
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อิมเมจ ฮอลิเดย ์น ำท่ำนสมัผสัประสบกำรณสุ์ดพิเศษ เทีย่วชมทะเลทรำยแห่งประเทศญีปุ่่ น 

ชมพิพิธภณัฑแ์ห่งนกัสืบโคนนั ปรำสำทมตัซึเอะ ศำลเจำ้อิซึโมะ เกำะมิยำจิม่ำ ศำลเจำ้อิสึกุชิมะ 

ศำลเจำ้แห่งควำมรกั ฮิโรชิม่ำ เกียวโตอำรำชิยำม่ำ วดันนิไทจิเทีย่วชมปรำสำทฮิเมจิ  

ชอ้ปป้ิงโกเบฮำเบอรแ์ลนด ์ย่ำนชินไซบำชิ อิออนพลำซ่ำ ไร่สตอเบอรรี์ ่

สะสมไมลก์บักำรบนิไทย พรอ้มทีพ่กั อำหำรเมนูพิเศษ และกำรบริกำรระดบัพรีเมีย่ม  

       
** ท่องเที่ยวแบบสว่นตวัก ำหนดวนัเดินทำงไดเ้อง ** 

วนัแรกของกำรเดินทำง     (1)    กรุงเทพฯ  

21.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตทูำงเขำ้หมำยเลข 2 

พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนำ้เคำนเ์ตอรห์มำยเลข C 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง   (2)    นำโกย่ำ – เกียวโต – อำรำชิยำม่ำ – วดันินนำจิ – โกเบ ฮำเบอรแ์ลนด ์– โกเบ 
00.05 น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG644 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

07.30 น. ถึง สนำมบินเซนแทร ์นำโกยำ่.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำรำชิยำม่ำ(Arashiyama)เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวกนั อยู่ทาง

ตะวนัตกของเกียวโต และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกนัอย่างคบัคัง่ในช่วงท่ีดอกซากุระบาน

และช่วงใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปล่ียนสี สถานท่ีท่ีไดร้บัความนิยมอีกท่ีหน่ึงเมื่อมาถึงเมืองน้ีก็คือวดัป่ำไผ่

เทนริวจิ (Tenryuji Temple) เป็นวัดท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็น

อันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังได้ถูกบันทึกเป็นมรกดโลก และดา้นหลังวัดจะเป็น

ทางเดินท่ีโอบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สีเขียวท่ีสูงมาก เมื่อเดินผ่านจะรูสึ้กเหมือนเดินในอุโมงค์ตน้ไผ่ ทางตอน

เหนือของเมืองน้ันจะมีวดัเล็กๆ กระจายอยู่ทัว่ไปตามภูเขาท่ีเขียวชะอุ่ม แต่ท่ีเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสวยงาม

อีกทีนึงก็คือซากาโน่ ท่ีตั้งของสะพำน Togetsukyo ซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณอ์าราชิยาม่า เป็นสะพานท่ี

ใชข้า้มแมน่ ้าสายใหญ่ของเมือง จนไดเ้วลาอนัสมควร  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่ วดันินนำจิ(Ninnaji)เป็นหน่ึงในวดัท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งของเกียวโตท่ีไดร้บัการ

ถูกบนัทึกเป็นมรดกโลก World Heritage Sites เป็นวดัหลกัของศาสนาพุทธนิกายชินกอน เน่ืองจากเกิด

สงครามและไฟไหมห้ลายต่อหลายครั้งในอดีต ท าใหอ้าคารต่างๆของวดัน้ันถูกเผาท าลายลงไปจนหมด

ในช่วงศตวรรษท่ี 9 ดงัน้ันอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในปัจจุบนัน้ันไดถู้กสรา้งขึ้ นในสมยัเอโดะ (Edo Period) 

ประมาณปี 1600 ซ่ึงรวมถึง หอ้งโถงใหญ่ Kannon Hall, ประตูดา้นหนา้นิมอน (Niomon), ประตูภายใน 

Chumon และเจดียห์า้ชั้น 

 

 

  

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอำหำรญี่ปุ่น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชยห์ลกัของญ่ีปุ่นท่ีท าการคา้ขายกบัประเทศจีนและ

เกาหลีตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 8 และเป็นหน่ึงในเมืองท่าท่ี ประเทศญ่ีปุ่นใชต้อนเปิดประเทศกบัตะวนัตก

