
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อิมเมจ ฮฮลิเดย ์ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญีปุ่่ นดว้ยโปรแกรมสุดพิเศษ เทีย่ว 3 เกำะใหญ่ของประเทศญีปุ่่ น 

ฮอกไกโด - บนิตรงสู่ฮอกไกโด ชมทะลสำบโทยะ เทีย่วเมืองท่ำฮำโกดำเตะ ชมวิวยำมค ำ่คืน ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก 

โทโฮคุ – น ัง่รถไฟชินคนัเซนลอดใตท้ะเลสู่ภูมิภำคโทโฮคุ เทีย่วชมซำกุระในช่วงเวลำทีส่วยทีสุ่ด ปรำสำทฮิโรซำกิ หมู่บำ้นคำคุโนะดำเตะ 

ล่องเรือชมควำมงำมหมู่เกำะมตัสึชิม่ำ 1 ใน 3 จุดชมวิวทีส่วยทีสุ่ด ชมสุนขัจ้ิงจอกแบบใกลชิ้ด เลือกซ้ือของเซนไดเอำ้ทเ์ล็ท 

คนัโต - เทีย่วเมืองมรดกโลก นิกโก ้ศำลเจำ้โทโชกุ น ้ ำตกเคงอน มหำนครโตเกียว ชอ้ปป้ิงโตเกียวย่ำนชินจูกุ 

สะสมไมลก์บักำรบนิไทย พรอ้มทีพ่กั อำหำรเมนูพิเศษ และกำรบริกำรระดบัพรีเมีย่ม ... แลว้คุณจะรกัเรำ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง   24 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2561        ส ำหรบั 15 ท่ำนเท่ำนั้น 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  กรุงเทพฯ – ชิโตเสะ  (ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น) 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 2 พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG670 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 
2 ชัว่โมง)  

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (2)  ชิโตเสะ – จิโกคุดำน ิ– โทยะ – หอคอยโกเรียวคำคุ – ชมวิวยำมค ำ่คืน – ยอดเขำฮำโกดำเตะ   

08.30 น. ถึง สนามบินชินขิโตเสะ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 



น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนะโบะริเบะทสึ” เป็นภาษาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวไอนุ ความหมาย คือ “สายน ้าท่ีปกคลุมไปดว้ยหมอกสีขาว” ซ่ึงไอ

หมอกสีขาวท่ีพวยพุ่งขึ้ นมาน้ันเกิดจากการทบัถมของแร่ก ามะถนัในบริเวณน้ี และโนะโบะริเบะทสึ ซ่ึงมีช่ือเดียวกบัสถานท่ีตั้งถื อเป็นหน่ึงในองเซ็นขนาดใหญ่ท่ี

ไดร้บัความนิยมไปทัว่เกาะทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น ท่ามกลางธรรมชาติท่ีโอบลอ้มไปดว้ยผืนป่าท่ียงัคงความบริสุทธ์ิพรอ้มความงามของช่วงฤดกูาลใบไมเ้ปล่ียนสี

อนัสวยงามท่ีจะเปล่ียนเป็นสีสม้ปนเหลืองไล่ระดบักนัไปอย่างงดงาม น าท่านชม “หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ” ซ่ึงมีความหมายว่าเมืองนรก ซ่ึงเมืองหรือบริเวณ

แห่งน้ี เกิดจากการระเบิดของ ภูเขาฮิโยริ จึงเห็นการพวยพุ่งของก๊าซสีเหลืองอมเทา อนัเกิดจากการทับถมของแร่ก ามะถันเป็นจ านวนมากออกมาจากชั้นหิน

ตลอดเวลา สรา้งบรรยากาศราวกบัอยู่ในโลกของยุคเร่ิมตน้ และยงัเป็นตน้ก าเนิดของน ้าพุรอ้นท่ีไหลลงยงัองเซ็นโดยรอบกว่า 3,000 ลิตรต่อวนั ในอุณหภูมิ

เฉล่ีย 45 องศาเซลเซียส เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ียงัคงอยู ่ 
 
 
 

 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ตอนใตสุ้ดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดับ 3 ของเกาะ เมื่อครั้งอดีตไดเ้ป็นเมืองท่าท่ีมีการ

