ทีส่ ุดแห่งกับการเดินทางในช่วงเวลาสุดพิเศษ เส้นทางทีจ่ ะชวนให้คุณหลงเสน่หด์ ินแดนอาทิตย์อุทยั
เก็บทุกไฮไลท์สุดประทับใจเยือนเมืองโตเกียว ชมซากุระบานสะพรังสวนอุ
่
เอโนะ ทะเลสาบฮามานะ
สวนสนุ กแห่งใหม่เลโก้ แลนด์ ยูนเิ วอร์แซล สตูดิโอ ช้อปปิ้ งชินจู กุ ชินไชบาชิ ริงคุ เอ้าเล็ท
สะสมไมล์กบั การบินไทย พร้อมทีพ่ กั อาหารเมนู พิเศษ และการบริการระดับพรีเมีย่ ม ... แล้วคุณจะรักเรา
กาหนดการเดินทาง 9 มีนาคม – เมษายน/9-14 เมษายน 2561

จานวน 20 ท่านขึ้ นไป

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – นาริตะ (ประเทศญีป่ น)
ุ่
19.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น ) ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข
2
พบกับเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณ หน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
22.35 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) นาริตะ – เทศกาลดอกทิวลิป – สวนอุเอโนะ - ช้อปปิ้ งชินจูกุ – โตเกียว
06.2 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมบริเวณสนามบิน
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง สีชมพู และอีกสารพัดสีซึ่งทอดยาวไปสุดขอบฟ้ าโดยมี
กั ง หั น ลมเนเธอร์ แ ลนด์ เ ป็ นฉากหลั ง ที่ นี่ ไม่ ใ ช่ ดิ น แดนแห่ ง ดอกทิ ว ลิ ป อย่ า งประเทศเนเธอ
แลนด์ เทศกาลชมดอกทิวลิป แห่งเมืองซะคุระ จะจัดขึ้ นในช่วงเดือนเมษายนนี้ ที่ Sakura Oldness &
Open Space โดยมีทะเลสาบอินบะขนานไปกับสวนดอกทิวลิปกว่า 52 สายพันธุ ์ รวมกันกว่า 600,000
ต้น นอกจากนั้ น ภายในบริ เ วณนั ก ท่ อ งเที่ ย วยัง จะได้ช มกัง หัน ลม De Liefde ที่ ท าขึ้ นในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ แต่นามาประกอบเองที่เมืองซาคุระในปี 1994 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของ Sakura Furusato
Square และแสดงถึงมิตรภาพอันดีงามระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์ที่มีมาอย่างยาวนาน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนู อาหารญี่ปุ่น
นาท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว สู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ โตเกียว ถูกสร้างบนที่ดินของจักรพรรดิไทโช ใน
ปี ค.ศ. 1924 มีชื่ออย่างเป็ นทางการว่า “อุเอะโนะอนชิ โคเอ็ง” แปลว่า สวนอุเอะโนะ ของขวัญจักรพรรดิ
เปิ ดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1873 เป็ นที่รูจ้ กั กันในฐานะ สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงโตเกียว และ
ยังเป็ นสถานที่ต้งั ของศาลเจ้า วัด และพิพิธภัณฑ์สาคัญหลายแห่ง เป็ นสวนสาธารนะใจกลางเมือง และที่
สาคัญ อุเอะโนะ พาร์ค เป็ นจุดชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ ง โดยมีตน้ ซากุระกว่า 1,500 ต้น ที่
จะออกดอกเบ่งบานพร้อมๆกัน ในช่วงต้นเดือน เมษายนของทุกปี (ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศของปี นั้ นๆ
ด้วย)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว นาท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้ งที่มีความเจริญอันดับหนึ่ ง
ของโตเกียว ปั จจุบนั ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหรา
น่ ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังซึ่งเป็ นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน
100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ทั้งเครื่องสาอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินค้า
มากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้ อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์อีเลคทรนิ ค กล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผูห้ ญิง อาทิ เสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสาอางยี่หอ้
ดังของญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกว่า
เมืองไทย

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เมนู ยากินิคุ ปิ้ งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
East 21 Tokyo Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
(3) โตเกียว – หมู่บา้ นน้ าใส – สกีรีสอร์ท – โมโตสุ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ หมู่บา้ นโอชิโนะฮัคไค เป็ นหมู่บา้ นที่มีบ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้
เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยู่ในบ่อ จะเป็ น
น้ าที่ใสสะอาด และสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ ยังได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่ง
น้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนู หมู หรือเนื้ อย่างบนหินภูเขาไฟแสน
อร่อย
นาท่านเดิ นทางสู่ ลานสกี ฟูจิเท็น เป็ นสกีรีสอร์ท ขนาดเล็ก ที่ ต้ังอยู่บริ เวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีท้ังลานสกี
สาหรับผูใ้ หญ่และเด็ก นอกจากนั้นท่านจะได้สมั ผัสได้เป็ นลานสกีที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนบวกกับฉาก
หลังที่เป็ นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแห่งนี้ มีท้งั ลานสกีสาหรับผูเ้ ริ่มเล่นสกีและ สาหรับผูท้ ี่มีความ

