
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ทีสุ่ดแห่งความโรแมนติก เสน้ทางทีจ่ะชวนใหคุ้ณหลงเสน่หด์ินแดนอาทิตยอุ์ทยั 

สมัผสัความงดงามของธรรมชาติแห่งดินแดนอนัศกัดิ์ สิทธภู์เขาโคยะประเทศญีปุ่่ น ปราสาทนาโกย่า 
วดันนินาจิ อาราชิยาม่า วาคายาม่า พิพิธภณัฑน์ารามาจิ ผ่อนคลายกบัน ้ าแร่ออนเซน  
ชอ้ปป้ิงย่านดงัซาคาเอะ ชินไซบาชิ ริงกุเอา้ทเ์ล็ท สวนสนุกยูนเิวอรแ์ซลสตูดิโอ 

สะสมไมลก์บัการบนิไทย พรอ้มทีพ่กัอาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดบัพรีเมีย่ม ... แลว้คุณจะรกัเรา 
 

ก าหนดการเดินทาง 15 - 21 เมษายน 2561**                   จ านวน 20 ท่านข้ึนไป 
วนัแรกของการเดินทาง     (1)  กรุงเทพฯ  
21.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น ) ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 

2 
พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง   (2)    นาโกย่า – วดันไิทจิ - ปราสาทนาโกย่า - ชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะ  
00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG644 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
07.30 น. ถึง สนามบินเซนแทร ์นาโกยา่.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ  

 น าท่านสู่ วัดนิไทยจิ หรืออีกช่ือท่ีคนไทยเรียกกันคือ วดัไทย-ญ่ีปุ่น” สรา้งข้ึนในปีค.ศ. 1904 เพ่ือ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปท่ีไดร้บัพระราชทานจากพระมหากษัตริยแ์ห่งสยาม 
(ปัจจุบนัคือประเทศไทย)ในปีค.ศ.1900  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่าหรือนาโกย่าโจ คือสถานท่ีส าคญัและยงัเป็นสญัลกัษณ์อย่างหน่ึง
ของเมืองนาโกย่าท่ีมีคุณค่าทางวฒันธรรม โดยบนยอดปราสาทน้ันมีรูปสลกัปลาหวัเสือทองค าอยู่หน่ึงคู่ 
ซ่ึงเรียกว่าคิงชะจิ อนัเป็นเคร่ืองรางส าหรบัป้องกนัอคัคีภยั และเป็นสญัลกัษณข์องอ านาจขุนนางศกัดินา 
ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง ปราสาทแห่งน้ีไดถู้กเพลิงไหมจ้ากการท้ิงระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร 



ท าใหส่ิ้งของและเคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ ในปราสาทเสียหายเป็นส่วนใหญ่ จึงไดมี้การบูรณะข้ึนมาใหม่และ
แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2502 ใหเ้ป็นปราสาทคอนกรีตสมยัใหม ่ 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ..บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูขา้วหน้าปลาไหล ฮิทสึมาบุชิ 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงช่ือดงั ซาคาเอะ ของญ่ีปุ่นท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้ถูกตาถูกใจ 

ถูกเงินในกระเป๋า ยา่นธุรกิจการคา้ท่ีถือวา่เป็น ตวัแทนของเมืองนาโกยา่ ถือเป็นทั้งยา่นธุรกิจแหล่งชอ้ป
ป้ิงรวมทั้งยงัเป็นศูนยร์วมอาหารอร่อยและสถานท่ีเพ่ือความบนัเทิงพกัผ่อนหยอ่นใจอย่างครบวงจร ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจบนถนนแห่งน้ี  
 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร ...   บริการท่านดว้ย สเตก็เน้ือววัชั้นดี เสิรฟ์แบบเทปันยากิ 
(การนัง่ลอ้มเตา) ที่มีเชฟคอยปรุงสด ๆ ใหท้่านไดช้ม เทปันยากิเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง
ที่ไม่ควรพลาดเม่ือมาเยอืนญี่ปุ่น ... โดยเริ่มเสิรฟ์ความอร่อยดว้ย สลดัผกัสดๆ ที่ราดดว้ยน ้าสลดั
สูตรเฉพาะ, ตามดว้ย เน้ือววัที่คดัสรรมาอยา่งดีจากฟารม์ชั้นน า เสิรฟ์พรอ้ม ขา้ว / ขนมปัง, ผดั
ผกั และ ซุปรสดี แลว้ตบทา้ยดว้ย ของหวาน / ผลไมต้ามฤดูกาล / ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่ทำนเน้ือจะ
บรกิำรท่ำนดว้ย เซ็ตซีฟู๊ดประจ าวนัของรา้นแทน **ส าหรบัม้ือน้ีมีเน้ือเป็นวตัถุดิบหลกัและเป็น
เมนูหลกัของทางรา้น* 