คา้ขายกบัชาวต่างชาติฝัง่ตะวนัตก ซ่ึงท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซ่ึงเราจะพบเห็นไดจ้าก โบสถค์ริ สต์ รา้นอาหาร อาคาร

บา้นเรือนเก่าแบบตะวนัตกท่ีตั้งอยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดังเก่าริมท่าเรือ ถนนหนทางท่ีกวา้ง รถรางเก่าและทางเดินเทา้ท่ีปูดว้ย หิน ประกอบกบัเพลงท่ี

เปิดทางเสียงตามสายใหไ้ดย้ินทัว่เมือง เสริมบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติค ...น าท่านชมจากน้ันเดินทางสู่ “หอคอยโกเรียวคา

คุ” ปรบัปรุงใหม่ปี 2006 มีความสูง 107 เมตร ณ จุดชมวิวดา้นบนนักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นภาพสวนสาธารณะโกะเรียวคะกุท่ีมีลกัษณะเหมือนกบัดาว 5 

แฉกไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งสามารถชมภาพแบบพาโนรามา่ของเมืองฮาโกดาเตะไดอ้ยา่งทัว่ถึงอีกดว้ย ... 

 

 

 

 

 

 



 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยน าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า เพ่ือชมจุดชมวิววิวทิวทศัน์ของเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีมีน ้าทะเลขนาบอยู่ทั้ง 2 ดา้น 

เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค า่คืนบา้นเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงท าใหเ้ห็นแสงระยิบระยบั เป็นวิวทิวทศันย์ามค า่คืนที่สวยติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก  
 
 
 
 
 

 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูชาบ ูชาบ ู 

ท่ีพกั  Four Point By Sheraton Hakodate หรือเทียบเท่า 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3)  ฮำโกดำเตะ – ตลำดเชำ้ – ชมเมืองฮำโกดำเตะ - รถไฟชินคนัเซน – โทโฮคุ – อำโอโมริ – ไร่ผลไม ้– อำโอโมริ 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเชา้” เมืองฮาโกดาเตะตลาดท่ีใหญ่ติดหน่ึงในสามของฮอกไดโดท่ีมีรา้นคา้จะเปิดขายสินคา้นานาชนิด อาทิ อาหารทะเล, ผกั, ผลไมส้ด 

รวมถึงเส้ือผา้ และขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนัของชาวเมืองเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 รา้นซ่ึงนับเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและมีสินคา้ใหเ้ลือก

มากมายหลากหลายชนิดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ...  



 

น าท่านชมเมืองฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ตอนใตสุ้ดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อครั้งอดีตไดเ้ป็นเมืองท่าท่ีมีการคา้ขายกบัชาวต่างชาติฝั่ง

ตะวนัตก ซ่ึงท าใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ขา้มามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซ่ึงเราจะพบเห็นไดจ้าก โบสถค์ริสต ์รา้นอาหาร อาคารบา้นเรือนเก่าแบบตะวันตกท่ี

ตั้งอยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่าริมท่าเรือ ถนนหนทางท่ีกวา้ง รถรางเก่าและทางเดินเทา้ท่ีปดูว้ยหิน ประกอบกบัเพลงท่ีเปิดทางเสียงตามสายใหไ้ดย้ินทัว่

เมือง เสริมบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสนโรแมนติก 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟชินคันเซน Shin Hakodate Hakuto เพื่อเดินทาง ไปยงัสถานีรถไฟ Shin Aomori Station น าท่านนัง่รถไฟลอด
อุโมงคใ์ตท้ะเลสู่อาโอโมริ(อุโมงคเ์ซกงั)อุโมงคเ์ช่ือมระหว่างเกาะฮอกไกโดกบัเกาะฮอนชูเพ่ือขา้มจากเกาะทางตอนเหนือสู่ตอนกลางของประเทศญ่ีปุ่นโดยการ

เดินทางน้ีเป็นการเดินทางรถไฟผ่านอุโมงคใ์ตท้ะเลซ่ึงข้ึนช่ือวา่เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลท่ียาวและลึกท่ีสุดในโลก 

 
 
 
 
 