เมื่อปี ค.ศ. 1868 อิสระใหท่้านเดินเล่นชอ้ปป้ิง ณ โกเบ ฮำรเ์บอรแ์ลนด ์เป็นแหล่งการคา้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

ปรับปรุงใหม่ในสถานท่ีโรงงานเก่าในโกเบ หันหน้าออกอ่าวโอซากา้ ประกอบดว้ยแหล่งชอปป้ิง เช่น 

UMIE MOSAIC, คลังสินค้าอิฐโกเบ (Kobe Brick Warehouse) และอ่ืนๆ เช่นเดียวกับแหล่งบันเทิง 

โรงแรม และศูนยร์วมเร่ืองการแต่งงาน ในเวลากลางคืน ชิงชา้สวรรคแ์ละตะเกียงแกส๊ใน UMIC MOSAIC 

ส่องสวา่งขึ้ น ท าใหทิ้วทศัน์ยามค า่คืนของโกเบเป็นท่ีดึงดูดผูค้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ... บริการท่านดว้ย สเต็กเน้ือววัชั้นดีเสิรฟ์ แบบเทปันยากิ(การ

นัง่ ลอ้มเตา) ท่ีมีเชฟ คอยปรุงสด ๆ ใหท่้านไดช้ม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึงท่ีไม่ควร

พลาดเมื่อมาเยือนญ่ีปุ่น ... โดย เร่ิมเสิรฟ์ความอร่อยดว้ย สลดัผักสดๆ ท่ีราดดว้ยน ้าสลดัสูตรเฉพาะ, 

ตามดว้ย เน้ือววัท่ีคัดสรรมาอย่างดีจากฟารม์ชั้นน า เสิรฟ์พรอ้ม ขา้ว / ขนมปัง , ผัดผัก และ ซุปรสดี 

แลว้ตบทา้ยดว้ย ของหวาน / ผลไมต้ามฤดูกาล / ส าหรบัท่านท่ีไม่ ทานเน้ือจะบริการท่านดว้ยเซ็ตซีฟู๊ ด

ประจ าวนัของรา้นแทน **ส าหรบัมื้ อน้ีมีเน้ือเป็นวตัถุดิบหลกัและเป็นเมนูหลกั ของทางรา้น** 

ที่พกั  :  OKURA KOBE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kobe/kanko/320/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kobe/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/osaka/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kobe/
https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kobe/


 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  โอซำกำ้–ทตโตะริ–เนนิทรำยทตโตะริ–พิพธิภณัฑศิ์ลปะทรำย–พพิธิภณัฑโ์คนนั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านดินทางสู่จงัหวดั “ทตโตะริ” เมืองท่ีอยู่ริมทะเล Sea of Japan และมีขนาดพ้ืนท่ีโดยรวมทั้งส้ิน 

765.66 ตารางกิโลเมตร น าท่านชมส่ิงอศัจรรยข์องญ่ีปุ่น “ทะเลทรายบนแผ่นดินรมิทะเลญ่ีปุ่ น” หรือ

สามารถเรียกอีกช่ือว่า “เนินทรายทตโตะริ” มีความกวา้งถึง 2 กิโลเมตร ยาวถึง 16 กิโลเมตร และสูง

ถึง 50 เมตร นับเป็นเนินทรายท่ีใหญ่และอลงัการมาก เกิดจากแรงดันของสองฝั่งกว่า 30,000 ปี ฝั่ง

หน่ึงจากแม่น ้าท่ีดนัทรายออกทะเล และอีกฝั่งจากทะเลท่ีดนัทรายกลบัจากคล่ืนและกระแสลม ปัจจุบนั

เนินทรายน้ียงัถูกบีบและเปล่ียนรูปร่างไปเร่ือย จากกระแสลมทะเล นอกจากน้ียงัมี "พิพิธภณัฑศ์ิลปะ

ทรำย (Sand Museum)" แห่งเดียวในโลกท่ีมีการจดัแสดงงานศิลปะจากทราย ท่ีทุกปีจะมีธีมเปล่ียนไป

เร่ือยๆ โดยจะเปิดใหช้มตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนมกราคมของปีถดัไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย ขำ้วหนำ้ปลำดิบ อำหำรข้ึนช่ือของทตโตริ 
 น าท่านเยี่ยมชม “พิพิธภณัฑส์ำยลบัยอดนกัสืบโคนนั (Aoyama Gosho Museum) ” เมื่อมาถึงทางเขา้

