
 

 

 

รหัสทัวร B2B2000390 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจ ิฟุคุชิมา นิกโก 6 วัน 4 คืน (XJ) 
โตเกียว – ฟูจ ิ– ฟุคุชมิา – นิกโก – ฮาโกเน – ทะเลสาบอาชิ - หมูบานโอชิโนะฮกัไก  

 
 



 

 

 

โดยสายการบินแอรเอเซีย เอ็กซ แอรไลน (XJ) 
ลองเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ  

ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบานบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก 
ชมสะพานไม ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ�น 

สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจาโทโชก ุ 
อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน 

ไฮไลท!!! ชมซากุระ รมิแมนํ้าคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ 
ลองเรือชม อาวมัตซชิึมา 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�น 

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณแชออนเซ็นเทา หนาสถานีรถไฟ 
เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุค ุ
นั่งกระเชาไฟฟ�าภูเขาซาโอะ ชม ปศาจหิมะ จูเฮียว 

ชมความนารักของสนุัขจิ้งจอก 
อาบนํ้าแรธรรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มีนํ้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

16-21 มีนาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 
15°C  

17-22 มีนาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 
15°C  

20-25 มีนาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 
15°C  

21-26 มีนาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 
15°C  

22-27 มีนาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 
15°C  

23-28 มีนาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 
15°C  

27 มีนาคม-01 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 
16°C  



 

 

 

28 มีนาคม-02 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 
16°C  

29 มีนาคม-03 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 
16°C  

30 มีนาคม-04 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 
16°C  

31 มีนาคม-05 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 
16°C  

04-09 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 
18°C  

05-10 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 
18°C  

06-11 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 
18°C  

07-12 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 
18°C  

08-13 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 
18°C  

13-18 เมษายน 2563 
(สงกรานต) 35,888.- 8,900.- 11°C - 

20°C  
14-19 เมษายน 2563 

(สงกรานต) 35,888.- 8,900.- 11°C - 
20°C  

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

17-22 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 11°C - 
20°C  

18-23 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 11°C - 
20°C  

19-24 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 
22°C  

20-25 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C -  



 

 

 

+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
ครั้ง+ 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 
8,900.-** 

 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XJ600 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัด
ที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตอง
เสียคาใชจาย)  

22°C 
21-26 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 

22°C  

22-27 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 
22°C  

23-28 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 
22°C  

24-29 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 
22°C  

25-30 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 
22°C  



 

 

 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – ฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – การเรียนพิธีชง

ชาญี่ปุ�น – หมูบานโอชิโนะฮักไก  
 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
 เดินทางสู เมืองยามานาชิ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) นําทานเดินทาง
สู ฮาโกเน (Hakone) เมืองที่เต็มไปดวยแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมายที่ยังมี
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ขึ้นชื่อในเรื่องออนเซ็น ฮาโกเนเปนเมืองที่ยังมีภูเขาไฟที่ยัง
ไมปะทุหลงเหลืออยู และที่สําคัญคือแหลงทองเท่ียวหลายแหงสามารถชมวิวภูเขาไฟ
ฟูจิได น่ันเอง นําทาน ลองเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise) ณ 
ทะเลสาบอาชิ ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที ใหทานไดลองเรือชมความงามของ
ทัศนียภาพสองขางทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกดวย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น 
(Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มี
ขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมี
พิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแครับชมอยาง
เดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีกดวย และจากน้ันใหทาน



 

 

 

ไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากน้ันเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก 
(Oshino Hakkai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี  เปนในชวงฤดูใบไมเปลี่ยน
สีเปนจุดทองเที่ยวสําคัญอีกสถานที่หน่ึง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ�า 
และใบไมเปลี่ยนสี สีเหลือง แดง สม เปนภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเปน
หมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิ
โกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอน้ําท้ัง 8 น้ีเปนนํ้าจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน 
ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา 80 ป ทําใหน้ํา
ใสสะอาดเปนพิเศษ นอกจากน้ียังมีรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึก และซุมรอบๆ
บอ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ อิสระให
ทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย นําทานเดินทางเขา
สูโรงแรม 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  HOTEL GREEN TOWER MAKUHARI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
   



