
 

TOKYOFUJI FUKUSHIMA NIKKO 6D4N 

ซุปตารบ์ ิก๊ไซส ์XXL 
กาํหนดการเดนิทางมกราคม - มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบ อาช ิ 

ชมววิภูเขาไฟฟจู ิณ หมบูา้นบอ่นํา้ศกัดิส์ทิธ ิ ์โอชโินะฮกัไก 

ชมสะพานไม ้ชนิเคยีว หนึง่ในสามของสะพานทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น 

สกัการะรบัพลงับวก ณ ศาลเจา้โทโชก ุ



 
ชมฝงูหงสณ์ทะเลสาบอนิะวะชโิระหรอืทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์

อลงัการความงามของปราสาทสรึุงะหรอืปราสาทนกกระเรยีนลอ่งเรอืชมอา่วมตัซึ

ชมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะสมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้หนา้สถานรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณสมยัเอโดะหมูบ่า้นโออจุจิคุ ุ

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าภูเขาซาโอะ ชม ปิศาจหมิะ จเูฮยีว 

ชมความนา่รกัของสนุขัจ ิง้จอก 

อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

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  



 

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

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

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 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  

08-13 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  

09-14 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  

11-16 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  

15-20 มนีาคม 2563 28,888.- 8,900.- 2°C - 8°C  



 
วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – ฮาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก  – การ

เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เรยีบรอ้ยแลว้ ( เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่เมอืงยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40ชัว่โมง) 

นําทา่นเดนิทางสู่ ฮาโกเน่ (Hakone) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายทีย่ังมี

ธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ข ึน้ชือ่ในเรือ่งออนเซ็นฮาโกเน่เป็นเมอืงทีย่ังมภีเูขาไฟทีย่ังไม่ปะทหุลงเหลอื

อยู่และทีส่าํคญัคอืแหลง่ทอ่งเทีย่วหลายแห่งสามารถชมววิภเูขาไฟฟจูไิดน่ั้นเองนําทา่น ลอ่งเรอืโจร

สลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณทะเลสาบอาชใิชเ้วลาประมาณ  10-15 นาทใีหท้า่นได ้

ลอ่งเรอืชมความงามของทศันียภาพสองขา้งทางรวมถงึววิภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ยจากนัน้เดนิทางสู ่

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (OshinoHakkai)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เป็นในชว่งฤดใูบไม ้

เปลีย่นสเีป็นจุดทอ่งเทีย่วสาํคญัอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตดักบัพืน้หลงัสฟ้ีา และ

ใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆประกอบดว้ย

บ่อน้ํา8 บ่อในโอชโินะตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ําทัง้ 8 นี้

เป็นน้ําจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุน

อายุกว่า80 ปีทําใหน้ํ้าใสสะอาดเป็นพเิศษนอกจากนี้ยังมรีา้นอาหารรา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึและซุม้

รอบๆบ่อทีข่ายทัง้ผักขนมหวานผักดองงานฝีมอืและผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น  (Sado)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ีโดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมายเริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับ

ชาและการดืม่ชาทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิรีายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมากพธิชีงชานี้

ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีวยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ยและจากนัน้ให ้

ทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยันําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  



 
ทีพ่กั  HOTEL GREEN TOWER MAKUHARIหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่าม เมอืงนกิโก ้–สะพานชนิเคยีว–ศาลเจา้โทโชก–ุปราสาทสรึงุะ–ทะเลสาบอนิะวะชโิระ  - เมอืงฟุ

กชุมิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนัน้ เดนิทางสู ่ นกิโก ้ (Nikko) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ในทวิเขาใน จงัหวดัโทชกิ ิ อยู่ห่างจาก

กรุงโตเกยีวไปทางทศิเหนือประมาณ140 กโิลเมตรเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว

ทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งประเทศมรีสีอรท์น้ําพุรอ้นทีม่ชีือ่เสยีงทวิเขาทางตะวันตกของเมอืงเป็นสว่น

หนึง่ของอุทยานแห่งชาตนิกิโกเป็นทีต่ัง้ของน้ําตกและเสน้ทางชมทวิทศันท์ีก่ลา่วกนัว่าสวยงามทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในญีปุ่่ นมชีือ่เสยีงโดง่ดงัในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆทีไ่ดร้ับการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก(้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นําทา่นชม สะพานชนิ

เคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ณประตทูางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโกเ้ป็นของศาลเจา้ฟตูะระซงัเป็น 

1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นร่วมกบัสะพานคนิไตเคยีวทีอ่วิาคนูกิบัสะพานซารุ

ฮาชทิีย่ามานาชสิะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดงทอดขา้ม แมนํ่า้ไดยะ  (Daiya river)ตรงเชงิ

ปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลกมคีวามยาว 28 เมตรกวา้ง 7 เมตรสงูจากระดบัน้ําประมาร  10 เมตรสรา้ง

จากไมโ้ดยมเีสาหนิรองรับน้ําหนักสมัยกอ่นสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศเ์ทา่นัน้ใน

การขา้มแม่น้ําไดยะ(ไมร่วมคา่ขา้มสะพาน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 300 เยน)จากนัน้นําทา่น

สู ่ศาลเจา้โทโชก(ุToshogu Shrine)ศาลเจา้โทโชกนัุน้ก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามสาํคญัตอ่นกิโกแ้ละ

ตอ่ญีปุ่่ นมากเพราะเป็นสสุานของโชกนุ โตกกุาวา่อเิอยาสุ ซึง่เป็นโชกนุทีม่คีวามสาํคญัตอ่

ประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ นรวมถงึทีน่ี่ยังมกีารอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตมฮิเิดโยชไิด

เมยีวคนสําคญั และมนิาโมโตะโยรโิตโมะผูท้ ีจ่ดัต ัง้รฐับาลทหารมาสถติยณ์ทีแ่หง่นีด้ว้ย ศาล

เจา้นกิโกโ้ทโชก ุไดร้ับการรับรองเป็น มรดกโลกจากองกรณ์ยูเนสโก ้ บรเิวณทางเขา้มแีผ่นหนิ

จารกึตวัอักษรว่า โทโชกแุละโทรอิ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาตัง้อยู่เป็นจุดรับพลงัทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

มากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจํานวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้ช ัน้  สสีนัสวยงาม มี

ความสงูถงึ 36 เมตรทีใ่ตห้ลงัคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ีหรอืจะเป็น ประตมิากรรมลงิ

สามตวัทีแ่สดงความหมายว่าไม่ดไูม่พูดไม่ฟังส ิง่ทีไ่ม่ด ีนอกจากนี้ยังประตมิากรรม แมวนอนทีถ่กู

กําหนดใหเ้ป็นสมบัตแิห่งชาตขิองญีปุ่่ นอยู่ทีป่ระตซูากาชติะมงซึง่แมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไอสุ  (Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรอืตวัเมอืงทีย่ังคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่ห์

เรือ่งของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.10 ชัว่โมง) อกีดว้ย นําทา่นสู ่ ปราสาทสรึงุะ 

(Tsuruga Castle)หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที)เป็นเพยีงแห่ง

เดยีวทีย่ังคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอันเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไอสวุา

คามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa 



 
Castleสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาท

เสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เทา่นัน้ HILIGHT!!!

ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ด ้

เลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทีน่ี้ นําทา่นเดนิทางสู ่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro 

Lake)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ีเป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดบั 4 ของประเทศญีปุ่่ น  เกดิข ึน้

จากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีร่ธาตกุรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศยัอยู่ใตน้ํ้าได ้น้ําใน

ทะเลสาบแห่งนี้จงึมคีวามใสจนไดร้ับฉายาว่า ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์ หรอื เทนเคยีวโค 

(Tenkyoko)ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยู

มากมายจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟคุชุมิะ(Fukushima)เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดบั  3 ของ

ประเทศญีปุ่่ นตัง้อยู่ทีภ่มูภิาคโทโฮคแุวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นภเูขา

ทะเลสาบสถานทีช่มซากรุะและใบไมเ้ปลีย่นส(ีใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิประมาณ 1ชัว่โมง) 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ –กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ –ชมปีศาจหมิะ จเูฮยีว - อสิระเลน่สก ีณ 

ลานสกซีาโอะรสีอรท์ - เมอืงเซนได –ทา่เรอืชโิกมะ – ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิะ –วดัโกไดโดะ –

วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ - ชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ ( Zao Kitsune mura หรอื Zao Kitsune 

mura)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.)มอีาณาบรเิวณถงึ 18 ,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสนัุก

จิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีทีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้ง่สารของ Inari Okami เทพ

เจา้ชนิโตดา้นความอดุมสมบรูณ์ ทีน่ี่แบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยู่ในกรง มทีัง้ แพะ แกะ 

กระตา่ย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้า่นชม

ความน่ารัก ขนฟตูวันุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอัธยาศยั ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบ

เลีย้ง แตบ่างตวัยังมสีญัชาตญิาณเดมิอยู่ ดงันัน้ ควรปฏบิัตติามคูม่อืการทอ่งเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่อง

หมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถา่ยรูปหรอืสมัผัสตวัสนัุขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่

หรอือยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภยัของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

***หมายเหต ุหมู่บา้นสนัุขจิง้จอก ปิดทกุวันพุธ ยกเวน้เดอืนกมุภาพันธ ์เปิดทําการทกุวันไม่มวีันหยุด 

ดงันัน้ สง่ผลให ้โปรแกรมวันที ่ 05-10 มกราคม, 12-17 มกราคม, 19-24 มกราคม, 08-13 มนีาคม 

และ 15-20 มนีาคม2563 ไม่สามารถเขา้ชมสนัุขจิง้จอก ณ หมู่บา้นนี้ได ้ 

ดงันัน้ สงวนสทิธิ ์ปรับไปเก็บสตรอเบอรีแ่ทน นําทา่นเก็บสตรอเบอรี ่ (Strawberry Pick up)สดๆ 

ลกูโตสแีดง หอมหวาน จากไร่ ณ เมอืงฟกุชุมิะ อสิระใหท้า่นเก็บและชมิสตรอเบอรีไ่ม่อัน้ตามอัธยาศยั

เป็นเวลา 30 นาท ีจนกระทัง่ไดเ้วลาอันสมควร  

>>เฉพาะ 5 period นี ้ไปเก็บสตรอเบอรีแ่ทนไปชมสนุขัจ ิง้จอก<< 



 
จากนัน้นําทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)

ทีจ่ะพาคณุไตจ่ากดา้นลา่งของเขาซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ ( Jizo) ในชว่งฤดหูนาวหมิะจะปก

คลมุทัว่พืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลน ชมปีศาจหมิะ (Snow Monster)หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกว่า จเูฮยีว 

(Juhyo)ซึง่เป็นน้ําแข็งทีเ่กดิจากจะสะสมของหมิะทีต่กลงมาจนกอ่ตวัเป็นรูปร่างตา่งๆ พออยู่รวมๆ 

กนั ดรูาวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคนืยังมกีารเปิดไฟไลทอ์ัพเพิม่ความสวยงามอกีดว้ยอสิระ

ใหท้า่นเลน่สก ีณลานสกซีาโอะ รสีอรท์ (ZaoOnsen Ski Resort)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 

นาท)ีเป็นหนึง่ในสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น ลานสกขีนาดใหญ่ทีม่กีจิกรรมใหเ้ลน่หลากหลายเหมาะ

ทัง้กบัผูท้ีม่ทีกัษะ หรอืผูท้ีไ่ม่เคยเลน่สกมีากอ่น ทีน่ี่โดง่ดงัดว้ยคณุภาพของหมิะทีล่ะเอยีดเบาราวผง

แป้ง หรอืทีเ่รยีกว่าพาวเดอรส์โนว ์(Powder Snow)ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สาํหรบั

ลานสกี(***หมายเหต ุลานสก ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้เนือ่งจากในวนัทีส่ภาพอากาศไม่

เอ ือ้อํานวนตอ่การชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไป

เลน่สกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเชน่กนั) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสูเ่มอืงเซนได (Sendai)เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิ และยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิ

และมขีนาดใหญ่ทีส่ดุของภมูภิาคโทโฮคไุดร้ับฉายาว่า เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลาย

แห่งทัว่เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน่ เซนไดมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่าํคญัหลากหลายทัง้ปราสาท 

วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆอกีมากมายนําทา่นเดนิทางสู ่

ทา่เรอืชโิกมะ(Marine Gate Shiogama)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เพือ่ลอ่งเรอืเฟอร

