจสดุฮิตของชำวกรุงโซลและเปน็สถำนท่ีต้องเช็กอินของนักท่องเท่ียวอีกด้วย... 

จำกนั้นให้อิสระให้ท่ำนสนุกกับกำรช้อปปิ้ ง ณ ตลำดเมียงดง เปรียบเสมือน สยำมส
แควร์ แหล่งช้อปปิ้ งส ำหรับวัยรุ่น ท่ำนสำมำรถหำซื้อสนิค้ำแบรนด์เนม ท้ังแบรนด์เกำหลี, ญีปุ่น่ 
,หรือแบรนด์ยุโรป  เช่น เสื้อผ้ำ,รองเท้ำหลำกหลำยแบบ 

ค่ำ บริกำรอำหำรค่ำ ด้วยเมนูสุดพิเศษ SEAFOOD BUFFET TODAI บุฟเฟ่ต์
อำหำรนำนำชำติที่คัดสรรค์เมนูสุดพิเศษกว่ำ10 ชนิดที่ให้ท่ำนได้เลือกรับประทำนตำมใจ
ชอบพรอ้มรสชำติอำหำรทีแ่สนอรอ่ยด้วยกรรมวิถทีีใ่ส่ใจในอำหำรทกุจำน 

ทีพ่ัก L7 MYEONGDONG HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)  วันอังคำรที ่16 เมษำยน 2562 

ช้อปปิ้ งย่ำนอแีด – HYUNDAI PREMIUM KIMPO OUTLET – หมู่บ้ำนเทพนิยำย - สนำมบนิ
อินชอน-สนำมบนิสุวรรณภมูิ 

 เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำน ช้อปปิ้ งย่ำนอีแด หรือแถวบริเวณมหำวิทยำลัยสตรอีีฮวำ เป็นย่ำนช้อปปิ้ ง
สินค้ำแนววัยรุ่นสไตล์เกำหลี  สินค้ำรำคำไม่แพง ท่ีมีสินค้ำหลำกหลำยแนวให้เลือกซื้อ และ
ถ่ำยรูปสดุชิค มหำวิทยำลัยสตรีอีฮวำ เปน็มหำวิทยำลัยแห่งแรกส ำหรับนักศกึษำหญงิที่มคีวำม
ทันสมัยมำก เพรำะรอบบริเวณจะเต็มไปด้วยควำมสวยงำมของอำคำรท่ีสร้ำงด้วยอิฐท่ีท ำให้
ควำมคลำสสกิมำเจอกับควำมทันสมยักลมกลืน โดยเฉพำะบริเวณห้องสมดุท่ีเปน็ทำงลำดลงไป 
เปน็ไฮไลท์ท่ีใครมำถึงก็ต้องถ่ำยรูป  

 เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร “LOBSTER BAR” บริกำรท่ำนด้วย 
“กุ้งล็อบสเตอร”์ ชื่อดังจำกอังกฤษ (ท่ำนทีไ่ม่ทำนกุ้ง ดแูลท่ำนด้วยสเต็กชื่อดังของรำ้น) 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งท่ีทันสมัย
ท่ีสุดแห่งเมืองคิมโป ท่ีมีสินค้ำให้เลือกช้อปมำกมำยท้ังแบรนด์เกำหลีหรือแบรนด์ต่ำงประเทศ
กว่ำ 240 ร้ำน  

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ หมู่บ้ำนเทพนิยำย หรือ DONGHWA MAEUL ได้ถูกเนรมิตร และ
ตกแต่งให้หมู่บ้ำนท่ีแสนธรรมดำให้กลำยเป็นหมู่บ้ำนแห่งเทพนิยำย โดยน ำนิยำยท่ีทุกท่ำน
คุ้นเคยหลำยเรื่องมำวำดภำพตกแต่งรอบๆหมู่บ้ำนแห่งนี้  เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคน
แคระท้ัง 7 ฯลฯ ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพได้เกือบทกุมมุเก็บไว้เปน็ท่ีระลึก 

