
 

TOKYO FUJI FUKUSHIMA NIKKO 6D4N  
ซปุตาร ์บิก๊ไซส ์XXL  

ก าหนดการเดนิทางมกราคม - มนีาคม 2563 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอก็ซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

ล่องเรอืโจรสลดั ทะเลสาบ อาช ิ 
ชมววิภูเขาไฟฟูจ ิณ หมูบา้นบ่อน ้าศกัดิส์ทิธิ ์โอชโินะฮกัไก 

ชมสะพานไม ้ชนิเคยีว หน่ึงในสามของสะพานทีส่วยทีสุ่ดในญีปุ่่น 
สกัการะรบัพลงับวก ณ ศาลเจา้โทโชก ุ 

ชมฝูงหงส ์ณ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ หรอื ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์
อลงัการความงามของปราสาทสรุึงะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน 
ล่องเรอืชม อา่วมตัซชึมิ่า 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น 

เทีย่วเมอืงฟุคชุมิะ สมัผสัประสบการณแ์ชอ่อนเซน็เทา้ หน้าสถานีรถไฟ 
เยอืนหมู่บา้นโบราณ สมยัเอโดะ หมู่บา้นโออจุ ิจคุุ นั่งกระเชา้ไฟฟ้าภูเขาซาโอะ ชม ปิศาจหมิะ จูเฮยีว 

ชมความน่ารกัของสุนขัจิง้จอก 
อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี ้าดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000  

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162  

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com  

       



 
+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 

** ไมม่รีาคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เดก็อายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 8,900.- ** 
** ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิไกดท่์านละ 1,500 บาท/ทรปิ ** 

 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภูม ิ  

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  

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  



 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง  

จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย) 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – ฮาโกเน่ - ล่องเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ– หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก – การเรยีนพธิี
ชงชาญีปุ่่น  

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทีญ่ีปุ่่นเรว็กว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ช ัว่โมง) 
น าท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ (Hakone) เมืองทีเ่ต็มไปดว้ยแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายทีย่งัมีธรรมชาตอินั
อุดมสมบูรณ ์ขึน้ช ือ่ในเร ือ่งออนเซน็ ฮาโกเน่เป็นเมืองทีย่งัมีภเูขาไฟทีย่งัไม่ปะทุหลงเหลอือยู่ และทีส่ าคญัคอืแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งสามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดน่ั้นเอง น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing 
Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีใหท่้านไดล้่องเรอืชมความงามของทศันียภาพสองขา้ง
ทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกดว้ย จากน้ันเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  เป็นในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจดุท่องเทีย่วส าคญัอกีสถานทีห่น่ึง โดยมีววิภเูขาไฟฟู
จสิขีาวตดักบัพืน้หลงัสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮกัไกเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 
8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่ีรูพรุนอายุกว่า 
80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีข่ายทัง้ผกั 
ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซือ้ของที่

ระลกึตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
 จากน้ันสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญีปุ่่น น่ันก็คือ การเรยีนพิธชีงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่นน้ัน มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การรบัชา และการดืม่
ชา ทุกขัน้ตอนน้ันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี ้ไม่ใชแ่ค่รบัชมอย่างเดยีว ยงั
เปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนรว่มในพิธีการชงชานี้อีกดว้ย และจากน้ันใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซือ้ของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั HOTEL GREEN TOWER MAKUHARI หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   



 

วนัทีส่าม เมอืงนิกโก ้– สะพานชนิเคยีว – ศาลเจา้โทโชกุ – ปราสาทสรุึงะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ - เมอืงฟุกุชิ
มะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 จากน้ันเดนิทางสู่ นิกโก ้(Nikko) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในทวิเขาในจงัหวดัโทชกิ ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกยีวไปทางทศิ

เหนือประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมืองท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่นและชาวต่างประเทศ มีร ี
สอรท์น ้าพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง ทวิเขาทางตะวนัตกของเมอืงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาตนิิกโก เป็นทีต่ ัง้ของน ้าตก
และเสน้ทางชมทวิทศันท์ีก่ล่าวกนัว่าสวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในญีปุ่่นมชี ือ่เสยีงโด่งดงัในเร ือ่งความสวยงามของวดัและ
ศาลเจา้ต่างๆที ่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) น าท่านชม 
สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซงั 
เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น รว่มกบัสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนิกบัสะพานซารุฮาช ิทีย่า
มานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แม่น ้าไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่ง
มรดกโลก มีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบัน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมีเสาหนิรองรบั
น ้าหนัก สมยัก่อนสะพานนีใ้ชเ้ฉพาะเจา้นายช ัน้สูงหรอืเช ือ้พระวงศเ์ท่าน้ันในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไม่รวมค่าขา้ม
สะพาน มีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิท่านละ 300 เยน) จากน้ันน าท่านสู่ ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจา้
โทโชกุน้ันก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคญัต่อนิกโกแ้ละต่อญีปุ่่นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกกุาว่า อเิอยาสุ 
ซึง่เป็นโชกุนทีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่น รวมถงึทีน่ี่ยงั มีการอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอื โตโย
โตมิ ฮเิดโยช ิไดเมียวคนส าคญั และมินาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ีจ่ดัตัง้รฐับาลทหาร มาสถติ ณ ทีแ่ห่งนีด้ว้ย ศาลเจา้
นิกโกโ้ทโชกุไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลกจากองคก์รยูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มีแผ่นหนิจารกึตวัอกัษรว่า โทโชกุ
และโทรอิิ หินขนาดใหญ่มหึมาตัง้อยู่ เป็นจุดรบัพลงัทีม่ีประวตัิศาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มี
ประติมากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้ช ัน้ สีสนัสวยงาม มีความสูงถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลงัคาช ัน้แรกจะมี
ประตมิากรรมสบิสองราศ ีหรอืจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ทีแ่สดงความหมายว่าไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิง่ทีไ่ม่ด ี
นอกจากนีย้งัประตมิากรรม แมวนอน ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาตขิองญีปุ่่น อยู่ทีป่ระตูซากาชติะมง ซึง่แมว
นอนน้ันสือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองทีเ่ต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรอืตวัเมืองทีย่งัคง

สมัผสัไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมยัโบราณ นอกจากนีไ้อสุยงัมมีนตเ์สน่หเ์ร ือ่งของออนเซน็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
3.10 ช ัว่โมง) อกีดว้ยน าท่านสู ่ปราสาทสรุึงะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพยีงแห่งเดยีวทีย่งัคงเอกลกัษณด์ัง้เดมิของญีปุ่่นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์
แห่งเมอืงไอสุวาคามทัซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซ ึเดมิมชี ือ่ว่า ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa 
Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนัก
และไดม้ีการบูรณะและปรบัจากปราสาท 7 ช ัน้ เหลือเพียง 5 ช ัน้เท่าน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็น
อนุสรณส์ถานทีย่งัทิง้รอ่งรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่่น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทีนี่ ้
น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นทะเลสาบ
ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญีปุ่่น  เกดิขึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟ มีแรธ่าตุกรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสีิง่ชวิติใดๆ 
อาศยัอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งนีจ้งึมีความใสจนไดร้บัฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรอื เทน
เคียวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยู
มากมาย จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมืองทีม่ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ
ญีปุ่่น ตัง้อยู่ทีภ่มูภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่ม
ซากุระ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง)  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

จากนัน้ใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น ้าแรอ่อนเซน็ธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
 



 

วนัทีส่ี ่  หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ – กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ – ชมปีศาจหมิะ จูเฮยีว - อสิระเล่นสก ีณ ลานสกี
ซาโอะ รสีอรท์ - เมอืงเซนได – ท่าเรอืชโิกมะ – ล่องเรอือ่าวมตัสชึมิะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  
วดัเอนสอึนิ - ชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด้ 

 
 
 
 
