อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว สัมผัสมนต์เสน่หเ์ กำะใต้แห่งแดนอำทิตย์อุทยั
เที่ยวชมหมู่บำ้ นฮอลแลนด์แห่งตะวันออก เฮ้ำส์เทนบอสซ์ ในบรรยำกำศสวนสนุกและสวนดอกไม้
ชมวิวยอดเขำอินำสะ จุดชมวิวยำมค ่ำคืนติด ใน ของญี่ปุ่น สะพำนแขวนยูเมะ
ประวัตศิ ำสตร์เมืองนำงำซำกิ อัศจรรย์ภูเขำไฟอะโซ อำบทรำยร้อน ช้อปปิ้ งย่ำนเทนจิน
สะสมไมล์กบั กำรบินไทย พร้อมที่พกั อำหำร กำรบริกำรแสนประทับใจ แล้วคุณ...จะรักเรำ
กำหนดกำรเดินทำง 7 - 13 เมษำยน 2561**

จำนวน 20 ท่ำนขึ้ นไป

วันแรกของกำรเดินทำง
(1)
กรุงเทพฯ
. น.
พร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น (ชั้นผูโ้ ดยสำรขำออก) เพื่อเตรียมตัวเดิน
ทางผ่านขัน้ ตอนการเช็คอินของ สำยกำรบินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯ คอยตอนรับและ
อานวยความสะดวก
วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2)
ฟุคุโอกะ – หมู่บำ้ นฮอลแลนด์ – HUIS TEN BOSCH
. น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบิน TG648
. น.
เดินทางถึง สนำมบิน FUKUOKA บนเกำะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ เฮ้ำส์เทนบอสซ์ (HUIS TEN BOSCH) สวนสนุ กขนาดใหญ่
ที่ สร้างเลียนแบบตัวเมือง ของประเทศฮอลแลนด์ในสมัยศตวรรษที่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ
สไตล์ดตั ช์อย่างเต็มรูปแบบ นาชมกังหันลมขนาดยักษ์ สัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ อาคารที่ก่อด้วยอิฐ ที่
เรียงตัวกันอย่างสวยงาม ตั้งตระหง่านเรียงรายสลับเป็ นทิวแถว โรงภาพยนตร์ซิมูเลชัน่ 3 มิติ และเครื่อง
เล่ นไฮเทคนานาชนิ ด จุ ด ชมวิว ถ่ ายภาพ ณ HUIS TEN BOSCH LANDMARK TOWER หรื อ จะเปลี่ ย น
บรรยากาศล่องเรื อ โกอิ้ ง แมรี่ แห่ง ONE PIECE เรื อสไตล์แ ฟนตาซี ในการ์ตูนเรื่องดังยอดนิ ยมทั้ง
ประเทศไทยและญี่ปุ่น, ล่องเรือ คาแนล ครูซ ไปตามลาคลองภายในเฮ้าส์เทนบอช

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในหมูบ่ า้ นฮอลแลนด์

หลังรับประทานอาหารกลางวัน สนุ กสนานกับความน่ ารักของหมีน้อย เท็ดดี้ แบร์ คิงส์ดอม หมีน้อย
น่ ารั ก ขวั ญ ใจคุ ณ หนู , SUPER TRICK ART ตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ ภาพวาดศิ ล ปะแบบ D, HORIZON
ADVENTURE PLUS เอนเตอร์เทนเมนท์จาลองเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์, บุกตะลุย
อวกาศไปกับ GRAND ODYSSEY, สัมผัสความสยองกับ GHOST WEDDING THE CARILLON MUSEUM,
ตื่ น ตาตื่ นใจกับ แสงสี เ สี ย งที่ THRILLER FANTASY MUSEUM LIIUMINATION, และโซนใหม่ หอผู ป้ ่ วย
หลอด พร้อ มทั้ง ป่ ำพิ ศ วงในโซน แอดเวนเจอร์ป ำร์ด นอกจากนี้ ยัง มี ร ้า นค้า ของที่ ร ะลึ ก แบบ
ฮอลแลนด์อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกชม เพลิดเพลินตามอัธยาศัย