ได้เวลำอันสมควร น ำคณะเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติอินชอน ระหว่ำงทำงพำท่ำน
แวะละลำยเงินวอนท่ี ร้ำนค้ำสนำมบิน ซึ่งท่ำนสำมำรถเลือกซื้อสินค้ำ พื้นเมืองเปน็กำรสง่ท้ำย
ก่อนอ ำลำเกำหลี อำทิ บะหมี่ชินรำมยอน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจ้ิมหมูย่ำง  
เกำหลี ไก๋ตุ๋นโสมส ำเร็จรูป ผลไม ้ในรำคำพิเศษ 

21.20 น.  ออกเดินทำงจำกกรุงโซล โดย สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่TG 655 

01.10 น.  คณะเดินทำงถึงสนำมบนิสุวรรณภมูิ  โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจ  

**************************** 
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงและรำคำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม   
เนื่องจำกสภำพอำกำศ  เวลำ  และสำยกำรบนิ  ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของลกูค้ำเปน็ส ำคัญ
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อัตรำค่ำบรกิำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :  อัตรำค่ำบรกิำรดังกลำ่ว ส ำหรับจ ำนวนผูเ้ดินทำง (ผู้ใหญ)่ 15 ท่ำนขึ้นไป 

อัตรำค่ำบรกิำรส ำหรับจ ำนวนผู้เดนิทำง(ผู้ใหญ)่ 10-14 ท่ำน ทำงบริษัทขอเปล่ียนแปลงอัตรำค่ำบริกำรเพ่ิมขึ้นท่ำนละ  5,000 บำท  
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ์ กำรเปล่ียนแปลงค่ำบรกิำร หำกมผีู้เดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน 

ประเภทผูเ้ดินทำง  ลูกค้ำท่ัวไป  สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 69,900.- 67,900.- 68,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)  67,900.- 65,900.- 66,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มเีตยีงเสรมิ) 65,900.- 63,900.- 64,900.- 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 63,900.- 61,900.- 62,900.- 

พักเดีย่ว เพิ่มท่ำนละ   13,000.- 13,000.- 13,000.- 

มต๋ัีวแล้ว ลดท่ำนละ  18,000.- 18,000.- 18,000.- 
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อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 
1. ค่ำบตัรโดยสำรชั้นทัศนำจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) ภำษีสนำมบนิ+ภำษีนำ้มนัทกุแห่ง 
2. ค่ำท่ีพัก 4 คืน ห้องละ 2 ท่ำน   
3. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ  
4. ค่ำใช้จ่ำยหัวหนำ้ทัวร์ และไกด์ท้องถ่ิน ผู้ช ำนำญเสน้ทำง 
5. ประกันอุบติัเหตวุงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
6. ค่ำทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถท้องถ่ิน  

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

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท   
          ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

          ช่ือบัญชี    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 

                   “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
• คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ 
• สมำชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 

 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ด่ืม
สรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงสว่นใหญ ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมอีำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมคีวำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดอันมใิช่กำรท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ

บำงเสน้ทำงอำจไมส่ะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไมช่ ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลกูค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมผู้ีเดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์

อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 
 

ประเภทผูเ้ดินทำง  สมำชิกบตัรหลัก สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ ่ 699 699 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)  679 679 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มเีตยีงเสรมิ) 659 659 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พกักับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 639 639 

พักเดีย่วได้รบัคะแนนเพิ่ม  130 130 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่) 519 519 
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9. ในกรณท่ีีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  21 วัน ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินมดัจ ำ  
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน  ขอหักรอ้ยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร 
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   7 วัน  ขอหักรอ้ยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณท่ีีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อ
ต๋ัวเครื่องบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทกุกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่

ถกูต้อง, พกพำสิง่ของผิดกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤติสอ่ไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรท่ีมไิด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบนิ 
13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออก
เดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่
ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก
เดินทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ
, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้เพ่ือ
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสดุ 

15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของ
สถำนท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเท่ียวเอง 
17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับ

คณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตำมอัธยำศยั 
18. ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสำยกำรบนิต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำน

และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสำยกำรบนิจัดให้มำ 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป 
20. เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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