
 

 

รหสัทวัร  TTN1903458 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ ฟุกชิุมา นิกโก 6วนั4คืน[XJ] 
ลองเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ  
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบานบอน้ําศักดิ์สทิธิ์ โอชิโนะฮกัไก 
ชมสะพานไม ชินเคียว หน่ึงในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ�น 
สักการะรับพลงับวก ณ ศาลเจาโทโชก ุ 
ชมฝงูหงส ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค 
อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียนลองเรือชม อาวมตัซึชิมา 1 ใน 3 
วิวที่สวยที่สดุของประเทศญีปุ่�น 
เที่ยวเมอืงฟุคุชิมะ สมัผัสประสบการณแชออนเซ็นเทา หนาสถานีรถไฟ 
เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุคุ 
น่ังกระเชาไฟฟ�าภูเขาซาโอะ ชม ปศาจหมิะ จูเฮียว  ชมความนารักของสุนัขจิง้จอก 
 

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอเซีย เอก็ซ แอรไลน (XJ) 
อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว อุณหภูมิ  
05-10 มกราคม 2563 25,888.- 8,900.- 0°C - 4°C  
06-11 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 4°C  
07-12 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 4°C  
08-13 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- 0°C - 4°C  
09-14 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -2°C - 3°C  
10-15 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -2°C - 3°C  
11-16 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -2°C - 3°C  
12-17 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -2°C - 3°C  
13-18 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -2°C - 3°C  
14-19 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -2°C - 3°C  
15-20 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -2°C - 3°C  
16-21 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  
17-22 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  
18-23 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  
19-24 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  
20-25 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  
21-26 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  
22-27 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  
23-28 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -4°C - 0°C  
24-29 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -5°C - 0°C  
25-30 มกราคม 2563 27,888.- 8,900.- -5°C - 0°C  
03-08 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  
08-13 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายต่ํุากวา 2 ป ราคา 8,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมือง  
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบนินานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย)  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

09-14 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  
11-16 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  
15-20 มีนาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  



 

 

วันทีส่อง สนามบนินารติะ – ฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – หมูบานโอชิ
โนะฮักไก – การเรียนพิธชีงชาญีปุ่�น  

 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่�น นําทานผานขัน้ตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาทีญ่ี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั
มาก!! ประเทศญีปุ่�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสตัว พืช ผัก 

ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรบัและจับ 
 เดินทางสู เมืองยามานาชิ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ช่ัวโมง) 
นําทานเดินทางสู ฮาโกเน (Hakone) เมืองทีเ่ต็มไปดวยแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
มากมายทีย่งัมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ขึ้นช่ือในเร่ืองออนเซ็น ฮาโกเนเปนเมืองที่
ยังมภีูเขาไฟที่ยงัไมปะทหุลงเหลืออยู และที่สําคัญคือแหลงทองเที่ยวหลายแหง
สามารถชมววิภูเขาไฟฟูจิไดน่ันเอง นําทานลองเรือโจรสลัด (Hakone 
Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใชเวลาประมาณ 10-15 นาท ีให
ทานไดลองเรือชมความงามของทัศนียภาพสองขางทาง รวมถงึววิภูเขาไฟฟูจอีิก
ดวย จากน้ันเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาท)ี  เปนในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีเปนจุดทองเที่ยวสาํคญั
อีกสถานทีห่น่ึง โดยมวีวิภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกบัพื้นหลังสีฟ�า และใบไมเปลี่ยนสี สี
เหลือง แดง สม เปนภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮกัไกเปนหมูบานเลก็ๆ 



 

 

ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ต้ังอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําทัง้ 8 น้ีเปนน้ําจากหมิะที่ละลายในชวงฤดูรอน ที่
ไหลมาจากทางลาดใกลๆ ภูเขาไฟฟูจผิานหินลาวาที่มรูีพรุนอายกุวา 80 ป ทําให
น้ําใสสะอาดเปนพิเศษ นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก และซุม
รอบๆบอ ทีข่ายทั้งผัก ขนมหวาน ผกัดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ 
อิสระใหทานไดเพลดิเพลินกบัการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดมิของชาวญี่ปุ�น น่ันกคื็อ การเรียนพิธชีงชาญี่ปุ�น 
(Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมตัง้แตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธชีงชาน้ี ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยงัเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพธิกีารชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย นําทานเดินทางเขาสูโรงแรม 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL GREEN TOWER MAKUHARI หรือเทียบเทาระดบัเดียวกัน   
วันทีส่าม เมืองนิกโก – สะพานชินเคียว – ศาลเจาโทโชก ุ– ปราสาทสรึุงะ – ทะเลสาบอิ

นะวะชิโระ - เมืองฟุกชิุมะ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 จากน้ันเดินทางสู นิกโก (Nikko) เปนเมืองทีต้ั่งอยูในทวิเขาในจงัหวัดโทชิกิ อยู
หางจากกรุงโตเกียวไปทางทศิเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เปนเมอืงทองเที่ยวที่
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ�นและชาวตางประเทศ มีรีสอรทน้ําพรุอนทีม่ี



 

 

ช่ือเสียง ทวิเขาทางตะวันตกของเมอืงเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาตินิกโก เปน
ที่ต้ังของน้ําตกและเสนทางชมทวิทศันทีก่ลาวกนัวาสวยงามที่สุดแหงหน่ึงในญี่ปุ�นมี
ช่ือเสียงโดงดังในเร่ืองความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่ ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกจากยเูนสโก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นํา
ทานชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ต้ังอยู ณ ประตูทางเขาศาลเจา
และวดันิกโก เปนของศาลเจาฟตูะระซัง เปน 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของ
ประเทศญีปุ่�น รวมกับสะพานคินไตเคียว ทีอิ่วาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ  
สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอดขาม แมน้ําไดยะ (Daiya river) ตรง
เชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจาก
ระดับน้ําประมาร 10 เมตร สรางจากไม โดยมเีสาหินรองรับน้ําหนัก สมัยกอน
สะพานน้ีใชเฉพาะเจานายช้ันสูงหรอืเช้ือพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ (ไม
รวมคาขามสะพาน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 300 เยน) จากน้ันนําทานสู 
ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจาโทโชกุน้ันก็เปนศาลเจาทีม่ี
ความสําคญัตอนิกโกและตอญี่ปุ�นมาก เพราะเปนสุสานของโชกุน โตกุกาวา อิเอ
ยาสุ ซึ่งเปนโชกนุทีม่ีความสําคัญตอประวติัศาสตรญี่ปุ�น รวมถงึที่น่ียงั มีการ
อัญเชิญดวงวญิญาณอีกสองดวงคือโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ไดเมียวคนสาํคญั และ
มินาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูที่จัดตั้งรัฐบาลทหาร มาสถิตย ณ ทีแ่หงน้ีดวย ศาลเจา
นิกโกโทโชกุ ไดรับการรับรองเปน มรดกโลก จากองกรณยูเนสโก บริเวณทางเขา
มีแผนหินจารึกตัวอักษรวา โทโชกุและโทริอิ หนิขนาดใหญมหมึาตัง้อยู เปนจุดรับ
พลังทีม่ีประวัตศิาสตรยาวนานมากกวา 400 ป ภายในศาลเจามปีระติมากรรม
สวยงามจาํนวนมาก ทั้ง เจดียหาช้ัน สีสันสวยงาม มคีวามสงูถงึ 36 เมตร ที่ใต
หลังคาช้ันแรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเปน ประติมากรรมลงิสาม
ตัว ทีแ่สดงความหมายวาไมด ูไมพูด ไมฟงสิง่ที่ไมดี นอกจากน้ียงัประติมากรรม 
แมวนอน ทีถ่กูกาํหนดใหเปนสมบัติแหงชาติของญี่ปุ�น อยูทีป่ระตูซากาชิตะมง ซึ่ง
แมวนอนน้ันส่ือถงึ สันติภาพ น่ันเอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรม
ซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมอืงที่ยงัคงสมัผัสไดถึงกลิ่นอายของยคุสมัย
โบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมมีนตเสนหเร่ืองของออนเซ็น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 



