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ช่ือบริษัท  :  ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล จ ากัด  ( Holidays Playful Co., Ltd. ) 

ส านักงานใหญ่  :  884/94  ซอยพหลโยธิน 8  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

    โทร : 02 290 4933     แฟกซ์ : 02 290 4933    ฉุกเฉิน : 08 6546 1708 / 095-575-9898  

    Website : http://www. http://www.holidaysplayful.com  

    E-mail :  holidaysplayful@hotmail.com 

     

  บริษัท ฮอลิเดย์สเพลย์ฟูล จ ากัด ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เลขท่ี 

11/07230 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและ

มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 ทุกประการ บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อ  19 มิถุนายน  2556 และได้มีการจดทะเบียนการค้าพานิชย์ 

เลขท่ี 0105556080665 และ ได้มีการจัดท าประกันการเดินทางในวงเงินท่ีสูงถึง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

ส าหรับทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเรา)     
  

  บริษัทของเรา ประกอบด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ในการบริหารงานธุรกิจท่องเท่ียว บริษัท มีนโยบายมุ่งเน้นไปทางด้าน

บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้บริษัท ยังให้ความส าคัญของท่ีพัก ร้านอาหาร และผู้ประกอบการร่วมต่างๆ 
ให้มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ท่ีเราก าหนด 

  

 

บริการของบริษัทประกอบด้วย 
1. การท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด บริการจัดน าเที่ยวท้ังในประเทศและต่าง   
    ประเทศ ท้ังในรูปแบบของทัวร์และแพคเกจทัวร์ ไม่จ ากัดจ านวนผู้เดินทาง 

 
2. รับจองท่ีพัก โรงแรม รีสอร์ท ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 
3. บริการจัดจ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน (AIRLINES TICKETING) จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน 
    ทุกสายการบิน ทุกเส้นทางท่ัวโลก 
 
4. การท่องเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนาดูงาน,ทัศนะศึกษา,ส าหรับเป็นหมู่คณะ  
    (INCENTIVE) จัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กร งานปาร์ตี้ ท้ังในประเทศและ  
    ต่างประเทศ    
 

5. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา จัดทัศนะศึกษา ดูงาน ท้ังด้านการศึกษา  
    อุตสาหกรรม การค้า ฯลฯ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
6. บริการรับจัดน าเที่ยวในส่วนบุคคล (Collective) 
 

7. บริการจัดท าประกันอุบัติภัยส าหรับการเดินทาง (TRAVEL INSURANCE) 
  

บริษัท ฮอลิเดย์สเพลย์ฟูล จ ากัด  

พร้อมท่ีจะน าเสนอการท่องเท่ียวตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบท่ีเป็นต่างๆ
พร้อมบริการท่ีเป็นกันเองกับลูกค้า ด้วยทีมงานไกด์ และ คนขับรถท่ีมีคุณภาพ จาก

ประสบการณ์ สามารถท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อเลือกใช้บริการจากเรา ท่านจะ
ได้รับประโยชน์และการบริการท่ีพึงพอใจเป็นที่สุด  เพราะเราจะค านึงถึงประโยชน์

และความต้องการของของลูกค้าเป็นส าคัญ  

 
  

"จัดด้วยประสบการณ์ บริการด้วยใจ ไปกับ Holidays Playful" 
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www.holidaysplayful.com 
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ตัวอย่าง ผลงานจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่  บริษัท ฮอลิเดย์ส เพลย์ฟูล  จ ากัด 
เป็นผู้บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกในการเดินทางให ้
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Thank You 
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ตัวอย่างโปรแกรมทัวร ์

ฮ่องกง - มาเก๊า - จูไห่ เซิ่นเจิ้น HPPHD  

สายการบินเอมิเรตส์ AIRBUS A380 2 ชั้นล าใหญ่ท่ีสุดในโลกการันตีโรงแรมดี 4 ดาว 

**ฮ่องกงพักโรงแรม  EATON  HOTEL, PRUDENTIAL HOTEL,KIMBERLEY HOTEL หรือ  NOVOTEL NATHAN HOTEL  

**มาเก๊า พักโรงแรม TAIPA SQUARE  HOTEL, GOLDEN  DRAGON  HOTEL, GOLDEN CROWN  CHINA  HOTEL, CASA REAL HOTEL  
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**  ทัวร์ฮ่องกงเดือนกรกฎาคม ** 

