
 
  

 
 
 

 
 

TOKYO FUJI FUKUSHIMA NIKKO 6D4N  
ซุปตาร์ ซากรุะ บ๊ิกไซส์ 

ก าหนดการเดินทางมีนาคม - เมษายน 2563 

 
โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เอก็ซ์ แอร์ไลน์ (XJ) 

ล่องเรือโจรสลดั ทะเลสาบ อาชิ  
ชมววิภูเขาไฟฟูจ ิณ หมูบ้านบ่อน า้ศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก 

ชมสะพานไม้ ชินเคยีว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น 
สักการะรับพลงับวก ณ ศาลเจ้าโทโชก ุ 

อลงัการความงามของปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน 



 
  

 
 
 

 
 

ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ริมแม่น า้คนันงจ ิเมืองฟุคุชิมะ 
ล่องเรือชม อ่าวมตัซึชิม่า 1 ใน 3 ววิที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผสัประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ 
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมยัเอโดะ หมู่บ้านโออุจ ิจุคุ 
นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาซาโอะ ชม ปิศาจหิมะ จูเฮียว 

ชมความน่ารักของสุนขัจิง้จอก 
อาบน า้แร่ธรรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด่ืมบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว อุณหภูม ิ  

16-21 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  
17-22 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  
20-25 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  
21-26 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  
22-27 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  
23-28 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  

27 มนีาคม-01 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  
28 มนีาคม-02 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  
29 มนีาคม-03 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  
30 มนีาคม-04 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  
31 มนีาคม-05 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  

04-09 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
05-10 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
06-11 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
07-12 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
08-13 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

13-18 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 35,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  
14-19 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 35,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  

16-21 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  



 
  

 
 
 

 
 

 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA 
X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ600   
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 
(น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

 

17-22 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  
18-23 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  
19-24 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  
20-25 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  
21-26 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  
22-27 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  
23-28 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  
24-29 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  
25-30 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  



 
  

 
 
 

 
 

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลดั ทะเลสาบอาชิ – การเรียนพธิีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  

 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อยแลว้ 
(เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 
 ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรับและจบั 
 เดินทางสู่ เมืองยามานาชิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ (Hakone) เมืองท่ีเต็มไป
ดว้ยแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมายท่ียงัมีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ข้ึนช่ือในเร่ืองออนเซ็น ฮาโกเน่เป็นเมืองท่ียงั
มีภูเขาไฟท่ียงัไม่ปะทุหลงเหลืออยู ่และท่ีส าคญัคือแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่งสามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดน้ัน่เอง น า
ท่าน ล่องเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้ท่านได้
ล่องเรือชมความงามของทศันียภาพสองขา้งทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกดว้ย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
จากนั้นสัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1.10 ชัว่โมง) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุก
ขั้นตอนนั้นลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยงัเปิด
โอกาสให้ท่านไดมี้ส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และจากนั้นให้ท่านไดอิ้สระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
จากนั้ นเ ดินทางสู่  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 
(Oshino Hakkai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที)  เป็นในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นจุด
ท่องเท่ียวส าคญัอีกสถานท่ีหน่ึง โดยมีวิวภูเขา
ไฟฟูจิสีขาวตัดกับพ้ืนหลังสีฟ้า และใบไม้
เปล่ียนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพท่ีสวยงาม
มาก  โ อ ชิ โนะฮัก ไก เ ป็น หมู่ บ้า น เ ล็ก ๆ 
ประกอบดว้ยบ่อน ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้ าทั้ง 8 น้ี
เป็นน ้ าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี 
ท าใหน้ ้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก และซุม้รอบๆบ่อ ท่ีขายทั้งผกั ขนม
หวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรม 

ค า่         อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ที่พกั  HOTEL GREEN TOWER MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั   



 
  

 
 
 

 
 

วนัที่สาม เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคยีว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ปราสาทสึรุงะ – ชมซากุระ ณ แม่น า้คนันงจ ิ- เมืองฟุกุชิมะ 

   เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 จากนั้นเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นทิวเขาในจงัหวดัโทชิกิ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างประเทศ มีรีสอร์ท
น ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียง ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาตินิกโก เป็นท่ีตั้งของน ้ าตกและ
เส้นทางชมทิวทศัน์ท่ีกล่าวกนัว่าสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นมีช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ืองความสวยงามของวดัและ
ศาลเจา้ต่างๆท่ี ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชม 
สะพานชินเคยีว (Shinkyo Bridge) ตั้งอยู ่ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซงั เป็น 1 ใน 
3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ร่วมกบัสะพานคินไตเคียว ท่ีอิวาคูนิกบัสะพานซารุฮาชิ ท่ียามานาชิ  
สะพานชินเคียวเป็นสะพานโคง้สีแดง ทอดขา้ม แม่น า้ไดยะ (Daiya river) ตรงเชิงปากทางข้ึนสู่แหล่งมรดกโลก มี
ความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบัน ้ าประมาร 10 เมตร สร้างจากไม ้โดยมีเสาหินรองรับน ้ าหนกั สมยัก่อน
สะพานน้ีใชเ้ฉพาะเจา้นายชั้นสูงหรือเช้ือพระวงศเ์ท่านั้นในการขา้มแม่น ้ าไดยะ (ไม่รวมค่าข้ามสะพาน มค่ีาใช้จ่าย
เพิม่เตมิท่านละ 300 เยน) 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจา้โทโชกุนั้นก็เป็นศาลเจา้ท่ีมีความส าคญัต่อนิกโกแ้ละต่อ
ญ่ีปุ่นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาว่า อเิอยาสุ ซ่ึงเป็นโชกุนท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น รวมถึง
ท่ีน่ียงั มกีารอัญเชิญดวงวญิญาณอกีสองดวงคือโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ไดเมยีวคนส าคัญ และมินาโมโตะ โยริโตโมะ ผู้ที่
จดัตั้งรัฐบาลทหาร มาสถิตย์ ณ ที่แห่งนี้ด้วย ศาลเจา้นิกโกโ้ทโชกุ ไดรั้บการรับรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนส
โก้ บริเวณทางเขา้มีแผ่นหินจารึกตัวอกัษรว่า โทโชกุและโทริอิ หินขนาดใหญ่มหึมาตั้ งอยู่ เป็นจุดรับพลงัท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจ้ามีประติมากรรมสวยงามจ านวนมาก ทั้ง เจดีย์ห้าช้ัน สีสัน
สวยงาม มีความสูงถึง 36 เมตร ท่ีใตห้ลงัคาชั้นแรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเป็น ประตมิากรรมลงิสาม
ตัว ท่ีแสดงความหมายว่าไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังส่ิงท่ีไม่ดี นอกจากน้ียงัประติมากรรม แมวนอน ท่ีถูกก าหนดให้เป็น
สมบติัแห่งชาติของญ่ีปุ่น อยูท่ี่ประตูซากาชิตะมง ซ่ึงแมวนอนนั้นส่ือถึง สนัติภาพ นัน่เอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  



 
  

 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตวัเมือง
ท่ียงัคงสัมผสัไดถึ้งกล่ินอายของยุคสมยัโบราณ นอกจากน้ีไอสุยงัมีมนต์เสน่ห์เร่ืองของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3.10 ชัว่โมง) อีกดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่ง
เดียวท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของญ่ีปุ่นไว ้ปราสาทหลงัคาสีเเดงอนัเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามทัซึ ตั้งอยูไ่ม่
ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิมมีช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1384 โดย
ตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าให้ปราสาทเสียหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจาก
ปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ียงัท้ิงร่องรอยของเหล่า
นักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญ่ีปุ่น ท่ีได้เลือกปลิดชีพตัว เองลง ณ สถานท่ีน้ี น าท่านเดินทางสู่ แม่น ้าคันนงจิ 
(KannonJi River) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) จุดชมซากุระเล่ืองช่ือ ท่ีเต็มไปดว้ยตน้โซเมโยชิโนะซากุระ
และชิดาเระซากุระ ท่ีตั้งขนาบแม่น ้ าคนันงจิกว่า 1 กิโลเมตรเป็นอุโมงคย์าว ในช่วงท่ีดอกซากุระบานสะพร่ังจะท าให้
ดูยอ้มสีแม่น ้ ากลายเป็นสีชมพูระเร่ือ และในเวลากลางคืนจะมีการแสดงไฟประดบัหลากสีท่ีช่วยเพ่ิมสเน่ห์ของดอก
ซากุระในยามค ่าคืนอีกดว้ย  
(โดยปกติซากรุะที่ฟุคชิุมะจะบานช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนถงึกลางเดือนเมษายน และอาจมีการเปลีย่นแปลงได้

ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณทีี่เช็คแล้วซากรุะยงัไม่บาน สงวนสิทธ์ิปรับไปเที่ยวที่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ แทน!! 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ท่ี
ภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ีชมซากุระ และ
ใบไมเ้ปล่ียนสี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  
 



 
  

 
 
 

 
 

ค า่         อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ที่พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผวิพรรณสวยงาม
และช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัที่ส่ี   หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกซาโอะ – กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ - เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมตัสึชิมะ – วดัโกได
โดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสึอนิ - ช้อปป้ิงถนนคลสิโร้ด 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.10 ชม.) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนกัจ้ิงจอกหลายหลายสายพนัธ ์หลากสี ท่ีญ่ีปุ่น
นั้นเช่ือว่าจ้ิงจอกเป็นผูส่้งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ ท่ีน่ีแบ่งออกเป็นสองโซน คือ
โซนสตัวท่ี์อยูใ่นกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนขัจ้ิงจอก ซ่ึงสามารถให้อาหารได ้กบัโซนเปิดท่ีมีจ้ิงจอกเดินไป
มา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตวันุ่มของสุนขัจ้ิงจอกตามอธัยาศยั ข้อควรระวัง เน่ืองจากสุนขัจ้ิงจอกถึงจะ
เป็นแบบเล้ียง แต่บางตวัยงัมีสญัชาติญาณเดิมอยู ่ดงันั้น ควรปฏิบติัตามคู่มือการท่องเท่ียวท่ีทางเจา้หนา้ท่ีของหมู่บา้น
แจกให้อย่างเคร่งครัด และหากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผสัตวัสุนัขจ้ิงจอกจะต้องแจ้งเจา้หน้าท่ีหรืออยู่ในสายตา
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นภูเขาไฟท่ีตั้งอยูเ่ป็นแนว
กนัพรมแดนระหว่าง ยามากาตะ กบั มิยางิ เป็นจุดหมายปลายทางหลกัของนักท่องเท่ียวในการมาชมทศันียภาพอนั
งดงามตลอดทั้งปี  
น าท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ท่ีจะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ 
การนั่งกระเชา้เคเบ้ิลอนัแสนสบายน้ีถือเป็นอีกประสบการณ์ท่ียอดเยีย่ม ท่ีจะท าให้คุณไดส้ัมผสักบัทศันียภาพของ
ธรรมชาติท่ีอยู่ตรงหน้าท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงฤดูกาล ตั้งแต่กอ้นหิมะท่ีปกคลุมตน้ไมใ้นช่วงหน้าหนาว สู่



 
  

 
 
 

 
 

ทอ้งฟ้าอนัสดใสในช่วงหนา้ร้อน ไปจนถึงพืชพรรณเขียวขจีในฤดูใบไมผ้ลิ แปรเปล่ียนไปเป็นสีน ้ าตาลแดงในฤดู
ใบไมร่้วง  
***หมายเหตุ หมู่บา้นสุนัขจ้ิงจอก ปิดทุกวนัพุธ ยกเวน้เดือนกุมภาพนัธ ์เปิดท าการทุกวนัไม่มีวนัหยดุ ดงันั้น ส่งผล
ให ้โปรแกรมวนัท่ี 22-27 มีนาคม, 29 มีนาคม-03 เมษายน 05-10  เมษายน และ 19-24 เมษายน 2563 ไม่สามารถเขา้
ชมสุนขัจ้ิงจอก ณ หมู่บา้นน้ีได ้ ดงันั้น สงวนสิทธ์ิ ปรับไปเก็บสตรอเบอร่ีแทน  
น าท่าน เก็บสตรอเบอร่ี (Strawberry Pick up) สดๆ ลูกโตสีแดง หอมหวาน จากไร่ ณ เมืองฟุกุชิมะ อิสระใหท่้าน
เก็บและชิมสตรอเบอร่ีไม่อั้นตามอธัยาศยัเป็นเวลา 30 นาที จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

>>เฉพาะ 4 period นี ้เท่านั้น ไปเกบ็สตรอเบอร่ีแทนไปชมสุนัขจิง้จอก<< 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5)  

เดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวดัมิยางิ และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดของภูมภิาคโทโฮคุ ไดรั้บฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทัว่เมืองท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไม้
ใหญ่ร่มร่ืน เซนไดมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม ห้างสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง 
และร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อล่องเรือเฟอรร่ี
เพือ่ชม อ่าวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น (Nihon Sankei) 
เป็นอ่าวท่ีเต็มไปดว้ยเกาะหินเลก็ๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเลก็ๆน้ียงัมีตน้สนญ่ีปุ่นข้ึนอยูด่ว้ยท า
ใหเ้กิดภาพท่ีแปลกตา ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาที  
จากนั้น วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจาก ตั้งอยูใ่น
ต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท าให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างข้ึนในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐาน
ของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆท่ี์ก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ โดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 
33 ปี  
เดินทางสู่ วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิด
ทองและเพน้ทสี์ประตูบานเล่ือนไวอ้ยา่งสวยงาม ก่อตั้งคร้ังแรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลง
ใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถ ้าต่างๆท่ี อดีตเคยเป็นสถานท่ีท าสมาธิ 
ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกนันกั  
น าท่านเข้าชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแห่งน้ีรู้จักคุน้เคยกันในช่ือ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอก
กุหลาบตะวนัตกท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วดัสร้าง
ข้ึนในปี 1646 เพ่ือไวทุ้กข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาท่ีเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมี
สวนมอสและหินตั้งอยู ่และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซีดาร์ส าหรับนัง่ท าสมาธิ บริเวณพ้ืนท่ีวดัเป็นท่ีตั้งของหลุมฝัง



 
  

 
 
 

 
 

ศพ และรูปป้ันของขุนนางดาเตะหนุ่มข่ีมา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองค์รักษ์ผูภ้กัดีท่ีปลิดชีพตายตามไป เดินทาง  กลับสู่
เมืองเซนได  
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ถนนสายช็อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของเมือง มีสินคา้ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารทอ้งถ่ินหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส์ ไปจนถึงแบรนด์
เนมระดบัไฮเอนด ์อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่          อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ที่พกั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั   
 

วนัที่ห้า  เมืองยูโนะคาม ิออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคาม ิ- หมู่บ้านโออุจ ิจูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - นาริตะ 

   เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  3 ชัว่โมง) เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวดัฟูกุชิมะ ท่ีเดินทางไดค่้อนขา้งสะดวกเพราะอยูติ่ดกบั สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami 
Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่นท่ีมีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ี ปุ่นโบราณ !!!
ไฮไลท์ อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการแช่เทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ท่ีสถานีแห่งน้ี  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บา้นโบราณท่ีอดีตเคย
เป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ 
เรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ในอดีตสมยัเอโดะ 
การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งท่ีพกั ตั้งขนาบขา้งถนนหลกัท่ีมีช่ือว่าถนนชิโมสึเคะ 
ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
เขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะ
ใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านอาหารและท่ีพักแบบญ่ีปุ่นเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี   



 
  

 
 
 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)  
 เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เป็นความสวยงามท่ี
ธรรมชาติสร้างข้ึน โดยหนา้ผาริมแม่น ้ าโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน ้ าท่ีไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็น
ลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิน่ของไอสึ แปลว่า หน้าผา และดว้ยรูปร่าง
หน้าตาของหน้าผาชนัๆ ท่ีดูคลา้ยกบัเจดีย ์จึงเป็นท่ีมาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย ์จากนั้นน าท่าน
เดินทางกลบัสู่เมืองนาริตะ เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย   
ที่พกั NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั   
 

วนัที่หก  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ส าหรับลกูค้าท่านทีไ่ม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน  หกัค่าตัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทัวร์ 

*ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น* 
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟล์ทอนิเตอร์เกดิเทีย่วบินล่าช้า ทางบริษทัจะรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศที่
เป็นสายการบนิเครือเดยีวกนักบัไฟล์ทอนิเตอร์ และรบกวนแจ้งพนกังานขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตัว๋ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์  :  รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    



 
  

 
 
 

 
 

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายืน่ร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการยืน่ร้องขอวีซ่า 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ  านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ค่าทิปมคัคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

เดินทางขึน้ต า่ 34 ท่าน หากต ่ากว่าก  าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะ
เดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ
เล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เต็มจ  านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก  าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอเีมล์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริปใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ



 
  

 
 
 

 
 

สงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอนัเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋ว
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่
มัน่ใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั ได้เงินคืนทั้งหมด 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนั ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ได้ค่าทัวร์คืน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มกีารการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรง หรือ
โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มกีารคืนเงินทุกกรณ ีทั้งมดัจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัตกิารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณทีี่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  



 
  

 
 
 

 
 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิอาจเพ่ิม

เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็น
หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 