รีเ่พือ่ชม อา่วมตัซชึมิะ(MatsushimaBay)ทีต่ดิอันดบั 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

(Nihon Sankei) เป็นอ่าวทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะ

เล็กๆนี้ยังมตีน้สนญีปุ่่ นข ึน้อยู่ดว้ยทําใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตาใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 นาท ีจากนัน้ 

วดัโกไดโดะ (Godaido Temple)เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัทา่เรอืมัตสชึมิะ 

เนื่องจากตัง้อยู่ในตําแหน่งทีโ่ดดเดน่ ทําใหว้ัดแห่งนี้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถกูสรา้ง

ขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ีก่อ่ตัง้วัดซอูกินัจ ิโดย

รูปปั้นจะถกูนํามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปีเดนิทางสู ่ วดัซูอกินัจ ิ (Zuiganji Temple)เป็น

วัดเซนทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคโทโฮค ุภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลือ่น

ไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นวัดเซน

ในชว่งสมัยคามาครูะ วัดแห่งนี้ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ี

โดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ้ําตา่งๆที ่อดตีเคยเป็น

สถานทีทํ่าสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้นตา่งๆไม่ไกลกนันัก นําทา่นเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin 

Temple)วัดแห่งนี้รูจ้ักคุน้เคยกนัในชือ่ วดัแหง่กหุลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกทีว่่ากนัว่า

เกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเอาไวด้า้นในบานประตขูวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 

เพือ่ไวท้กุขแ์ละบูชาเทพ Mitsumuneเทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้

วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลงัวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์าํหรับน่ังทําสมาธ ิบรเิวณพืน้ทีว่ัดเป็น

ทีต่ัง้ของหลมุฝังศพ และรูปปั้นของขนุนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์ักษ์ผูภ้กัดทีีป่ลดิชพี

ตายตามไปเดนิทาง  กลบัสูเ่มอืงเซนได จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด  (Clis Road)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 40 นาที)ถนนสายชอ็ปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่

อาหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮ เอนด์ อสิระให ้

ทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 
วนัทีห่า้ เมอืงยูโนะคาม ิออนเซ็น - ออนเซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิ- หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ – หนา้

ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- นารติะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่ เมอืงยูโนะคามอิอนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3 ชัว่โมง)เป็นเมอืงตากอากาศออน

เซนเล็กๆทีม่ชีือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกบัสถานรีถไฟยูโน

คาม ิออนเซ็นYunokamiOnsen Stationโดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคาร

สถานีทําจากหลงัคาแบบญีปุ่่ นโบราณ!!!ไฮไลทอ์สิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตาม

อัธยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแห่งนี้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโออจุ ิจคูุ

(OuchiJuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ีบา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงสาํคญัในยุคเอโดะ

ถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นเป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนั

สองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ500 เมตรโดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ40 – 50 หลงัในอดตีสมัยเอโดะ 

การคมนาคมยังไม่สะดวกสบายหมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ักตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชีือ่ว่า

ถนนชโิมสเึคะถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้เมือ่พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิู

คไุดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์ส ิง่ปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาตซิ ึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณ

หลายหลงัในโออุจจิูคไุดร้ับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึรา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง

รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วปัจจุบันมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า  1.2 

ลา้นคนตอ่ปี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ (Tonohetsuri) หรอืหนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที)

เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้โดยหนา้ผารมิแม่น้ําโอคาวะนี้ถกูกดัเซาะโดยน้ําทีไ่หลผ่านกว่า

จะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปีจนกลายมาเป็นววิทวิทศันท์ีส่วยงามชือ่ โทโนะเฮทสรึเิป็นภาษา

ถิน่ของไอสแึปลวา่หนา้ผาและดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆทีด่คูลา้ยกบัเจดยีจ์งึเป็นทีม่าของ

ชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอืหนา้ผารูปเจดยี์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงนารติะ เพือ่เขา้สูท่ีพ่ัก (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4.30ชัว่โมง) 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั NARITA HEDISTAR HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่ก สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8) 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J601 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์



 
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย
ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั



 
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูค่าเพิม่7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 1 5,000 บาท  ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 



 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจํา

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



 
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

รายการทวัร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรุณ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
 


