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XJ168 TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI 4N (SAKURA) 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 
ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบ อาช ิ 

ชมววิภเูขาไฟฟจู ิณ หมบูา้นบอ่น า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์โอชโินะฮกัไก 

ชมสะพานไม ้ชนิเคยีว หนึง่ในสามของสะพานทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น 

สกัการะรบัพลงับวก ณ ศาลเจา้โทโชก ุ 

อลงัการความงามของปราสาทสรึงุะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน 

ไฮไลท!์!! ชมซากรุะ รมิแมน่ า้คนันงจ ิเมอืงฟคุชุมิะ 

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าภเูขาซาโอะ ชม ปิศาจหมิะ จเูฮยีว 

ชมความนา่รกัของสนุขัจิง้จอก 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-21 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  

17-22 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  

20-25 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  

21-26 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  

22-27 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  

23-28 มนีาคม 2563 29,888.- 8,900.- 8°C - 15°C  

27 มนีาคม-01 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  

28 มนีาคม-02 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  

29 มนีาคม-03 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  

30 มนีาคม-04 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  

31 มนีาคม-05 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 9°C - 16°C  

04-09 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

05-10 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

06-11 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

07-12 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

08-13 เมษายน 2563 30,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  

13-18 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ 35,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  

14-19 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ 35,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  

16-21 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  

17-22 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  

18-23 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 11°C - 20°C  

19-24 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  

20-25 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  

21-26 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  



XJ168 TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI 4N (SAKURA) 

 

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

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

20.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

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

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

22-27 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  

23-28 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  

24-29 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  

25-30 เมษายน 2563 29,888.- 8,900.- 15°C - 22°C  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนินารติะ – ฮาโกเน ่- ลอ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิ– การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก  

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

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

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสู่ ฮาโกเน ่

(Hakone) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยแหลง่ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายทีย่งัมธีรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ ขึน้

ชือ่ในเรือ่งออนเซ็น ฮาโกเน่เป็นเมอืงทีย่ังมภีเูขาไฟทีย่ังไมป่ะทุหลงเหลอือยู่ และทีส่ าคัญคอืแหล่ง

ท่องเที่ยวหลายแห่งสามารถชมววิภูเขาไฟฟูจไิดน่ั้นเอง น าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone 

Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ีใหท้่านไดล้่องเรอืชมความ

งามของทัศนยีภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟจูอิกีดว้ย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชง

ชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก 

พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก 

(Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  เป็นในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุด

ท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพืน้หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ใน

โอชโินะ ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจาก

หมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายกุว่า 80 

ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที่

ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL GREEN TOWER MAKUHARI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีส่าม เมอืงนกิโก ้– สะพานชนิเคยีว – ศาลเจา้โทโชก ุ– ปราสาทสรึงุะ – ชมซากรุะ ณ แมน่ า้คนันง

จ ิ- เมอืงฟุกชุมิะ 

   เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนั้นเดินทางสู่ นกิโก ้(Nikko) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในทวิเขาในจงัหวดัโทชกิ ิอยู่ห่างจาก

กรงุโตเกยีวไปทางทศิเหนอืประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว

ทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งประเทศ มรีสีอรท์น ้าพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง ทวิเขาทางตะวันตกของเมอืงเป็นสว่น

หนึง่ของอทุยานแหง่ชาตนิกิโก เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกและเสน้ทางชมทวิทัศน์ทีก่ล่าวกันว่าสวยงามทีส่ดุ

แห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นมีชือ่เสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที่ ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชม สะพานชนิ

เคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู ่ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโก ้เป็นของศาลเจา้ฟตูะระซงั 

เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับสะพานคนิไตเคียว ทีอ่วิาคูนิกับ

สะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แมน่ า้ไดยะ (Daiya 

river) ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับน ้าประ

มาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมเีสาหนิรองรับน ้าหนัก สมัยกอ่นสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอื

เชือ้พระวงศ์เท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไมร่วมคา่ขา้มสะพาน มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิท่านละ 

300 เยน) จากนัน้น าทา่นสู ่ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu Shrine) ศาลเจา้โทโชกนัุน้ก็เป็นศาลเจา้

ทีม่คีวามส าคัญตอ่นกิโกแ้ละต่อญีปุ่่ นมาก เพราะเป็นสสุานของโชกนุ โตกุกาวา่ อเิอยาสุ ซึง่เป็นโช

กนุทีม่คีวามส าคัญตอ่ประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึทีน่ีย่งั มกีารอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอื

โตโยโตม ิฮเิดโยช ิไดเมยีวคนส าคญั และมนิาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ ีจ่ดัต ัง้รฐับาลทหาร มา

สถติย ์ณ ทีแ่หง่นีด้ว้ย ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชกุ ไดรั้บการรับรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนส

โก ้บรเิวณทางเขา้มแีผน่หนิจารกึตัวอักษรว่า โทโชกแุละโทรอิ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาตัง้อยู ่เป็นจุดรับ

พลังทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ 

เจดยีห์า้ช ัน้ สสีันสวยงาม มคีวามสงูถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลังคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ี

หรอืจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ทีแ่สดงความหมายวา่ไมดู่ ไมพ่ดู ไมฟั่งสิง่ทีไ่มด่ ีนอกจากนี้ยัง

ประตมิากรรม แมวนอน ทีถ่กูก าหนดใหเ้ป็นสมบตัแิหง่ชาตขิองญีปุ่่ น อยูท่ีป่ระตูซากาชติะมง ซึง่แมว

นอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่ห์

เรื่องของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.10 ชั่วโมง) อกีดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุงะ 

(Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวทีย่ังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของ

ญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสุวาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานี

รถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคโุระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 

โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะ

และปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์

สถานที่ยังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญี่ปุ่ น ที่ไดเ้ลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ 

สถานทีน่ี ้น าทา่นเดนิทางสู ่แมน่ า้คนันงจ ิ(KannonJi River) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

จดุชมซากรุะเลือ่งชือ่ ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้โซเมโยชโินะซากรุะและชดิาเระซากรุะ ทีต่ัง้ขนาบแมน่ ้าคันนง
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จกิว่า 1 กโิลเมตรเป็นอโุมงคย์าว ในชว่งทีด่อกซากุระบานสะพร่ังจะท าใหดู้ยอ้มสแีมน่ ้ากลายเป็นสี

ชมพูระเรือ่ และในเวลากลางคนืจะมกีารแสดงไฟประดับหลากสทีีช่ว่ยเพิม่สเน่หข์องดอกซากุระใน

ยามค ่าคนือกีดว้ย  

(โดยปกตซิากุระทีฟุ่คชุมิะจะบานชว่งประมาณตน้เดอืนเมษายนถงึกลางเดอืนเมษายน และ

อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ในกรณีทีเ่ช็คแลว้ซากุระยงัไมบ่าน สงวน

สทิธิป์รบัไปเทีย่วที ่ทะเลสาบอนิะวะชโิระ แทน!! โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมอืงที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ

ประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่ีภ่มูภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไมว่่าจะเป็นภเูขา 

ทะเลสาบ สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่  หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ – กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ - เมอืงเซนได – ทา่เรอืชโิกมะ – ลอ่งเรอื

อา่วมตัสชึมิะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ - ชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด้ 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสุนขัจ ิ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 ทีน่ีแ่บง่ออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยูใ่นกรง มทีัง้ แพะ แกะ 

กระต่าย มา้ สุนัขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กับโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชม
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ความน่ารัก ขนฟตูัวนุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอธัยาศยั ขอ้ควรระวงั เนือ่งจากสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบ

เลีย้ง แตบ่างตัวยงัมสีญัชาตญิาณเดมิอยู ่ดังนัน้ ควรปฏบิตัติามคูม่อืการทอ่งเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่อง

หมูบ่า้นแจกใหอ้ยา่งเครง่ครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรอืสัมผัสตัวสนัุขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่

หรอือยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองจากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นภเูขาไฟทีต่ัง้อยู่

เป็นแนวกนัพรมแดนระหวา่ง ยามากาตะ กบั มยิาง ิเป็นจดุหมายปลายทางหลักของนักท่องเทีย่วใน

การมาชมทัศนยีภาพอนังดงามตลอดทัง้ปี น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ที่

จะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซาโอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ การน่ังกระเชา้เคเบิล้อันแสนสบายนี้

ถอืเป็นอกีประสบการณ์ทีย่อดเยีย่ม ทีจ่ะท าใหค้ณุไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพของธรรมชาตทิีอ่ยูต่รงหนา้ที่

เปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงฤดูกาล ตัง้แต่กอ้นหมิะทีป่กคลุมตน้ไมใ้นช่วงหนา้หนาว สู่ทอ้งฟ้าอัน

สดใสในชว่งหนา้รอ้น ไปจนถงึพชืพรรณเขยีวขจใีนฤดใูบไมผ้ล ิแปรเปลีย่นไปเป็นสนี ้าตาลแดงในฤดู