ที่พกั    NAGOYA JR GATE TOWER หรือเทียบเท่า 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3) เกียวโต – อาราชิยาม่า – วดันนินาจิ – เกียวโต 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า(Arashiyama)เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวกัน อยู่ทาง
ตะวันตกของเกียวโต สถานท่ีท่ีได้รับความนิยมอีกท่ีหน่ึงเม่ือมาถึงเมืองน้ีก็คือวัดป่าไผ่เทนริว



จิ (6666) เป็นวดัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็นอนัดับ  1 จาก 5 อนัดับ
สูงสุดของวดัเซนและยงัไดถู้กบนัทึกเป็นมรกดโลก และดา้นหลงัวดัจะเป็นทางเดินท่ีโอบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สี
เขียวท่ีสูงมาก เม่ือเดินผ่านจะรูสึ้กเหมือนเดินในอุโมงคต์น้ไผ่ ทางตอนเหนือของเมืองน้ันจะมีวดัเล็กๆ 
กระจายอยู่ทัว่ไปตามภูเขาท่ีเขียวชะอุ่ม แต่ท่ีเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ท่ีตั้งของ
สะพาน Togetsukyo ซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณอ์าราชิยามา่ เป็นสะพานท่ีใชข้า้มแมน่ ้าสายใหญ่ของเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…บริการท่านดว้ยจงัโกะนาเบะ ชาบูซูโม่  
จากน้ันน าท่านสู่ วดันินนาจิ(Ninnaji)เป็นหน่ึงในวดัท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งของเกียวโตท่ีไดร้บัการ
ถูกบนัทึกเป็นมรดกโลก World Heritage Sites เป็นวดัหลกัของศาสนาพุทธนิกายชินกอน เน่ืองจากเกิด
สงครามและไฟไหมห้ลายต่อหลายครั้งในอดีต ท าใหอ้าคารต่างๆของวดัน้ันถูกเผาท าลายลงไปจนหมด
ในช่วงศตวรรษท่ี 9 ดงัน้ันอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในปัจจุบนัน้ันไดถู้กสรา้งข้ึนในสมยัเอโดะ (Edo Period) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร ...   บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูชาบู ชาบู สไตลญ่ี์ปุ่น  
ที่พกั GRANDPRINCE KYOTO  HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีสี่ข่องการเดินทาง     (4) โอซากา้ - ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – โอซากา้ 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่ “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” ท่ีทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพ้ืนท่ีกว่า 100,000 ตาราง
เมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก.... น าท่านต่ืนตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร”์ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เช่น 
ฮอลลีวูด ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ก , ฉากจ าลองเมืองซาน ฟรานซิสโก ชมภาพยนตร์สามมิติเร่ือง 
“เทอรมิ์เนเตอร ์2” หรือ“คนเหล็ก 2” ท่ีใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่า 400 ลา้นบาท ท่านจะได้
สมัผสับรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าท่ีเรา้ใจ....แลว้สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผนเหมือนจริงในการ
เล่น Simulator” ของฉากภาพยนตรเ์ร่ือง Back To The Future สนุกสนานไปกบัฮีโร่ขวญัใจชาวนิวยอรก์ 
ไอแ้มงมุม SPEIDER MAN ท่ีจ าลองฉากไล่ล่าไดอ้ยา่งอลงัการ และเปิดตวัใหมล่่าสุด กบัโซน  

