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โดยสายการบนิ Charter Flight เชา่เหมาล า 
แอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

ไฮไลท!์! น า้ตกเคกอน น า้ตกทีส่วยทีส่ดุหนึง่ในสามของประเทศญีปุ่่ น 

สกัการะรบัพลงับวก ณ ศาลเจา้โทโชก ุ

อสิระเลน่หมิะ พรอ้มสนุกสนานกบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสก ี

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ  
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

ชมความนา่รกัของสนุขัจิง้จอก และซือ้ของฝากเลือ่งชือ่อยา่งตุก๊ตาไมโ้คเคช ิ

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ถนนคลสิโรด้  อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั ณ เมอืงเซนได  
อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ
บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

วนัทีส่อง สนามบนิฟุคุชมิะ  – เมอืงนกิโก ้– สะพานชนิเคยีว – ศาลเจา้โทโชกุ – น า้ตกเคกอน - เมอืงฟุกุ
ชมิะ 

02.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงฟคุชุมืะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ824 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคุชมิะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 จากนัน้เดนิทางสู ่นกิโก ้(Nikko) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในทวิเขาในจงัหวดัโทชกิ ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกยีว
ไปทางทศิเหนือประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ น
และชาวตา่งประเทศ มรีสีอรท์น ้าพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง ทวิเขาทางตะวันตกของเมอืงเป็นสว่นหนึง่ของอทุยาน
แห่งชาตนิกิโก เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกและเสน้ทางชมทวิทัศน์ทีก่ล่าวกันว่าสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในญีปุ่่ นมี
ชือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆที ่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
ยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) น าท่านชม สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) 

ตัง้อยู ่ณ ประตทูางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโก ้เป็นของศาลเจา้ฟตูะระซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วย
ทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคนูกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิ
เคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แมน่ า้ไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก 
มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับน ้าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมเีสาหนิรองรับ
น ้าหนัก สมัยกอ่นสะพานน้ีใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศเ์ทา่นัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไมร่วม
คา่ขา้มสะพาน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 300 เยน) จากนัน้น าทา่นสู ่ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu 

Shrine)  ศาลเจา้โทโชกุนัน้ก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคัญต่อนิกโกแ้ละต่อญี่ปุ่ นมาก เพราะเป็นสุสาน
ของโชกนุ โตกุกาวา่ อเิอยาสุ ซึง่เป็นโชกนุทีม่คีวามส าคัญต่อประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึทีน่ี่ยัง มกีาร
อญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิฮเิดโยช ิไดเมยีวคนส าคญั และมนิาโมโตะ โยริ
โตโมะ ผูท้ ีจ่ดัต ัง้รฐับาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีแ่หง่นีด้ว้ย ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชกุ ไดรั้บการรับรองเป็น 
มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มแีผน่หนิจารกึตัวอักษรวา่ โทโชกแุละโทริอ ิหนิขนาด
ใหญ่มหมึาตัง้อยู่ เป็นจุดรับพลังทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรม
สวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้ช ัน้ สีสันสวยงาม มีความสูงถงึ 36 เมตร ที่ใตห้ลังคาชัน้แรกจะมี
ประตมิากรรมสบิสองราศ ีหรอืจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ทีแ่สดงความหมายวา่ไมดู่ ไม่พูด ไม่ฟัง



 

 

สิง่ทีไ่ม่ด ีนอกจากน้ียังประตมิากรรม แมวนอน ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นสมบัตแิห่งชาตขิองญีปุ่่ น อยู่ทีป่ระตู
ซากาชติะมง ซึง่แมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
 น าท่านเดนิทางสู่ น า้ตกเคกอน (Kegon Waterfall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  ตัง้อยู่ที่

ทะเลสาบชเูซ็นจ ิตัใ้นอทุยานแหง่ชาตนิกิโก ้มคีวามสงูอยูท่ี ่97 เมตร เป็นหนึง่ในสามของน ้าตกทีส่วยสดุ
ในประเทศญีปุ่่ น อกีสองแห่ง ไดแ้ก ่น า้ตกฟุคุโรดะและน า้ตกนะช ิและในปี ค.ศ. 1927 น ้าตกเคกอน
ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหนึง่ใน แปดทวิทศัน ์ทีแ่สดงถงึความเป็นประเทศญีปุ่่ นและวัฒนธรรมในยคุโชวะ
ทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่รวมทัง้ไดรั้บการกล่าวว่าเป็นน ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงนกิโก ้น า จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่ีภ่มูภิาคโทโฮค ุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่
วา่จะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม  ลานสก ีอาดะตาระ สก ีรสีอรท์ - หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ – พพิธิภณัฑโ์คเคช ิ- เมอืงเซนได 
– ทา่เรอืชโิกมะ – ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ – เมอืงเซน
ได 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่าน สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอรท์ (Adatara Ski 

