
  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N  
ซุปตาร ์เหมาลาํ 6 

กาํหนดการเดนิทางกมุภาพนัธ ์2563 

 
โดยสายการบนิ Charter Flight เชา่เหมาลํา 

แอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
ไฮไลท!์! ชมกระทอ่มหมิะ ณ เทศกาลคามาครุะ เมอืงยนูชิงิาวะ  



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

ชมสะพานไม ้ชนิเคยีว หนึLงในสามของสะพานทีLสวยทีLสดุในญีLปุ่ น 
สกัการะรบัพลงับวก ณ ศาลเจา้โทโชก ุเยอืนทะเลสาบชูเซนจ ิ
อสิระเลน่หมิะ พรอ้มสนุกสนานกบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสก ี

เทีLยวเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ  
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ
ชมความนา่รกัของสนุขัจ ิUงจอก และซืUอของฝากเลืLองชืLออยา่งตุก๊ตาไมโ้คเคช ิ

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีLสวยทีLสดุของประเทศญีLปุ่ น 
ชอ้ปปิU งจใุจ ณ ถนนคลสิโรด้  

อสิระชอ้ปปิU งเต็มวนั ณ เมอืงเซนได  

อาบนํ Uาแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 
มนํี UาดืLมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีLยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัUง+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืLองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํLากวา่ 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานีUไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกนัที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัทีLสอง สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิฟคุชุมิะ  –  เมอืงนกิโก ้– สะพานชนิเคยีว – ศาลเจา้โทโชก ุ– อสิระ
เลน่ สก ีณ ลานสกเีมอืงนกิโก ้- เมอืงฟกุชุมิะ 

02.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ824 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครืLองดืLมบนเครืLอง** 

10.30 น. เดินทางถึง สนามบนินารติะ ประเทศญีLปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีLญีLปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัLวโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สําคญัมาก!! ประเทศญีLปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืUอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน
มโีทษปรบัและจบั 

จากนั�นเดนิทางสู่ นกิโก ้(Nikko) เป็นเมืองทีตั �งอยู่ในทวิเขาในจงัหวดัโทชกิ ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกยีวไปทางทศิเหนือ
ประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมอืงทอ่งเทียวทีเป็นทีนยิมของนักทอ่งเทียวทั �งชาวญีปุ่ นและชาวตา่งประเทศ มรีสีอรท์นํ�าพุรอ้น
ทีมชีือเสยีง ทวิเขาทางตะวันตกของเมอืงเป็นสว่นหนึงของอทุยานแหง่ชาตนิกิโก เป็นทีตั �งของนํ�าตกและเสน้ทางชมทวิทัศน์

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีLยว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 
BUS1 

23,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 0°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 
BUS2 

23,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 0°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 
BUS3 

23,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 0°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 
BUS4 

23,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 0°C  



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทีกล่าวกันว่าสวยงามทีสดุแห่งหนึงในญีปุ่ นมชีือเสยีงโด่งดังในเรืองความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที ไดรั้บการขึ�น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)  

เทีLยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

นําท่านชม สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตั �งอยู ่ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโก ้เป็นของศาลเจา้ฟตูะระซัง 
เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีLสวยทีLสดุของประเทศญีLปุ่ น รว่มกบัสะพานคนิไตเคยีว ทีอวิาคนูกิบัสะพานซารฮุาช ิทียามานาช ิ 
สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แมนํ่ Uาไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึ�นสูแ่หลง่มรดกโลก มคีวาม
ยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับนํ�าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมเีสาหนิรองรับนํ�าหนัก สมัยกอ่นสะพานนี�ใช ้
เฉพาะเจา้นายชั �นสงูหรอืเชื�อพระวงศเ์ท่านั�นในการขา้มแม่นํ�าไดยะ (ไมร่วมคา่ขา้มสะพาน มคีา่ใชจ้า่ยเพิLมเตมิทา่นละ 
300 เยน) จากนั�นนําทา่นสู ่ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกนัุ�นก็เป็นศาลเจา้ทีมคีวามสําคัญตอ่นกิ
โกแ้ละต่อญีปุ่ นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาวา่ อเิอยาสุ ซึงเป็นโชกุนทีมคีวามสําคัญต่อประวัตศิาสตรญ์ีปุ่ น 
รวมถงึทีนียัง มกีารอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิฮเิดโยช ิไดเมยีวคนสําคญั และมนิาโมโตะ โยร ิ
โตโมะ ผูท้ ีLจดัต ัUงรฐับาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีLแหง่นีUดว้ย ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชก ุไดรั้บการรับรองเป็น มรดกโลก จากอง
กรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มแีผ่นหนิจารกึตัวอักษรว่า โทโชกุและโทรอิ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาตั �งอยู่ เป็นจุดรับพลังทีมี
ประวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจํานวนมาก ทั �ง เจดยีห์า้ช ัUน สสีันสวยงาม มี
ความสูงถงึ 36 เมตร ทีใตห้ลังคาชั �นแรกจะมีประตมิากรรมสบิสองราศี หรือจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ทีแสดง
ความหมายวา่ไมด่ ูไมพู่ด ไมฟั่งสิงทีไมด่ ีนอกจากนี�ยังประตมิากรรม แมวนอน ทีถกูกําหนดใหเ้ป็นสมบัตแิหง่ชาตขิองญีปุ่ น 
อยูท่ีประตซูากาชติะมง ซึงแมวนอนนั�นสือถงึ สนัตภิาพ นันเอง  

15.00-17.30 น.จากนั�นนําท่านสู่ เทศกาลคามาคุระ ณ เมอืงยุนชิงิาวะ (Yunishigawa Kamakura Festival) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัวโมง) เขา้ชม กระทอ่มหมิะ หรอื บา้นหมิะ สําหรับภาษาญีปุ่ นเรยีกกนัวา่ คามาครุะ ถกูสรา้ง
ขึ�นเพือใหก้ลายเป็นสถานทีถา่ยรปู โดยทีเมอืงนี�จะพเิศษกวา่ตรงทีอืนๆ คอื นอกเหนอืจากไดช้มกระทิชอมหมิะแลว้นั�น ยังถอื
เป็นเป็นประเพณีฤดหูนาวของชาวยนุชิงิาวะ ทีมรีะยะเวลาการจัดงานตั �งแตช่ว่งปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดอืนมนีาคมของทกุ
ปี (ปีนีUจดัข ึUนต ัUงแตว่นัทีL 26 มกราคม – 03 มนีาคม 2019) โดยจะมเีหลา่ตุก๊ตาหมิะทีถกูทําขึ�นจากไอเดยีและฝีมอืตั �งแต่
ของเด็กไปจนถงึผูส้งูอายุมาทําการตอ้นรับนักท่องเทียว โดยในระหว่างวันสามารถเพลดิเพลนิไปกับรถเลือน สว่นในตอน
กลางคนืจะมกีารจุดเทยีนมนิคิามากรุะเรยีงรายตามพื�นทีรมินํ�า ซึงแสงไฟทีสว่างทัวววิทวิทัศน์ทีปกคลุมดว้ยหมิะทําใหเ้กดิ
การแพร่ขยายของภาพทวิทัศน์ราวกับอยู่ในความฝันเลยทเีดยีว จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) 
เมอืงทีมขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่ น ตั �งอยูท่ีภมูภิาคโทโฮค ุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่
วา่จะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานทีชมซากรุะ และใบไมเ้ปลียนส ี  

คํLา         อสิระรบัประทานอาหารคํLาตามอธัยาศยั 

ทีLพกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากน ัUนใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แช่นํ Uาแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชืLอว่าถา้ไดแ้ช่นํ Uาแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึUน 