มาเก๊า จูไห่  3 วัน 2 คืน 24-26 Jul (NX) ราคา  9,900 บาท/ท่าน    

ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน  3  คืน  23-26 Jul (HX) ราคา 15,900 บาท/ท่าน    

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า  4 วัน  3 คืน 23-26 Jul (HX) ราคา 15,900 บาท/ท่าน   

ฮ่องกง เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน  24-26 Jul (HX) ราคา 17,900 บาท/ท่าน    

** ทัวร์ช่วงวันเข้าพรรษา HPASS ** 

>>> มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน  3 คืน 31 Jul - 03 Aug (NX) ราคา 13,900 บาท 

>>> ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน  3 คืน 13-16 Aug (HX) ราคา 15,900 บาท 

** ทัวร์วันปิยะ ** 

>>> มาเก๊า จูไห่  3 วัน 2 คืน 23-25 Oct (FD) ราคา  13,500 บาท/ท่าน   

>>> ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 4 วัน  3 คืน 22-25 Oct (HX) ราคา 17,900 บาท/ท่าน  

>>> ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า  4 วัน  3 คืน 22-25 Oct (HX) ราคา 18,900 บาท/ท่าน  

>>>  มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน  3  คืน  17-20  Jul, 31 Jul - 03 Aug (NX) ราคา 13,900 บาท/ท่าน   

 

ทัวร์สิงคโปร์  

  

>>> สิงคโปร์ SUPER SAVE 3วัน 2 คืน บิน XW เครื่องล าใหญ่ HPZGT 

ถ่ายรูปกับ MERLION สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ ช้อปป้ิงถนนออชาร์ด     

>>> FUNNY สิงคโปร์ 3 วัน 2คืน บิน 3K  สนุกกับเครื่องเล่นใน UNIVERSAL STUDIO เต็มวัน ไม่จ ากัดรอบ สุดเริ่ด+++ขึ้น Singapore 

Flyer ชิงช้าสวรรค์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เท่ียวแบบเต็มวัน ช้อปป้ิงกับแบบเต็มที่บน ถนน ออชาร์ด  

วันที่ 25-27 ก.ค. ปรับลดราคาเหลือ 14,900   

>> SINGAPORE OH YES!!! 3 วัน 2 คืน บินหรู กับ SQ สิงคโปร์แอร์ไลน์ 

ถ่ายรูปกับMERLION สัญลักษณ์ ของประเทศสิงคโปร์ ชมMARINA BAY SAN HOTEL โรงแรมหรูหราระดับ 6 ดาว 

เริ่มเดินทาง 29-31ก.ค.ราคา 12,900   
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ทัวร์ญ่ีปุ่น 

 

ทัวร์ญ่ีปุ่น HPEXT 

1. Lavender in Hokaido 5D/3N กรุ๊ปละ 15คนเท่านั้น กินดีอยู่ดีจัดเต็ม ราคา  46,900   

2. WOW !! JAPAN 32,900  10 - 14 สค.   

3. เกาะใต้ KYUCHU- FUKUOKA 35,900  ชมใบไม้เปลี่ยนสีเดือน ก.ย. 16-20 เห็นชัดแน่นอน   

4. FEELING IN HOKKAIDO วันแม่ 10-14 AUG. ราคา 46,900  

ทัวร์ญ่ีปุ่น HPZGT  

>>สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (XJ) 

วันที่ 24-28 ก.ค. ราคา 36,900 

 >>เกาะใต้คิวชู ฟุกุโอกะดินแดนอาทิตย์อุทัย (3K) 

เส้นทางสายโรแมนติคเยือนหมู่บ้าน ยูฟูอิน ท่ีเป็นต้นแบบ OTOP เมืองแห่งสายน้ า ขุนเขาและออนเซ็น ช้อปป้ิงสินค้ามากมายท่ีคะแนล

ซิตี+้เท็นจินแหล่งช้อปป้ิงชื่อดังของฟุกุโอกะเดินทางโดยสายการบิน   

>>>HILIGHT TAKAYA PINKMOSS 6วัน 3 คืน BY JL เท่ียว ทาคายาม่า ฟูจิ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ไม่อ้ัน!!  

