
 

 

รหัสทัวร TTN 2000032 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุชิมะ นิกโก-เซนได ซุปตาร เหมาลํา 6 6D4N (XJ) 
เมืองนิกโก – สะพานชนิเคียว – ศาลเจาโทโชกุ – อิสระเลน สก ีณ ลานสกีเมืองนิกโก – เมืองฟุกุชิ
มะ - ลานสกี อาดะตาระ สก ีรีสอรท - หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑโคเคชิ - เมอืงเซน
ได – ทาเรือชิโกมะ – ลองเรืออาวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจ ิ-  วัดเอนสึอิน - อิสระช
อปปم�ง หรือ ทองเท่ียวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย - ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ 
- หมูบานโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเทา ณ สถานีรถไฟ ยโูนะคาม ิ– หนาผา
โทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

 



 

 

โดยสายการบิน Charter Flight เชาเหมาลํา 
แอรเอเซีย เอ็กซ แอรไลน (XJ) 
 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
คร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 
8,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
 
23:00 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุป
ไซส อุณหภูมิ  

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 
2563 BUS1 23,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 

0°C 
 

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 
2563 BUS2 23,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 

0°C 
 

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 
2563 BUS3 23,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 

0°C 
 

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 
2563 BUS4 23,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 

0°C 
 



 

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบนิฟุคุชิมะ  –  เมืองนิกโก – สะพานชินเคียว – ศาล
เจาโทโชก ุ– อิสระเลน สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก - เมืองฟุกุชิมะ 

 
02.30 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ824 

**ราคาไมรวมคาอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
10.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
จากน้ันเดินทางสู นิกโก (Nikko) เปนเมืองท่ีต้ังอยูในทิวเขาในจังหวัดโทชิกิ อยูหาง
จากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เปนเมืองทองเท่ียวที่เปนท่ี
นิยมของนักทองเท่ียวทั้งชาวญี่ปุ�นและชาวตางประเทศ มีรีสอรทน้ําพุรอนท่ีมีช่ือเสียง 
ทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเปนสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาตินิกโก เปนท่ีตั้งของ
น้ําตกและเสนทางชมทิวทัศนที่กลาวกันวาสวยงามที่สุดแหงหน่ึงในญี่ปุ�นมีช่ือเสียงโดง
ดังในเร่ืองความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที ่ไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดก
โลกจากยูเนสโก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
นําทานชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ต้ังอยู ณ ประตทูางเขาศาลเจา
และวัดนิกโก เปนของศาลเจาฟูตะระซัง เปน 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของ
ประเทศญี่ปุ�น รวมกบัสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ  
สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอดขาม แมนํ้าไดยะ (Daiya river) ตรงเชิง
ปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ํา
ประมาร 10 เมตร สรางจากไม โดยมีเสาหินรองรับน้ําหนัก สมัยกอนสะพานน้ีใช
เฉพาะเจานายช้ันสูงหรือเช้ือพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ (ไมรวมคาขาม
สะพาน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 300 เยน) จากน้ันนําทานสู ศาลเจาโทโชก ุ
(Toshogu Shrine)  ศาลเจาโทโชกุน้ันก็เปนศาลเจาที่มีความสําคัญตอนิกโกและ
ตอญี่ปุ�นมาก เพราะเปนสุสานของโชกุน โตกุกาวา อิเอยาสุ ซึ่งเปนโชกุนที่มี



 

 

