
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI 6D4N  
ซุปตาร์ เหมาล า 5 

ก าหนดการเดินทางเดือน 19-24 กมุภาพธ์ั 2563 
 

 
 

โดยสายการบนิ Charter Flight เช่าเหมาล า 
แอร์เอเซีย เอก็ซ์ แอร์ไลน์ (XJ) 
ชมความน่ารักของสุนขัจิง้จอก  

ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ 
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมยัเอโดะ หมู่บ้านโออุจ ิจุคุ 

อศัจรรย์ความงดงามของธรรมชาต ิณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ 
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

เล่นสก ีณ ลานสกฟูีจเิทน็ พร้อมชมววิภูเขาไฟฟูจ ิเป็นฉากหลงั 
นมสัการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ วดัอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกบัโตเกยีวสกายทรี 
ล่องเรือชม อ่าวมตัซึชิม่า 1 ใน 3 ววิที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

ช้อปป้ิงจุใจ โอไดบะ โตเกยีว และถนนคลสิโร้ด เซนได 
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน า้แร่ธรรมชาต ิ 

FREE WIFI ON BUS 
มนี า้ด่ืมบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ควรเช็คในใบนดัหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 63      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

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

วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 63      สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกยีวสกายทรี (ณ จุดถ่ายรูป) – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น+บุฟ
เฟ่ต์ขาปู 

02.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ602 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

  (น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 
**ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ อุณหภูม ิ  

19-24 กุมภาพนัธ์ 2563 BUS1 19,888.- 8,900.- 34+1 8°C - 15°C  

19-24 กุมภาพนัธ์ 2563 BUS2 19,888.- 8,900.- 34+1 6°C - 13°C  

19-24 กุมภาพนัธ์ 2563 BUS3 19,888.- 8,900.- 34+1 6°C - 13°C  

19-24 กุมภาพนัธ์ 2563 BUS4 19,888.- 8,900.- 34+1 6°C - 13°C  

19-24 กุมภาพนัธ์ 2563 BUS5 19,888.- 8,900.- 34+1 6°C - 12°C  



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

10.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อยแลว้ 
(เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) 
 ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรับและจบั 

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว น าท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa 
Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบั
ถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร 
ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟ
ยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมี
ช่ือว่า  ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า ถนนนากามเิซะ 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ี
ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ หอคอยโตเกยีวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่
รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองยามานาชิ (Yamanashi) น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (1) พเิศษ!! อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ต์ขาปู  
พกัที่ SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั   

จากนั้นใหท่้านไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้ าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม
และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 63     ฟูจเิท็น สกรีีสอร์ท – ววิภูเขาไฟฟูจ ิ(บริเวณลานสก)ี – พธิีชงชาญี่ปุ่น – โตเกยีว – ช้อปป้ิงโอไดบะ – ไดเวอร์
ซิตี ้- เมืองฟุคุชิมะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านสมัผสัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี ฟูจเิท็น สกรีีสอร์ท (Fujiten Ski)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) 
ลานสกีและท่ีพกัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้มัผสักบัหิมะ อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการล่ืนไถลดว้ยสกี 
เลือกสนุกกบัสโนวบ์อร์ด หรือต่ืนเตน้ไปกบัการนัง่รถเล่ือนหิมะ ณ ลานสกีแห่งน้ี ท่านสามารถด่ืมด ่ากบัทศันียภาพ
ท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะท่ีดูแลว้สะอาดตาอย่างยิ่ง และในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกบัวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount 
Fuji) สญัลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมา



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

ให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร์ไม่
รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นกจิกรรมต่างๆ) 

 

**หมายเหตุ: หากสภาพอากาศและการจราจรไม่เอื้ออ านวย สงวนสิทธิ์ ปรับสถานที่เล่นสกีหรือปรับรายการ
ท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม  
จากนั้นสมัผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น นัน่ก็คือ การเรียนพธิีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 
นาที)   โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอน
นั้นลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอยา่งเดียว ยงัเปิดโอกาสให้
ท่านไดมี้ส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และจากนั้นใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโตเกยีว ชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  คือเกาะท่ีสร้างข้ึนไวเ้ป็นแหล่งช้อปป้ิง และ
แหล่งบนัเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีช่ือเสียงและเป็นท่ี
นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่
มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนท่ีสีเขียว ไดเวอร์ซิตี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้ง
ดงัอีกห้างหน่ึง ท่ีอยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนต์กนัดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ่มาก 
ในบริเวณหา้ง ก็จะมีร้านคา้ส าหรับคอกนัดั้ม อยา่งเช่น กนัดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนิทรรศกาล
กนัดั้ม ก็ตอ้งไปท่ี กนัดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซ่ึงอยูใ่นบริเวณหา้ง ไดรเวอร์ซิต้ี  



