
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
บนิสู่เมืองเซนได ล่องเรือชมความงามหมู่เกาะมตัสึชิม่า 1 ใน 3 จุดชมวิวทีส่วยทีสุ่ด 

สมัผสั snow monster ปรากฎการณธ์รรมชาติ ผสานการแต่งแตม้สีสนัแห่งแสงสีสุดอลงัการ  

ย า่หิมะบนสกีรีสอรท์ ณ ภูเขาซาโอะ สกัการะสถานทีศ่กัดิ์ สิทธ์ิอายุนบัพนัปีทีว่ดัริชชะคุจิ 

ชิมสตรอเบอรรี์ส่ดๆจากไร่ เลือกซ้ือของฝากย่านอิจิบงัโจและเซนไดเอา้ทเ์ล็ท  

เพิม่ออรถรสกบัประสบการณน์ัง่รถไฟชินคนัเซน ชอ้ปป้ิงโตเกียวย่านชินจูกุ 

สะสมไมลก์บัการบนิไทยพรอ้มทีพ่กั อาหารเมนูพิเศษ และการบริการระดบัพรีเมีย่ม ... แลว้คุณจะรกัเรา 

ก าหนดการเดินทาง   

16-21ก.พ./ 21–26 ก.พ. /  28 ก.พ. – 5 มี.ค.2561   

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ – นาริตะ - เซนได (ประเทศญีปุ่่น) 

19.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2 

พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

22.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG640 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
 

วนัทีส่องของการเดินทาง  (2)  เซนได – วดัซุยกนัจิ – ล่องเรือชมอ่าวมตัสึชิม่า – เซนได 

06.25 น. ถึง สนามบินนาริตะ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น.  ออกเดินทางไป เซนได โดยสายการบิน ออลนิปปอน แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี NH3231 
10.50 น.   สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น.... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ  น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึชิม่า จงัหวดัมิยางิ ในประเทศญ่ีปุ่นตั้งอยู่ในภาคโทโฮคุ น าท่านเดินทางสู่ วัด

ซุยกนัจิ เป็นวดันิกายเซนท่ีประกอบดว้ยหลงัคาใหญ่คลุมอารามสงฆพ้ื์นเป็นไมต้ดักบัก าแพงขาว พรอ้ม

วิหารท่ีงดงามดว้ยภาพวาดนกยูง อีกทั้งประตูโอนะริมน (Onarimon) และประตูนะคะมน(Nakamon) 

ถูกสร้างในปีค.ศ.1604 โดยค าสั ่งของเจ้าเมือง Date Masamune และตกแต่งอย่างวิ จิตรแบบ

สถาปัตยกรรมแห่ ง ยุค Azuchi Momoyama ได้รับการขึ้ นทะเ บียนเ ป็นสมบัติทางวัฒนธรรม

แห่งชาติ  Zuiganji (วัดซุยกันจิ) ยังเป็นวัดที่ส  าคัญแห่งหน่ึงในเขตโทโฮคุ และยังเป็นวัดประจ า

ตระกูลดาเตะท่ีปกครองมัตสึชิม่า ในช่วงคริสศตวรรษท่ี 1 (วิหารใหญ่อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม

ปรบัปรุง แต่ยงัสามารถเขา้ชมความสวยงามโดยรอบได)้ 

 

http://www.muangthai.com/thaidata/75382/sendai-shi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูเทนดง้ (ขา้วหน้าเทมปุระ) พิเศษดว้ย

หอยนางรมยา่งชั้นดี อาหารทอ้งถ่ินท่ีขึ้ นช่ือของเมืองมตัสึชิมา่  
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านสมัผัสความงดงามติดอนัดบั 1 ใน 3 ทัศนียภาพท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศ

ญ่ีปุ่น อ่าวมัตสึ  ชิม่า ดว้ยภูมิทัศน์ท่ีเป็นอ่าวท่ีมีความยาวถึง 17 กิโลเมตร ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก

เกาะน้อยท่ีถูกปกคลุมดว้ยตน้สนซ่ึงมีรูปร่างแคระแกรน ล าตน้ประหลาดเน่ืองดว้ยแรงลมท่ีพดัจากทะเล 