 
 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสุนัขจิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอื Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) มีอาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิง้จอกหลายหลายสายพนัธ ์
หลากสี ที่ญี่ปุ่นน้ันเช ือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ  ์ที่น่ีแบ่ง
ออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยู่ในกรง มีทัง้ แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนัขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กบัโซน
เปิดที่มีจิง้จอกเดินไปมา อิสระใหท่้านชมความน่ารกั ขนฟูตวันุ่มของสุนัขจิง้จอกตามอธัยาศยั ขอ้ควรระวงั 
เน่ืองจากสุนัขจิง้จอกถึงจะเป็นแบบเลีย้ง แต่บางตวัยงัมีสญัชาติญาณเดิมอยู่ ดงัน้ัน ควรปฏิบตัิตามคู่มือการ
ท่องเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเครง่ครดั และหากตอ้งการถ่ายรปูหรอืสมัผสัตวัสุนัขจิง้จอกจะตอ้ง
แจง้เจา้หนา้ทีห่รอือยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตวันักท่องเทีย่วเอง 
หมายเหตุ หมู่บา้นสนัุขจิง้จอกปิดทุกวนัพุธ ยกเวน้เดอืนกุมภาพนัธ ์เปิดท าการทุกวนัไม่มวีนัหยุด ดงัน้ัน ส่งผลให ้
โปรแกรมวนัที ่05-10 มกราคม, 12-17 มกราคม, 19-24 มกราคม, 08-13 มนีาคม และ 15-20 มนีาคม 2563 

ไม่สามารถเขา้ชมสนัุขจิง้จอก ณ หมู่บา้นนีไ้ด ้
ดงัน้ัน สงวนสทิธิป์รบัไปเก็บสตรอเบอร ีแ่ทน น าท่าน เกบ็สตรอเบอรี ่(Strawberry Pick up) สดๆ  

ลูกโตสแีดง หอมหวาน จากไร ่ณ เมอืงฟุกุชมิะ  
อสิระใหท่้านเก็บและชมิสตรอเบอร ีไ่ม่อ ัน้ตามอธัยาศยัเป็นเวลา 30 นาท ีจนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

>>เฉพาะ 5 period นี ้ไปเกบ็สตรอเบอรีแ่ทนไปชมสุนขัจิง้จอก<< 
 จากน้ันน าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) ทีจ่ะพาคุณ

ไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ (Jizo) ในชว่งฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมทัว่พืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลน 
ชมปีศาจหมิะ (Snow Monster) หรอืภาษาญีปุ่่นเรยีกว่า จูเฮยีว (Juhyo) ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสม
ของหมิะทีต่กลงมาจนกอ่ตวัเป็นรปูรา่งต่างๆ พออยู่รวมๆ กนั ดูราวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคนืยงัมกีารเปิด
ไฟไลทอ์ัพเพิ่มความสวยงามอีกดว้ย อิสระใหท่้านเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ รสีอรท์ (Zao Onsen Ski 
Resort) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นหน่ึงในสถานที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ลานสกีขนาดใหญ่ทีม่ี
กจิกรรมใหเ้ล่นหลากหลายเหมาะทัง้กบัผูท้ีม่ทีกัษะ หรอืผูท้ีไ่ม่เคยเล่นสกมีากอ่น ทีน่ี่โด่งดงัดว้ยคุณภาพของหมิะที่

ละเอยีดเบาราวผงแป้ง หรอืทีเ่รยีกว่า พาวเดอรส์โนว ์(Powder Snow) ราคาไม่รวมคา่เชา่ชดุและอปุกรณ์
ส าหรบัลานสก ี*หมายเหตุ ลานสก ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้เน่ืองจากในวนัทีส่ภาพอากาศไม่เอือ้
อ านวนต่อการชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไปเล่นสกีทีอ่ ืน่
ทดแทนดว้ยเชน่กนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  
 เดนิทางสู่ เมอืงเซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวดัมยิางิ และยงัเป็นเมืองทีม่ีความเจรญิและมีขนาด