 

 

 

วันที่สาม เมืองนิกโก – สะพานชินเคียว – ศาลเจาโทโชกุ – ปราสาทสึรุงะ – ชมซากุระ ณ 
แมนํ้าคันนงจิ - เมืองฟุกุชิมะ 

   เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 จากน้ันเดินทางสู นิกโก (Nikko) เปนเมืองที่ตั้งอยูในทิวเขาในจังหวัดโทชิกิ อยูหาง
จากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เปนเมืองทองเที่ยวที่เปนที่
นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ�นและชาวตางประเทศ มีรีสอรทน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียง 
ทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาตินิกโก เปนที่ตั้งของ
น้ําตกและเสนทางชมทิวทัศนที่กลาวกันวาสวยงามที่สุดแหงหน่ึงในญี่ปุ�นมีชื่อเสียงโดง
ดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกจากยูเนสโก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นําทานชม สะพานชิน

เคียว (Shinkyo Bridge) ตั้งอยู ณ ประตูทางเขาศาลเจาและวัดนิกโก เปนของ
ศาลเจาฟูตะระซัง เปน 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�น รวมกับ
สะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ  สะพานชินเคียวเปน
สะพานโคงสีแดง ทอดขาม แมนํ้าไดยะ (Daiya river) ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลง
มรดกโลก มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ําประมาร 10 เมตร 
สรางจากไม โดยมีเสาหินรองรับน้ําหนัก สมัยกอนสะพานนี้ใชเฉพาะเจานายชั้นสูง
หรือเชื้อพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ (ไมรวมคาขามสะพาน มีคาใชจาย
เพ่ิมเติมทานละ 300 เยน) จากนั้นนําทานสู ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu Shrine) 
ศาลเจาโทโชกุน้ันก็เปนศาลเจาที่มีความสําคัญตอนิกโกและตอญี่ปุ�นมาก เพราะเปน
สุสานของโชกุน โตกุกาวา อิเอยาสุ ซึ่งเปนโชกุนที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร
ญี่ปุ�น รวมถึงที่น่ียัง มีการอัญเชิญดวงวิญญาณอีกสองดวงคือโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ 



 

 

 

ไดเมียวคนสําคัญ และมินาโมโตะ โยริโตโมะ ผูที่จัดตั้งรัฐบาลทหาร มาสถิตย ณ 
ที่แหงนี้ดวย ศาลเจานิกโกโทโชกุ ไดรับการรับรองเปน มรดกโลก จากองกรณยูเนส
โก บริเวณทางเขามีแผนหินจารึกตัวอักษรวา โทโชกุและโทริอิ หินขนาดใหญมหึมา
ตั้งอยู เปนจุดรับพลังที่มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 400 ป ภายในศาลเจามี
ประติมากรรมสวยงามจํานวนมาก ทั้ง เจดียหาช้ัน สีสันสวยงาม มีความสูงถึง 36 
เมตร ที่ใตหลังคาชั้นแรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเปน ประติมากรรม
ลิงสามตัว ที่ แสดงความหมายวาไมดู  ไมพูด ไมฟ งสิ่ งที่ ไมดี  นอกจากน้ียั ง
ประติมากรรม แมวนอน ที่ถูกกําหนดใหเปนสมบัติแหงชาติของญี่ปุ�น อยูที่ประตูซา
กาชิตะมง ซึ่งแมวนอนน้ันสื่อถึง สันติภาพ น่ันเอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร 
ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ 
นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนหเรื่องของออนเซ็น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.10 
ชั่วโมง) อีกดวยนําทานสู ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนก
กระเรียน เปนเพียงแหงเดียวที่ยังคงเอกลักษณดั้งเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสี
เเดงอันเปนสัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวา
คามัทซึ เดิมมีชื่อวา ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.
1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหาย
หนักและไดมีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเทาน้ัน 
HILIGHT!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังทิ้งรองรอยของเหลานักรบ
ซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่น้ี นําทานเดินทางสู 
แมนํ้าคันนงจิ (KannonJi River) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) จุดชม
ซากุระเลื่องชื่อ ที่เต็มไปดวยตนโซเมโยชิโนะซากุระและชิดาเระซากุระ ที่ตั้งขนาบ
แมน้ําคันนงจิกวา 1 กิโลเมตรเปนอุโมงคยาว ในชวงที่ดอกซากุระบานสะพรั่งจะทําให
ดูยอมสีแมน้ํากลายเปนสีชมพูระเรื่อ และในเวลากลางคืนจะมีการแสดงไฟประดับ
หลากสีที่ชวยเพิ่มสเนหของดอกซากุระในยามคํ่าคืนอีกดวย  



