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FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N  

ซุปตาร ์เหมาล า 8 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิ Charter Flight เชา่เหมาล า 
แอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

ไฮไลท!์! น า้ตกเคกอน น า้ตกทีส่วยทีส่ดุหนึง่ในสามของประเทศญีปุ่่ น 
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สกัการะรบัพลงับวก ณ ศาลเจา้โทโชกุ 

อสิระเลน่หมิะ พรอ้มสนกุสนานกบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสก  ี

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ  

ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออุจ ิจุค ุ

ชมความนา่รกัของสนุขัจิง้จอก และซือ้ของฝากเลือ่งชือ่อยา่งตุก๊ตาไมโ้คเคช ิ

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ถนนคลสิโรด้  อสิระชอ้ปป้ิงเต็มวนั ณ เมอืงเซนได  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

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

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

23:00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18-23 มนีาคม 2563 BUS4 27,888.- 8,900.- 39+1 -4°C - 6°C  
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วนัทีส่อง สนามบนิฟุคุชมิะ  – เมอืงนกิโก ้– สะพานชนิเคยีว – ศาลเจา้โทโชก ุ– น า้ตกเคกอน - เมอืง

ฟุกชุมิะ 

02.30 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงฟคุชุมืะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ824 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟุคุชมิะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

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

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 จากนั้นเดินทางสู่ นิกโก ้(Nikko) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในทิวเขาในจงัหวดัโทชิก ิอยู่ห่างจาก

กรุงโตเกยีวไปทางทศิเหนือประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่ว

ทัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวตา่งประเทศ มรีีสอรท์น ้าพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง ทวิเขาทางตะวันตกของเมอืงเป็นสว่น

หนึง่ของอุทยานแห่งชาตนิกิโก เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกและเสน้ทางชมทวิทัศน์ทีก่ลา่วกนัวา่สวยงามทีสุ่ด

แห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที่ ไดร้ับการขึน้

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชม สะพานชนิ

เคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวัดนิกโก ้เป็นของศาลเจา้ฟตูะระซัง 

เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับสะพานคนิไตเคียว ที่อวิาคูนิกับ

สะพานซารุฮาช ิที่ยามานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แม่น า้ไดยะ (Daiya 

river) ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก มีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบัน ้าประ

มาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมเีสาหนิรองรับน ้าหนัก สมัยกอ่นสะพานน้ีใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรือ

เชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไม่รวมค่าขา้มสะพาน มคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 

300 เยน) จากนัน้น าท่านสู ่ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกนัุน้ก็เป็นศาลเจา้

ทีม่ีความส าคญัตอ่นกิโกแ้ละต่อญี่ปุ่ นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกกุาวา่ อเิอยาสุ ซึง่เป็นโช

กนุทีม่ีความส าคญัตอ่ประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึที่น่ียัง มกีารอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอื

โตโยโตม ิฮเิดโยช ิไดเมยีวคนส าคญั และมนิาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ ีจ่ดัต ัง้รฐับาลทหาร มา

สถติย ์ณ ทีแ่หง่นีด้ว้ย ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชก ุไดร้ับการรับรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้

บรเิวณทางเขา้มีแผ่นหนิจารกึตวัอักษรวา่ โทโชกุและโทรอิ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาตัง้อยู่ เป็นจุดรับพลัง

ทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยี ์

หา้ช ัน้ สสีนัสวยงาม มคีวามสงูถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลังคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ีหรือจะ

เป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ที่แสดงความหมายว่าไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิง่ที่ไม่ดี นอกจากน้ียัง

ประตมิากรรม แมวนอน ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นสมบัตแิห่งชาตขิองญีปุ่่ น อยู่ทีป่ระตซูากาชติะมง ซึง่แมว

นอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 น าท่านเดนิทางสู ่น า้ตกเคกอน (Kegon Waterfall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  ตัง้อยู่ที่

ทะเลสาบชเูซ็นจ ิตัใ้นอทุยานแห่งชาตนิกิโก ้มคีวามสงูอยู่ที ่97 เมตร เป็นหนึง่ในสามของน ้าตกทีส่วย
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สดุในประเทศญีปุ่่ น อกีสองแห่ง ไดแ้ก ่น า้ตกฟุคุโรดะและน า้ตกนะช ิและในปี ค.ศ. 1927 น ้าตกเค

กอนไดร้ับการยอมรับวา่เป็นหนึง่ใน แปดทวิทศัน ์ทีแ่สดงถงึความเป็นประเทศญี่ปุ่ นและวฒันธรรมใน

ยุคโชวะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งรวมทัง้ไดร้ับการกล่าวว่าเป็นน ้าตกที่มีชือ่เสยีงที่สุดของเมืองนิกโก ้น า 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) 

เมอืงที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทีภู่มภิาคโทโฮค ุแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ

อนัสวยงามมากมาย ไม่วา่จะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม  ลานสก ีอาดะตาระ สก ีรสีอรท์ - หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ – พพิธิภณัฑโ์คเคช ิ- เมอืงเซน