ชานาญท่านสามารถเลือกเล่นได้ท้งั สกีสโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะนอกจากนี้ ยังมีลานสกีสาหรับเด็ก
ให้เล่นกระดานเลื่อนหิมะหรือแค่นัง่ เล่นหิมะ

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Motosu View Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
(4) โมโตสุ – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – เลโก้แลนด์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาค
กลางของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทสึ ซึ่งอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโงย่า จังหวัดชิซุโอกะ ซึ่งชื่อที่คน
ทัว่ ไปนิ ยมเรียกว่าทะเลสาบปลาไหลนั้นก็เพราะว่าที่นี่เป็ นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาไหลนัน่ เอง เนื่ องจากใน
ทะเลสาบแห่งนี้ มีแร่ธาตุที่เหมาะสาหรับการเลี้ ยงปลาปลาไหล จึงทาให้ของฝากของที่นี่เป็ นผลิตภัณฑ์
อันเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากนี้ รอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวที่เต็มไปด้วยต้นซากุระ
อยูม่ ากมาย รวมทั้งยังมีที่พกั รถและร้านขายของที่ระลึกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยข้าวหน้าปลาไหล อันขึ้ นชื่อแห่งทะเลสาบฮา
มานะ (สาหรับท่านที่ไม่ทานปลาไหล จะบริการท่านด้วย เซ็ตข้าวหน้าหมูทอด แทน)
นาท่านเดินทางสู่ LEGOLAND ของญี่ปุ่นจะเปิ ดขึ้ นที่เมืองนาโกย่า ในวันที่ 1 เมษายน 2017 นี้ ซึ่งที่นี่จะ
ถื อเป็ นสวนสนุ ก LEGOLAND แห่งแรกของญี่ ปุ่นและแห่งที่ 8 ของโลก นาโงย่ากาลังสร้างขึ้ นบนพื้ นที่
93,000 ตารางเมตรบนพื้ นที่ริมท่าเรือในเขตมินาโตะ เมื่อเสร็จสิ้ นจะมีเครื่องเล่นและกิจกรรมมากถึง
40 จุด ซึ่ งหนึ่ งในไฮไลท์จะรวมถึ งแบบจาลองปราสาทนาโกย่า แลนด์มาร์กสาคัญของเมืองที่ มีภาพ

จาเป็ น ‘คินชะจิ’ ปลาหัวเสือทองคาบนยอดหลังคาสีเขียวอ่อนของปราสาท ซึ่งจะสร้างขึ้ นจากตัวต่อเลโก้
ถึง 225,000 ชิ้ น

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

คา่ บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูชาบู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
ที่พกั
Nagoya JR Gate Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง ( )
นาโกย่า – โอซาก้า – ยูนเิ วอร์แซล สตูดิโอ – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้ นที่กว่า 100,000
ตารางเมตร ซึ่งเป็ นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก.... นาท่านตื่นตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร์”ที่แบ่งออกเป็ นโซน
เช่น ฮอลลีวดู๊ ..ชมฉากจาลองของนิ วยอร์ก , ฉากจาลองเมืองซาน ฟรานซิสโก.... ชมภาพยนตร์สามมิติ
เรื่อง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ“คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ท่านจะ
ได้สมั ผัสบรรยากาศการต่อสูแ้ ละการไล่ล่าที่เร้าใจ....แล้วสนุ กสนานกับการขับรถผาดโผนเหมือนจริงใน
การเล่น Simulator” ของฉากภาพยนตร์เ รื่ อ ง Back To The Future สนุ ก สนานไปกับ ฮี โ ร่ ข วัญ ใจชาว
นิ วยอร์ก ไอ้แ มงมุ ม SPEIDER MAN ที่ จ าลองฉากไล่ล่ าได้อ ย่างอลัง การ และเปิ ดตัวใหม่ล่าสุ ด กับ
โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่ ม าเอาใจเหล่ า สาวกของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะเปิ ดให้
บรรดาสาวกได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ โดย
เนรมิตให้เป็ นปราสาทฮอกวอตส์ หมู่บา้ นฮอกมีด ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่อง
เล่นอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ให้ชาวเอเชียได้สมั ผัสกับโลกแห่งเวทมนตร์ได้อย่าง
ใกล้ชิด และสมจริงมากยิ่งขึ้ น หลังจากที่ประสบความสาเร็จมาแล้วใน Universal Resort ที่ออร์แลนโด้