 

 

 

(โดยปกติซากุระที่ฟุคุชิมะจะบานชวงประมาณตนเดือนเมษายนถึงกลางเดือน
เมษายน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีที่เช็คแลว
ซากุระยังไมบาน สงวนสิทธิ์ปรับไปเที่ยวที่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ แทน!! โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา)  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองที่มีขนาดใหญเปน
อันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูที่ภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอมไปดวยธรรมชาติอัน
สวยงามมากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเปลี่ยนสี 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช

นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 
 
 



 

 

 

วันที่สี่   หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – กระเชาลอยฟ�าซาโอะ - เมืองเซนได – ทาเรือชิโก
มะ – ลองเรืออาวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจ ิ-  วัดเอนสึอิน - ชอปปم�ง
ถนนคลิสโรด 

 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
(4) 
  นําทานเดินทางสู  หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao 
Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.10 ชม.) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต 

รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ที่ญี่ปุ�นน้ันเช่ือวาจิ้งจอกเปนผูสง
สารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอุดมสมบูรณ ที่น่ีแบงออกเปนสอง
โซน คือโซนสัตวที่อยูในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระตาย มา สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถให
อาหารได กับโซนเปดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระใหทานชมความนารัก ขนฟูตัวนุมของ
สุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเปนแบบเลี้ยง แต
บางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน ควรปฏิบัติตามคูมือการทองเที่ยวที่ทาง
เจาหนาที่ของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัว
สุนัขจิ้งจอกจะตองแจงเจาหนาที่หรืออยูในสายตาเจาหนาที่ทุกครั้ง ทั้งน้ีเพื่อความ
ปลอดภัยของตัวนักทองเที่ยวเองจากน้ันนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ (Mount 
Zao) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เปนภูเขาไฟที่ตั้งอยูเปนแนวกันพรมแดน
ระหวาง ยามากาตะ กับ มิยางิ เปนจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเที่ยวในการ
มาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งป นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�าซาโอะ (Zao 
Ropeway) ที่จะพาคุณไตจากดานลางของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ การน่ัง
กระเชาเคเบิ้ลอันแสนสบายน้ีถือเปนอีกประสบการณที่ยอดเยี่ยม ที่จะทําใหคุณได
สัมผัสกับทัศนียภาพของธรรมชาติที่อยูตรงหนาที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงฤดูกาล 
ตั้งแตกอนหิมะที่ปกคลุมตนไมในชวงหนาหนาว สูทองฟ�าอันสดใสในชวงหนารอน ไป
จนถึงพืชพรรณเขียวขจีในฤดูใบไมผล ิแปรเปลี่ยนไปเปนสีน้ําตาลแดงในฤดูใบไมรวง  
***หมายเหตุ หมูบานสุนัขจิ้งจอก ปดทุกวันพุธ ยกเวนเดือนกุมภาพันธ เปดทําการทุก
วันไมมีวันหยุด ดังน้ัน สงผลให โปรแกรมวันที่ 22-27 มีนาคม, 29 มีนาคม-03 



 

 

 

เมษายน 05-10  เมษายน และ 19-24 เมษายน 2563 ไมสามารถเขาชมสุนัข
จิ้งจอก ณ หมูบานน้ีได  
ดั ง น้ัน  สงวนสิทธิ์  ป รับ ไป เก็ บสตรอเบอรี่ แทน  นํ าท าน  เก็บสตรอเบอรี่  
(Strawberry Pick up) สดๆ ลูกโตสีแดง หอมหวาน จากไร ณ เมืองฟุกุชิมะ 
อิสระใหทานเก็บและชิมสตรอเบอรี่ไมอ้ันตามอัธยาศัยเปนเวลา 30 นาที จนกระทั่ง
ไดเวลาอันสมควร  

