
FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N  

ซุปตาร์ เหมาลำ 8 

กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม 2563 

 
โดยสายการบิน Charter Flight เช่าเหมาลำ 

แอร์เอเซีย เอ็กซ์ แอร์ไลน์ (XJ) 
ไฮไลท์!! น้ำตกเคกอน นำ้ตกท่ีสวยท่ีสุดหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่น 

สักการะรบัพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชก ุ

อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี 

เท่ียวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ  

ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ 



เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมูบ่้านโออุจิ จุค ุ

ชมความนา่รักของสุนขัจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคช ิ

ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิมา่ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น 

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด  อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน ณ เมอืงเซนได  

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

23:00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 

AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเด่ียว กรุ๊ปไซส ์ อุณหภูมิ  

04-09 มีนาคม 2563 BUS1 26,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  

04-09 มีนาคม 2563 BUS2 26,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  

04-09 มีนาคม 2563 BUS3 26,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  

04-09 มีนาคม 2563 BUS4 26,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  

11-16 มีนาคม 2563 BUS1 26,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  

11-16 มีนาคม 2563 BUS2 26,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  

11-16 มีนาคม 2563 BUS3 26,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  

11-16 มีนาคม 2563 BUS4 26,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  

18-23 มีนาคม 2563 BUS1 27,888.- 8,900.- 39+1 -4°C - 6°C  

18-23 มีนาคม 2563 BUS2 27,888.- 8,900.- 39+1 -4°C - 6°C  

18-23 มีนาคม 2563 BUS3 27,888.- 8,900.- 39+1 -4°C - 6°C  

18-23 มีนาคม 2563 BUS4 27,888.- 8,900.- 39+1 -4°C - 6°C  



วันท่ีสอง สนามบินฟุคุชิมะ  – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคกอน - เมืองฟุกุชิมะ 

02.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุคุชืมะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ824 

**ราคาไม่รวมคา่อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

10.30 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

 จากนั้นเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทชิก ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทาง

ทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาว

ต่างประเทศ มีรีสอร์ทน้ำพุร้อนที่มีช่ือเสียง ทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ

นิกโก เป็นที่ตั้งของน้ำตกและเส้นทางชมทิวทัศน์ที่กล่าวกันว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีช่ือเสียงโด่งดัง

ในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้า

ศาลเจ้าและวัดนิกโก้ เป็นของศาลเจ้าฟูตะระซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

ร่วมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ  สะพานชินเคียวเป็นสะพานโค้งสีแดง 

ทอดข้าม แม่น้ำไดยะ (Daiya river) ตรงเชิงปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก มีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 

เมตร สูงจากระดับน้ำประมาร 10 เมตร สร้างจากไม้ โดยมีเสาหินรองรับน้ำหนัก สมัยก่อนสะพานนี้ใช้

เฉพาะเจ้านายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นในการข้ามแม่น้ำไดยะ (ไม่รวมค่าข้ามสะพาน มีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมท่านละ 300 เยน) จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจ้าโทโชกุนั้นก็เป็น

ศาลเจ้าที่มีความสำคัญต่อนิกโก้และต่อญี่ปุ่นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาว่า อิเอยาสุ ซึ่งเป็นโช

กุนที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ญีปุ่่น รวมถึงที่นี่ยัง มีการอัญเชิญดวงวิญญาณอีกสองดวงคือโตโยโตมิ 

ฮิเดโยชิ ไดเมียวคนสำคัญ และมินาโมโตะ โยริโตโมะ ผู้ที่จัดตั้งรัฐบาลทหาร มาสถิตย์ ณ ที่แห่งนี้ด้วย 

ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ ได้รับการรับรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก้ บริเวณทางเข้ามีแผ่นหินจารึก

ตัวอักษรว่า โทโชกุและโทริอิ หินขนาดใหญ่มหึมาตั้งอยู่ เป็นจุดรับพลังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 

400 ป ีภายในศาลเจ้ามีประติมากรรมสวยงามจำนวนมาก ทั้ง เจดีย์ห้าชั้น สีสันสวยงาม มีความสูงถึง 36 



เมตร ที่ใต้หลังคาชั้นแรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเป็น ประติมากรรมลิงสามตัว ที่แสดง

ความหมายว่าไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ไม่ดี นอกจากนี้ยังประติมากรรม แมวนอน ที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติ

แห่งชาติของญี่ปุ่น อยู่ที่ประตูซากาชิตะมง ซึ่งแมวนอนนั้นสื่อถึง สันติภาพ นั่นเอง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

 นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกเคกอน (Kegon Waterfall) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)  ตั้งอยู ่ที่

ทะเลสาบชูเซ็นจิ ตัใ้นอุทยานแห่งชาตินิกโก้ มีความสูงอยูท่ี่ 97 เมตร เป็นหนึ่งในสามของน้ำตกที่สวยสุดใน

ประเทศญี่ปุ่น อีกสองแห่ง ได้แก่ น้ำตกฟุคุโรดะและน้ำตกนะช ิและในปี ค.ศ. 1927 น้ำตกเคกอนได้รับการ

ยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน แปดทิวทัศน์ ที่แสดงถึงความเป็นประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมในยุคโชวะที่ดีที่สุดแห่ง

หนึ่งรวมทั้งได้รับการกล่าวว่าเป็นน้ำตกที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองนิกโก้ นำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุ

คุชิมะ (Fukushima) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั ่วโมง) เมืองที ่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ

ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา 

ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสี   

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันท่ีสาม  ลานสกี อาดะตาระ สก ีรีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได – ท่าเรือ

ชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจ ิ-  วัดเอนสึอิน – เมืองเซนได 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นำท่าน สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท (Adatara Ski Resort) 

ตั้งอยู่บนเทือกเขาอาดะตาระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อิสระให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การ

เล่นสนุกกับกิจกรรมของฤดูหนาว อย่างเช่น การเล่นกระดานเลื่อนที่ไถตัวลงมาบนเนินเขา หรือ การเล่น

ห่วงยางเลื่อน เป็นต้น  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการและดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาว

โพลน ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ และสำหรับ

โปรแกรมลานสกีอาจมีการปรับเปลี่ยนไปเล่นที่ลานสานสกีอื่น หรือปรับไปโปรแกรมอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่



กับสภาพภูมิอากาศ) นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao 

Kitsune mura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุ

นักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้า

ชินโตด้านความอุดมสมบูรณ ์ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย ม้า 

สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่ม

ของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมีสัญชาติ

ญาณเดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของหมูบ่้านแจกให้อย่างเคร่งครดั และ

หากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้

เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตุ๊กตาโคชิ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่ง

แต่ละตัวจะมีรูปทรงและการออกแบบที่แตกต่างกัน โดยมีตำนานอยู่ว่า คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งสูญเสียลูกสาวไป 

จึงสร้างตุ๊กตาโคเคชิขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของลูกสาวของตัวเอง ดังนั้น ญี่ปุ่นเชื่อว่าจึงเป็นเครื่องราง ช่วย

ปกป้องบ้านจากไฟไหม้ ใช้ขับไล่ภูตผี และช่วยบันดาลให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ ตุ๊กตาโคเคชิ 

มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงประเทศญี่ปุ ่น ปัจจุบันนิยมซื้อไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของที่ระลึก ท่าน

สามารถเลือกซื้อหาหรือจะทดลองวาดตุ๊กตาเองได้ตามอัธยาศัย (การวาดตุ๊กตามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่

รวมอยู่ในราคาทัวร์) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

เดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมี

ขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมือง

ที ่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที ่สำคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม 

ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ  อีกมากมายนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกมะ 

(Marine Gate Shiogama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม อ่าวมัตซึชิ

มะ (Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (Nihon Sankei) เป็น

อ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมีต้นสนญี่ปุ่นข้ึนอยู่

ด้วยทำให้เกิดภาพที่แปลกตา ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที จากนั้นอิสระชม วัดโกไดโดะ (Godaido 

Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เนื่องจาก ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น 

ทำให้วัดแห่งนี ้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ ้นในปี 807 เป็นที ่ประดิษฐานของ

พระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกัน

ทุกๆ 33 ปี จากนั้นๆ ใกล้ๆกัน อิสระให้ท่านชม วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียง

ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม ก่อตั้ง

ครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี้



ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สอง

ข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่ อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้น

ต่างๆ ไม่ไกลกันนัก (ไม่รวมค่าเข้าชม) ใกล้ๆกันท่านสามารถเข้าชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัด

แห่งนี้รู้จักคุ้นเคยกันในช่ือ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

เอาไว้ด้านในบานประตูขวาของตู้ประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสร้างขึ้นในปี 1646 เพื่อไว้ทุกข์และบูชาเทพ 

Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเข้าวัดมีสวนมอสและหินตั้งอยู่ และ

ด้านหลังวัดเป็นป่าไม้สนซีดาร์สำหรับนั่งทำสมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุน

