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23.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 อาคาร 1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเชีย 

เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร (แนะน าใหโ้หลดของที่ไม่

จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร่ือง) 

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อน

เวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

วนัทีส่อง สนามบินฟคุุชิมะ  –  เมืองนิกโก ้– สะพานชินเคียว – ศาลเจา้โทโชก ุ- เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟคุุชิมะ 

02.10 น.  บนิลดัฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที่ยวบนิที ่XJ824 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง ** 

10.30 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากน าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋า

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาท่ีญี่ปุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***

ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและ

จบั*** แลว้น าท่านเดินทางสู่ จากนัน้เดนิทางสู่ นิกโก ้(Nikko) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในทวิเขาในจงัหวดัโทชิก ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไป

ทางทศิเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ มรีีสอรท์น า้พุ

รอ้นที่มชีื่อเสียง ทิวเขาทางตะวนัตกของเมอืงเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินิกโก เป็นที่ต ัง้ของน า้ตกและเสน้ทางชมทิวทศันท์ี่

กล่าวกนัว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นมชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรื่องความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆที่ ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็น

มรดกโลกจากยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(1) 

บ่าย น าท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซงั เป็น 1 ใน 3 

ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น ร่วมกบัสะพานคินไตเคียว 

ทีอ่วิาคูนิกบัสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิเคียวเป็นสะพาน

โคง้สแีดง ทอดขา้ม แม่น า้ไดยะ (Daiya river) ตรงเชิงปากทางขึ้น

สู่แหลง่มรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบั

น า้ประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม  ้โดยมีเสาหินรองรบัน า้หนัก 

สมยัก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูงหรือเชื้อพระวงศเ์ท่านัน้ใน

การขา้มแม่น า้ไดยะ (ไม่รวมค่าขา้มสะพาน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม
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ท่านละ 300 เยน) จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกุนัน้ก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคญัต่อนิกโกแ้ละ

ต่อญี่ปุ่ นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาว่า อิเอยาสุ ซึ่งเป็นโชกุนที่มคีวามส าคญัต่อประวตัิศาสตรญ์ี่ปุ่ น รวมถงึที่นี่ยงั มกีาร

อญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคือโตโยโตม ิฮเิดโยช ิไดเมยีวคนส าคญั และมนิาโมโตะ โยริโตโมะ ผูท้ีจ่ดัตัง้รฐับาลทหาร มาสถติย ์

ณ ที่แห่งนี้ดว้ย ศาลเจา้นิกโกโ้ทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บริเวณทางเขา้มแีผ่นหนิจารึกตวัอกัษรว่า 

โทโชกุและโทริอ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาตัง้อยู่ เป็นจดุรบัพลงัที่มปีระวตัิศาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรม

สวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดียห์า้ช ัน้ สสีนัสวยงาม มคีวามสูงถงึ 36 เมตร ที่ใตห้ลงัคาชัน้แรกจะมปีระติมากรรมสบิสองราศี หรือจะ

เป็น ประติมากรรมลิงสามตวั ที่แสดงความหมายว่าไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟงัสิ่งที่ไม่ดี นอกจากนี้ยงัประติมากรรม แมวนอน  ที่ถูก

ก าหนดใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาตขิองญี่ปุ่น อยู่ทีป่ระตูซากาชติะมง ซึง่แมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-17.30 น. จากนัน้น าท่านสู่ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ (Yunishigawa Kamakura Festival) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 

ชัว่โมง) เขา้ชม กระท่อมหมิะ หรือ บา้นหมิะ ส าหรบัภาษาญี่ปุ่นเรียกกนัว่า คามาคุระ ถูกสรา้งขึ้นเพือ่ใหก้ลายเป็นสถานทีถ่่ายรูป โดย

ทีเ่มอืงนี้จะพเิศษกว่าตรงที่อื่นๆ คือ นอกเหนือจากไดช้มกระทิ่ชอมหมิะแลว้นัน้ ยงัถอืเป็นเป็นประเพณีฤดูหนาวของชาวยุนิชิงาวะ ที่

มรีะยะเวลาการจดังานตัง้แต่ช่วงปลายเดือนมกราคมถงึตน้เดือนมนีาคมของทุกปี (ปีนี้จดัขึ้นตัง้แต่วนัที่ 26 มกราคม – 03 มนีาคม 