เท่ียง อิสระใหท่้านรบัประทานอาหารบนขบวนรถไฟ 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ไร่ผลไม ้ใหท่้านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกับผลไมต้ามฤดูกาล ใหท่้านอ่ิมอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผลไมส้ดในไร่  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น 

ท่ีพกั Richmond Aomori Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง  (4)    อำโอโมริ – พพิธิภณัฑเ์นบูตะ – ปรำสำทฮิโรซำกิ – ทะเลสำบโทวำดะ – โมริโอกะ – ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเนบูตะ เป็นหมู่บา้นพ้ืนเมืองท่ีจดัแสดงโคมไฟ ท่ีใชแ้สดงในเทศกาล อาโอโมริ เนบตูะ มทัซึริ ซ่ึงสามารถเยี่ยมชม พิพิธภัณฑท์ซึกา

รุเนบตูะได ้ภายในมีโคมไฟท่ีใชส้ าหรบัขบวนพาเหรด ท่ีมีการจดัข้ึนในช่วงตน้เดือนสิงหาคมของทุก ๆ ปี ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงเทศกาลท่ีเป็นท่ีขึ้ นช่ือของเมืองน้ี  

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ เป็น 1 ในสถานท่ีท่ีซากุระสวยงามท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ตวัปราสาทลอ้มรอบดว้ยคูน ้าและตน้ซากุระมากกว่า 2,500 ตน้ ตั้งอยู่ใน

สวนฮิโรซากิท่ีเป็นสวนสาธารณะ ขนาดเล็ก ตวัปราสาทก่อสรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1603 แลว้เสร็จ เมื่อปี1611 และถูกบรูณะอีกครั้งหลงัจากโดนฟ้าผ่าเมื่อปี ค.ศ.

1870 รอบปราสาทมีคนู ้าลอ้มรอบเอาไว ้และรอบนอกของปราสาทยงัมีสวนพฤกษศาสตรแ์ละ สวน Fujita Memorial Garden ใหเ้ยี่ยมชมอีกดว้ย 



 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น 

 จากน้ันน าท่านเดินทางชม ทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบท่ีมีความลึกถึง 327 เมตร สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมในเขตโทโฮกุ งดงามดว้ยผืนน ้าสีน ้าเงิน

เขม้ดูน่าอศัจรรยต์ดัแสงอาทิตย ์ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจกบัเทือกเขาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมห้ลากหลายสี ในบรรยากาศยามเย็น  น าท่านออกเดินทางสู่ 

เมืองโมริโอกะเมืองแห่งแมกไมแ้ละ สายน ้า และยงัเป็นเมืองหลวงแห่งจงัหวดัอิวาเตะอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม สวนปราสาทโมริโอกะ ตงัอยู่บนเนินเขาบริเวณทีแม่น ้าคิตาคามะและแม่น ้านากาซึมา บรรจบกนั ตวัปราสาทถูกท าลายไปแลว้แต่ยงัคงเหลือซากกา

แพงและส่ิงปลูกสรา้งอยู่บา้ง ปัจจุบนัพ้ืนทีบริเวณน้ันและรอบๆ ถูกดัดแปลงเป็นสวนสาธารณะ และยงัไดร้บัการจดัอนัดบัเป็น สวนทีสวยงามทีสุด 1 ใน 100 

สวนของญีปุ่นอีกดว้ยอยูท่่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ภายใตแ้ผ่นไมก้ าแพงหนา 

 

 

 

 

 

 

 



ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น 

ท่ีพกั Metropolitan Morioka Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)    โมริโอกะ – หมู่บำ้นคำคุโนะดำเตะ – เซนได – เซนได เอำ้เล็ท – มตัสึชิม่ำ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาคุโนะดาเตะ (Kakunodate) เมืองทีไดชื้อว่าเกียวโตน้อยแห่งภูมิภาคโทโฮคุ ในอดีตคาคุโนะดาเตะเป็นเมืองปราสาทและเมืองแห่ง

ซามไูร ตวัเมืองแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนของบา้นทีอยู่อาศยั ของซามไูร และส่วนบา้นเรือนของพ่อคา้ ถึงแมปั้จจุบนั ปราสาทคาคุโนะดาเตะไดถู้กท าลายจน 