เจา้หนา้ท่ีตอ้นรบัจะมอบเอกสารซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัการต์ูนเร่ืองโคนัน ใหทุ้กท่านไดส้วมบทบาท

นักสืบหาค าตอบมาตอบลงบนเอกสาร เมื่อท าส าเร็จท่านจะไดร้บัมอบบตัรสมาชิกชมรมนักสืบอย่างเป็น

ทางการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 



ที่พกั  : ICHIBATA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 ** ท่านสามารถลงอาบน ้าแร่ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ หลังจากเหน็ดเหน่ือยจากการ

เดนิทางมาทัง้วนั ** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง (4)  พพิธิภณัฑศิ์ลปะอะดำชิ–มตัสึเอะ–ปรำสำทมตัสึเอะ–อิซุโมะ–ศำลเจำ้อิซุโมะ–ฮิโรชิม่ำ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดำชิ ก่อตั้งโดย อาดาชิ เซนโคะ (Adachi Zenko)ในปี 1980 

พิพิธภณัฑศิ์ลปะแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัดีจากการไดร้บัรางวลัสวนสวย และไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็นสวนท่ีดี

ท่ีสุดประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2003 เป็นตน้มา ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของสวน

แห่งน้ีไดต้ลอดทั้งปี ซ่ึงมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูกาล (สามารถชมสวนไดจ้าก

อาคารพิพิธภัณฑเ์ท่าน้ัน) นอกจากสวนสวยๆ แลว้ พิพิธภณัฑอ์าดาชิยงัสะสม  ภาพวาดอนัทรงคุณค่า

ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 20 รวมแลว้กว่า 1300 งานศิลปะ ท่ีจดัแสดงหมุนเวียนกนัไปตามฤดูกาล น าท่านสู่ 

ปรำสำทมัตสึเอะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 ปราสาทท่ียงัคงเป็นปราสาทเดิมตั้งแต่แรก สรา้งเมื่อปี ค.ศ.1611 

เป็นปราสาทท่ีรอดพน้จาก  เหตุการณ์ครั้งส าคญัต่างๆ มาไดอ้ย่างปลอดภัย อาทิเช่น แผ่นดินไหว ไฟ

ไหมแ้ละสงคราม ไดม้ีการปรบัปรุงครั้งใหญ่ในช่วงปี ค.ศ.1950  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอำหำรญี่ปุ่นแบบทอ้งถิ่น 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซุโมะ เพ่ือน าท่านเขา้สกัการะ ศำลเจำ้อิซุโมะ ไทฉะ เป็นศาลเจา้ท่ีส าคญัและ

เป็นหน่ึงในศาลเจา้ท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดในญ่ีปุ่น โดยเทพเจา้ท่ีประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี คือ โอคุนิ

นุซึโนะ โอคะมิ (Okuninushino Okami) หรือเทพเจา้แห่งความสมัพนัธ ์ผูค้นจึงนิยมมาสกัการะเพ่ือขอ



พรดา้นความรกัและความสมัพนัธอ์นัดีในครอบครวั ตลอดความสุข จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองฮิโร

ชิมา่  

 

 

 

 

 

 

 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร … บริการท่านดว้ย ชาบชูาบแูสนอร่อยตน้ต ารบัแทส้ไตลญ่ี์ปุ่น 

ที่พกั  : RIGHA ROYAL HOTEL HIROSHIMA   หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5) ฮิโรชิม่ำ – สวนสนัติภำพ – เกำะมิยำจิม่ำ – ศำลเจำ้อิซึกุชิม่ำ – คุรำชิก ิ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนสันติภำพฮิโรชิม่ำ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กินพ้ืนท่ีประมาณ 12,000 

ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่า(Hiroshima)ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศเป็นอนุสรณส์ถานใหก้บัการ

ท้ิงระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 และยงัเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวหลกัของเมืองฮิโรชิม่าดว้ย 

ส่วนหลกัของสวนจะอยู่ส่วนของพิพิธภณัฑซ่ึ์งประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกัๆคือส่วนท่ีจะจดัแสดงเก่ียวกบั