ทัวร์ญ่ีปุ่น HPZTT  

เส้นทาง OKINAWA 4 วัน 2 คืน BY China Airlines   

เดินทาง 12 - 15 ส.ค. (วันแม่) ราคา 23,999 / เดินทาง 26 - 29 ส.ค. ราคา 23,999  

โปรแกรม เกาหลี เกาะเจจู HPTWT  พิเศษล่องเรือชมทะเล + บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด และเบียร์ฟรี!! 

>>> JEJU PLUS + JOY AUTUMN   (เริ่มเดินทาง 1 ตุลาคม 2558)  

ราคาเริ่มต้น 12,900 - 13,900 บาท  ลดพิเศษ 3,000 บาท---->เหลือ 9,900 - 10,900 บาท 

โปรแกรมโซลเดินทางสถานที่ใหม่ ณ "เมืองคงจู" ในสมัยแพ็กเจ อายุราว 1,500 ปี รวมบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด 

และเบียร์ฟรี !! 

>>> KOREA PLUS + JOY AUTUMN EASTAR JET  (เริ่มเดินทาง 26 สิงหาคม 2558) ราคา

เริ่มต้น 16,900 บาท 

>>> ASIANA PLUS + JOY AUTUMN (เริ่มเดินทาง 26 สิงหาคม 2558) ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท 

 

>>> EASY KOREA HOT SUMMER  XJ เกาะนามิ-สวนสนุกLOTTE WORLD+ล่องเรือ 5วัน3คืน เปิดกรุ๊ปใหม่ 29 ก.ค.-02ส.ค., 30 

ก.ค.-03 ส.ค.58  ราคาท่านละ 16,900.- บาท 
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ตัวอย่างทัวร์เส้นทางอ่ืนๆ 

>>> กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6D5N (CZ) ก.ค.-ก.ย. 18,900 บาท/ท่าน 

>>> เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว(นั่งรถไฟ) ZH 6D4N ก.ค.16,999 บาท/ท่าน 

>>> คุนหมิง-ต้าหลี-่ลี่เจียง-จงเตี้ยน(นั่งรถ) MU 6D5N ก.ค.-ธ.ค.   

>>> ฉงชิ่ง-อู่หลง-ต้าจู-๋สุ้ยหนิง-เฉินตู 6วัน 5คืน (TG) ก.ค.-ต.ค. 

>>> บินตรง..ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6D5N (CZ8338-8337) ก.ค.-ก.ย. 22,900บาท/ท่าน 

>>> ซัวเถา-แต้จ๋ิว 4D3N (CZ376-375)ก.ค.-ก.ย. 21,900 บาท/ท่าน 

>>> ต้าเหลียน-เส่ินหยาง-หาดแดง-ทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน4คืน (MF)ก.ค.-ส.ค.  

>>> คุนหมิง-ทิเบต(ลาซา)-หลันโจว (บินเข้าลาซา-นั่งรถไฟไปหลันโจว) MU 7D 6N ก.ค.-ส.ค.  

>>> นานกิง-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี 5D4N(XW) ก.ค. 15,900 บาท/ท่าน 

>>> นานกิง-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซ-ีHELLOKITTY 5 D4N(XW) ก.ค. 15,900 บาท/ท่าน 

>>> เส้นทางใหม่ แสวงบุญ ย่างกุ้ง – พุทธคยา 4วัน 3คืน    พิเศษ!! พระวิทยากรบรรยายท่ีพุทธคยา  และของแถม ชุดปฏิบัติธรรม + 

 กระเป๋าหิ้ว 1 ใบ  เมนูพิเศษสุด เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมังกร   เดินทาง 1-4 / 22-25 ต.ค.58      ราคา 28 ,900  บาท/ท่าน 

>>> แสวงบุญ ย่างกุ้ง – พุทธคยา 4วัน 3คืน    พิเศษ!! พระวิทยากรบรรยายท่ีพุทธคยา  และของแถม ชุดปฏิบัติธรรม + กระเป๋าหิ้ว 1 ใบ   
 เมนูพิเศษสุด เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมังกร  เดินทาง 3-6 ธ.ค.58     ราคา 28 ,900  บาท/ท่าน 