ใหญ่ทีสุ่ดของภูมภิาคโทโฮคุ ไดร้บัฉายาว่า เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองทีเ่ต็มไป
ดว้ยตน้ไมใ้หญ่รม่ร ืน่ เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัหลากหลายทัง้ปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสินคา้ 
แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อีกมากมายน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืชิโกมะ (Marine Gate 
Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพือ่ล่องเรอืเฟอรร ีเ่พือ่ชม อ่าวมตัซชึมิะ (Matsushima 
Bay) ทีต่ิดอนัดบั 1 ใน 3 วิวทีส่วยงามทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหิน
เล็กๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนีย้งัมีตน้สนญีปุ่่นขึน้อยู่ดว้ยท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตา ใช ้
เวลาล่องเรอืประมาณ 30 นาท ีจากน้ัน วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิ
กบัท่าเรอืมตัสชึมิะ เน่ืองจาก ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งนีก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงมตัสชึมิะ ถูก
สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อตัง้วดัซอูกินัจ ิโดยรูปป้ันจะ
ถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนทีม่ีช ือ่เสยีง
ทีสุ่ดในภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรกัปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตัง้คร ัง้แรกใน
ปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในชว่งสมยัคามาคูระ วดัแห่งนีไ้ดส้ะทอ้นความ



สวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมตัสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ย
ไมส้นซดีาร ์และถ า้ต่างๆที ่อดตีเคยเป็นสถานทีท่ าสมาธ ิปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกนันัก น าท่านเขา้
ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วดัแห่งนีรู้จ้กัคุน้เคยกนัในชือ่ วดัแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบ
ตะวนัตกทีว่่ากนัว่าเก่าแก่ทีสุ่ดในญีปุ่่นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วดัสรา้งขึน้ในปี 
1646 เพือ่ไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วดัมสีวน
มอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรบัน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพืน้ทีว่ดัเป็นทีต่ ัง้ของหลุมฝังศพ และ
รูปป้ันของขนุนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์กัษผู์ภ้กัดทีีป่ลดิชพีตายตามไป เดนิทางกลบัสู่ เมอืงเซน
ได จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ถนนสายชอ็ปป้ิงที่

ใหญ่ทีสุ่ดของเมือง มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟู้์ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไป
จนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน็ - ออนเซน็เทา้ ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคาม ิ- หมู่บา้นโออจุ ิจูค ุ– หน้าผาโทโนะ
เฮทสรึ ิ- นารติะ 

 
 
 
 
 
 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 เดนิทางสู่ เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ี

ช ือ่เสียงของจงัหวดัฟูกุชมิะ ที่เดินทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ติดกบั สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น 
Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่นทีม่ีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบ
ญีปุ่่นโบราณ ไฮไลท ์อิสระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานี
แห่งนี ้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บา้น
โบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่นโบราณทีมุ่งหลงัคา
ทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 
หลงั ในอดตีสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมอืนแหล่งทีพ่กั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกั
ทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิคูุ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรกัษส์ิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจบุนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัใน
โออุจ ิจคูุไดร้บัการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่กัแบบ
ญีปุ่่นเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนีก้ว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
 เดินทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หน้าผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เป็นความ

สวยงามที่ธรรมชาติสรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี ้ถูกกดัเซาะโดยน ้าที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกรอ่นเป็น
เวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทศันท์ีส่วยงามชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า 
หน้าผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีดู่คลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูป
เจดยี ์จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงนารติะ เพือ่เขา้สู่ทีพ่กั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ช ัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่ก  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
09.15 น.   ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 
 
 
 
 



 

ส าหรบัลูกคา้ท่านทีไ่ม่ตอ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเท่านัน้*  
** ท ัง้นี ้หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย

การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์ 
และกรุณาแจง้พนกังานขายล่วงหน้ากอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนั
ละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนั  
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  
✓ โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั) 
× หากในภายหลงัทางรฐับาลญีปุ่่นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรบัการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ันๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก
เดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 
 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 

20 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  
 ส่วนทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิัทถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนักงานขายมาทางอเีมล ์
• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋ว
เคร ือ่งบนิทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืทัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซน็ของค่าทวัรท์ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไม่ไดค้่าทวัรค์นื  



• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่ีการการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง 
หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิไ์ม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัฯจดัการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 

เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ท่านลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
5. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัแลว้ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร ือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอดบุหร ี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัอย่างน้อย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะน้ันบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่มคี่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1 ขวด ต่อคนต่อวนัเร ิม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทางถงึวนัที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนัน้ันๆ มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 



 
ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสวริตั ิ
รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง่ือนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