คา่
ที่พกั

มอบคูปองเงินสดมูลค่า ,
เยน เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนเวลาของท่านในการเที่ยวชม
Hotel Nikko Huis Ten Bosch หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (3) นำงำซำกิ – ศำลเจ้ำยูโทคุ อินำริ - สวนสันติภำพ – โกลฟเวอร์กำร์เด้น – ชมวิวยำม
คำ่ ภูเขำอินำสะ – นำงำซำกิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำยูโทคุอินำริ (Yutoku Inari Shrine) เป็ นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสาคัญเป็ น
อันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น
นาท่านออกเดินทางสู่ สวนสันติภำพนำงำซำกิ (Nagasaki Peace Park) มีน้ าพุแห่งสันติภาพอยู่ตรง
ทางเข้า สร้างขึ้ นเพื่อราลึกเหยื่อระเบิดปรมาณูที่กระหายน้ าจนเสียชีวิต มองเห็นอนุ สาวรียข์ นาดใหญ่ต้งั

ตระหง่าน เป็ นรูปปั้ นผูช้ าย มือขวาชี้ ขึ้ นไปบนฟ้ า สื่อถึงการเตือนให้เห็นภัยคุกคามจากระเบิดปรมาณู
แขนข้างซ้ายขนานไปตามแนวราบ อันสื่อความหมายถึงความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก …

จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง สวนโกลฟเวอร์ (Glover Garden) สวนสถาปั ตยกรรมแบบผสมระหว่าง
ญี่ปุ่นกับยุโรปสร้างเมื่อปี
สวนโกลฟเวอร์ต้งั อยู่บนเนิ นเขามินามิ -ยามาเตะ โกลฟเวอร์นางาซากิ
ตั้งอยู่บนเนิ นเขามินามิ-ยามาเตะ ภายในมีคฤหาสน์หลังใหญ่สไตล์ตะวันตกของพ่อค้าชาวสก๊อดแลนด์
นาม “โทมัส เบล็ก โกลฟเวอร์” (Thomas Blake Glover) ตกแต่งด้วยรูปปั้ นของทามากิ มุอิระกับปุชชีนี
สองตัวละครเอกจากนวนิ ยายเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายอันเลื่องชื่อ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวยามคา่ คืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขำอินำสะยำมะ (MT.Inasayama)
ที่ได้ชื่อว่าเป็ นจุดชมวิวกลางคืนที่ติด ใน จุดชมวืวกลางคืนที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น นอกจากภูเขาฮาโก
ดาตะที่เมืองฮาโกดาเตะ และภูเขาร็อคโกะ ที่โกเบ

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยชาบู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
Hotel Nagasaki BW Premier หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง (4) นำงำซำกิ – เรือเฟอร์รี่ – คุมำโมโต้ - ปรำสำทคุมำโมโต้ - ภูเขำไฟอะโส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ท่ำเรือชิมำบำร่ำ เพื่อโดยสำรเรือเฟอร์รี่ขำ้ มฝั ง่ ไปยัง ท่ำเรือเมืองคุมำโมโต้
เป็ นการย่นระยะทางเพื่อไม่ตอ้ งเสียเวลาขับรถอ้อมอ่าวทะเลอะริอาเกะ (ใช้ระยะเวลาประมาณ ชม.)
จากนั้นนา ท่านเดินทางสู่ย่าน KUMAMOTO CITY ซึ่งเป็ นถนนที่มีรา้ นค้าต่างๆให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเลือกซื้ อสินค้า นานาชนิ ด นอกจากนี้ ถนนสายนี้ ยังเรียงรายไปด้วยร้านค้าตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งจะทา
ให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศในการช๊อปปิ้ งอีกรูปแบบหนึ่ ง

นาท่านเที่ ยวชม ปรำสำทคุมำโมโต้ ที่ ต้ังตระหง่านอยู่บนเนิ นเขาลูกไม่ใหญ่นักกลางเมืองคุ มาโมโต้
สร้างโดยอดีต ขุนพลผูโ้ ด่งดัง คิโยมาสะ คะโตะ ในปี ค.ศ. 1607 (พ.ศ.2150) นับเป็ นปราสาทสาคัญ
มากแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่น ช่วงก่อสร้าง มีการปลูกต้นแปะก๊วย เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูอ้ ยูอ่ าศัยในปราสาท
จะมีอา หารรับประทานหากมีการรบ เกิดขึ้ น คงกลายเป็ นที่มาของชื่อปราสาทอีกชื่อว่า จินแนน-โจ
(ปราสาทแห่งต้นจินโกะ หรือแปะก๊วย) พื้ นที่อาณาบริเวณของปราสาทยาวประมาณ 9 กิโลเมตร รวม
พื้ นที่บริเวณปราสาท ราว 980,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทมีหอคอยสูง 2 หอ ทาให้สามารถมองได้
รอบทิศจากมุมสูง หอใหญ่จะสูง 30 เมตร (ประมาณตึก 10 ชั้น) หอเล็กสูง 19 เมตร ปราสาทเดิมถูก
ทาลายด้วยไฟ ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ. 2420) และได้สร้างใหม่ในปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ปราสาทนี้
เป็ นที่รจู ้ กั กันดีในญี่ปุ่นจากกลยุทธ์สถาปั ตยกรรมที่ก่อสร้างตามแนวกว้าง ความสวยงามของเส้นโค้งของ
ฐานปราสาทที่ เป็ นหินโค้งสวยไล่ระดับไปจนถึงตัวปราสาท เทคนิ คที่ สวยงามกลับทาให้ศัตรูยากที่จะ
เข้าถึงหรือโจมตีได้ ภายในยังเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงของใช้มีค่ามากมาย..