>>> แสวงบุญ สังเวชนียถาน 4 ต าบล – ย่างกุ้ง 9วัน 8คืน    พิเศษ!! พระวิทยากรบรรยาย และของแถม ชุดปฏิบัติธรรม + กระเป๋าหิ้ว 1 

 ใบ เมนูพิเศษสุด เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมังกร       เดินทาง 10 - 18 ต.ค.58     ราคา 45 ,900  บาท/ท่าน 

>>> ดูไบ อาบูดาบี ซาร์จาร์ 4 วัน 3 คืน 24-28  Jul (EY) ราคา 39,900 บาท/ท่าน   

>>> HELLO KITTY ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้าน9ชนเผ่า(ชมโชว์+เล่นเครื่องเล่น) อาบน้ าแร่ 4 วัน 3 คืน บิน CI 
 ***เท่ียวเต็มวัน บินออกไฟท์เช้า กลับไฟท์ดึก  พิเศษ!! ทานร้าน HELLO KITTY RESTAURAN 

>>> TAIWAN TIGER PROMOTION ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อาบน้ าแร่ 4 วัน 3 คืน บิน TIGER 

 AIR   พัก 5 + 4 ดาว ฟรี WIFI ตลอดทริป เดินทางวันท่ี  13-16 ส.ค. 58 ราคา 18 ,900 บาท 

>>>  The Best of Turkey 9 วัน แถมเท่ียวอียิปต์ โดยสายการบิน Egypt Air MS (Member of Star Alliance) 
 ** รายการทัวร์ท่ีออกแบบโดยคนไทย ท่ีรู้ใจคนไทยเป็นอย่างดี รายการทัวร์ท่ีให้คุณคุ้มค่ากับราคา แบบไม่ต้องคิดเยอะ เพราะว่า

 แถวทัวร์ไคโร ไม่ท าให้การรอเปลี่ยนเครื่อง เป็นเรืองท่ีน่าเบ่ืออีกต่อไป  

>>> สุดคุ้มเท่ียว 2 ประเทศ กัมพูชา-เวียดนามใต้ 5 วัน 4 คืน  14900 ชมวิถีชีวิตและสัมผัสอารยธรรม 2 ประเทศ 
 เท่ียวนครวัด โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของโลก + นครธม + ตาพรหม สถานที่ถ่ายหนังฮอลลีวูดชื่อดัง “ทูมไรเดอร์”+ พระราชวัง

 เขมรินทร์ + เรือนจ าตวลสแลง ค่ายกักกันเขมรแดง +อุโมงค์กูจี +พิพิธภัณฑ์สงคราม  

>>> เชียงใหม่ อินทนนท์-ม่อนแจ่ม 5 วัน รถไฟ เท่ียวสามดอยดังท่ีสุดในเชียงใหม่ดอยอินทนนท์ ดอยม่อนแจ่ม ดอยสุเทพ  
 เดินทาง 22-26 ต.ค 2558 ราคา 8,888 บาท/ท่าน 

>>> เลย เชียงคาน ภูเรือ 3วัน 1 คืน ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าท่ีอุทยานแห่งชาติภูเรือนมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก  

 สบายๆกับเมืองเล็กๆริมโขง ...เชียงคานบริการอาหารเลิศรส ท่ีพักมาตรฐาน  

 พร้อมบริการท่ีสุดแสนจะประทับใจ พัก ดิโอลเชียงคาน รีสอร์ท (ย่านถนนคนเดิน)  เดินทาง 23-25ต.ค / 5-7 ธ.ค 
 ปีใหม่ 30 ธ.ค- 1 ม.ค / 31 ธ.ค-2 ม.ค / 1-4 ม.ค 2559 ราคาเริ่ม 3,900 บาท/ท่าน  

>>>เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – ทุ่งดอกบัวตอง – พระธาตุดอยกองมู -ปางอุ๋ง – ฟาร์มเลี้ยงแกะ – บ้านรักไทย - อ.ปาย COFFEE IN 
 LOVE - ห้วยน้ าดัง – ออบหลวง  บ้านบ่อสร้าง – ดอยสุเทพเดินทางโดยเครื่อง บิน สายการบิน LION AIR 3 วัน 2 คืน  

 วันที่  23-25 ต.ค / 5-7 ธ.ค / 1-3 ม.ค 2559 ราคา 9,500 บาท /ท่าน 