และขึ้ นอยู่บนเกาะหินท่ีกระจายตวัอยู่ในบริเวณอ่าวกว่า 260 เกาะ ช่างเป็นภาพท่ีแปลกตาจนสามารถ

จินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆ ไดม้ากมาย มีการกล่าวขานถึงความงามของอ่าวมตัสึชิมะ โดยกวีเอกแห่ง

ยุค มตัซูโอะ บาโช (Matsuo Basho) เอาไวว้่า “การไดม้าเยือนมัตสึชิมะ เป็นความสุขสุดยอดใน

ชีวิต” และส าหรบักิจกรรมในการชมความงามของอ่าวมตัสึชิมะ ก็คือ การล่องเรือชมอ่าวแล่นลดัเลาะ

ผ่านเกลียวคล่ืน สมัผัสความงามท่ีธรรมชาติสรา้งสรรค์ระหว่างผืนทะเลกบัทอ้งฟ้าในบรรยากาศตาม

ฤดูกาลทั้ง 4 พรอ้มทั้งใหอ้าหารเหล่านกนางนวล   แสนรู ้ซ่ึงพอมีเรือแล่นออกไปในอ่าวก็จะพากันบิน

ตามเรียกรอ้งผูใ้จบุญบริจาคอาหารเป็นขา้วเกรียบกุง้คาลบ้ีท่ีมีบริการวางขายอยูบ่นเรือดว้ยเช่นกนั ...  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนูชาบ ูชาบ ูสไตลญ่ี์ปุ่น   

ท่ีพกั Royal Park Sendai Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 
   
  
  
  



วนัทีส่ามของการเดินทาง  (3)  เซนได – ปราสาทอาโอบะ่ – ชอ้ปป้ิงถนนอิจิบงัโจ - เซนได พรีเมีย่มเอา้ท์

เล็ต 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชม “เมืองเซนได” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุและมีประชากรราวๆ 1 ลา้นคน ... 

น าท่านสมัผัสกบับรรยากาศของเมืองใหญ่ ท่ีผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตัวกบัธรรมชาติจนไดร้บัสมญา

นามว่า เมืองแห่งตน้ไม ้(City of Trees) ... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเซนได หรือ ปราสาท

อาโอบะ ไดถู้กรา้งโดย ดาเตะ มาซามุเนะ ในปี 1603 ซ่ึงตั้งอยู่บนเขาท่ีสามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั

งดงามของเมืองเซนได และมหาสมุทรแปซิฟิคอนักวา้งใหญ่ได ้... เป็นท่ีพ านักของตระกลดูาเตะหลายชัว่

อายุคน แต่ทวา่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีตวัปราสาทไดถู้กไฟไหมไ้ปในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองจนหมดส้ิน ... 

ก าแพงหินและป้อมสุมิยะกุระ ระหว่างทางขึ้ นไดถู้กสรา้งใหเ้หมือนกบัของเดิมเพ่ือร าลึกถึงอดีต  ในวนัน้ี 

ณ ลานกวา้งท่ีเคยเป็นท่ีตั้งปราสาทกลายเป็นท่ีตั้งสวนสาธารณะและรูปป้ัน ขุนศึกดาเตะ มาซะมุเนะ 

บนหลงัมา้สายตามุ่งมองลงยงัเมืองเบ้ืองล่าง หากผูม้าไดย้ืนมอง ณ  จุดเดียวกนัน้ีคงจะรูสึ้กไดถึ้งความ

ใฝ่ฝันอนัแรงกลา้ของมาซะมุเนะยอดซามูไรผูส้รา้ง และพฒันาภูมิภาคโทโฮคุใหเ้จริญรุ่งเรืองรูปป้ันน้ียงั

ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซนไดดว้ย … นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีหอ้งนิทรรศการท่ีใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กราฟฟิคแสดงภาพจ าลองของตวัปราสาทใหผู้ท่ี้มาไดร้บัชม ... ส่วนบริเวณขา้งนอกปราสาทก็มีหลกัศิลา

หินร าลึกถึงนักประพนัธผู์ม้ีความผูกพนักบัเมืองเซนได    

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนนอิจิบงัโจ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่

ติดๆกบัสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปดว้ยถนนหลายเสน้ท่ีมีรา้นคา้ต่างๆมากมาย รวมไปถึงหา้งสรรพ 