สหรัฐฯ ซึ่ งโซน “The Wizarding World of Harry Potter” ที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน แห่งนี้ ถื อเป็ น
แห่งแรกของเอเชีย และใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้ นถึง 45,000 ล้านเยน

เที่ยง

อิสระตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวัน.... เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่า
นาท่านตื่ นเต้นกับเหตุ การณ์จาลองฉากเพลิงไหม้ในนครซาน ฟรานซิ สโกจากภาพยนตร์เรื่อง Black
Draff”หรือ วีรบุรุษเปลวไฟ”.... เพลิดเพลินกับการขี่จกั รยานลอยฟ้ าท่องเที่ยวไปกับอีที (E.T.) ในฉาก
ภาพยนตร์เรื่อง “อี.ที.เพื่อนรักต่างดาว” นาท่านล่องเรืออย่างสนุ กสนานกับฉากปลาฉลามที่ จะโผล่
ขึ้ นมาขณะล่องเรื อและฉากอื่ นๆ จากเรื่อง “Jaw”.... แล้วระทึ ก ใจกับการล่องแก่งผจญภัยไปในฉาก
จาลองเรื่อง “จูราสสิคพาร์ค ”(Jurassic Park) ท่ านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุ คดึ ก ดาบรรพ์ พบกับเหล่า
ไดโนเสาร์นานาชนิ ด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์”.... สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง “วอเตอร์เวิลด์”
(Water World) พร้อ มทั้ง พบกับ ฉากคาวบอย, สตัน โชว์ และการแสดงของบรรดาสัต ว์แ สนรู ้ที่ ใ ช้
ประกอบฉากใน ภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรูจ้ ากเรื่องบีโธ่เฟ่ น เป็ นต้น อีกทั้งโซนใหม่สาหรับคุณหนู ๆ ยู
นิเวอร์แซล วันเดอร์แลนด์ ที่รวมรวบความน่ ารักทั้ง คิตตี้ จัง สนู ปปี้ และเซซามิ สตรีท พร้อมเครื่อง
เล็กสาหรับเด็กเล็ก และเด็กโตได้สนุ กสนานเพลิดเพลิน

จากนั้นขอนาท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า ณ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังที่ท่านไม่ควร
พลาดในการมาเยื อนเมืองโอซาก้าแห่งนี้ นาท่ านเดิ นทางผ่ านถนน Dotombori ที่ เต็ มไปด้วยผู ้คนที่
ออกมาจับจ่ายใช้สอย ร้านค้า ร้านอาหารและเอนเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ มากมาย นาท่านถ่ายภาพคู่กบั
สัญลักษณ์แห่งชินไซบาชิ ป้ ายกูลิโกะขนาดยักษ์ ก่อนจะให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อสินค้าย่านชินไซบาชิ
ที่มีหลังคาปกคลุมตลอดถนนช้อปปิ้ งแห่งนี้ ไม่ว่ าฝนตก แดดออก ก็จะไม่เป็ นอุปสรรคในการจับจ่าย
เลือกซื้ อสินค้าของท่าน สินค้าแนะนาอาทิ เครื่องสาอางต่าง ๆ ร้านเสื้ อผ้าแบรนเนมในห้าง DAIMARU,
กางเกง EVISU, ร้า นรองเท้า ONITSUKA TIGER ร้า นขนมกู ลิ โ กะ ฯลฯ อี ก มากมาย ท่ า นสามารถ
สอบถามได้กบั ทางไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ ...

