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TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI 6D4N  

ซุปตาร ์เหมาล า 5 

ก าหนดการเดนิทางเดอืน 19-24 กมุภาพธั ์2563 

 

โดยสายการบนิ Charter Flight เชา่เหมาล า 
แอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
ชมความนา่รกัของสนุขัจ ิง้จอก  

ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโน เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 

เลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น พรอ้มชมววิภูเขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 
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นมสัการสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์วดัอาซากุสะ แวะถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร ี

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ โตเกยีว และถนนคลสิโรด้ เซนได 

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900.-** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์63      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์63      สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ – โตเกยีวสกายทร ี(ณ จุดถ่ายรูป) - 

เมอืงยามานาช ิ– ออนเซ็น+บฟุเฟ่ตข์าป ู

02.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ602 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย)  

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

10.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ี่ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มือง เมอืงโตเกยีว น าทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ 

(Asakusa Temple) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความ

ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่กัด ิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริ ิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกดว้ย

ความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า  ประตฟู้าค า

รณ และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีือ่ว่า ถนนนากามเิซะ ซ ึง่

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึอสิระ และทา่นสามารถเดนิไป

ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณ

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS1 19,888.- 8,900.- 34+1 8°C - 15°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS2 19,888.- 8,900.- 34+1 6°C - 13°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS3 19,888.- 8,900.- 34+1 6°C - 13°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS4 19,888.- 8,900.- 34+1 6°C - 13°C  

19-24 กมุภาพนัธ ์2563 BUS5 19,888.- 8,900.- 34+1 6°C - 12°C  
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โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิ

(Yamanashi) น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (1) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

พกัที ่ SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์63     ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ – ววิภเูขาไฟฟจู ิ(บรเิวณลานสก)ี – พธิชีงชาญีปุ่่ น – โตเกยีว 

– ชอ้ปป้ิงโอไดบะ – ไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงฟคุชุมิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านสมัผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที ่ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ (Fujiten Ski)  (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี ลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกับหมิะ อสิระใหท้า่น

เพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรือตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ 

ลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถดืม่ด า่กับทศันียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตาอย่างยิง่ และ

ในวันที่ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) สญัลักษณ์หนึ่งของประเทศ

ญีปุ่่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และ

ยังถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทวัรไ์ม่

รวมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหตุ: หากสภาพอากาศและการจราจรไม่เอ ือ้อ านวย สงวนสทิธิป์รบัสถานทีเ่ลน่สกี

หรอืปรบัรายการทอ่งเทีย่ว ไดต้ามความเหมาะสม  

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี   โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิี รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีสว่นร่วมในพธิีการชงชานี้อีกดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศยั  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงโตเกยีว ชอ้ปป้ิง ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง)  คือเกาะที่สรา้งข ึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดร้ับการ

ปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่

มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ 

จุดเด่นของหา้งนี้ก็คือ หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมี

รา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดูนทิรรศกาล

กันดัม้ ก็ตอ้งไปที่ กนัด ัม้ฟรอนท  ์(Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบรเิวณหา้ง ไดรเวอร์ซ ิตี้ น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงฟคุชุมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดบั 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ที่

ภมูภิาคโทโฮค ุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่ม

ซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ีเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์63     หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ – เมอืงเซนได – ทา่เรอืชโิกมะ – ลอ่งเรอือา่วมตัสชึมิะ 

– วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด้  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอื Zao Kitsune mura) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) มอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสนัุกจิง้จอก

หลายหลายสายพันธ์ หลากส ีที่ญี่ปุ่ นนั้นเชือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้

ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ทีน่ี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตวท์ี่อยู่ในกรง มีทัง้ แพะ แกะ 

กระต่าย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กับโซนเปิดทีม่ีจ ิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชม

ความน่ารัก ขนฟตูวันุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอัธยาศยั ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบ

เลีย้ง แตบ่างตวัยังมสีญัชาตญิาณเดมิอยู่ ดงันัน้ ควรปฏบิัตติามคูม่อืการทอ่งเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่อง

หมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถา่ยรูปหรือสมัผัสตวัสนัุขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่

หรืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเทีย่วเอง เดนิทางสู ่เมอืง

เซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมืองที่มีความเจรญิและมีขนาด

ใหญ่ทีส่ดุของภูมภิาคโทโฮคุ ไดร้ับฉายาว่า เมอืงแหง่ตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่ว

เมืองทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน่ เซนไดมีสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวา

อาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาท

เซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) สรา้งขึน้ในปี 

1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกนัเมือง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไป

ดว้ยแม่น ้า ภเูขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพยีงเศษซาก แต่ก าแพง

หนิและประตูนั้นไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อีกครัง้ จากท าเลที่ตัง้ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถ

มองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงามของเมอืงเซนไดได ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

อีกมากมายน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 50 นาท)ี  เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม อ่าวมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอันดับ 1 

ใน 3 ววิที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปดว้ยเกาะหินเล็กๆ

กระจายตวักันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมีตน้สนญี่ปุ่ นข ึน้อยู่ดว้ยท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลก

ตา ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาท ีจากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถ

ขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรือมัตสชึมิะ เนื่องจาก ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าใหว้ัดแห่งนี้

กลายเป็นสญัลักษณ์ของเมืองมัตสชึมิะ ถูกสรา้งข ึน้ในปี 807 เป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 

องค ์ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อตัง้วัดซูอกิันจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี 

เดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนทีม่ีชือ่เสยีงทีส่ดุในภูมภิาคโทโฮคุ ภายใน

อาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็น

วัดนิกายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี้ไดส้ะทอ้นความ

สวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทาง

จะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร ์และถ ้าต่างๆที่ อดตีเคยเป็นสถานที่ท าสมาธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้น

ตา่งๆ ไม่ไกลกนันัก น าท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วัดแห่งนี้รูจ้ักคุน้เคยกันในชือ่ 

วดัแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบาน

ประตขูวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 เพือ่ไวท้กุขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune 

เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลัง

วัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพื้นทีว่ัดเป็นทีต่ัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุน

นางดาเตะหนุ่มขี่มา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์ักษ์ผูภ้ักดีที่ปลดิชพีตายตามไป อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี

(Duty Free) ใหท้่านเลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย เดนิทาง  

กลบัสูเ่มอืงเซนได จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาที) ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ที่สดุของเมือง มีสนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรือ

ฟาสตฟ์ู้ ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส ์ไปจนถงึแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศยั  
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ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์63      เมอืงฟุคุชมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึุงะ (ดา้นนอก) - หมูบ่า้น

โออุจ ิจคูุ – ออนเซนเทา้ ณ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น – หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงฟุ

คชุมิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท)ี เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ น  เกดิข ึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีร่ธาตุ

กรดเจือปนอยู่ จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งนี้จงึมคีวามใสจนไดร้ับฉายา

ว่า ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืน

เมษายน จะมีบรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอส ุ

(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรอืตวัเมอืงทีย่ังคงสมัผัสไดถ้งึ

กลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมีมนตเ์สน่หเ์รือ่งของออนเซ็น อีกดว้ย น าท่านถ่ายรูป

หนา้ ปราสาทสรึงุะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั ้งเด ิมของญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็น

สญัลกัษณ์แห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมีชือ่ว่า ปราสาท

คโุระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี 

ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพียง 5 

ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไร

กลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทีน่ี้ **ราคานีไ้มร่วมคา่เขา้ปราสาท หาก

ลกูคา้สนใจเขา้ชมดา้นใน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 410 เยน**  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที)

บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถกูสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ น

โบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี

บา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้

เป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ีชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลัก

ในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ส ิง่

ปลูกสรา้งอันทรงคณุค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจ ิจูคไุดร้ับการบูรณะ

ใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญี่ปุ่ นเพื่อ

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟคูุช ิ

มะ ที่เดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami 

Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นที่

มอีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผ่อน

คลายตามอัธยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแห่งนี้ เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื 

หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้

ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลาย

มาเป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ย
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รูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นที่มาของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรือ หนา้ผารูป

เจดยี ์จากนนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรมทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์63       สนามบนิฟคุชุมิะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

  หลงัอาหารน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ฟคุชุมิะ  

11.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ825 

16.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

ไมร่บัจอยแลนด ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์  รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
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 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยื่น

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ
เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง
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ไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกัน 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได  ้ตอ้งมีน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมีความ

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมีบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีสั่มภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อัคคภีัย หรอืไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนือ่งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อัคคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บค่าใชจ้า่ยไปล่วงหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อันสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้ับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างดา้วที่

พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 
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3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

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

4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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    