สินคา้ กบั สินคา้ท่ีมีอยู่หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ... เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย 

อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป , MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, 

นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนูล้ินวัวย่าง อาหารทอ้งถ่ินอนัโด่งดัง

ของเมืองเซนได (ส าหรบัท่านท่ีไมท่านเน้ือ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีใหท้ราบล่วงหนา้) 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เซนได อิซุมิ พรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต เอาทเ์ล็ตท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮกุบริเวณ

ท่าเรือของเซนได ดา้นในจะมีเส้ือผา้ยี่หอ้ดงั 120 รา้น อีกทั้งรา้นอาหาร รา้นกาแฟและฟู้ดคอรท์ใหญ่ๆ 



และมีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ส าหรบัเด็ก แมไ้ม่ไปชอ้ปป้ิงก็สนุกได ้เป็นสถานท่ีๆ เหมาะกบัครอบครวั 

คู่รกั หรือกลุ่มเพ่ือน ท่ีสามารถเพลิดเพลินไดท้ั้งวนั  
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... บริการท่านดว้ย สเตก็เน้ือเซนได อาหารข้ึนช่ือของเมืองท่ีตอ้งไม่

พลาดท่ีจะล้ิมลอง (ส าหรบัท่านท่ีไมท่านเน้ือ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีใหท้ราบล่วงหนา้) 

ท่ีพกั Royal Park Sendai Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง    (4) เซนได – ยะมะเดะระ – สกีรีสอรท์ – SNOW  MONSTER  ILLUMINATION   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ยะมะเดะระ ยามาเดระ แปลว่า วัดบนภูเขา หรือ วดับันไดพันขั้น เป็นหน่ึงในสถานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี  ช่ือเสียงท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ช่ือจริงของวดัน้ีคือ วดัริชชะคุจิ ตั้งอยู่บนภูเขา โฮจุ-ซัง 

ริชชะคุจิ ในเมืองยามางาตะ จงัหวดัยามางาตะ ถูกสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 860 เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีถูก

คน้พบมากกว่า 1000 ปีท่ีแลว้ มีขั้นบนัได 1015 ขั้นท่ีจะเดินขึ้ นไปถึง มีวดัศาสนาพุทธอยู่หลากหลาย

ตามขา้งทาง กวี haiku (กลอน 17 พยางคแ์บบญ่ีปุ่น) ช่ือดงั Matsuo Bashoไดม้าเยี่ยมท่ีน้ีเมื่อ 300 ปี

ก่อน และไดแ้ต่งกลอน haiku ไว ้กลอนน้ีมีช่ือเสียงมาก และชาวญ่ีปุ่นทุกคนรูจ้กักลอนน้ีดี วดัน้ีนับไดว้่า

เป็นตวัแทนแห่งวดัของทางภูมิภาคโทโฮคุ เป็นวดัท่ีมีความร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้ไมป้กคลุมอยู่ทัว่วดั และ

ไดถู้กจดัใหเ้ป็นมรดกแห่งชาติอีกดว้ย ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญ่ีปุ่น  

 น าท่านชมเทือกเขาซาโอ ้(zao mountain) ภูเขาไฟซาโอะ หรือ โอคามะ เป็นหน่ึงเทือกเขาสวยงามของ

เมืองยามางา  ตะ  ยอดเขามีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเลถึง1,700ม และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี



ช่ือเสียงดา้นน ้าพุรอ้นและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางขึ้ นภูเขาโดยนั่งกระเชา้ไฟฟ้าไดช่ื้นชมกับ

ธรรมชาติสองขา้งทางท่ีพดัพาหิมะปกคลุมตน้สนจ านวนมากในช่วงฤดูหนาว เกาะเป็นผลึกน ้าแข็งก่อตวั

เป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาว จนเรียกวา่ SNOW MONSTER หรือ ปีศาจหิมะขาว เทือกเขาน้ีเต็มไป

ดว้ยเนินท่ีสูงชนัท่ีเกิดจากการสรา้งสรรคข์องธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีเล่นสกีกวา้งใหญ่ ทั้งน้ีท่านสามารถเลือก

สนุกกบักิจกรรมต่างๆมากมายบนเทือกเขาน้ีได ้อาทิเช่น การเล่นสกี , สโนวบ์อร์ด, สโนวโ์มบิล ทั้งน้ี 