ประวติัศาสตรข์องเมืองฮิโรชิม่า และอีกส่วนจะเก่ียวกบัการถูกท้ิงระเบิด ซ่ึงจะมุ่งเน้นไปท่ีส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบั

มนุษ์โดยละเอียด ขอ้มูลท่ีจัดแสดงอาจจะก่อใหเ้กิดความสะเทือนใจเพ่ือมุ่งเน้นถึงความส าคัญของ

สันติภาพ น าท่านถ่ายภาพ ตึก A-Bomb Dome เป็นสัญลักษณ์หน่ึงของสวนสันติภาพแห่งน้ี คือส่ิงท่ี

เหลืออยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจงัหวดัฮิโรชิม่า หลงัการระเบิดไดก้ลายเป็นหน่ึงในไม่ก่ีอาคาร

ท่ียงัเหลือรอดมาไดแ้ละไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอำหำรญี่ปุ่นแบบทอ้งถิ่น 

http://www.talonjapan.com/category/area/chugoku/hiroshima/


น าท่านเดินทางสู่ เกำะมิยำจม่ิำ เกาะศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีวา่กนัว่ามีประตูติดต่อกบัสวรรค ์น าท่านสกัการะ ศำล

เจำ้อิสึกุชิมะ(Itsukushima Shrine)เป็นศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัจากศาลเจา้และประตูโทริอิสีแดงขนาด

ใหญ่ท่ีตั้งอยู่กลางทะเล จนดูเหมือนลอยอยู่ในน ้าในช่วงท่ีน ้าขึ้ น จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองคุระชิกิ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ “ครุาชิคิ” ตั้งอยู่ในจงัหวดัโอคายามา่ เป็นเมืองเก่าท่ียงัคงเก็บรกัษาความ

สวยงามของเมืองเก่าเอาไวอ้ย่างมีมนต์เสน่ห ์เป็นเมืองท่ีอนุรกัษ์ความเป็นเมืองเก่าไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดดู้ 

เป็นชุมชนริมคลองโบราณท่ีมีน ้าตลอดสองริมฝ่ังมีตน้หลิวขึ้ นเรียงราย ซ่ึงนอกเขตเมืองเก่าก็เหมือนเมือง

ทัว่ ๆ ไปมีตึกสูง หา้งรา้นท่ีทนัสมยั... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  :  SETOUCHI KOJIMA HOTEL  หรือเทียบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6) คุระชิก ิ– เฮียวโง - ปรำสำทฮิเมจิ –โอซำกำ้ – ชอ้ปป้ิงชินไซบำชิ    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่จงัหวดัเฮียวโง  เพ่ือน าท่านเขา้ชมปรำสำทฮิเมจิ หน่ึงในมรดกโลก ถูกสรา้งขึ้ นในปี

ค.ศ.1601 และสรา้งเสร็จในอีก8ปีต่อมา โดยตัวปราสาททั้งภายในและภายนอกน้ันมีการปรับปรุง

บูรณะอยู่หลายครั้ง จนกลายมาเป็นลักษณะแบบท่ีเห็นกันในปัจจุบนั ปราสาทฮิเมจิเป็นปราสาทท่ีมี

ความสวยงามล าดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่น. 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูขำ้วหนำ้ปลำไหล 
จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองโอซากา้ ณ ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดังท่ีท่านไม่ควร

พลาดในการมาเยือนเมืองโอซากา้แห่งน้ี น าท่านเดินทางผ่านถนน Dotombori ท่ีเต็มไปดว้ยผู้คนท่ี



ออกมาจบัจ่ายใชส้อย รา้นคา้ รา้นอาหารและเอนเตอรเ์ทนเมนทต่์างๆ มากมาย น าท่านถ่ำยภำพคู่กบั

สญัลกัษณแ์ห่งชินไซบำชิ ป้ำยกูลิโกะขนำดยกัษ ์ก่อนจะใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ย่านชินไซบาชิ 

ท่ีมีหลงัคาปกคลุมตลอดถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี ไม่ว่าฝนตก แดดออก ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการจบัจ่าย

เลือกซ้ือสินคา้ของท่าน สินคา้แนะน าอาทิ เคร่ืองส าอางต่าง ๆ รา้นเส้ือผา้แบรนเนมในหา้ง DAIMARU, 