นางดาเตะหนุ่มข่ีม้าขาวล้อมรอบด้วยองค์รักษ์ผู้ภักดีที่ปลิดชีพตายตามไป (ไม่รวมค่าเข้าชม) เดินทาง  กลับ

สู่เมืองเซนได  

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันท่ีสี่  อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเท่ียวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 เซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุด

ของภูมิภาคโทโฮคุด้วย อีกทั้งยังมีเครือข่ายของการคมนาคมที่สำคัญหลายอย่าง เช่น สนามบินนานาชาติ , 

ชุมสายรถไฟชินคันเซน, รถไฟใต้ดินภายในเมือง และท่าเรือต่างๆ เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ 

เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ทำให้มีจุดชมซากุระและใบไม้เปลี่ยน

ที่สวยงามอยู่ภายในเมืองหลายจุด เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม 

ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านท่องเที่ยวภายในเมือง

เซนได ตามอัธยาศัย โดยมีไกด์ให้คำแนะนำวิธีการเดินทาง ***ไม่มีรถบัสบริการ***  

สถานท่ีท่องเท่ียวภายในเมืองเซนได 

• อิสระช้อปปิ้ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถนนสายช็อปปิ้งที่

ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ 

ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  



• ซุยโฮเด็น สุสานอันวิจิตรที่หลบัใหลของดาเตะ มาซามูเนะ บรรพบุรุษแห่งนครเซ็นได ที่นี่บูรณะข้ึน

ตามแบบสถาปัตยกรรมที่โด่งดังของโมโมยามะ ซึ่งมีการแกะสลักตกแต่งอย่างหรูหราและใช้สีสัน

สดใส  

• พิพิธภัณฑ์เมืองเซนได สถานที่จัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในตัวเมืองเซ็นได 

ภายในมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การรบ อาวุธรูปแบบต่ างๆของซามุไรยุคโบราณ

มากกว่า 1,000 ช้ิน 

• ศาลเจ้าโอซากิฮาจิมังกุ สร้างขึ ้นในปี 1607 โดยดาเตะ มาซามูเนะ  เพื ่อบูชาเทพฮาจิมัง ๖

(Hachiman) เทพแห่งสงครามของชินโตผู้พิทักษ์ประจำเมือง 

• ถนนโจเซ็นจิ หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เซ็นไดได้ช่ือว่าเมืองแห่งต้นไม้คือถนนโจเซ็นจิที่มีแนวต้นเคยากิ

ทอดยาวแห่งนี้ บนถนนเต็มไปด้วยร้านกาแฟเก๋ๆ เหมาะกับการเดินเล่นพักผ่อนชมแนวต้นไม้ 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคำ่ตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันท่ีห้า  ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมอืงยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า 

ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นนำท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

20 นาที) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาท

แห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก 

แต่กำแพงหินและประตูน้ันได้รับการบูรณะข้ึนใหม่อีกครั้ง จากทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได้  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองตาก

อากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ติดกับ สถานี

รถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มี

อาคารสถานีทำจากหลังคาแบบญีปุ่่นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการแช่เท้าผ่อนคลายตาม



อัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี

ก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 

500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย 

หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็น

เส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขต

อนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการ

บูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อ

ดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  

 เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เป็น

ความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึก

กร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของ

ไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของช่ือโทโนะ

เฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม

ซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมี

มนต์เสน่ห์เรื ่องของออนเซ็น อีกด้วยนำท่านสู ่ ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนก

กระเรียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ 

ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ 

เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิด

แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน 

เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านกัรบ

ซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะ

ชิโระ (Inawashiro Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

ประเทศญี่ปุ่น  เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มีสิ่งชิวิตใดๆ อาศัยอยู่ใต้น้ำ

ได้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จึงมีความใสจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือ เทนเคียวโค 

(Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย   

พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   



จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

  

วันท่ีหก  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุชิมะ  

11.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินที ่XJ825 

16.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**ราคาไม่รวมคา่อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

 

ไม่รับจอยแลนด ์

BUSINESS CLASS เพ่ิม 15,000 บาท มีเพียง 9 ท่ีนั่งต่อพีเรียดเท่านั้น 

 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*  

** ท้ังนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเท่ียวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคา่เสียหายเฉพาะสายการบิน
ภายในประเทศท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋ว

ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที ่ยวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  



✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้อง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เง่ือนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 



• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์ 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง 

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT 

และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เปน็สิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสัน้ 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างทา่น

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง -ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 4 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร์..................................................................................  วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยา่งถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
ข้าพเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 

(..............................................................) 
 

 



 



 