The Wizarding World of Harry Potter ท่ีมาเอาใจเหล่าสาวกของ แฮรร์ี่ พอตเตอร  ์ จะเปิดใหบ้รรดา
สาวกไดเ้ขา้ไปสมัผสักล่ินอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ จากภาพยนตร ์ โดยเนรมิต
ใหเ้ป็นปราสาทฮอกวอตส ์หมู่บา้นฮอกมีด รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเคร่ืองเล่นอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจ ใหช้าวเอเชียไดส้ัมผัสกับโลกแห่งเวทมนตร์ไดอ้ย่างใกลชิ้ด 
และสมจริงมากยิ่ง ข้ึน หลังจากท่ีประสบความส าเร็จมาแล้วใน Universal Resort ท่ีออร์แลนโด้ 
สหรัฐฯ  ซ่ึงโซน “The Wizarding World of Harry Potter” ท่ียูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน แห่งน้ีถือเป็น
แห่งแรกของเอเชีย และใชง้บประมาณในการลงทุนทั้งส้ินถึง 45,000 ลา้นเยน 

เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในสวนสนุกตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า  
จากน้ันน าท่านต่ืนเตน้กบัเหตุการณ์จ าลองฉากเพลิงไหมใ้นนครซาน ฟรานซิสโกจากภาพยนตรเ์ร่ือง 
Black Draff”หรือ วีรบุรุษเปลวไฟ เพลิดเพลินกบัการข่ีจกัรยานลอยฟ้าท่องเท่ียวไปกบัอีที (E.T.) ใน
ฉากภาพยนตรเ์ร่ือง “อี.ท.ีเพ่ือนรกัต่างดาว” น าท่านล่องเรืออยา่งสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามท่ีจะโผล่
ข้ึนมาขณะล่องเรือและฉากอ่ืนๆ จากเร่ือง  “Jaw แลว้ระทึกใจกบัการล่องแก่งผจญภยัไปในฉากจ าลอง
เร่ือง จูราสสิคพารค์”(Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยุคดึกด าบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสาร์
นานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ์ สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเร่ือง วอเตอรเ์วิลด”์ (Water World) 
พรอ้มทั้งพบกับฉากคาวบอย , สตันโชว์  และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรูท่ี้ใชป้ระกอบฉากใน 
ภาพยนตร ์เช่น สุนัขแสนรูจ้ากเร่ืองบีโธ่เฟ่น เป็นตน้ อีกทั้งโซนใหม่ส าหรบัคุณหนู ๆ ยูนิเวอรแ์ซล วนั
เดอรแ์ลนด ์ท่ีรวมรวบความน่ารกัทั้ง คิตตี้ จงั สนูปป้ี และเซซามิสตรีท พรอ้มเคร่ืองเล็กส าหรบัเด็ก
เล็ก และเด็กโตไดส้นุกสนานเพลิดเพลิน  



 

 จากน้ันขอน าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองโอซากา้ ณ ยา่นชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัท่ีท่านไมค่วร
พลาดในการมาเยือนเมืองโอซากา้แห่งน้ี น าท่านเดินทางผ่านถนน Dotombori ท่ีเต็มไปดว้ยผู้คนท่ี
ออกมาจบัจ่ายใชส้อย รา้นคา้ รา้นอาหารและเอนเตอรเ์ทนเมนทต่์างๆ มากมาย น าท่านถ่ายภาพคู่กบั
สญัลกัษณแ์ห่งชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะขนาดยกัษ ์ก่อนจะใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ย่านชินไซบาชิ 
ท่ีมีหลังคาปกคลุมตลอดถนนชอ้ปป้ิงแห่งน้ี ไม่ว่าฝนตก แดดออก ก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการจับจ่าย
เลือกซ้ือสินคา้ของท่าน สินคา้แนะน าอาทิ เคร่ืองส าอางต่าง ๆ รา้นเส้ือผา้แบรนเนมในหา้ง DAIMARU, 
กางเกง EVISU,  ร ้านรองเท้า ONITSUKA TIGER ร้านขนมกูลิโกะ ฯลฯ อีกมากมาย ท่านสามารถ
สอบถามไดก้บัทางไกดห์รือหวัหนา้ทวัร ์... 