2020) โดยจะมเีหล่าตุก๊ตาหมิะที่ถูกท าขึ้นจากไอเดียและฝีมอืตัง้แต่ของเด็กไปจนถงึผูสู้งอายุมาท าการตอ้นรบันกัท่องเที่ยว โดยใน

ระหว่างวนัสามารถเพลดิเพลนิไปกบัรถเลือ่น ส่วนในตอนกลางคืนจะมกีารจดุเทยีนมนิิคามากุระเรียงรายตามพื้นที่ริมน า้ ซึง่แสงไฟที่

สว่างท ัว่วิวทิวทศัน์ที่ปกคลุมดว้ยหิมะท าใหเ้กิดการแพร่ขยายของภาพทิวทศัน์ราวกบัอยู่ในความฝนัเลยทีเดียว  จากนัน้น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองฟคุุชิมะ (Fukushima) เมอืงที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ที่ภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ย

ธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากุระ และใบไมเ้ปลีย่นส ี  
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เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

 จากนัน้ใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติดขีึ้น 

วนัที่สาม  ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอรท์ - หมู่บา้นสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภณัฑโ์คเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ 

ล่องเรืออา่วมตัสชิึมะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ - ชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2)   

น าท่าน สมัผสัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอรท์ (Adatara Ski Resort) ตัง้อยู่บนเทอืกเขาอาดะตา

ระ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อสิระใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์การเล่นสนุกกบักิจจกรรมของฤดูหนาว อย่างเช่น การเล่น

กระดานเลือ่นทีไ่ถตวัลงมาบนเนินเขา หรือ การเลน่ห่วงยางเลือ่น เป็นตน้  อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการและดื่มด า่กบัทศันียภาพที่

ถูกปกคลุมดว้ยหิมะสีขาวโพลน ตามอธัยาศยั (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรบัเล่นกิจกรรมต่างๆ และส าหรบั

โปรแกรมลานสกอีาจมีการปรบัเปลี่ยนไปเล่นท่ีลานสานสกอีืน่ หรือปรบัไปโปรแกรมอืน่ได ้ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) น าท่าน

เดินทางสู่ หมู่บา้นสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) มี

อาณาบริเวณถงึ 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนกัจิ้งจอกหลายหลายสายพนัธ์ หลากส ีที่ญี่ปุ่ นนัน้เชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผูส้่งสารของ 

Inari Okami เทพเจา้ชินโตดา้นความอดุมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสตัวท์ี่อยู่ในกรง มที ัง้ แพะ แกะ กระต่าย มา้ 

สุนขัจิ้งจอก ซึ่งสามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดที่มจีิ้งจอกเดินไปมา อิสระใหท่้านชมความน่ารกั ขนฟูตวันุ่มของสุนขัจิ้งจอกตาม

อธัยาศยั ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสุนขัจิ้งจอกถงึจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตวัยงัมสีญัชาติญาณเดิมอยู่ ดงันัน้ ควรปฏบิตัิตามคู่มอืการ

ท่องเที่ยวที่ทางเจา้หนา้ที่ของหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครดั และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสมัผสัตวัสุนขัจิ้งจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่

หรืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ท ัง้นี้ เพือ่ความปลอดภยัของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(3) 

บ่าย น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์คเคชิ (Kokeshi Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นพพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงตุก๊ตาโคชิ จาก

จงัหวดัต่างๆ ทัว่ภูมภิาคโทโฮคุ ซึง่แต่ละตวัจะมรูีปทรงและการออกแบบทีแ่ตกต่างกนั โดยมตี านานอยู่ว่า คู่สามภีรรยาคู่หนึ่งสูญเสีย

ลูกสาวไป จึงสรา้งตุก๊ตาโคเคชขิึ้นมาเพือ่เป็นตวัแทนของลูกสาวของตวัเอง ดงันัน้ ญี่ปุ่ นเชื่อว่าจึงเป็นเครื่องราง ช่วยปกป้องบา้นจาก

ไฟไหม ้ใชข้บัไลภู่ตผ ีและช่วยบนัดาลใหพ้ชืผลอดุมสมบูรณ์ ภายในพพิธิภณัฑ ์ตุก๊ตาโคเคช ิมเีอกลกัษณ์ที่บ่งบอกถงึประเทศญี่ปุ่ น 

ปจัจุบนันิยมซื้อไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของที่ระลกึ ท่านสามารถเลอืกซื้อหาหรือจะทดลองวาดตุ๊กตาเองไดต้ามอธัยาศยั (การ

วาดตุก๊ตามีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร)์เดนิทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมิยาง ิและยงัเป็น