วนัทีLสาม  ลานสก ีอาดะตาระ สก ีรสีอรท์ - หมูบ่า้นสุนขัจ ิUงจอกซาโอะ – พพิธิภณัฑโ์คเคช ิ- เมอืงเซนได – 
ทา่เรอืชโิกมะ – ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ - เมอืงเซนได 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่าน สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ลานสก ีอาดะตาระ สก ีรสีอรท์ (Adatara Ski Resort) ตั �งอยู่บน
เทอืกเขาอาดะตาระ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์การเลน่สนุกกบักจิจกรรมของ
ฤดูหนาว อย่างเช่น การเล่นกระดานเลือนทีไถตัวลงมาบนเนินเขา หรือ การเล่นห่วงยางเลือน เป็นตน้  อสิระใหท้่าน
เพลดิเพลนิกับการและดืมดํากับทัศนียภาพทีถูกปกคลุมดว้ยหมิะสีขาวโพลน ตามอัธยาศัย (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่า
อุปกรณ์และชุดสําหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ และสําหรบัโปรแกรมลานสกอีาจมกีารปรบัเปลีLยนไปเลน่ทีLลานสานสกี
อืLน หรอืปรบัไปโปรแกรมอืLนได ้ท ัUงนีUข ึUนอยูก่บัสภาพภูมอิากาศ) นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสุนขัจ ิUงจอกซาโอะ (Zao 
Kitsune mura หรอื Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟุต 
รวบรวมเอาสุนักจิ�งจอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีทีญีปุ่ นนั�นเชือว่าจิ�งจอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้
ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ทีนีแบง่ออกเป็นสองโซน คอืโซนสัตวท์ีอยูใ่นกรง มทัี �ง แพะ แกะ กระตา่ย มา้ สนัุขจิ�งจอก 
ซึงสามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทีมจี ิ�งจอกเดนิไปมา อสิระใหท้า่นชมความน่ารัก ขนฟตูัวนุ่มของสนัุขจิ�งจอกตามอธัยาศัย 
ขอ้ควรระวงั เนืองจากสนัุขจิ�งจอกถงึจะเป็นแบบเลี�ยง แต่บางตัวยังมสีัญชาตญิาณเดมิอยู่ ดังนั�น ควรปฏบิัตติามคู่มอืการ
ท่องเทียวทีทางเจา้หนา้ทีของหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรอืสัมผัสตัวสนัุขจิ�งจอกจะตอ้งแจง้
เจา้หนา้ทีหรอือยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุกครั �ง ทั �งนี�เพือความปลอดภัยของตัวนักท่องเทียวเอง นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์
โคเคช ิ(Kokeshi Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นพพิธิภัณฑท์ีจัดแสดงตุ๊กตาโคช ิจากจังหวัดต่างๆ 



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทัวภูมภิาคโทโฮคุ ซึงแต่ละตัวจะมรีูปทรงและการออกแบบทีแตกต่างกัน โดยมตํีานานอยู่ว่า คู่สามภีรรยาคู่หนึงสญูเสยีลูก
สาวไป จงึสรา้งตุ๊กตาโคเคชขิึ�นมาเพือเป็นตัวแทนของลูกสาวของตัวเอง ดังนั�น ญีปุ่ นเชือว่าจงึเป็นเครืองราง ชว่ยปกป้อง
บา้นจากไฟไหม ้ใชข้ับไลภ่ตูผ ีและชว่ยบนัดาลใหพ้ชืผลอดุมสมบรูณ์ ภายในพพิธิภัณฑ ์ตุ๊กตาโคเคช ิมเีอกลักษณ์ทีบง่บอก
ถงึประเทศญีปุ่ น ปัจจุบันนยิมซื�อไปเป็นของฝาก หรอืเก็บเป็นของทีระลกึ ทา่นสามารถเลอืกซื�อหาหรอืจะทดลองวาดตุ๊กตา
เองไดต้ามอธัยาศัย (การวาดตุก๊ตามคีา่ใชจ้า่ยเพิLมเตมิ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

เทีLยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

เดนิทางสู ่เมอืงเซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีมคีวามเจรญิและมขีนาดใหญท่ีสดุ
ของภูมภิาคโทโฮค ุไดรั้บฉายาวา่ เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแหง่ทัวเมอืงทีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญร่่มรืน 
เซนไดมสีถานทีทอ่งเทียวทีสําคัญหลากหลายทั�งปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปปิ�ง และรา้นคา้รา้นอาหาร
ต่างๆ อกีมากมายนําท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืชโิกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  
เพือล่องเรือเฟอรรีเพือชม อา่วมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ทีตดิอันดับ 1 ใน 3 ววิทีสวยงามทีสดุของประเทศญีปุ่ น 
(Nihon Sankei) เป็นอ่าวทีเต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี�ยังมตีน้สนญีปุ่ น
ขึ�นอยูด่ว้ยทําใหเ้กดิภาพทีแปลกตา ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 นาท ีจากนั�น วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระ
อโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรอืมัตสชึมิะ เนืองจาก ตั �งอยู่ในตําแหน่งทีโดดเด่น ทําใหว้ัดแห่งนี�กลายเป็นสัญลักษณ์
ของเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขึ�นในปี 807 เป็นทีประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึงกอ่ตั �งโดยพระสงฆท์ีกอ่ตั �งวัดซอูกิันจ ิ
โดยรูปปั�นจะถกูนํามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทกุๆ 33 ปี เดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนทีมชีือเสยีง
ทีสดุในภมูภิาคโทโฮค ุภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลือนไวอ้ยา่งสวยงาม กอ่ตั �งครั �งแรกในปี 828 
เดมิเป็นวัดนิกายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี�ไดส้ะทอ้นความสวยงามตาม
ธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญส่องขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถํ�า
ต่างๆที อดตีเคยเป็นสถานทีทําสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั�นต่างๆ ไม่ไกลกันนัก นําท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin 
Temple) วัดแห่งนี�รูจั้กคุน้เคยกันในชือ วดัแหง่กุหลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกทีว่ากันว่าเก่าแกท่ีสุดในญีปุ่ น
เอาไวด้า้นในบานประตขูวาของตูป้ระดษิฐานพระพทุธรปู วัดสรา้งขึ�นในปี 1646 เพือไวท้กุขแ์ละบชูาเทพ Mitsumune เทพ
แหง่ความเมตตาทีเสยีชวีติเมืออายเุพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตั �งอยู ่และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีารสํ์าหรับ
นังทําสมาธ ิบรเิวณพื�นทีวัดเป็นทีตั �งของหลมุฝังศพ และรปูปั�นของขนุนางดาเตะหนุ่มขีมา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษ์ผูภ้ักดทีี
ปลดิชพีตายตามไป เดนิทาง  กลบัสูเ่มอืงเซนได  
คํLา         อสิระรบัประทานอาหารคํLาตามอธัยาศยั 

ทีLพกั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีLส ีL  อสิระชอ้ปปิU ง หรอื ทอ่งเทีLยวภายในเมอืงเซนไดตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีมคีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทีสดุ
ของภูมภิาคโทโฮคดุว้ย อกีทั �งยังมเีครอืขา่ยของการคมนาคมทีสําคัญหลายอยา่ง เชน่ สนามบนินานาชาต,ิ ชมุสายรถไฟชนิ
คันเซน, รถไฟใตด้นิภายในเมอืง และทา่เรอืตา่งๆ เป็นเมอืงทีไดรั้บฉายาวา่ เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแหง่
ทัวเมอืงทีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน ทําใหม้จีุดชมซากุระและใบไมเ้ปลียนทีสวยงามอยู่ภายในเมืองหลายจุด เซนไดมี
สถานทีทอ่งเทียวทีสําคัญหลากหลายทั�งปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปปิ�ง และรา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆอกี



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

มากมาย อสิระใหท้่านท่องเทียวภายในเมอืงเซนได ตามอัธยาศัย โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนําวธิกีารเดนิทาง ***ไมม่รีถบสั
บรกิาร***  