เทือกเขาซาโอ ้ถือเป็นหน่ึงในเทือกเขามีช่ือเสียงในหมูนั่กเล่นสกีท่ีนิยมความทา้ทาย มีพ้ืนท่ีเล่นสกีกวา้ง

ใหญ่ขนาดเท่ากบัสนามฟุตบอลจ านวน 400 กว่าสนาม อีกทั้งท่านจะไดส้มัผัสประสบการณ์สุดพิเศษ 

SNOW MONSTER ILLUMINATION ท่ีใน 1 ปีจะเปิดใหเ้ขา้ชม 50 วนัเท่าน้ัน เป็นการจดัแสดงไฟประกอบ

ปรากฏการณธ์รรมชาติท่ีสวยงาม ต่ืนตาต่ืนใจกบัการสรรคส์รา้งของธรรมชาติและการเติมแต่งของฝีมือ

มนุษย ์อิสระท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค า่            บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่ีพกั Zao Shikino Hotel หรือเทียบเท่า 

 (โรงแรมในคืนน้ีเป็นโรงแรมสไตลญ่ี์ปุ่น  จะมีลกัษณะเป็น Traditional Hotel ใน
ต่างจงัหวดั ซ่ึงจะมีขนาดเล็ก รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกจะไมค่รบครนัเหมือนโรงแรมสมยัใหมต่าม

ตวัเมืองใหญ่ เพ่ือใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศแบบชาวญ่ีปุ่นอยา่งแทจ้ริง) 
 ** ท่านสามารถลงอาบน า้แร ่“ออนเซน” จากธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ หลงัจากเหน็ดเหน่ือยจากการ

เดนิทางมาทัง้วนั ** 
   
   
   
    

 
 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5)  ซาโอะ – ไร่สตรอเบอรี ่– รถไฟชินคนัเซน – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ใหท่้านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอร่ีจากไร่ ให้
ท่านอ่ิมอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสตรอเบอร่ีสดในฟารม์ ไม่
ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอร่ีเล่ืองช่ือ, แยมสตรอเบอร่ี, สตรอเบอร่ีอบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย  ให้
ท่านไดรู้ก้รรมวิธีในการปลูกสตรอเบอร่ีของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง(ไร่สตรอเบอรี่ ตาลฤดูกาลที่ญี่ปุ่นจะ

เริ่มเดือน ม.ค. – พ.ค. แตห่ากจ านวนไม่มากพอ ทางไร่อาจจะไม่เปิดใหไ้ดเ้ขา้ชม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น 

 หลังอาหารกลางวนั น าท่านเปล่ียนบรรยากาศนัง่รถไฟชินคัน

เซนจาก สถานีรถไฟโคริยาม่า ไปยงัสถานีรถไฟโตเกียวโดย
รถไฟชินคันเซน  หรือ รถไฟหัวกระสุน  สามารถวิ่ งด้วย
ความเร็วสูงถึง 240 กิโลเมตร/ชัว่โมง ซ่ึงเป็นท่ี 2 รองจากรถไฟ 
TGV ของประเทศฝรัง่เศส (สถานีรถไฟอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม) น าท่านสมัผัสบรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงช่ือ

ดังของญ่ีปุ่นท่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับการจับจ่ายสินคา้ถูกตา

ถูกใจ ถูกเงินในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ปัจจุบนัถูกขนานนาม

วา่ ศูนยก์ลางท่ีสองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอยา่งหรูหราน่ารกัหลากสไตล์ รวมถึงรา้นขายสินคา้

ช่ือดังซ่ึงเป็นท่ีนิยมทั้งชาวญ่ีปุ่น และนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนรา้น 100 เยน สินคา้ภายในรา้นจะราคา 

100 เยนเท่ากนัหมด ทั้งเคร่ืองส าอาง ก๊ิฟช็อป ขนม และสินคา้มากมายท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือเป็นของ

ฝากของขวญักลบับา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกับการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้

ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนดเ์นมดงั อุปกรณอิ์เลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง 

อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้  เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, 

KANEBO, SK-II ในราคาถูกกวา่เมืองไทย 

 
  
 
 
 
 