เมอืงทีม่คีวามเจริญและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของภูมภิาคโทโฮคุ ไดร้บัฉายาว่า เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทัว่เมอืง

ที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมสีถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัหลากหลายทัง้ปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง 

และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อีกมากมาย อิสระชอ้ปป้ิง ดิวต้ีฟรี (Duty Free) ใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ท ัง้ เสื้อผา้ น า้หอม 

ต่างๆ ตามอธัยาศยั เดินทางสู่ ท่าเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อล่องเรือเฟอรร่ี
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เพื่อชม อ่าวมตัซึชิมะ (Matsushima Bay) ที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ววิที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่

เต็มไปดว้ยเกาะหนิเลก็ๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเลก็ๆนี้ยงัมตีน้สนญี่ปุ่นขึ้นอยู่ดว้ยท าใหเ้กิดภาพทีแ่ปลกตา ใช ้

เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาท ีจากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ 

เนื่องจาก ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งนี้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมตัสชึิมะ ถูกสรา้งขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐาน

ของพระพทุธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท์ี่ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ โดยรูปปัน้จะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี ใกล ้ๆ กนั 

อิสระใหท่้านชม วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนที่มชีื่อเสียงที่สุดในภูมภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรกัปิดทอง

และเพน้ทส์ปีระตูบานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตัง้คร ัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวดันิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วง

สมยัคามาคูระ วดัแห่งนี้ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมอืงมตัสชึมิะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สอง

ขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซดีาร์ และถ า้ต่างๆที่ อดีตเคยเป็นสถานที่ท าสมาธิ ปจัจุบนัเต็มไปดว้ยรูปปัน้ต่างๆ ไม่ไกลกนันกั (ไม่

รวมค่าเขา้ชม) ใกล ้ๆ กนัท่านสามารถเขา้ชม วดัเอนสึอนิ (Entsuin Temple) วดัแห่งนี้ รูจ้กัคุน้เคยกนัในชื่อ วดัแห่งกุหลาบ มกีาร

วาดรูปดอกกุหลาบตะวนัตกที่ว่ากนัว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป  วดัสรา้งขึ้นในปี 

1646 เพื่อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสยีชีวติเมื่ออายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วดัมสีวนมอสและหนิตัง้อยู่ 

และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซดีารส์  าหรบันัง่ท าสมาธิ บริเวณพื้นที่วดัเป็นที่ต ัง้ของหลุมฝงัศพ และรูปปัน้ของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่มา้

ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์กัษผู์ภ้กัดีที่ปลดิชีพตายตามไป (ไม่รวมค่าเขา้ชม) เดินทาง  กลบัสู่เมอืงเซนได จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนค

ลิสโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ถนนสายช็อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมอืง มสีินคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่

อาหารทอ้งถิน่หรือฟาสตฟ์ู้ ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

วนัที่สี่  ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บา้นโออจุิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเทา้ ณ สถานีรถไฟ   

ยูโนะคามิ– หนา้ผาโทโนะเฮทสรึิ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสรึุงะ (ดา้นนอก) - ทะเลสาบอนิะวะชิโระ 

จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี สรา้งขึ้นในปี 1600 

โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึ้นส าหรบัป้องกนัเมอืง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น า้ ภูเขาและป่าซึ่งยงัคงอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติ แมป้จัจุบนัเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนัน้ไดร้บัการบูรณะขึ้นใหม่อีกครัง้ จากท าเลที่ต ัง้ของ

บริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ี่งดงามของเมอืงเซนไดได ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเลก็ๆ ที่มชีื่อเสียงของจงัหวดัฟูกุชิมะ ที่เดินทางไดค่้อนขา้งสะดวก
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เพราะอยู่ติดกบั สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่ นที่มี

อาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอธัยาศยั ณ จดุออนเซน

เทา้ที่สถานีแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโออจุิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาท)ี บา้นโบราณที่อดีต

เคยเป็นเมอืงส าคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มงุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกนั

สองฝัง่กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ในอดีตสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่

สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้ เป็นเสมอืนแหล่งที่พกั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัที่มชีื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเสน้นี้ เคยเป็นเสน้ทางหลกัใน

การคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นเขตอนุรกัษส์ิ่งปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิซึง่

ในปจัจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุไดร้บัการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลึก รา้นคา้ขายสิ นคา้พื้นเมือง 