Resort) ตัง้อยู่บนเทอืกเขาอาดะตาระ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัส
ประสบการณ์การเล่นสนุกกับกจิกรรมของฤดูหนาว อย่างเชน่ การเล่นกระดานเลือ่นทีไ่ถตัวลงมาบนเนนิ
เขา หรอื การเลน่หว่งยางเลือ่น เป็นตน้  อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการและดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปก
คลมุดว้ยหมิะสขีาวโพลน ตามอัธยาศัย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรม
ต่างๆ และส าหรบัโปรแกรมลานสกอีาจมกีารปรบัเปลีย่นไปเล่นทีล่านสานสกอีืน่ หรอืปรบัไป
โปรแกรมอืน่ได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสุนขัจ ิง้จอกซา
โอะ (Zao Kitsune mura หรอื Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) มอีาณา
บรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีที่ญี่ปุ่ นนั้นเชือ่ว่า
จิง้จอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ทีน่ี่แบ่งออกเป็นสอง
โซน คอืโซนสัตวท์ีอ่ยู่ในกรง มทีัง้ แพะ แกะ กระต่าย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กับโซน
เปิดทีม่จีิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิง้จอกตามอัธยาศัย ขอ้ควร
ระวงั เน่ืองจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แตบ่างตัวยังมสีญัชาตญิาณเดมิอยู ่ดังนัน้ ควรปฏบิัตติาม



 

 

คู่มอืการท่องเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรอืสมัผัส
ตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีห่รืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัยของตัว
นักท่องเทีย่วเอง น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์คเคช ิ(Kokeshi Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
20 นาที) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่จัดแสดงตุ๊กตาโคช ิจากจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมภิาคโทโฮคุ ซึง่แต่ละตัวจะมี
รูปทรงและการออกแบบทีแ่ตกต่างกัน โดยมตี านานอยู่ว่า คู่สามภีรรยาคู่หนึง่สญูเสยีลูกสาวไป จงึสรา้ง
ตุ๊กตาโคเคชขิึน้มาเพือ่เป็นตัวแทนของลกูสาวของตัวเอง ดังนัน้ ญีปุ่่ นเชือ่วา่จงึเป็นเครือ่งราง ชว่ยปกป้อง
บา้นจากไฟไหม ้ใชขั้บไลภู่ตผ ีและชว่ยบันดาลใหพ้ชืผลอดุมสมบูรณ์ ภายในพพิธิภัณฑ ์ตุ๊กตาโคเคช ิมี
เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถงึประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันนิยมซื้อไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของที่ระลกึ ท่าน
สามารถเลอืกซือ้หาหรอืจะทดลองวาดตุ๊กตาเองไดต้ามอัธยาศัย (การวาดตุก๊ตามคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
เดนิทางสู่ เมอืงเซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิ
และมขีนาดใหญ่ทีส่ดุของภูมภิาคโทโฮคุ ไดรั้บฉายาว่า เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลาย
แหง่ทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญร่่มรืน่ เซนไดมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัด
วาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมายน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอื
ชโิกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพือ่ลอ่งเรอืเฟอรรีเ่พือ่ชม 
อา่วมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น (Nihon 

Sankei) เป็นอ่าวทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา่ 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมตีน้
สนญีปุ่่ นขึน้อยูด่ว้ยท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตา ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 นาท ีจากนัน้อสิระชม วดัโกได
โดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรอืมัตสชึมิะ เน่ืองจาก ตัง้อยู่ใน
ต าแหน่งทีโ่ดดเด่น ท าใหว้ัดแห่งน้ีกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่
ประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อตัง้วัดซูอกิันจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาให ้
ประชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี จากนั้นๆ ใกล ้ๆ กัน อสิระใหท้่านชม วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) 

เป็นวัดเซนทีม่ีชือ่เสยีงที่สุดในภูมภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบาน
เลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซน
ในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ี
โดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที ่อดตีเคยเป็น
สถานทีท่ าสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกันนัก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ใกล ้ๆ กันท่านสามารถ
เขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วัดแห่งน้ีรูจั้กคุน้เคยกันในชือ่ วดัแห่งกุหลาบ มกีารวาดรูป
ดอกกุหลาบตะวันตกที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐาน
พระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 เพื่อไวทุ้กข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่
เสียชีวติเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเขา้วัดมีสวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีาร์
ส าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพื้นทีว่ัดเป็นทีต่ัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาว
ลอ้มรอบดว้ยองครั์กษ์ผูภั้กดทีีป่ลดิชพีตายตามไป (ไมร่วมคา่เขา้ชม) เดนิทาง  กลบัสูเ่มอืงเซนได  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   



 