ความสําคัญตอประวติัศาสตรญีปุ่�น รวมถึงทีน่ี่ยัง มีการอัญเชิญดวงวิญญาณอีก
สองดวงคือโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ไดเมียวคนสําคัญ และมินาโมโตะ โยริโตโมะ ผูที่
จัดตั้งรัฐบาลทหาร มาสถิตย ณ ที่แหงนี้ดวย ศาลเจานิกโกโทโชกุ ไดรับการรับรอง
เปน มรดกโลก จากองกรณยูเนสโก บริเวณทางเขามีแผนหินจารึกตัวอักษรวา โทโช
กุและโทริอิ หินขนาดใหญมหึมาต้ังอยู เปนจดุรับพลังที่มปีระวติัศาสตรยาวนาน
มากกวา 400 ป ภายในศาลเจามีประติมากรรมสวยงามจํานวนมาก ทั้ง เจดียหาช้ัน 
สีสันสวยงาม มีความสูงถึง 36 เมตร ท่ีใตหลังคาชั้นแรกจะมปีระติมากรรมสิบสอง
ราศี หรือจะเปน ประตมิากรรมลิงสามตัว ท่ีแสดงความหมายวาไมดู ไมพูด ไมฟง
ส่ิงที่ไมดี นอกจากน้ียงัประติมากรรม แมวนอน ท่ีถูกกําหนดใหเปนสมบัติแหงชาติ
ของญี่ปุ�น อยูท่ีประตูซากาชิตะมง ซึ่งแมวนอนน้ันสื่อถึง สันติภาพ น่ันเอง  

15.00-17.30 น.จากน้ันนําทานสู เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ (Yunishigawa 
Kamakura Festival) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) เขาชม กระทอม
หิมะ หรือ บานหิมะ สําหรับภาษาญี่ปุ�นเรียกกันวา คามาคุระ ถกูสรางขึ้นเพ่ือให
กลายเปนสถานท่ีถายรปู โดยท่ีเมืองน้ีจะพิเศษกวาตรงที่อ่ืนๆ คือ นอกเหนือจากได
ชมกระทิ่ชอมหิมะแลวน้ัน ยังถือเปนเปนประเพณีฤดูหนาวของชาวยนิุชิงาวะ ทีม่ี
ระยะเวลาการจัดงานต้ังแตชวงปลายเดือนมกราคมถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป (ปน้ี
จัดขึ้นตั้งแตวันที่ 26 มกราคม – 03 มีนาคม 2019) โดยจะมีเหลาตุกตาหิมะที่ถูก
ทําข้ึนจากไอเดียและฝมือต้ังแตของเด็กไปจนถึงผูสูงอายุมาทําการตอนรับ
นักทองเที่ยว โดยในระหวางวันสามารถเพลิดเพลินไปกับรถเล่ือน สวนในตอน
กลางคืนจะมกีารจุดเทียนมินิคามากุระเรียงรายตามพ้ืนท่ีริมน้ํา ซึง่แสงไฟท่ีสวางทั่ววิว
ทิวทัศนท่ีปกคลุมดวยหิมะทําใหเกิดการแพรขยายของภาพทิวทัศนราวกับอยูในความ
ฝนเลยทีเดียว จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาด
ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น ต้ังอยูท่ีภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอมไปดวย
ธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และ
ใบไมเปลี่ยนส ี  

 
 
 



 

 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่สาม  ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอรท - หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑโคเคชิ 

- เมืองเซนได – ทาเรือชิโกมะ – ลองเรืออาวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิ
กันจิ -  วัดเอนสึอิน - เมืองเซนได 

  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

นําทาน สัมผัสประสบการณความสนุกสนานที ่ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอรท 
(Adatara Ski Resort) ต้ังอยูบนเทือกเขาอาดะตาระ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาท)ี อิสระใหทานไดสัมผัสประสบการณการเลนสนุกกับกิจจกรรมของฤดูหนาว 
อยางเชน การเลนกระดานเล่ือนท่ีไถตัวลงมาบนเนินเขา หรือ การเลนหวงยางเล่ือน 
เปนตน  อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการและด่ืมด่ํากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวย
หิมะสีขาวโพลน ตามอัธยาศัย 

 
 



 

 