รา้นอาหารและทีพ่กัแบบญี่ปุ่นเพือ่ดงึดูดนกัท่องเทีย่ว ปจัจบุนัมนีกัท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี   

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย  เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสรา้งขึ้น โดย

หนา้ผาริมแม่น า้โอคาวะนี้ ถูกกดัเซาะโดยน า้ทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อน

เป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทิวทศัน์ที่สวยงาม ชื่อ โท

โนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และดว้ยรูปร่าง

หนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ที่ดูคลา้ยกบัเจดีย ์จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะ

เฮทสรึิ หรือ หนา้ผารูปเจดยี ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) 

เป็นเมอืงที่เต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตวัเมอืงที่ยงัคงสมัผสัไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมยัโบราณ นอกจากนี้

ไอสุยงัมมีนตเ์สน่หเ์รื่องของออนเซ็น อีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปหนา้ ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพยีงแห่งเดยีวที่ยงัคงเอกลกัษณ์ด ัง้เดิมของญี่ปุ่นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แห่ง

เมอืงไอสุวาคามทัซึ ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิมมชีื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ้นในปี 

ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 

1611 ท าใหป้ราสาทเสียหายหนกัและไดม้ีการบูรณะและปรบั

จากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! 

ปราสาทแห่งนี้  ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยงัทิ้งร่องรอยของเหล่า

นกัรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญี่ปุ่ น ที่ไดเ้ลอืกปลดิชีพตวัเองลง 

ณ สถานที่นี้ **ราคาน้ีไม่รวมค่าเขา้ปราสาท หากลูกคา้สนใจ

เขา้ชมดา้นใน มีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่านละ 410 เยน**  น าท่าน

เดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอนัดบั 4 

ของประเทศญี่ปุ่ น  เกิดขึ้นจากการระเบดิของภูเขาไฟ มแีร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มสีิ่งชิวติใดๆ อาศยัอยู่ใตน้ า้ได ้น า้ในทะเลสาบ
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แห่งนี้จึงมคีวามใสจนไดร้บัฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถงึเดือน

เมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยูมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัที่หา้ สนามบินฟคุุชิมะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

  สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบินฟคุุชิมะ  

11.45 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ 825 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง ** 

16.55 น.     เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

  

ไมร่บัจอยแลนด ์

BUSINESS CLASS เพิม่ 15,000 บาท มเีพยีง 9 ทีน่ ัง่ตอ่พเีรยีดเทา่น ัน้ 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอรเ์อเซียเท่านั้น*  

** ทัง้น้ีหากสายการบินไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเท่ียวบินล่าชา้ ทางบริษทัจะรบัผิดชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเป็นสายการบิน

เครือเดียวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนักงานขายล่วงหนา้ก่อนท าการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย

FT-FKS XJ02A เท่ียวฟิน บินตรง The Best of  Fukushima 5 วนั 3 คืน โดย-XJ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2-3ท่าน เด็กอายุไม่เกนิ12ปีไม่เสรมิเตียง พกัเดี่ยว 

23 - 27 กมุภาพนัธ ์2563  18,888.- 18,888.- 8,900.- 

01 - 05 มีนาคม 2563  19,888.- 19,888.- 8,900.- 
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มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการที่ระบ ุรวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบ ุหรือเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ ค่าเบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่

มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศ

ญี่ปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์  านกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญี่ปุ่นประกาศใหย้ื่นวซี่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรบัการยื่นรอ้งขอวซี่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี า้หนกัเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

เดินทางข้ึนต า่ 34 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทาง

เรายนิดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่นการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป 

โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ   



FT-FKS XJ02A 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบช่ืุอพนักงานขายมาทางอเีมล ์

• สง่รายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, 

วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หากไม่ม ัน่ใจโปรด

สอบถาม 

เงื่อนไขยกเลกิการจอง : 

กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง หรือโดยการผ่ านตวัแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการ

คืนเงนิทกุกรณี ทัง้มดัจ า หรือค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อ

การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหว่างทีพ่  านกัในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่  านกัในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  

2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านกัระยะส ัน้ 
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3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบตัิที่จะ

ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจาก

ความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรม

จดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั   โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้ โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง มฉิะนัน้บริษทัฯไม่

สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของผูจ้ดั

ก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพจิ ารณาใน

การตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท า

ทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ 

แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิง

แต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้ง

เร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 ขวด 
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15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

 