หมดส้ินแลว้ แต่เมืองแห่งนียงัเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งความรุ่งเรืองสมยัก่อน น าท่านชมบา้นซามูไร ของจริงทีไดร้บัการอนุรกัษ์เรียงรายอยูท่ามกลางตน้ไมใ้หญ่

ภายใตแ้ผนไมก้ าแพงหนา 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูล้ินววัยา่ง อาหารทอ้งถ่ินอนัโด่งดงัของเมืองเซนได 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เซนได อิซุมิ พรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต เอาท์เล็ตท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮกุบริเวณท่าเรือของเซนได ดา้นในจะมีเส้ือผา้ยี่หอ้ดงั 120 รา้น 

อีกทั้งรา้นอาหาร รา้นกาแฟและฟู้ ดคอรท์ใหญ่ๆ และมีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ส าหรบัเด็ก แมไ้ม่ไปชอ้ปป้ิงก็สนุกได ้เป็นสถานท่ีๆ เหมาะกบัครอบครั ว คู่รกั 

หรือกลุ่มเพ่ือน ท่ีสามารถเพลิดเพลินไดท้ั้งวนั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองมตัสึชิม่า จงัหวดัมิยางิ 
 



 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ท่ีพกั Hotel Matsushima Taikanso หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6)   มตัสึชิม่ำ – ล่องเรือชมอ่ำวมตัสึชิม่ำ – ซำโอะ - หมู่บำ้นสุนขัจ้ิงจอก -คินูกำว่ำ 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสมัผัสความงดงามติดอนัดับ 1 ใน 3 ทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น อ่าวมัตสึ ชิม่า ดว้ยภูมิทัศน์ท่ีเป็นอ่าวท่ีมีความยาวถึง 17 กิโลเมตร 

ประกอบไปดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยท่ีถูกปกคลุมดว้ยตน้สนซ่ึงมีรปูร่างแคระแกรน ล าตน้ประหลาดเน่ืองดว้ยแรงลมท่ีพดัจากทะเล และขึ้ นอยู่บนเกาะหินท่ีกระจาย

ตวัอยู่ในบริเวณอ่าวกว่า 260 เกาะ ช่างเป็นภาพท่ีแปลกตาจนสามารถจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆ ไดม้ากมาย มีการกล่าวขานถึงความงามของอ่าวมตัสึชิมะ 

โดยกวีเอกแห่งยุค มตัซโูอะ บาโช (Matsuo Basho) เอาไวว้า่ “การไดม้าเยอืนมตัสึชิมะ เป็นความสุขสุดยอดในชีวิต” และส าหรบักิจกรรมในการชมความงาม

ของอ่าวมตัสึชิมะ ก็คือ การล่องเรือชมอ่าวแล่นลดัเลาะผ่านเกลียวคล่ืน สมัผัสความงามท่ีธรรมชาติสรา้งสรรคร์ะหว่างผืนทะเลกบัทอ้งฟ้าในบรรยากาศตาม

ฤดูกาลทั้ง 4 พรอ้มทั้งใหอ้าหารเหล่านกนางนวลแสนรู ้ซ่ึงพอมีเรือแล่นออกไปในอ่าวก็จะพากนับินตามเรียกรอ้งผูใ้จบุญบริจาคอาหารเป็นขา้วเกรียบกุง้คาลบ้ีท่ี

มีบริการวางขายอยูบ่นเรือดว้ยเช่นกนั  



 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูเทนดง้ (ขา้วหนา้เทมปุระ) พิเศษดว้ยหอยนางรมยา่งชั้นดี อาหารทอ้งถ่ินท่ีขึ้ นช่ือของเมืองมตัสึชิม่า  

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาโอะ ชมหมู่บา้นสุนัขจิ้ งจอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกลก้บัเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจงัหวดัมิยากิ เปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่ปี 1990 

ภายในหมู่บา้นมีสตัวน์านาชนิดกว่า 100 ตวั รวมถึงสุนัขจ้ิงจอก 6 สายพนัธุท่ี์วิ่งไปมาไดอ้ย่างอิสระในพ้ืนท่ีกวา้ง ในประเทศญ่ีปุ่น สุนัขจ้ิงจอกเป็นสตัวท่ี์ส าคญั