 (ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ และสําหรับ
โปรแกรมลานสกีอาจมีการปรับเปลี่ยนไปเลนท่ีลานสานสกีอื่น หรือปรับไป
โปรแกรมอื่นได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัข
จ้ิงจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.10 ชม.) มีอาณาบริเวณถงึ 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนัก
จิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ท่ีญี่ปุ�นน้ันเช่ือวาจ้ิงจอกเปนผูสงสารของ Inari 
Okami เทพเจาชินโตดานความอุดมสมบูรณ ที่น่ีแบงออกเปนสองโซน คือโซนสัตว
ที่อยูในกรง มีท้ัง แพะ แกะ กระตาย มา สุนัขจ้ิงจอก ซ่ึงสามารถใหอาหารได กบัโซน
เปดท่ีมีจ้ิงจอกเดินไปมา อิสระใหทานชมความนารัก ขนฟูตัวนุมของสุนัขจิ้งจอกตาม
อัธยาศัย ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอกถงึจะเปนแบบเลี้ยง แตบางตัวยงัมี
สัญชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน ควรปฏิบัติตามคูมือการทองเท่ียวท่ีทางเจาหนาท่ีของ
หมูบานแจกใหอยางเครงครัด และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอก
จะตองแจงเจาหนาที่หรืออยูในสายตาเจาหนาท่ีทุกคร้ัง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของ
ตัวนักทองเท่ียวเอง นําทานเขาชม พิพิธภัณฑโคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงตุกตาโคชิ จากจังหวัด
ตางๆ ท่ัวภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งแตละตัวจะมรีูปทรงและการออกแบบที่แตกตางกัน โดยมี
ตํานานอยูวา คูสามีภรรยาคูหน่ึงสูญเสียลูกสาวไป จึงสรางตุกตาโคเคชิขึ้นมาเพ่ือเปน
ตัวแทนของลูกสาวของตัวเอง ดังน้ัน ญี่ปุ�นเช่ือวาจึงเปนเครื่องราง ชวยปกป�องบาน
จากไฟไหม ใชขับไลภูตผ ีและชวยบันดาลใหพืชผลอุดมสมบูรณ ภายในพิพิธภัณฑ 
ตุกตาโคเคชิ มีเอกลักษณที่บงบอกถึงประเทศญี่ปุ�น ปจจบุันนิยมซื้อไปเปนของฝาก 
หรือเก็บเปนของที่ระลึก ทานสามารถเลือกซื้อหาหรือจะทดลองวาดตุกตาเองไดตาม
อัธยาศัย (การวาดตุกตามีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมอยูในราคาทัวร) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
เดินทางสู เมืองเซนได (Sendai) เปนเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเปน
เมืองท่ีมีความเจริญและมีขนาดใหญท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮค ุไดรับฉายาวา เมือง
แหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงท่ัวเมืองที่เต็มไปดวยตนไมใหญรมร่ืน 
เซนไดมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลากหลายท้ังปราสาท วัดวาอาราม 
หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมายนําทาน



 

 