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ทอ่งเทีย่วภายในเมอืงเซนไดตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่
ทีสุ่ดของภูมภิาคโทโฮคุดว้ย อกีทัง้ยังมเีครือข่ายของการคมนาคมทีส่ าคัญหลายอย่าง เช่น สนามบนิ
นานาชาต,ิ ชุมสายรถไฟชนิคันเซน, รถไฟใตด้นิภายในเมอืง และท่าเรือต่างๆ เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บฉายาว่า 
เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น ท าใหม้จีุดชม
ซากุระและใบไมเ้ปลี่ยนที่สวยงามอยู่ภายในเมืองหลายจุด เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ
หลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆอีก
มากมาย อสิระใหท้่านท่องเทีย่วภายในเมอืงเซนได ตามอัธยาศัย โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน าวธิกีารเดนิทาง 
***ไมม่รีถบสับรกิาร***  
สถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงเซนได 

• อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ถนนสายช็อปป้ิง
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรือฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่
เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอนด ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

• ซุยโฮเด็น สสุานอันวจิติรทีห่ลับใหลของดาเตะ มาซามเูนะ บรรพบรุุษแหง่นครเซ็นได ทีน่ี่บรูณะ
ขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมทีโ่ด่งดังของโมโมยามะ ซึง่มกีารแกะสลักตกแต่งอย่างหรูหราและใช ้
สสีนัสดใส  

• พพิธิภณัฑเ์มอืงเซนได สถานทีจั่ดแสดงวัตถุทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแห่งหนึ่งในตัวเมอืง
เซ็นได ภายในมกีารจัดแสดงสิง่ของเครื่องใช ้อุปกรณ์การรบ อาวุธรูปแบบต่างๆของซามุไรยุค
โบราณมากกวา่ 1,000 ชิน้ 

• ศาลเจา้โอซากฮิาจมิงักุ สรา้งขึน้ในปี 1607 โดยดาเตะ มาซามูเนะ  เพื่อบูชาเทพฮาจมิัง ๖
(Hachiman) เทพแหง่สงครามของชนิโตผูพ้ทิักษ์ประจ าเมอืง 

• ถนนโจเซ็นจ ิหนึ่งในเหตุผลทีท่ าใหเ้ซ็นไดไดช้ือ่ว่าเมืองแห่งตน้ไมค้อืถนนโจเซ็นจทิี่มแีนว
ตน้เคยากทิอดยาวแหง่น้ี บนถนนเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟเก๋ๆ  เหมาะกับการเดนิเลน่พักผ่อนชมแนว
ตน้ไม ้

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   



 

 

วนัทีห่า้  ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ - เมอืงยโูนะคาม ิออนเซ็น - ออน
เซ็นเทา้ ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคาม–ิ หน้าผาโทโนะเฮทสรึ ิ -  เมอืงไอสุ – ปราสาทสรึุงะ - 

ทะเลสาบอนิะวะชโิระ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนั้นน าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 20 นาท)ี สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามวา่ ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกันเมอืง 
ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอื
เพียงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนั้นไดรั้บการบูรณะขึน้ใหม่อีกครัง้ จากท าเลที่ตัง้ของบรเิวณ
ปราสาท ทา่นสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงามของเมอืงเซนไดได ้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงตาก
อากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกับ สถานี
รถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ น
ทีม่อีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อน
คลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ 
(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะ
ถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสอง
ฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การ
คมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชิ
โมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคไุดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลาย
หลังในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลึก รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง 
รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้น
คนตอ่ปี   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ีเป็น
ความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กว่าจะสกึ
กร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของ
ไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โท
โนะเฮทสรึ ิหรือ หนา้ผารูปเจดีย์ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ย
วัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ 
นอกจากน้ีไอสุยังมมีนตเ์สน่หเ์รื่องของออนเซ็น อกีดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga Castle) 

หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพยีงแห่งเดยีวทีย่ังคงเอกลักษณ์



 

 

ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสุวาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมีชือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีาร
บูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาทแหง่น้ี ถอืเป็นอนุสรณ์
สถานทียั่งทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานที่
น้ี  น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น  เกดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟ มแีร่ธาตุ
กรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งน้ีจงึมคีวามใสจนไดรั้บฉายาว่า 
ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรือ เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถงึเดือน
เมษายน จะมบีรรดาฝงูหงสอ์พยพมาอาศัยกันอยมูากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

  

วนัทีห่ก  สนามบนิฟุคชุมิะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
  หลงัอาหารน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคชุมิะ  
11.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ825 

16.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

ไมร่บัจอยแลนด ์

BUSINESS CLASS เพิม่ 15,000 บาท มเีพยีง 9 ทีน่ ัง่ตอ่พเีรยีดเทา่น ัน้ 

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  



 

 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้

กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม



 

 

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอ
วซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 34 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร
เพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 
2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 



 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กั
โดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