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยูท่ี่ภูมิภาคโท
โฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ีชมซากุระ และใบไมเ้ปล่ียน
สี เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   

ค า่          อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ที่พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั   

จากนั้นใหท่้านไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้ าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม
และช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 63     หมู่บ้านสุนัขจิง้จอกซาโอะ – เมืองเซนได – ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมตัสึชิมะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินั
จ ิ-  วดัเอนสึอนิ – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงถนนคลสิโร้ด  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.10 ชัว่โมง) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนกัจ้ิงจอกหลายหลายสายพนัธ์ หลากสี ท่ี
ญ่ีปุ่นนั้นเช่ือว่าจ้ิงจอกเป็นผูส่้งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์ ท่ีน่ีแบ่งออกเป็นสอง
โซน คือโซนสัตวท่ี์อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนัขจ้ิงจอก ซ่ึงสามารถให้อาหารได ้กบัโซนเปิดท่ีมี
จ้ิงจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตวันุ่มของสุนขัจ้ิงจอกตามอธัยาศยั ข้อควรระวงั เน่ืองจากสุนขั
จ้ิงจอกถึงจะเป็นแบบเล้ียง แต่บางตวัยงัมีสญัชาติญาณเดิมอยู ่ดงันั้น ควรปฏิบติัตามคู่มือการท่องเท่ียวท่ีทางเจา้หนา้ท่ี
ของหมู่บา้นแจกใหอ้ยา่งเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสมัผสัตวัสุนขัจ้ิงจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีหรืออยู่ใน
สายตาเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของตวันกัท่องเท่ียวเอง  
เดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดของภูมภิาคโทโฮคุ ไดรั้บฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทัว่เมืองท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไม้
ใหญ่ร่มร่ืน เซนไดมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม ห้างสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง 
และร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ  
จากนั้นน าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
สร้างข้ึนในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างข้ึนส าหรับป้องกนัเมือง ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไป
ดว้ยแม่น ้ า ภูเขาและป่าซ่ึงยงัคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แมปั้จจุบนัเหลือเพียงเศษซาก แต่ก  าแพงหินและประตูนั้น
ไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่อีกคร้ัง จากท าเลท่ีตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมือง
เซนไดได ้
 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4)  
อีกมากมายน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  เพื่อ
ล่องเรือเฟอรร่ีเพื่อชม อ่าวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น 
(Nihon Sankei) เป็นอ่าวท่ีเต็มไปดว้ยเกาะหินเล็กๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียงัมีตน้สน
ญ่ีปุ่นข้ึนอยูด่ว้ยท าใหเ้กิดภาพท่ีแปลกตา 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 ภายในอาคารมีการลง
รักปิดทองและเพน้ทสี์ประตูบานเล่ือนไวอ้ยา่งสวยงาม ก่อตั้งคร้ังแรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และไดถู้ก
ดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะได้
เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเขา้ห้องโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถ ้าต่างๆท่ี อดีตเคยเป็น
สถานท่ีท าสมาธิ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกนันกั  
น าท่านเข้าชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแห่งน้ีรู้จักคุ ้นเคยกันในช่ือ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอก
กุหลาบตะวนัตกท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วดัสร้าง
ข้ึนในปี 1646 เพ่ือไวทุ้กข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาท่ีเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมี
สวนมอสและหินตั้งอยู ่ และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซีดาร์ส าหรับนัง่ท าสมาธิ บริเวณพ้ืนท่ีวดัเป็นท่ีตั้งของหลุมฝัง
ศพ และรูปป้ันของขุนนางดาเตะหนุ่มข่ีมา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษผ์ูภ้กัดีท่ีปลิดชีพตายตามไป 
 อิสระชอ้ปป้ิง ดิวตีฟ้รี (Duty Free) ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา้ น ้ าหอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั เดินทาง  
กลับสู่เมืองเซนได จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ถนนสายช็
อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง มีสินคา้ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารทอ้งถ่ินหรือฟาสตฟู้์ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส์ 
ไปจนถึงแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่          อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ที่พกั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั   
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 63      เมืองฟุคุชิมะ – ทะเลสาบอนิะวะชิโระ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ออนเซน
เท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองฟุคุชิมะ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นทะเลสาบใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่น  เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู ่ จึงไม่มีส่ิงชิวิตใดๆ อาศยั
อยู่ใต้น ้ าได้ น ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีจึงมีความใสจนไดรั้บฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือ เทนเคียวโค 
(Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝงูหงส์อพยพมาอาศยักนัอยมูากมาย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตวัเมือง
ท่ียงัคงสัมผสัไดถึ้งกล่ินอายของยุคสมยัโบราณ นอกจากน้ีไอสุยงัมีมนต์เสน่ห์เร่ืองของออนเซ็น อีกดว้ย น าท่าน
ถ่ายรูปหน้า ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็น
เพียงแห่งเดียวท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของญ่ีปุ่นไว ้ปราสาทหลงัคาสีเเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามทัซึ 
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิมมีช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างข้ึนในปี ค.ศ.
1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผน่ดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสียหายหนกัและไดม้ีการบูรณะและปรับ
จากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ียงัท้ิงร่องรอยของ
เหล่านกัรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญ่ีปุ่น ท่ีไดเ้ลือกปลิดชีพตวัเองลง ณ สถานท่ีน้ี **ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าปราสาท หาก
ลูกค้าสนใจเข้าชมด้านใน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 410 เยน**  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ณ ภัตตาคาร (6)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที)บา้นโบราณท่ีอดีตเคย
เป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ  
เรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ในอดีตสมยัเอโดะ 
การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งท่ีพกั ตั้งขนาบขา้งถนนหลกัท่ีมีช่ือว่าถนนชิโมสึเคะ 
ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

เขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะ
ใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านอาหารและท่ีพกัแบบญ่ีปุ่นเพ่ือดึงดูด
นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี 
เดินทางสู่ เมืองยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเลก็ๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัฟูคุชิมะ ท่ีเดินทางได้
ค่อนขา้งสะดวกเพราะอยูติ่ดกบั สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
15 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่นท่ีมีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท์ 
อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการแช่เทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ท่ีสถานีแห่งน้ี  
เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นความสวยงามท่ี
ธรรมชาติสร้างข้ึน โดยหน้าผาริมแม่น ้ าโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน ้ าท่ีไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็น
ลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิน่ของไอสึ แปลว่า หน้าผา และดว้ยรูปร่าง
หนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ท่ีดูคลา้ยกบัเจดีย ์จึงเป็นท่ีมาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนา้ผารูปเจดีย ์ 
จากนนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่          อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย 
ที่พกั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั   
 

วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 63       สนามบินฟุคุชิมะ - สนามบินดอนเมือง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
  หลงัอาหารน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ฟุคุชิมะ  
11.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ825 
16.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 

ไม่รับจอยแลนด์ 

 
*ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น* 

** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟล์ทอนิเตอร์เกดิเทีย่วบินล่าช้า ทางบริษทัจะรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศที่
เป็นสายการบนิเครือเดยีวกนักบัไฟล์ทอนิเตอร์ และรบกวนแจ้งพนกังานขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตัว๋ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์   รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 
ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนั
เดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 
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 กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท ส าหรับการยืน่ร้องขอวีซ่า 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ  านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× ค่าทิปมัคคเุทศก์, 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  
 มัดจ 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 พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์  

• ส่งรายช่ือส ารองที่นั่ง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง
ท่องเที่ยวทริปใด, วนัที่ใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋
เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ 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 หรือกรุ๊ปที่มกีารการันตค่ีามดัจ าที่พกัโดยตรง หรือ
โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มกีารคืนเงินทุกกรณ ีทั้งมดัจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย
ส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผู ้
เดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
➢ กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
➢ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

➢ กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

➢ ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ 
ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั 
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองห้าม
เดินทาง 

➢ กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น

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

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ  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 มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณทีี่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

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

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  



 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก  ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

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

เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ
เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