ค า่ มอบคูปองอาหารมูลค่า ,  เยน เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พกั  GRANDVIA OSAKA  HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่า้ของการเดินทาง     (5) โอซากา้ - นารา – วดัโทไดจิ – พิพธิภณัฑน์ารามาจิ – นารา 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ 1,300 ปีก่อน ในเมือง
นารามีสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรม์ากมาย  เดินทางเขา้สกัการะ วัดโทไดจิ หน่ึงในมรดกโลก
ของเมืองนารา สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 743 หน้าวดัมีซุม้ประตูขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า นันไดมง สรา้งข้ึนในปี 
1199 มีเสาไม ้18 ตน้รองรบัโครงสรา้งหลงัคาไมข้นาดใหญ่เป็นพิเศษ ซ่ึงจะมีลวดลายแกะสลกัจากงาน
ไมท่ี้วิจิตรพิสดาร ง ตัวอาคารของวดัเป็นวิหารไมท่ี้ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก  เป็นวิหารท่ี
ประดิษฐานของหลวงพ่อโต หรือพระไวโรจนพุทธ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 พระธยานิพุทธเจา้ทั้งหา้ ซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ สูงถึง 16 เมตร และมีน ้าหนักรวมมากกว่า 500 ตนั ตวัวิหารไมแ้ห่งน้ีเคย
ถูกเพลิงไหมม้าแลว้ครั้งหน่ึง และไดส้รา้งข้ึนใหม่อีกครั้ง  และบริเวณรอบๆ วดัโทไดจิ เป็นท่ีอาศัยของ
กวางน่ารกัมากมาย และสรา้งสีสนัใหแ้ก่นักท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง น าท่านสมัผสัประสบการณก์ารป้ันซูชิดว้ยตนเองโดยมีอาจารยส์อนป้ันซูชิต  าหรบัแท้ๆ สไตลญ์ี่ปุ่น  
น าท่านเดินทางสู่ ย่านนารามาจิ (Naramachi) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองนารา เรียงรายไปดว้ย
อาคารบา้นเรือนท่ีอนุรกัษ์มาตั้งแต่สมยัเอโดะอาคารบา้นเรือนแบบดั้งเดิม คลงัสินคา้ท่ีเก่าแก่และเปิด
ใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้ท่ีเป็นทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร รวมไปถึงพิพิธภณัฑ ์ไดแ้ก่ จดัแสดงงานฝีมือพ้ืนบา้น 
(Nara Crafts Museum) จัดแสดงส่ิงประดิษฐ์พ้ืนเมือง (Naramachi Museum) และยังมีวัดกังโกจิ 
(Gangoji Temple) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นก็อยู่ท่ีย่านน้ีดว้ยเช่นกนั และยงัมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจใหท้ า
เช่น การสวมใส่ชุด Kimono, การชงชา, การชิมเหลา้ญ่ึปุ่นช่ือดงัประจ าทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตไคเซกิญี่ปุ่น 

ที่พกั  NIKKO NARA HOTEL หรือเทียบเท่า 



  

 

 

 

 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง ( ) นารา – วาคายามา – ตลาดปลาคุโรชิโอะ – ชิราฮาม่า – หนา้ผาซนัดมัเบกิ – เซนโจจิ
กิ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ (Kuroshio Market) ซ่ึงเป็นตลาดขายของพ้ืนเมืองข้ึนช่ือ
โดยเฉพาะปลามากุโระ ท่ีเป็นของข้ึนช่ือของท่ีน่ี ใหท่้านไดล้ิ้มลองปลาสดๆตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่าน
เพลิดเพลินกับ วาคายามา มารีน่า ซิต้ี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวชายทะเลท่ีข้ึนช่ือในแถบน้ี โดยแบ่ง
ออกเป็น Porto Europa สวนสนุกริมทะเลบรรยากาศคลา้ยท่าเรือเมดิเตอรเ์รเนียน มีสถาปัตยกรรมสไตล์
ยุโรปและยงัมีสวนสไตลอ์งักฤษในบริเวณใกลเ้คียงกนั 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่นแบบทอ้งถิ่น 