ได – ท่าเรอืชโิกมะ – ล่องเรอือา่วมตัสชึมิะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ – 

เมอืงเซนได 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่าน สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ลานสก ีอาดะตาระ สก ีรสีอรท์ (Adatara Ski 

Resort) ตัง้อยู่บนเทอืกเขาอาดะตาระ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อสิระใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์การเล่นสนุกกับกจิกรรมของฤดูหนาว อย่างเช่น การเล่นกระดานเลือ่นที่ไถตวัลงมาบน

เนนิเขา หรือ การเล่นห่วงยางเลือ่น เป็นตน้  อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการและดืม่ด ่ากบัทัศนียภาพ

ทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะสขีาวโพลน ตามอัธยาศัย (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรบั

เล่นกจิกรรมต่างๆ และส าหรบัโปรแกรมลานสกอีาจมกีารปรบัเปลีย่นไปเล่นทีล่านสานสกอี ืน่ 

หรอืปรบัไปโปรแกรมอืน่ได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสุนขั

จ ิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอื Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 

ชม.) มีอาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีที่

ญีปุ่่ นนัน้เชือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ที่น่ี

แบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยู่ในกรง มทีัง้ แพะ แกะ กระตา่ย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถให ้

อาหารได ้กับโซนเปิดที่มีจิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจิง้จอก

ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั เน่ืองจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แต่บางตัวยังมสีญัชาตญิาณเดมิ

อยู่ ดังนัน้ ควรปฏบิัตติามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจา้หนา้ที่ของหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และ

หากตอ้งการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่หรืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ที่ทุกครัง้ 

ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง  น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์โคเคช ิ(Kokeshi 

Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) เป็นพิพธิภัณฑท์ี่จัดแสดงตุ๊กตาโคช ิจากจังหวัด

ตา่งๆ ทั่วภูมภิาคโทโฮค ุซึง่แตล่ะตัวจะมรีูปทรงและการออกแบบทีแ่ตกตา่งกนั โดยมตี านานอยู่ว่า คู่

สามภีรรยาคูห่นึง่สญูเสยีลูกสาวไป จงึสรา้งตุ๊กตาโคเคชขิึน้มาเพือ่เป็นตัวแทนของลูกสาวของตัวเอง 

ดังนัน้ ญี่ปุ่ นเชือ่ว่าจงึเป็นเครื่องราง ช่วยปกป้องบา้นจากไฟไหม ้ใชข้ับไล่ภูตผี และช่วยบันดาลให ้
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พชืผลอุดมสมบูรณ์ ภายในพพิธิภัณฑ ์ตุ๊กตาโคเคช ิมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถงึประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบัน

นยิมซือ้ไปเป็นของฝาก หรอืเก็บเป็นของทีร่ะลกึ ท่านสามารถเลอืกซือ้หาหรอืจะทดลองวาดตุก๊ตาเอง

ไดต้ามอธัยาศยั (การวาดตุ๊กตามคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

เดนิทางสู ่เมอืงเซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิ

และมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมภิาคโทโฮคุ ไดร้ับฉายาว่า เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะ

หลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลายทัง้

ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อกีมากมายน าท่าน

เดนิทางสู ่ทา่เรอืชโิกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อ

ลอ่งเรือเฟอรรี่เพื่อชม อา่วมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ที่ตดิอันดับ 1 ใน 3 ววิที่สวยงามที่สุด

ของประเทศญี่ปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตวักันมากกว่า 200 

เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมตีน้สนญี่ปุ่ นขึน้อยู่ดว้ยท าใหเ้กดิภาพที่แปลกตา ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 

30 นาท ีจากนัน้อสิระชม วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิ

กับท่าเรือมัตสชึมิะ เน่ืองจาก ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าใหว้ัดแห่งน้ีกลายเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ี่

กอ่ตัง้วัดซูอกินัจ ิโดยรูปปั้นจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี จากนัน้ๆ ใกล ้ๆ กัน อสิระให ้

ท่านชม วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชือ่เสยีงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายใน

อาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็น

วัดนิกายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งน้ีไดส้ะทอ้นความ

สวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทาง

จะเรียงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที่ อดตีเคยเป็นสถานที่ท าสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้น

ต่างๆ ไม่ไกลกันนัก (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ใกล ้ๆ กันท่านสามารถเขา้ชม วดัเอนสึอนิ (Entsuin 

Temple) วดัแห่งน้ีรูจ้ักคุน้เคยกนัในชือ่ วดัแหง่กุหลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวนัตกที่วา่กันว่า

เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 

เพือ่ไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้

วดัมีสวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพืน้ทีว่ดัเป็น

ทีต่ัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์ักษ์ผูภ้ักดทีี่ปลดิชพี

ตายตามไป (ไม่รวมคา่เขา้ชม) เดนิทาง  กลบัสูเ่มอืงเซนได  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ทอ่งเทีย่วภายในเมอืงเซนไดตามอธัยาศยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่