ชนิดหน่ึง ตั้งแต่ระดบัชาวบา้นมีความเช่ือว่าสุนัขจ้ิงจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจา้ของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซ่ึงเป็นเทพแห่งความอุดมสมบรูณ์

ของการเกษตร(ขา้ว, ใบชา้) และความเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดส้มัผัสความน่ารกัของสุนัขจ้ิงจอก และป้อนอาหารสุนัขจ้ิงจอก พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองคินูกาวา่  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  :  Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 



วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7)  คินูกำว่ำ – นกิโก ้– ศำลเจำ้โทโชกุ – น ้ ำตกเคกอน – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมืองนิกโก ้เขา้ชม ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจา้ท่ีสรา้งเพ่ือเป็นสถานท่ีฝังศพโชกุนโทกุงาวา่ ท่ีเก่าแก่นับ 4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมยัโชกุนโทกุกาวา่ อิเยยะสึ  น า

ท่าน...ชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัท่ีวิจิตรตระการตาและศิลปะท่ีแฝงแง่มุมทางปรชัญา เป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก แสดงถึงการใช้   ชีวิตท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกบั

เร่ืองราวของผูอ่ื้น ชมความสวยงามของเจดีย ์ 5 ชั้น ตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมของญ่ีปุ่นโบราณ ศาลเจา้แห่งน้ียงัไดร้ับการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใ้ห้

เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ น ้าตกเคกอน ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมืองนิกโกด้ว้ยความสูง 97 เมตร ในสมยัก่อนไม่มีผูใ้ด

สามารถเขา้ถึงน ้าตกแห่งน้ีไดเ้น่ืองจากเป็นป่ารกทึบ จนกระทัง่ปี 1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ ไดเ้ขา้มาสรา้ง Teahouse ใกลก้ับน ้าตกโดยใชเ้วลาในการสรา้ง

ยาวนานถึง 7 ปี ชมความงามของน ้าตกอยา่งใกลชิ้ด  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 

 น าท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอันดับหน่ึงของโตเกียว ปัจจุบนัถูกขนานนามว่า  ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จัดแต่งอย่าง
หรูหราน่ารกัหลากสไตล์ รวมถึงรา้นขายสินคา้ช่ือดงัซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนรา้น 100 yen สินคา้ภายในรา้นจะราคา 100 เยน

เท่ากันหมด ทั้งเคร่ืองส าอาง ก๊ิฟช็อป ขนม และสินคา้มากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของขวญักลับบา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า  อิสระใหท่้าน
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนดเ์นมดงั อุปกรณอี์เลคทรนิค กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่
วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้  เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ในราคาถูกกวา่เมืองไทย จนไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

 

 

 

 

 



ค า่ อิสระใหท่้านเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือไมใ่หเ้ป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ 
วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง  (8)                สนำมบิน – กรุงเทพฯ  

00.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG661 

04.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  
 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

เด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

เด็กทารก อายุต  า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยว ช าระเพ่ิม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่านละ 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) ส่วนลดท่านละ  

115,500.- 

109,500.- 

103,500.- 

98,500.- 

20,700.- 

25,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

113,500.- 

107,500.- 

101,500.- 

96,500.- 

20,700.- 

25,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

114,500.- 

108,500.- 

102,500.- 

97,500.- 

20,700.- 

25,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

 
คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

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

เด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

1135 

1075 

1015 

965 

250 

935 

935 

1135 

1075 

1015 

965 

250 

935 

935 



- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

- กรณีออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 7000 บาท 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,500,000.- บาท 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000. - บาท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

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

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

     ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

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

  “การจา่ยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 



 
การยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ  า 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจา

หยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมอีายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบ

ขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พ่ือหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือ

ประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วนั และยินดีจะ

จดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและ

ค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไมถู่กตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้ กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้

บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทัวรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดังกล่าว แลว้

ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

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

ประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

จ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้น

เอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้ นระหวา่งการเดินทางท าใหท่้านไม่

สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้ นแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

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

เดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดั

ท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจ

ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