เดินทางสู ทาเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชม.)  เพ่ือลองเรือเฟอรร่ีเพ่ือชม อาวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ที่ติด
อันดับ 1 ใน 3 ววิท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญี่ปุ�น (Nihon Sankei) เปนอาวที่เต็ม
ไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกนัมากกวา 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสน
ญี่ปุ�นข้ึนอยูดวยทําใหเกิดภาพท่ีแปลกตา ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที จากน้ัน 
วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือ
มัตสึชิมะ เน่ืองจาก ต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณ
ของเมืองมัตสึชิมะ ถกูสรางขึ้นในป 807 เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค 
ซึ่งกอต้ังโดยพระสงฆทีก่อต้ังวัดซูอิกนัจิ โดยรูปปم�นจะถกูนํามาใหประชาชนไดชมกัน
ทุกๆ 33 ป เดินทางสู วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เปนวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปดทองและเพนทสีประตูบานเลื่อนไวอยาง
สวยงาม กอต้ังครั้งแรกในป 828 เดิมเปนวดันิกายเทนได และไดถกูดัดแปลงใหเปน
วัดเซนในชวงสมัยคามาคูระ วดัแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมือง
มัตสึชิมะไดเปนอยางด ีโดยบริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะเรียงรายดวย
ไมสนซีดาร และถํ้าตางๆที่ อดีตเคยเปนสถานที่ทําสมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�น
ตางๆ ไมไกลกันนัก นําทานเขาชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแหงน้ีรูจัก
คุนเคยกันในชื่อ วัดแหงกุหลาบ มกีารวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกทีว่ากันวาเกาแก
ที่สุดในญี่ปุ�นเอาไวดานในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วดัสรางขึ้นใน
ป 1646 เพ่ือไวทุกขและบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่อ
อายุเพียง 19 ป ทางเขาวัดมีสวนมอสและหินตั้งอยู และดานหลังวัดเปนป�าไมสนซี
ดารสําหรับน่ังทําสมาธิ บริเวณพ้ืนที่วัดเปนที่ต้ังของหลุมฝงศพ และรูปปم�นของขุนนาง
ดาเตะหนุมข่ีมาขาวลอมรอบดวยองครักษผูภกัดีท่ีปลิดชีพตายตามไป เดินทาง  กลับ
สูเมืองเซนได  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   



 

 

วันที่สี่  อิสระชอปปم�ง หรือ ทองเท่ียวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย 
 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

 เซนได (Sendai) เปนเมืองหลวงของจังหวัดมิยางิ และยังเปนเมืองที่มีความเจรญิ
และมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุดวย อีกท้ังยังมีเครือขายของการคมนาคมท่ี
สําคัญหลายอยาง เชน สนามบินนานาชาติ, ชุมสายรถไฟชินคนัเซน, รถไฟใตดิน
ภายในเมือง และทาเรือตางๆ เปนเมืองท่ีไดรับฉายาวา เมืองแหงตนไม เพราะมี
สวนสาธารณะหลายแหงทั่วเมืองท่ีเต็มไปดวยตนไมใหญรมรื่น ทําใหมีจุดชมซากุระ
และใบไมเปลี่ยนท่ีสวยงามอยูภายในเมืองหลายจุด เซนไดมีสถานทีท่องเที่ยวท่ีสําคัญ
หลากหลายท้ังปราสาท วัดวาอาราม หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคา
รานอาหารตางๆอีกมากมาย อิสระใหทานทองเที่ยวภายในเมืองเซนได ตามอัธยาศัย 
โดยมีไกดใหคําแนะนําวิธีการเดินทาง ***ไมมีรถบัสบริการ***  
สถานที่ทองเท่ียวภายในเมืองเซนได 
 อิสระชอปปم�ง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 

นาที) ถนนสายช็อปปم�งท่ีใหญท่ีสุดของเมือง มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแต
อาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถึงแบรนดเนม
ระดับไฮเอนด อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

 ซุยโฮเด็น สุสานอันวิจิตรท่ีหลับใหลของดาเตะ มาซามูเนะ บรรพบุรุษแหงนคร
เซ็นได ท่ีน่ีบูรณะข้ึนตามแบบสถาปตยกรรมที่โดงดังของโมโมยามะ ซ่ึงมีการ
แกะสลักตกแตงอยางหรูหราและใชสีสันสดใส  



 

 

 พิพิธภัณฑเมืองเซนได สถานท่ีจัดแสดงวัตถทุางประวัติศาสตรที่สําคัญแหง
หน่ึงในตัวเมืองเซน็ได ภายในมีการจัดแสดงสิง่ของเคร่ืองใช อุปกรณการรบ 
อาวุธรูปแบบตางๆของซามุไรยุคโบราณมากกวา 1,000 ช้ิน 

 ศาลเจาโอซากิฮาจิมังกุ สรางข้ึนในป 1607 โดยดาเตะ มาซามูเนะ เพื่อบูชา
เทพฮาจิมัง ๖(Hachiman) เทพแหงสงครามของชินโตผูพิทักษประจําเมือง 