 
ค า่ บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร ...   บริการท่านดว้ย “เซ็ตขาปูยกัษ”์ ท่ีรา้น “คะนิโดระคุ” (Kani 

Doraku) รา้นขายปยูกัษ์ท่ีดงัของญ่ีปุ่น ท่ีรายการ “ทีวีแชมป์เป้ียน” ไมพ่ลาดท่ีจะมาประกาศความ
อร่อยใหไ้ปลองทานกนั ... เสิรฟ์ท่านดว้ย “ขาปูยกัษ”์ ท่ีน ามาปรุงในรูปแบบต่างๆ ใหท่้านไดอ่ิ้มหน า
ส าราญกนั 



ที่พกั  :  Tokyo East 21 Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วนัทีห่กของการเดินทาง   (6) โตเกียว – วดัอาซากุส่ะ – ชอ้ปป้ิงอิออน พลาซ่า – นาริตะ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางกราบนมสัการ เจา้แม่กวนอิม ณ วดัอาซะกุซ่าคนันอน ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงโตเกียว ซ่ึง

เจา้แม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวดัยงัมีความประทบัใจดว้ย 

โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น ้าหนัก 130 กิโลกรมั สองขา้ง

โคมเป็นรูป เทพเจา้แห่งลม และ สายฟ้า เช่ือว่าเป็นเทพเจา้ผูค้อยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกน า

ความอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิตขา้วของญ่ีปุ่น ถา้มีเวลาเชิญเลือกชม – เช่าวัตถุมงคล เคร่ืองรางของขลงั

ศกัด์ิสิทธ์ิของวดัน้ีเพ่ือเป็นมงคล หรือเลือก จะเดินเล่นตาม ถนนนาคามิเซะ ท่ีท่านจะได ้ชม-ชอ้ป สินคา้

ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสินคา้พ้ืนเมืองญ่ีปุ่นมากมาย  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช ้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก 
รองเท้า กระเป๋า เส้ือผ้า  ของท่ีระลึก หรือท่านเลือกท่ีจะชิม  ขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่น  ก็ย่อมได้ ตาม
อธัยาศยั ..จากน้ันน าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทนัสมยัขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลาซ่า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาในขณะเลือกซ้ือสินคา้ 
 อิสระใหท่้านไดเ้ลือกชม-ซ้ือหาสินคา้จากซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และจากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ ของแต่งบา้น ของท่ีระลึก ฯลฯ ... หรือสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินคา้ของรา้นมือ 2  
Book-Off สินคา้มือ 2 คุณภาพดีไดร้บัการการนัตีจากทางรา้น ไมว่่าจะเป็น เคร่ืองเกมส ์ของเล่นเด็ก 
โมเดล เส้ือผา้ หนังสือ รวมไปถึงของใชแ้ละอุปกรณอิ์เล็คทรอนิกต่างมากมาย อิสระใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิง

ต่ออยา่งจุใจ...สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ 

17.30 น. ออกเดินทางจาก นาริตะ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG677 

22.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปลี่ยน เป็นตน้  
 



อตัราค่าบริการส าหรบั 15 ทา่นข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลกูคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ  า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

เด็กทารก อายตุ  า่กว่า 2 ปี 

พกัเดี่ยว ช าระเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ)่ สว่นลดทา่นละ 

มีตัว๋แลว้ (เด็ก) สว่นลดทา่นละ  

109,800.- 

104,800.- 

98,800.- 

93,800.- 

20,700.- 

20,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

107,800.- 

102,800.- 

96,800.- 

91,800.- 

20,700.- 

20,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

108,800.- 

103,800.- 

97,800.- 

92,800.- 

20,700.- 

20,000.- 

20,000.- 

16,000.- 

 

กรณีออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 5000 บาท 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ทา่น) 

เด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายตุ  า่กว่า 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

มีตัว๋แลว้ (เด็ก)  

1078 

1028 

968 

918 

200 

878 

878 

1078 

1028 

968 

918 

200 

878 

878 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 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  1,500,000.- 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 าระยอดทั้งหมดก่อนการ

เดินทางอยา่งน้อย 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   สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน 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 าเป็นหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

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 

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 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋

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. เม่ือท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ  าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจง้แลว้

ขา้งตน้ 