คา่

ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย สเต็กเนื้ อวัวชั้นดี เสิรฟ์ แบบเทปั นยากิ (การนั ่งล้อม
เตา) ที่มีเชฟคอยปรุ งสด ๆ ให้ท่านได้ชม เทปั นยากิเป็ นอาหารยอดนิ ยมอีกชนิ ดหนึ่ งที่ไม่ ควร
พลาดเมื่อมาเยือนญี่ปุ่น ... โดยเริ่มเสิรฟ์ ความอร่อยด้วย สลัดผักสดๆ ที่ราดด้วยน้ าสลัดสูตรเฉพาะ,
ตามด้วย เนื้ อวัวที่คดั สรรมาอย่างดีจากฟาร์มชั้นนา เสิรฟ์ พร้อม ข้าว / ขนมปั ง, ผัดผัก และ ซุปรสดี
แล้วตบท้ายด้วย ของหวาน / ผลไม้ตามฤดูกาล / สำหรับท่ำนที่ ไม่ทำนเนื้ อจะบริกำรท่ำนด้วย เซ็ต
ซีฟู๊ดแทน
Grandvia Osaka Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง ( )
โอซาก้า – ไร่สตอเบอร์รี่ – ริงคุ เอ้าเล็ท - สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ให้ท่านลิ้ มรสความอร่อย หอมหวานกับสตรอเบอรี่จากไร่ ให้
ท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อ้นั นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสตรอเบอรี่สดในฟาร์ม ไม่
ว่าจะเป็ น ขนมพายสตรอเบอรี่เลื่องชื่อ , แยมสตรอเบอรี่ , สตรอเบอรี่อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ให้
ท่านได้รูก้ รรมวิธีในการปลูกสตรอเบอรี่ของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง(ไร่สตรอเบอรี่ ตาลฤดูกาลที่ญี่ปุ่นจะ
เริ่มเดือน ม.ค. – พ.ค. แต่หากจานวนไม่มากพอ ทางไร่อาจจะไม่เปิ ดให้ได้เข้าชม)

นาท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท คืออีกหนึ่ งแหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังอีกแห่งหนึ่ งของโอซาก้า ตั้งอยู่
ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ โดยออกแบบให้มีลกั ษณะเหมือนกับเมืองท่าของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วย
สิ่งอานวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

เที่ยง
อิสระให้ท่านเลือกรับประมานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน
17.25 น.
ออกเดินทางจากสนามบิน คันไซ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG673
21.25 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
หมายเหตุ: รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน และ อัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น

อัตราค่าบริการสาหรับผูเ้ ดินทาง
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ท่านขึ้ นไป

ลูกค้าปกติ

สมาชิก
บัตรหลัก
97,800.92,800.87,800.82,800.20,000.25,000.18,000.-

ผูใ้ หญ่
99,800.เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
94,800.เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ) 89,800.เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
84,800.เสริม )
20,000.พักเดี่ยวเพิ่ม
25,000.มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่) ลดท่านละ
18,000.มีตั ๋วแล้ว (เด็ก) ลดท่านละ
** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต ่า 20 ท่านขึ้ นไป **
** กรณีออกเดินทาง - ท่าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มท่านละ ,

บาท**

สมาชิก
บัตรเสริม
98,800.93,800.88,800.83,800.20,000.25,000.18,000.-

เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000. - บาท ชาระยอดทั้งหมดก่อนการ
เดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท (เอ็กเชน ทาวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรายวัน
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรายวัน
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรา
ค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
978
978
928
928
878
878
828
828
200
200
728
728
728
728
คะแนน

ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ..มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รบั คะแนนเพิ่ม)
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)
มีตั ๋วแล้ว (เด็ก)
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษี
สนามบินทุกแห่ง

2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบ
ั ท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รงั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น,
หรือพยายามสร้างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทาง
และทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัท ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตา่ กว่า ขวบ ร่วมเดินทางไป
ด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็ก
เล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการ
ทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้แก่ลกู ค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทาง
ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง วัน ขอหักร้อยละ ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง
วัน
ขอหักร้อยละ
ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดิ นทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การคิ ดค่ าใช้จ่ ายเพิ่ ม เฉพาะค่า ธรรมเนี ย มในการยื่ นวีซ่ าและค่า เปลี่ ย นชื่ อตัว๋ เครื่ องบิ นเท่ านั้ น เว้นแต่ ตัว๋
เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน
่ วีซ่าแล้ว
12. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับ ผิ ดชอบต่ อการที่ ท่ านถู กปฏิ เสธไม่ให้เดิ นทางเข้าหรื อ ออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิ ดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง การที่มิได้เดินทางเพราะเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน

13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติ ม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ )

หรือดาเนิ นการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อตัว๋ หรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้ว
ต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น

14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดิ นทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก

ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
โรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณีพิเศษ
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา
ตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุ จาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ ย นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้ง นี้ เพื่ อ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และรัก ษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิ ดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า
เข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน
เนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้
โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่ นัง่ บนเครื่ องบิ นเป็ นไปตามเงื่ อนไขตัว๋ เครื่ องบิ นแบบหมู่คณะของสายการบิ น ต่าง ๆ บริ ษัท ฯ ไม่
สามารถเลือกตาแหน่ งที่นัง่ ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่ งที่นัง่ แบบหมูค่ ณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์
จะเดิ นทางไปท่องเที่ ย วพักผ่ อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึ งวิถีชีวิตตลอดจนวัฒ นธรรมของประเทศที่ ท่านได้
เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษท
ั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