 

 

3.10 ช่ัวโมง) อีกดวยนําทานสู ปราสาทสึรงุะ (Tsuruga Castle) หรือ 
ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เปนเพียงแหงเดียวที่
ยังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลกัษณแหง
เมืองไอสุวาคามทัซึ ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซ ึเดิมมีช่ือวา 
ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดย
ตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและ
ไดมกีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! 
ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยงัทิ้งรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุม
สุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลดิชีพตัวเองลง ณ สถานที่น้ี  นําทานเดินทางสู 
ทะเลสาบอนิะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 
นาท)ี เปนทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น  เกิดขึ้นจากการระเบิด
ของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีสิง่ชิวติใดๆ อาศัยอยูใตน้ําได น้ําใน
ทะเลสาบแหงน้ีจงึมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค หรือ 
เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดา
ฝูงหงสอพยพมาอาศัยกันอยมูากมาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ 
(Fukushima) เมืองทีม่ีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น ต้ังอยูที่
ภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไมวาจะเปนภูเขา 
ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเปลี่ยนส ี(ใชเวลาเดินทางจากสนามบิน
ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกบัการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 

วันทีส่ี่   หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ – กระเชาลอยฟ�าซาโอะ – ชมปศาจหิมะ จูเฮียว - 
อิสระเลนสกี ณ ลานสกีซาโอะ รสีอรท - เมืองเซนได – ทาเรือชิโกมะ – 
ลองเรืออาวมัตสชิึมะ – วดัโกไดโดะ – วัดซอูิกันจิ -  วดัเอนสึอิน - ชอปปم�ง
ถนนคลิสโรด 



 

 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอื Zao 
Kitsune mura) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) มอีาณาบริเวณถงึ 
18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสุนักจิง้จอกหลายหลายสายพนัธ หลากสี ที่ญี่ปุ�น
น้ันเช่ือวาจิ้งจอกเปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอดุม
สมบูรณ ที่น่ีแบงออกเปนสองโซน คอืโซนสัตวที่อยูในกรง มทีั้ง แพะ แกะ กระตาย 
มา สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถใหอาหารได กับโซนเปดทีม่ีจิง้จอกเดินไปมา อิสระให
ทานชมความนารัก ขนฟตัูวนุมของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวงั 
เน่ืองจากสุนัขจิง้จอกถึงจะเปนแบบเล้ียง แตบางตัวยงัมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดงัน้ัน 
ควรปฏบัิติตามคูมือการทองเที่ยวที่ทางเจาหนาที่ของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด 
และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตองแจงเจาหนาทีห่รืออยูใน
สายตาเจาหนาที่ทกุคร้ัง ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัยของตัวนักทองเที่ยวเอง 
***หมายเหตุ หมูบานสุนัขจิง้จอก ปดทกุวันพธุ ยกเวนเดือนกมุภาพันธ เปดทําการ
ทุกวันไมมวีันหยดุ ดังน้ัน สงผลให โปรแกรมวนัที่ 05-10 มกราคม, 12-17 
มกราคม, 19-24 มกราคม, 08-13 มีนาคม และ 15-20 มีนาคม 2563 ไม
สามารถเขาชมสุนัขจิง้จอก ณ หมูบานน้ีได  
ดังน้ัน สงวนสิทธิ ์ปรับไปเก็บสตรอเบอร่ีแทน นําทาน เก็บสตรอเบอรี ่
(Strawberry Pick up) สดๆ ลกูโตสีแดง หอมหวาน จากไร ณ เมืองฟุกชิุมะ 
อิสระใหทานเก็บและชิมสตรอเบอร่ีไมอ้ันตามอัธยาศัยเปนเวลา 30 นาที 
จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร  
>>เฉพาะ 5 period น้ี ไปเก็บสตรอเบอรีแ่ทนไปชมสุนัขจิ้งจอก<< 
จากน้ันนําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�าซาโอะ (Zao Ropeway) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) ที่จะพาคุณไตจากดานลางของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิ



 

 

โซะ (Jizo) ในชวงฤดูหนาวหมิะจะปกคลมุทัว่พืน้ที่เปนสีขาวโพลน ชมปศาจหิมะ 
(Snow Monster) หรือภาษาญีปุ่�นเรียกวา จูเฮียว (Juhyo) ซึง่เปนน้ําแขง็ที่เกิด
จากจะสะสมของหมิะทีต่กลงมาจนกอตัวเปนรูปรางตางๆ พออยูรวมๆ กัน ดูราว
คลายกับปศาจ และในเวลากลางคืนยงัมีการเปดไฟไลทอัพเพิม่ความสวยงามอีก
ดวย อิสระใหทานเลนสกี ณ ลานสกซีาโอะ รสีอรท (Zao Onsen Ski 
Resort) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เปนหน่ึงในสถานที่เกาแกที่สดุของ
ญี่ปุ�น ลานสกีขนาดใหญทีม่กิีจกรรมใหเลนหลากหลายเหมาะทัง้กับผูทีม่ีทกัษะ 
หรือผูที่ไมเคยเลนสกมีากอน ที่น่ีโดงดงัดวยคุณภาพของหมิะที่ละเอียดเบาราวผง
แป�ง หรือที่เรียกวา พาวเดอรสโนว (Powder Snow) ราคาไมรวมคาเชาชุด
และอุปกรณสําหรบัลานสกี (***หมายเหต ุลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
เน่ืองจากในวันที่สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวนตอการชมปศาจหิมะ อาจปรบัไป
ยังสถานทีท่องเที่ยวอื่นทดแทน โดยจะปรับไปเลนสกทีี่อื่นทดแทนดวยเชนกัน) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (5)  
เดินทางสู เมืองเซนได (Sendai) เปนเมอืงหลวงของ จังหวดัมิยาง ิและยงัเปน
เมืองทีม่ีความเจริญและมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ไดรับฉายาวา เมือง
แหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงทัว่เมอืงที่เต็มไปดวยตนไมใหญรมร่ืน 
เซนไดมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม 
หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมายนําทาน
เดินทางสู ทาเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อลองเรือเฟอรร่ีเพือ่ชม อาวมัตซึชิมะ (Matsushima 
Bay) ทีติ่ดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สดุของประเทศญี่ปุ�น (Nihon Sankei) 
เปนอาวที่เต็มไปดวยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 200 เกาะและบนเกาะ
เล็กๆน้ียังมตีนสนญ่ีปุ�นขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพทีแ่ปลกตา ใชเวลาลองเรือ
ประมาณ 30 นาท ีจากน้ัน วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระอุโบสถ
ขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจาก ต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทํา
ใหวดัแหงน้ีกลายเปนสัญลกัษณของเมืองมัตสชิึมะ ถกูสรางขึ้นในป 807 เปนที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ซึง่กอต้ังโดยพระสงฆที่กอต้ังวดัซูอิกันจิ โดยรูป
ปم�นจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกันทกุๆ 33 ป เดินทางสู วัดซูอิกนัจิ (Zuiganji 
Temple) เปนวัดเซนทีม่ีช่ือเสียงที่สดุในภมูิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรัก



 

 

ปดทองและเพนทสปีระตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม กอต้ังคร้ังแรกในป 828 เดิม
เปนวดันิกายเทนได และไดถกูดดัแปลงใหเปนวัดเซนในชวงสมัยคามาคูระ วดัแหง
น้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมืองมตัสึชิมะไดเปนอยางด ีโดย
บริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะเรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํา้ตางๆที่ 
อดตีเคยเปนสถานที่ทาํสมาธิ ปจจบัุนเต็มไปดวยรูปปم�นตางๆ ไมไกลกันนัก นําทาน
เขาชม วดัเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแหงน้ีรูจกัคุนเคยกันในช่ือ วดัแหง
กุหลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกทีว่ากันวาเกาแกที่สดุในญี่ปุ�นเอาไวดาน
ในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพทุธรูป วดัสรางขึ้นในป 1646 เพื่อไวทกุข
และบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ป 
ทางเขาวัดมีสวนมอสและหินต้ังอยู และดานหลังวดัเปนป�าไมสนซีดารสําหรับน่ังทํา
สมาธิ บริเวณพื้นทีว่ดัเปนทีต้ั่งของหลมุฝงศพ และรูปปم�นของขุนนางดาเตะหนุมขี่
มาขาวลอมรอบดวยองครักษผูภกัดีที่ปลดิชีพตายตามไป เดินทาง  กลับสูเมือง
เซนได จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาท)ี ถนนสายช็อปปم�งที่ใหญทีสุ่ดของเมือง มีสินคาใหเลือก
หลากหลายต้ังแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถงึ
แบรนดเนมระดับไฮเอนด อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดบัเดียวกนั   
วันทีห่า  เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเทา ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หมูบาน

โออุจิ จูคุ – หนาผาโทโนะเฮทสึร ิ- นารติะ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปน
เมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มช่ืีอเสียงของจังหวดัฟกูุชิมะ ที่เดินทางได
คอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน็ Yunokami 
Onsen Station โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นทีม่อีาคารสถานีทํา
จากหลงัคาแบบญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลดิเพลินกับการแชเทาผอน
คลายตามอัธยาศัย ณ จดุออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู 
หมูบานโออุจิ จคูุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บาน
โบราณทีอ่ดตีเคยเปนเมอืงสาํคญัในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปน
บานชาวนาญี่ปุ�นโบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน
อดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยงัไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมอืนแหลงที่
พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักทีม่ีช่ือวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลกั
ในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนเขตอนุรักษส่ิงปลกูสรางอันทรงคุณคาของชาต ิซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณ
หลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของทีร่ะลกึ 
รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและทีพ่กัแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)  
 เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาท)ีเปนความสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมนํ้าโอ
คาวะน้ี ถกูกัดเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน กวาจะสกึกรอนเปนเวลานานเปนลานป จน
กลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ 
แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ทีดู่คลายกับเจดีย จงึเปน
ที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมือง
นาริตะ เพือ่เขาสูทีพ่ัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
วันทีห่ก  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมือง 



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจ 
**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
 
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครือเดียวกนักับไฟลท
อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุครัง้  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

 
บรษัิทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิาร
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบรหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พกั 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทาํหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามนิิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ทีม่ิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ 
(เน่ืองจากทางญีปุ่�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบนิไป
แลว 

× คามคัคุเทศกทองถิ่น และหวัหนาทวัรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทปิมัคคุเทศก, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ, คาทปิหัวหนาทวัรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํา่กวากาํหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมดัจําตามที่กาํหนด ขออนญุาตตัดที่นัง่ใหลกูคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิโดยไม

มีเงือ่นไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงนิ พรอมระบชุื่อพนักงาน

ขายมาทางอเีมล 
  สงรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคนืทัง้หมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทวัรทั้งหมด 
  ยกเลิกหลงั 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

มีการการันตีคามัดจําทีพั่กโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ



 

 

ตางประเทศและไมอาจขอคนืเงินได รวมถงึเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคนืเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบนิน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผดิชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษทัจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จดัการให) 

คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํา่กวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมปีระวติัการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกู

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอานศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษทั 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตตุางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิ
บิน, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ่งของผดิ
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรณุาแจงบรษัิทฯ 
อยางนอย 7 วนักอนการเดินทาง มฉิะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสาร
เดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพกัแบบ 3 ทาน ตอหองหรอืหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพกัคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทติย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังทีต่องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที ่2 ของการเดินทาง ถงึวนัที ่3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม



 

 

ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือววั  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 
 