>>เฉพาะ 4 period นี้ เทานัน้ ไปเก็บสตรอเบอรี่แทนไปชมสนุัขจิง้จอก<< 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  

เดินทางสู เมืองเซนได (Sendai) เปนเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเปน
เมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ไดรับฉายาวา เมือง
แหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงทั่วเมืองที่เต็มไปดวยตนไมใหญรมรื่น 
เซน ไดมี สถานที่ ท องเที่ ย วที่ สํ าคัญ หลากหลายทั้ งป ราสาท  วัด วาอาราม 
หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมายนําทาน
เดินทางสู ทาเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.)  เพื่อลองเรือเฟอรรี่เพื่อชม อาวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ที่ติด
อันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น (Nihon Sankei) เปนอาวที่เต็ม
ไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสน
ญี่ปุ�นขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพที่แปลกตา ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที จากน้ัน 
วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือ
มัตสึชิมะ เน่ืองจาก ตั้งอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณ
ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสรางขึ้นในป 807 เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค 
ซึ่งกอตั้งโดยพระสงฆที่กอตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปم�นจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกัน
ทุกๆ 33 ป เดินทางสู วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เปนวัดเซนท่ีมีชื่อเสียงที่สุด
ในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปดทองและเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยาง
สวยงาม กอตั้งครั้งแรกในป 828 เดิมเปนวัดนิกายเทนได และไดถูกดัดแปลงใหเปน
วัดเซนในชวงสมัยคามาคูระ วัดแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมือง
มัตสึชิมะไดเปนอยางดี โดยบริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะเรียงรายดวย



 

 

 

ไมสนซีดาร และถํ้าตางๆที่ อดีตเคยเปนสถานที่ทําสมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�น
ตางๆ ไมไกลกันนัก นําทานเขาชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแหงน้ีรูจัก
คุนเคยกันในชื่อ วัดแหงกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกที่วากันวาเกาแก
ที่สุดในญี่ปุ�นเอาไวดานในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสรางขึ้นใน
ป 1646 เพื่อไวทุกขและบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาท่ีเสียชีวิตเมื่อ
อายุเพียง 19 ป ทางเขาวัดมีสวนมอสและหินตั้งอยู และดานหลังวัดเปนป�าไมสนซี
ดารสําหรับน่ังทําสมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเปนที่ต้ังของหลุมฝงศพ และรูปปم�นของขุนนาง
ดาเตะหนุมขี่มาขาวลอมรอบดวยองครักษผูภักดีทีป่ลิดชีพตายตามไป เดินทาง  กลับ
สูเมืองเซนได จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที ) ถนนสายช็อปปم� งที่ ใหญที่สุดของเมือง มีสินคาให เลือก
หลากหลายตั้งแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถึงแบ
รนดเนมระดบัไฮเอนด อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วันที่หา  เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเทา ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หมูบานโออุ

จิ จูคุ – หนาผาโทโนะเฮทสึริ - นาริตะ 
   เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมือง
ตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางไดคอนขางสะดวก
เพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station 



 

 

 

โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นที่มีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ�น
โบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ 
จุดออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi 
Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญใน
ยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณที่มุงหลังคาทรง
หญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบาน
โบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย 
หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ 
ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบาน
โออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่ง
ในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนราน
ขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดูด
นักทองเทีย่ว ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  
 เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที)เปนความสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคา
วะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ีไหลผาน กวาจะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมา
เปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา 
และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเปนที่มาของชื่อโทโนะ
เฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองนาริตะ เพื่อเขาสูที่พัก 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
ที่พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
 
 



 

 

 

วันที่หก  สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
09.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ601 
13.45 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
 

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 
 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย

คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือประโยชน

ของตัวทานเอง ** 



 

 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้



 

 

 

ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษมีูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 



 

 

 

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอีเมล 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มี

การการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจาก
คาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 



 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิง่ของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบจองทวัร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสอืเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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

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