สถานทีLทอ่งเทีLยวภายในเมอืงเซนได 

• อสิระชอ้ปปิ�ง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ถนนสายช็อปปิ�งที
ใหญ่ทีสุดของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตั �งแต่อาหารทอ้งถินหรือฟาสตฟ์ู้ ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ 
ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย  

• ซุยโฮเด็น สสุานอนัวจิติรทีหลับใหลของดาเตะ มาซามเูนะ บรรพบรุษุแหง่นครเซ็นได ทีนีบรูณะขึ�น
ตามแบบสถาปัตยกรรมทีโด่งดังของโมโมยามะ ซึงมกีารแกะสลักตกแต่งอย่างหรูหราและใชส้สีัน
สดใส  

• พพิธิภณัฑเ์มอืงเซนได สถานทีจัดแสดงวัตถทุางประวัตศิาสตรท์ีสําคัญแหง่หนึงในตัวเมอืงเซ็นได 
ภายในมีการจัดแสดงสิงของเครืองใช ้อุปกรณ์การรบ อาวุธรูปแบบต่างๆของซามุไรยุคโบราณ
มากกวา่ 1,000 ชิ�น 

• ศาลเจา้โอซากฮิาจมิงักุ สรา้งขึ�นในปี 1607 โดยดาเตะ มาซามูเนะ เพือบูชาเทพฮาจิมัง ๖
(Hachiman) เทพแหง่สงครามของชนิโตผูพ้ทัิกษ์ประจําเมอืง 

• ถนนโจเซ็นจ ิหนึงในเหตุผลทีทําใหเ้ซ็นไดไดช้ือว่าเมอืงแห่งตน้ไมค้อืถนนโจเซ็นจทิีมแีนวตน้เค
ยากทิอดยาวแหง่นี� บนถนนเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟเก๋ๆ  เหมาะกบัการเดนิเลน่พักผอ่นชมแนวตน้ไม ้

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํLาตามอธัยาศยั 

ทีLพกั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีLหา้  ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ - หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ- เมอืงยโูนะคาม ิออนเซ็น - ออนเซ็น
เทา้ ณ สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิ– หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ-  เมอืงไอส ุ– ปราสาทสรึงุะ - ทะเลสาบอนิะวะชโิระ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั�นนําทา่นชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี สรา้ง
ขึ�นในปี 1600 โดยขนุนางนามวา่ ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขึ�นสําหรับป้องกนัเมอืง ปราสาทแหง่นี�ลอ้มรอบไปดว้ยแมนํ่�า ภเูขา
และป่าซึงยังคงอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจบุันเหลอืเพยีงเศษซาก แตก่ําแพงหนิและประตนัู�นไดรั้บการบรูณะขึ�นใหม่
อกีครั �ง จากทําเลทีตั �งของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีงดงามของเมืองเซนไดได ้จากนั�นนําท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง) เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีมชีือเสยีง
ของจังหวัดฟูกุชมิะ ทีเดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami Onsen 
Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่ นทีมอีาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญีปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระให ้
ทา่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผอ่นคลายตามอัธยาศัย ณ จดุออนเซนเทา้ทีสถานีแหง่นี� จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอ
อจุ ิจูค ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บา้นโบราณทีอดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยคุเอโดะถกูสรา้งเมือ
หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่ นโบราณทีมุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝังกนิระยะทางประมาณ 500 
เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี�เป็น
เสมอืนแหลง่ทีพัก ตั �งขนาบขา้งถนนหลักทีมชีือวา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี�เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ 
เมือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดรั้บการขึ�นทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิงปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึงในปัจจุบัน



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

หมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื�นเมือง 
รา้นอาหารและทีพักแบบญีปุ่ นเพือดงึดดูนักทอ่งเทียว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยียมชมหมูบ่า้นนี�กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

เทีLยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ีเป็น
ความสวยงามทีธรรมชาตสิรา้งขึ�น โดยหนา้ผารมิแมนํ่�าโอคาวะนี� ถกูกดัเซาะโดยนํ�าทีไหลผา่น กวา่จะสกึกร่อนเป็นเวลานาน
เป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีสวยงาม ชือ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิLนของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่ง
หนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดคูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีมาของชือโทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่
เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงทีเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่า่จะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงทียังคงสมัผัสไดถ้งึกลินอายของ
ยคุสมัยโบราณ นอกจากนี�ไอสยัุงมมีนตเ์สน่หเ์รืองของออนเซ็น อกีดว้ยนําท่านสู ่ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรอื 
ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวทียังคงเอกลักษณ์ดั �งเดมิของญีปุ่ นไว ้
ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตั �งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือว่า 
ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ�นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 
ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชั �น เหลอืเพยีง 5 ชั �นเทา่นั�น HILIGHT!!! ปราสาท
แห่งนี� ถือเป็นอนุสรณ์สถานทียังทิ�งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่ น ทีไดเ้ลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ 
สถานทีนี�  นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เป็น
ทะเลสาบใหญเ่ป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่ น  เกดิขึ�นจากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีรธ่าตกุรดเจอืปนอยู ่จงึไมม่สี ิงชวิติใดๆ 
อาศัยอยู่ใตนํ้�าได ้นํ�าในทะเลสาบแห่งนี�จงึมีความใสจนไดรั้บฉายาว่า ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรือ เทนเคยีวโค 
(Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝงูหงสอ์พยพมาอาศัยกนัอยมูากมาย 

คํLา         อสิระรบัประทานอาหารคํLาตามอธัยาศยั   

พกั  MUKAITAKI FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีLหก  สนามบนิฟคุชุมิะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

  หลงัอาหารนําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ฟคุชุมิะ  

11.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีLยวบนิทีL XJ825 

16.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครืLองดืLมบนเครืLอง** 
 

ไมร่บัจอยแลนด ์
BUSINESS CLASS เพิLม 15,000 บาท มเีพยีง 9 ทีLน ัLงตอ่พเีรยีดเทา่น ัUน 

 



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัUน*  

** ท ัUงนีUหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีLยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีLเป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทาํการซืUอต ั�วภายในประเทศทกุคร ัUง  เพืLอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลีLยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืLองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีLยวญีLปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญีLปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัLวโมง มอิาจเพิLมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

ความเหมาะสม ท ัUงนีUข ึUนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัUนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีLยนเวลา
ทอ่งเทีLยวตามสถานทีLในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัUวเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีUไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัUวเครืองบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึUนตํLา 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชาํระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ืLอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืLอพนกังานขายมาทางอเีมล ์



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

• สง่รายชืLอสํารองทีLน ัLง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืLอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีLยวทรปิใด, วนัทีLใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืLอ-นามสกลุ และอืLนๆ เพืLอใชใ้นการจองต ั�วเครืLองบนิท ัUงส ิUน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 
หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 

เง ืLอนไขยกเลกิการจอง : 

กรุป๊ทีLเดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีLตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีLมกีารการนัตคีา่มดัจําทีLพกัโดยตรง 

หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีLยวบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT 

และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ� ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัUงมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัUงหมด เนืLองจากคา่ต ั�วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีLยวบนิน ัUนๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีLปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีLประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัUนในประเทศญีLปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืLอการทอ่งเทีLยว เยีLยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืLนเอกสารในข ัUนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพืLอ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีLปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีU 

1. ตัUวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีLปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีLปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัUงหมดกอ่นทาํการจอง เพืLอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีLจะเลืLอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึUนในกรณีทีLมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิYการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิYในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอดบหุรีได ้
โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิYในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืLอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืLอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชืLอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืLอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    



  
 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืนตามทีทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืนๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืLอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืLอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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