น าท่านชม ก าแพงหนา้ผา SANDANBEKI ซ่ึงมีความสูงชนัถึง 50 เมตร และยาวกว่า 2 เมตรหน้าผาท่ี
เกิดจากการกดัเซาะของคล่ืนลม เม่ือมองจากดา้นบนจะเป็นจุดชมวิวของหน้าผา ท่ีมองเห็นมหาสมุทร
แปซิฟิคไดอ้ย่างงดงามเต็มตา นอกจากน้ีน าท่านชม แผ่นหินเซนโจจกิิ (Senjojiki) หมายถึง “เส่ือทาทา
มิ 100 ผืน” ซ่ึงอธิบายลักษณะของแผ่นหินเหล่าน้ีคลา้ยเส่ือทาทามิเรียงอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลหลัง
จากน้ันน าท่านผ่านชม สถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีถือเป็นเอกลกัษณข์องวาคายาม่านัน่ก็  คือ เกำะ เอนเกต
ซึ  (ENGETSU)  เกาะแห่งน้ีจะมีช่องตรงกลางซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะของน ้าทะเล  จนเกิดเป็นช่องตรง
กลาง  เม่ือมองไกลๆ จะเหมือนกบัแวน่ตา และในช่วงยามเย็นเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตยต์กจาก
ช่องตรงกลางของเกาะ ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีท่ีโรแมนติคท่ีสุดของเมืองวาคายาม่า 
 

 

 

 

 

 



ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั    NANKI SHIRAHAMA MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า   
 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง ( )  ชิราฮาม่า – ไร่สตอเบอรรี์ ่– ชอ้ปป้ิงริงกุเอา้ทเ์ล็ท - สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตอรเบอรร์ี่ ใหท่้านล้ิม  รสความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอร่ีจากไร่ ใหท่้าน
อ่ิมอร่อยไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสตอรเบอร่ีสดในฟารม์ ไม่ว่า
จะเป็น ขนมพายสตรอเบอรร่ี์เล่ืองช่ือ, แยมสตรอเบอรร่ี์, สตรอเบอรร่ี์อบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้
ท่านไดรู้ก้รรมวิธีในการปลูกสตรอเบอรร่ี์ของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง น าท่านสู่ ริงคุแฟคตอรี่เอา้ทเ์ล็ท” 
(Factory Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น.... 
 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่าในการเลือกชอ้ปสินคา้ 
ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา้  “แบรนดเ์นม” ช่ือดังมากมาย อาทิเช่น Nike, Gaps, 

Adidas, MK, Elle, Prada, G200 เป็นตน้ และสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง, เส้ือผา้, กระเป๋า, 
รองเทา้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

…อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงต่ออยา่งจุใจ...สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ 

17.35 น. ออกเดินทางจาก คนัไซ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG673 

21.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
 

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

 



อตัราค่าบริการส าหรบัเดินทาง  ท่านข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  มีเตยีงเสริม ) 
เด็กอายุต  า่กว่า  6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ) 
เด็กทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยว ช าระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ ส่วนลดท่านละ 
มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ส่วนลดท่านละ  

99,800.- 

94,800.- 

89,800.- 

84,800.- 

20,700.- 

25,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

97,800.- 

92,800.- 

87,800.- 

82,800.- 

20,700.- 

25,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

98,800.- 

93,800.- 

88,800.- 

83,800.- 

20,700.- 

25,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

* ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางขั้นต  า่ 20 ท่านข้ึนไป * 
** กรณีออกเดินทาง -  ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่านละ ,  บาท** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน:  กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 30,000บาท ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 
14 วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2664-0023) 
ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท  (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรายวนั 

  “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

 

การยกเลิก  :  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ  า 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรา

ค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 4 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=98&PeriodID=104


คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 
เด็กทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  
มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

978 

928 

878 

828 

207 

250 

778 

778 

978 

928 

878 

828 

207 

250 

778 

778 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษี
สนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,500,000บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

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

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก!!!!! 

 

หมายเหตแุละเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม
เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, 
หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทาง
และทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการ
อ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กวา่  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  ของอตัราค่าบริการ 

  หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วนั ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ี
ไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) 
หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออก
เดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้
ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 10วนั หากท่าน
เห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของ
โรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 
โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา
ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, 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 ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่
สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า
เขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน 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. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้
ขา้งตน้ 

21. มดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 