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น สไตล์โทบังยำกิ
นาท่ านเดิ นทางสู่ ภูเขำไฟอะโซ (MT.ASO) เป็ นแหล่งพัก ผ่ อนตากอากาศ ที่ มีชื่ อเสียงแห่งหนึ่ งของ
ประเทศ ญี่ปุ่น สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่นอยู่ใจกลางของเกาะคิวชู ซึ่งล้อมรอบ
ด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลสาบ บ่อน้ าพุรอ้ น ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุด บนเกาะคิวชู ด้วย
เส้นผ่าศูนย์กลาง
กิโลเมตร พร้อม นาท่านขึ้ นสู่ปากปล่องของภูเขาไฟ (การไปชมปากปล่องภูเขา
ไฟอะโซ ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและปริมาณแก๊สกามะถัน หากมีปริมาณมากจนเกินไป ขอสงวนสิทธิ์การ

ขึ้นชม ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภัย) เพื่อชมทัศนี ยภ์ าพของความงาม บนยอดเขาสู่เบื้ องล่าง พร้อมให้ท่านได้
บันทึกภาพ ความประทับใจของ ลาวา ที่ยงั ร้อนระอุอย่างใกล้ชิด... พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ…

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Aso Farm Land Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง (5)
สะพำนแขวนยูเมะ - หมู่บำ้ นยุฟุอิน - เบบปุ – อำบทรำยร้อน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สะพำนแขวนยูเมะ เป็ นสะพานแขวนสาหรับคนเดินที่ยาวและสูงที่สุดในโลก โดยสูง
เมตร และยาว
เมตร ใช้ผ่านช่องเขา ระหว่างทางจะมองเห็นน้ าขนาดใหญ่ แห่งและ ใน
นั้นเป็ นน้ าตกที่ติด ใน
น้ าตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น คือน้ าตกชินโดโนตากิ (สะพานจะเปิ ดให้บริการ
ตามสภาพอากาศ อาจจะปิ ดทาการได้ในวันที่อากาศเลวร้าย)

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นยูฟุอิน หมู่บา้ นที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์
อีกทั้งมีชื่อเสียง ด้านผลิตภัณฑ์ OTOP จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์งานฝี มือคุณภาพหลากหลาย
ชนิ ดที่ OTOP CENTER ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น
นาท่ า นเดิ น ทางสู่เ บปปุ จากนั้ น เชิญท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์อำบทรำยร้อน เพลิดเพลินกับการอาบ
ทรายร้อนที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทาให้ผิวพรรณสดใส
สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆ อีกด้วย

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
Beppuwan Royal Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ กของกำรเดินทำง (6) เบปปุ - ศำลเจ้ำดำไซฟุ - ฟุกุโอกะ - คำแนลซิตี้ – ช้อปปิ้ งย่ำนเทนจิ น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสักการะ ศำลเจ้ำดำไซฟุ วิหารอันศักดิ์สิทธ์แห่งนี้ ถือเป็ นวิหารอันดับหนึ่ งของบรรดาวิหารที่มีอยู่
นับพันในประเทศ นอกจากนี้ ที่นี่ยงั ปลูกต้นท้อที่มีชื่อเสียงอีกนับ 6,000 ต้นเจริ ญ เติ บ โตหนาแน่ น อยู่
ทัว่ ทุ ก แห่ง ภายในวัด ให้บ รรยากาศอัน แสนรื่ น รมย์พ ลาดไม่ไ ด้ก ับ การช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า ของที่ ร ะลึ ก
พื้ นเมือ งที่ มีร า้ นค้า กว่า 100 แห่ง บริ เ วณหน้า วัด และสิ น ค้า OTOP ที่ ผ ลิ ต ขึ้ นจากทรัพ ยากร
ที่ มีอ ยู่ม ากมายในแถบนี้ คื อ ลูก ท้อ ดัด แปลงเป็ นสิ น ค้า นานาชนิ ด อาทิ ขนมโมจิ ไ ส้ท อ้ แยมลูก
ท้อ เป็ นต้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย รำเมน ให้ท่ำนได้ลมลองรสชำติ
ิ้
ญี่ปุ่นแท้ๆ