 ถนนโจเซ็นจ ิหน่ึงในเหตุผลท่ีทําใหเซ็นไดไดช่ือวาเมืองแหงตนไมคอืถนนโจ
เซ็นจิท่ีมีแนวตนเคยากทิอดยาวแหงน้ี บนถนนเต็มไปดวยรานกาแฟเกๆ 
เหมาะกับการเดินเลนพักผอนชมแนวตนไม 

                อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
วันที่หา  ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมูบานโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ 

ออนเซ็น - ออนเซ็นเทา ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ – หนาผาโทโนะเฮทสึริ -  
เมืองไอสุ – ปราสาทสรุึงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันนําทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle)  

 
                (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) สรางขึ้นในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ 

มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกนัเมือง ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขา
และป�าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาต ิแมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพง
หินและประตูน้ันไดรับการบูรณะข้ึนใหมอีกคร้ัง จากทําเลที่ต้ังของบริเวณปราสาท 
ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองเซนไดได จากน้ันนําทานเดินทางสู 



 

 

เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เปนเมืองตากอากาศ
ออนเซนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยู
ติดกบั สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเปน
สถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นทีม่ีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญีปุ่�น
โบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ 
จุดออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออจิุ จูคุ (Ouchi 
Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท)ี บานโบราณท่ีอดีตเคยเปนเมืองสําคัญใน
ยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณท่ีมุงหลังคาทรง
หญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบาน
โบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมยัเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย 
หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักท่ีมช่ืีอวาถนนชิโมสึเคะ 
ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เม่ือ พ.ศ.2524 หมูบาน
โออุจิจูคุไดรับการข้ึนทะเบียนเปนเขตอนุรักษส่ิงปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่ง
ในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนราน
ขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและท่ีพักแบบญี่ปุ�นเพ่ือดึงดูด
นักทองเที่ยว ปจจุบันมนัีกทองมาเย่ียมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
 เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาท)ีเปนความสวยงามท่ีธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคา
วะน้ี ถกูกดัเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน กวาจะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จนกลายมา
เปนวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสริึ เปนภาษาถิ่นของไอส ึแปลวา หนาผา 
และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเปนที่มาของช่ือโทโนะ
เฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมืองที่
เต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมืองท่ียังคงสัมผัสไดถึงกลิ่น
อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมมีนตเสนหเร่ืองของออนเซ็น อีกดวยนํา
ทานสู ปราสาทสรุึงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 40 นาท)ี เปนเพียงแหงเดียวที่ยังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญี่ปุ�นไว 
ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยูไมไกลจาก



 

 

สถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมช่ืีอวา ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle 
สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําให
ปราสาทเสียหายหนักและไดมีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 
ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานท่ียังทิ้งรองรอยของเหลา
นักรบซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานท่ีน้ี  นําทาน
เดินทางสู ทะเลสาบอนิะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง) เปนทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น  เกดิข้ึนจากการระเบดิ
ของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีส่ิงชิวิตใดๆ อาศัยอยูใตน้ําได น้ําใน
ทะเลสาบแหงน้ีจึงมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค หรือ 
เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมบีรรดาฝูง
หงสอพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
พัก  MUKAITAKI FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่หก  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
  หลังอาหารนําทานออกเดินทางสูสนามบิน ฟุคุชิมะ  
11.45 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ825 
16.55 น.    เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 



 

 

**ราคาไมรวมคาอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
ไมรับจอยแลนด BUSINESS CLASS เพ่ิม 15,000 บาท มีเพียง 9 ที่น่ังตอพีเรียด

เทาน้ัน 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมลูคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

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

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 



 

 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอีเมล 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการกา
รันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน
สิทธ์ิ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจาย
ในเที่ยวบินนั้นๆ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทเิชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ



 

 

กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริม่ในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิารวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
     (..............................................................) 
 

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