กางเกง EVISU,  ร ้านรองเท้า ONITSUKA TIGER ร้านขนมกูลิโกะ ฯลฯ อีกมากมาย ท่านสามารถ

สอบถามไดก้บัทางไกดห์รือหวัหนา้ทวัร ์... 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่าในการเลือกชอ้ปสินคา้ 
ที่พกั  :  GRANDVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7) โอซำกำ้ – ไร่สตอเบอรรี์ ่– ชอ้ปป้ิงอิออนพลำซ่ำ- สนำมบิน  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตอรเบอรร์ี่ ใหท่้านล้ิม  รสความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอร่ีจากไร่ ใหท่้าน

อ่ิมอร่อยไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสตอรเบอร่ีสดในฟารม์ ไม่ว่า

จะเป็น ขนมพายสตรอเบอรร่ี์เล่ืองช่ือ, แยมสตรอเบอรร่ี์, สตรอเบอรร่ี์อบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้

ท่านไดรู้ก้รรมวิธีในการปลกูสตรอเบอรร่ี์ของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง จากน้ันน าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทนัสมยั

ขนาดใหญ่ ณ อิออน พลำซ่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่าในการเลือกชอ้ปสินคา้ 

อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชม-ซ้ือหาสินคา้จากซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และจากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ 

กระเป๋า  รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ ... หรือสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้นมือ 2  



Book-Off สินคา้มือ 2 คุณภาพดีไดร้บัการการนัตีจากทางรา้น ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองเกมส ์ของเล่นเด็ก 

โมเดล เส้ือผา้ หนังสือ รวมไปถึงของใชแ้ละอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกต่างมากมาย สมควรแก่เวลา น าท่าน

เดินทางสู่ “สนำมบินคนัไซ 

17.25 น. ออกเดินทำงจำก คนัไซ โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG673 

22.00 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
 

************************************** 

 

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัเดินทำงแบบส่วนตวั ตั้งแต ่2 ท่ำนข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำส ำหรบัเดินทำง 2-4 ท่ำน  รำคำส ำหรบัเดินทำง 5-9 ท่ำน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่ำน  111,800 .-/ท่ำน 95,500 .-/ท่ำน 

 กรณีมีหวัหนำ้ทวัร ์(ช ำระเพ่ิม) เริ่มตน้ ท่ำนละ 

(กรุณำสอบถำมรำคำจำกเจำ้หนำ้ที่) 

50,000.-/ท่ำน  (รำคำรวมหวัหนำ้ทวัร)์ 

รำคำตัว๋เครื่องบินระหว่ำงประเทศ (โดยประมำณ)  

(กรุณำสอบถำมรำคำจำกเจำ้หนำ้ที่) 

30,000 .-/ท่ำน 30,000.-/ท่ำน 

หมำยเหต ุ: อตัรำค่ำบริกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมช่วงเวลำในกำรเดินทำงของท่ำน 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั พรอ้มอำหำรเชำ้ 

2. ค่ารถโคช้ส าหรบัเดินทาง ตามเสน้ทางท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

** กรณีเดินทำง 2-4 ท่ำน ใชร้ถขนำด 13 ที่นัง่ / กรณีเดินทำง 5-9 ท่ำน ใชร้ถขนำด 21 ที่นัง่ ** 

3. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทางจากประเทศไทย (กรณีเดินทำง 5 ท่ำนข้ึน

ไป) 

4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าบตัรโดยสาร ไป –กลบัตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าบตัรโดยสารชนิดอ่ืนๆ ตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. ค่าอาหารมื้ อกลางวนัและค า่ , ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทางจากประเทศไทย 

6. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

7. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

8. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 30,000. - บำท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการ

เดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 
 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์  เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

หรือ ธนำคำรกรุงไทย  สำขำยอ่ยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์ เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

  “กำรจำ่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 
กำรยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ  ำ 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำ

ค่ำบริกำร 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 
 

 

หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไมร่กัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, 

หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทาง

และทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ

อ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ

เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=99&PeriodID=105


5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป

ดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็ก

เล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการ

ทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แ ต่ตัว๋

เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) 

หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออก

เดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้

ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หาก

ท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ

โรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา

ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การ

นัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการ

เพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่

สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

เขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนั

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้

โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 



18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสม

ใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์

จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านได้

เดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้

ขำ้งตน้ 