นาท่านเดินทางสู่ คำแนลซิ ตี้ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ครบถ้วนด้วยร้านค้าหลากหลาย เกม เซน
เตอร์ (TAITO STATION) อีกทั้งร้านอาหารและภัตตาคารมากมาย ภายในห้างแห่งนี้ มีความพิเศษที่ มี
คลองไหลผ่าน อิสระให้ท่านได้ชมและเลือกซื้ อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ทั้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้า
พื้ นเมือง

นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ย่ำนเทนจิน ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีสินค้าและสถานที่บนั เทิงมากมาย แหล่ง ช้อปปิ้ ง
ขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ เพียบพร้อมไปด้วย, ศูนย์รวมของร้านคอมพิวเตอร์, ร้านค้ามากมายกว่า
ร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือก “ชมและซื้ อ” สินค้ามากมายในราคาน่ าพอใจตามอัธยาศัย ถนนหลายๆสายใน
ย่านนี้ ถูกจัดให้มีการแสดงดนตรีผลงานทางศิลปะของศิลปิ นสมัครเล่นในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ อีก
ทั้งร้านค้ารถเข็น หรือ ยะไต ร้านอาหารริมทางราคาย่อมเยาเป็ นที่นิยมของชาวญี่ ปุ่น ทั้งร้านราเมน
หรือร้านสาเก เล็ก ๆ ที่เปิ ดให้บริการตั้งแต่หวั คา่ จนถึง ตี ซึ่งจะมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้ บริการ อย่าง
ต่อเนื่ อง

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วย เมนู พิเศษ ขำปูยกั ษ์ ชื่อดังในสไตล์การเสิรฟ์ แบบ
ไคเซกิ หรือ เซ็ตเมนูจกั รพรรดิ ที่พิถีพิถนั ในการจัดสรร เมนูอาหารในการรับประทาน
Hyatt Regency Hotel Fukuoka หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง
(7) ฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)

.
.

น.
น.

เดินทำงจำก สนำมบินฟุคุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG 649
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม
******************************
หมำยเหตุ: รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำร
บิน และ อัตรำแลกเปลี่ยน เป็ นต้น

อัตรำค่ำบริกำร สำหรับผูเ้ ดินทำง
ประเภทผูเ้ ดินทำง

ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
เด็กทำรก อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
ชั้นธุรกิจ (รำคำโดยประมำณ) ชำระเพิ่ม
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่ำนละ
มีตั ๋วแล้ว (เด็ก) ส่วนลดท่ำนละ

ท่ำนขึ้ นไป

ลูกค้ำปกติ
98,900.93,900.89,900.84,900.20,700.25,000.65,500.24,000.18,000.-

สมำชิกบัตรหลัก
96,900.91,900.87,900.82,900.20,700.25,000.65,500.24,000.18,000.-

สมำชิกบัตรเสริม
97,900.92,900.88,900.83,900.20,700.25,000.65,500.24,000.18,000.-

- ** ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำงขั้นต ่ำ 20 ท่ำนขึ้ นไป **
บำท
- ** กรณีออกเดินทำง 5-19 ท่ำน ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มท่ำนละ 7,
เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000. - บำท ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 14 วัน
 ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 8 (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

กำรยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำ
ค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก

ประเภทผูเ้ ดินทำง

ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
เด็กทำรก อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รบั คะแนนเพิ่ม)
ชั้นธุรกิจ (รำคำโดยประมำณ) ชำระเพิ่ม
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)
มีตั ๋วแล้ว (เด็ก)

สมำชิกบัตรหลัก
969
919
879
829
207
250
655
729
729

สมำชิกบัตรเสริม
969
919
879
829
207
250
655
729
729

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภำษี
สนำมบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,500,000.- บำท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้ง 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 2 วัน ขอหักร้อยละ ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ
ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดิ นทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
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 หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบต่ อการที่ ท่ านถูกปฏิ เสธไม่ให้เดิ นทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิ ดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึง การที่มิได้เดินทางเพราะเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( 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 จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 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 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั 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 บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบิน ต่าง ๆ บริษัทฯ 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. เมื่ อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น