ทีส่ดุของภมูภิาคโทโฮคุดว้ย อกีทัง้ยังมเีครอืขา่ยของการคมนาคมทีส่ าคญัหลายอย่าง เชน่ สนามบนิ
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นานาชาต,ิ ชมุสายรถไฟชนิคนัเซน, รถไฟใตด้นิภายในเมอืง และท่าเรอืตา่งๆ เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับฉายาว่า 

เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน่ ท าใหม้จีุดชม

ซากุระและใบไมเ้ปลี่ยนที่สวยงามอยู่ภายในเมืองหลายจุด เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ

หลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆอกี

มากมาย อสิระใหท้่านท่องเที่ยวภายในเมืองเซนได ตามอัธยาศัย โดยมีไกดใ์หค้ าแนะน าวธิีการ

เดนิทาง ***ไมม่รีถบสับรกิาร***  

สถานทีท่อ่งเทีย่วภายในเมอืงเซนได 

 อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) ถนนสายช็

อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรือฟาสตฟ์ู้ ด 

รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 ซุยโฮเด็น สุสานอันวจิติรที่หลับใหลของดาเตะ มาซามูเนะ บรรพบุรุษแห่งนครเซ็นได ที่น่ี

บูรณะขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมที่โด่งดังของโมโมยามะ ซึง่มีการแกะสลักตกแต่งอย่าง

หรูหราและใชส้สีนัสดใส  

 พพิธิภณัฑเ์มอืงเซนได สถานทีจ่ัดแสดงวตัถุทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัแห่งหนึง่ในตวัเมอืง

เซ็นได ภายในมีการจัดแสดงสิง่ของเครื่องใช ้อปุกรณ์การรบ อาวธุรูปแบบตา่งๆของซามุไร

ยุคโบราณมากกวา่ 1,000 ชิน้ 

 ศาลเจา้โอซากฮิาจมิงัก ุสรา้งขึน้ในปี 1607 โดยดาเตะ มาซามูเนะ เพื่อบูชาเทพฮาจมิัง ๖

(Hachiman) เทพแห่งสงครามของชนิโตผูพ้ทิักษ์ประจ าเมอืง 

 ถนนโจเซ็นจ ิหนึง่ในเหตุผลทีท่ าใหเ้ซ็นไดไดช้ือ่ว่าเมืองแห่งตน้ไมค้อืถนนโจเซ็นจทิีม่ีแนว

ตน้เคยากทิอดยาวแห่งน้ี บนถนนเต็มไปดว้ยรา้นกาแฟเก๋ๆ เหมาะกับการเดนิเลน่พักผ่อนชม

แนวตน้ไม ้

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ - หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ - เมอืงยูโนะคาม ิออนเซ็น - 

ออนเซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟ ยูโนะคาม–ิ หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ-  เมอืงไอสุ – ปราสาทสรึุงะ - 

ทะเลสาบอนิะวะชโิระ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท)ี สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกัน

เมอืง ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซึง่ยังคงอดุมสมบูรณต์ามธรรมชาต ิแมปั้จจุบัน

เหลือเพียงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนัน้ไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อกีครัง้ จากท าเลที่ตัง้ของ

บรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงามของเมอืงเซนไดได ้ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมือง

ตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวดัฟูกชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับ 

สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีว

ของญี่ปุ่ นที่มอีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการ

แชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแห่งน้ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอ

อจุ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) บา้นโบราณที่อดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญ

ในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ 

เรียงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ใน

อดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตัง้ขนาบขา้ง

ถนนหลกัทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.

2524 หมู่บา้นโออจุจิูคไุดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ใน

ปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคไุดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลกึ 

รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมือง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมีนักท่องมา

เยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที)

เป็นความสวยงามที่ธรรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน ้าที่ไหลผ่าน 

กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็น

ภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็น

ทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมอืง

ทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุค

สมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเ์สน่ห์เรื่องของออนเซ็น อีกดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุงะ 

(Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพียงแห่ง

เดยีวทีย่ังคงเอกลกัษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมืองไอสุวา

คามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa 

Castle สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าให ้

ปราสาทเสียหายหนักและไดม้ีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลือเพียง 5 ชัน้เท่านั้น 

HILIGHT!!! ปราสาทแห่งน้ี ถอืเป็นอนุสรณส์ถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ย

ในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทีน้ี่  น าท่ าน เดินทางสู่  ทะเลสาบอิน ะวะชิโ ร ะ 

(Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

ประเทศญีปุ่่ น  เกดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟ มแีร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศยัอยู่

ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งน้ีจงึมคีวามใสจนไดร้ับฉายาวา่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทน

เคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศัย

กนัอยูมากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

  

วนัทีห่ก  สนามบนิฟุคุชมิะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

  หลงัอาหารน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟุคุชมิะ  

11.45 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ825 

16.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 
 

ไมร่บัจอยแลนด ์

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

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
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 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
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กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเช่น 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 

2. สิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
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13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 

ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 