ใบไมร้ว่ง  

***หมายเหต ุหมูบ่า้นสนัุขจิง้จอก ปิดทกุวันพธุ ยกเวน้เดอืนกมุภาพันธ ์เปิดท าการทกุวันไมม่วีันหยดุ 

ดังนัน้ สง่ผลให ้โปรแกรมวันที ่22-27 มนีาคม, 29 มนีาคม-03 เมษายน 05-10  เมษายน และ 19-24 

เมษายน 2563 ไมส่ามารถเขา้ชมสนัุขจิง้จอก ณ หมูบ่า้นนีไ้ด ้ 

ดังนัน้ สงวนสทิธิ ์ปรับไปเก็บสตรอเบอรีแ่ทน น าท่าน เก็บสตรอเบอรี ่(Strawberry Pick up) 

สดๆ ลูกโตสแีดง หอมหวาน จากไร่ ณ เมอืงฟกุุชมิะ อสิระใหท้่านเก็บและชมิสตรอเบอรีไ่ม่อัน้ตาม

อธัยาศัยเป็นเวลา 30 นาท ีจนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร  

>>เฉพาะ 4 period นี ้เทา่น ัน้ ไปเก็บสตรอเบอรีแ่ทนไปชมสนุขัจิง้จอก<< 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

เดนิทางสู ่เมอืงเซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิ

และมขีนาดใหญ่ที่สุดของภูมภิาคโทโฮคุ ไดรั้บฉายาว่า เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะ

หลายแห่งทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน่ เซนไดมสีถานทีท่่องเทีย่วที่ส าคัญหลากหลายทัง้

ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อกีมากมายน าท่าน

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

ล่องเรอืเฟอรรีเ่พือ่ชม อา่วมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ทีต่ดิอันดับ 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุ

ของประเทศญีปุ่่ น (Nihon Sankei) เป็นอา่วทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 

เกาะและบนเกาะเล็กๆนีย้งัมตีน้สนญีปุ่่ นขึน้อยูด่ว้ยท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตา ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 

30 นาท ีจากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับท่าเรอื

มัตสชึมิะ เนื่องจาก ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเด่น ท าใหว้ัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมัตสชึ ิ

มะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อตัง้

วัดซอูกินัจ ิโดยรปูปัน้จะถกูน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี เดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji 

Temple) เป็นวัดเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาคโทโฮค ุภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ี

ประตบูานเลือ่นไวอ้ยา่งสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนกิายเทนได และไดถู้กดัดแปลง

ใหเ้ป็นวัดเซนในชว่งสมยัคามาครูะ วัดแหง่นีไ้ดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะ

ไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆ

ที ่อดตีเคยเป็นสถานทีท่ าสมาธ ิปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรปูปัน้ตา่งๆ ไมไ่กลกนันัก น าทา่นเขา้ชม วดัเอนสึ

อนิ (Entsuin Temple) วัดแห่งนี้รูจั้กคุน้เคยกันในชือ่ วดัแหง่กุหลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบ

ตะวันตกทีว่่ากันว่าเก่าแก่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัด

สรา้งขึน้ในปี 1646 เพือ่ไวทุ้กขแ์ละบชูาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุ

เพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู ่และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิ

บรเิวณพืน้ทีว่ัดเป็นทีต่ัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองค์

รักษ์ผูภ้ักดทีีป่ลดิชพีตายตามไป เดนิทาง  กลบัสูเ่มอืงเซนได จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด 

(Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ให ้

เลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรอืฟาสต์ฟู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นม

ระดับไฮเอนด ์อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  เมอืงยโูนะคาม ิออนเซ็น - ออนเซ็นเทา้ ณ สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิ- หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ– หนา้

ผาโทโนะเฮทสรึ ิ- นารติะ 

   เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู ่เมอืงยโูนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงตากอากาศออน

เซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกบั สถานรีถไฟยู

โนคาม ิออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่ี

อาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อน

คลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูค ุ

(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุเอ

โดะถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงราย

กนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัย

เอโดะ การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ี

ชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 

หมู่บา้นโออุจจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาติ ซึง่ใน

ปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ 

รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมนัีกท่องมา

เยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

 เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี

เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน 

กวา่จะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็น

ภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็น

ทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงนารติะ เพือ่เขา้สูท่ี่

พัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่ก  สนามบนินารติะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
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*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



XJ168 TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI 4N (SAKURA) 

 



XJ168 TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI 4N (SAKURA) 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
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เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 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 

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

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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