
 
 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 6D4N  

ซุปตาร ์โทโฮค ุ(เหมาล า 11) 
ก าหนดการเดนิทางกมุภาพนัธ ์- มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิ Charter Flight เชา่เหมาล า 
แอรเ์อเซยี เอ็กซ ์แอรไ์ลน ์(XJ) 

ไฮไลท!์! เยอืนหมูบ่า้นกนิซงั ออนเซ็น หมูบ่า้นชนบททา่มกลางหบุเขา 

อสิระเลน่หมิะ พรอ้มสนกุสนานกบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสก ี

เทีย่วเมอืงฟคุชุมิะ สมัผสัประสบการณ์แชอ่อนเซ็นเทา้ หนา้สถานรีถไฟ  
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ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออุจ ิจุคุ 

ชมความนา่รกัของสนุขัจิง้จอก และซือ้ของฝากเลือ่งชือ่อยา่งตุก๊ตาไมโ้คเคช ิ

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

เทีย่วเซ็นได สุสานซุยโฮเด็น นมสัการเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ ่ณ วดัไดคนัมติสจุ ิ

ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ดวิตีฟ้ร ี, ถนนคลสิโรด้ , มติซุย เอา้เลท และออิอน มอลล ์

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 อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

เช็คอนิ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 BUS1 19888.- 8,900.- 38+1 -10°C - 0°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 BUS2 19888.- 8,900.- 38+1 -10°C - 0°C  

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 BUS3 19888.- 8,900.- 37+1 -10°C - 0°C  

04-09 มนีาคม 2563 BUS1 19888.- 8,900.- 38+1 -8°C - 2°C  

04-09 มนีาคม 2563 BUS2 19888.- 8,900.- 38+1 -8°C - 2°C  

04-09 มนีาคม 2563 BUS3 25,888.- 8,900.- 37+1 -8°C - 2°C  

11-16 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- 38+1 -4°C - 2°C  

11-16 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- 38+1 -4°C - 2°C  

11-16 มนีาคม 2563 BUS3 28,888.- 8,900.- 37+1 -4°C - 2°C  

18-23 มนีาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- 38+1 0°C - 6°C  

18-23 มนีาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- 38+1 0°C - 6°C  

18-23 มนีาคม 2563 BUS3 28,888.- 8,900.- 37+1 0°C - 6°C  
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วนัทีส่อง สนามบนิฟุคุชมิะ  –  สนามบนิฟุคุชมิะ  –  หมู่บา้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ – พพิธิภณัฑโ์คเคช ิ- 

กนิซงั ออนเซ็น - เมอืงเซ็นได  

02.30 น. เหริฟ้ำสู ่เมอืงเมอืงฟคุชุมิะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ824 

**ราคาไมร่วมคา่อาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

10.30 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิฟุคุชมิะ ประเทศญีปุ่่ น น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพื่อควำม

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

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอื Zao Kitsune mura) 

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.50 ชัว่โมง) มอีำณำบรเิวณถงึ 18,000 ตำรำงฟตุ รวบรวมเอำสุนักจิง้จอก

หลำยหลำยสำยพันธ ์หลำกส ีที่ญี่ปุ่ นนัน้เชื่อว่ำจิง้จอกเป็นผูส้่งสำรของ Inari Okami เทพเจา้

ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ที่น่ีแบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตวท์ี่อยู่ในกรง มีทัง้ แพะ แกะ 

กระตำ่ย มำ้ สุนัขจิง้จอก ซึง่สำมำรถใหอ้ำหำรได ้กับโซนเปิดที่มีจิง้จอกเดนิไปมำ อสิระใหท้่ำนชม

ควำมน่ำรัก ขนฟตูวันุ่มของสนัุขจิง้จอกตำมอธัยำศยั ขอ้ควรระวงั เน่ืองจำกสนัุขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบ

เลีย้ง แตบ่ำงตวัยังมสีญัชำตญิำณเดมิอยู่ ดงันัน้ ควรปฏบิัตติำมคูม่อืกำรท่องเทีย่วทีท่ำงเจำ้หนำ้ทีข่อง

หมู่บำ้นแจกใหอ้ย่ำงเคร่งครัด และหำกตอ้งกำรถ่ำยรูปหรอืสมัผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจำ้หนำ้ที่

หรอือยู่ในสำยตำเจำ้หนำ้ทีทุ่กครัง้ ทัง้น้ีเพือ่ควำมปลอดภัยของตวันักท่องเทีย่วเอง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 น ำท่ำนเขำ้ชม พพิธิภณัฑโ์คเคช ิ(Kokeshi Museum) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20 นำที) เป็น

พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงตุก๊ตำโคช ิจำกจังหวดัตำ่งๆ ทั่วภูมภิำคโทโฮคุ ซึง่แต่ละตัวจะมีรูปทรงและกำร

ออกแบบทีแ่ตกตำ่งกนั โดยมตี ำนำนอยู่วำ่ คูส่ำมภีรรยำคูห่นึง่สูญเสยีลูกสำวไป จงึสรำ้งตุ๊กตำโคเคชิ

ขึน้มำเพือ่เป็นตวัแทนของลกูสำวของตวัเอง ดงันัน้ ญีปุ่่ นเชือ่วำ่จงึเป็นเครือ่งรำง ช่วยปกป้องบำ้นจำก

ไฟไหม ้ใชข้ับไล่ภูตผี และช่วยบันดำลใหพ้ืชผลอุดมสมบูรณ์ ภำยในพิพิธภัณฑ ์ตุ๊กตำโคเคช ิมี

เอกลกัษณท์ี่บ่งบอกถงึประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันนิยมซือ้ไปเป็นของฝำก หรือเก็บเป็นของที่ระลกึ ท่ำน

สำมำรถเลือกซื้อหำหรือจะทดลองวำดตุ๊กตำเองไดต้ำมอัธยำศัย (การวาดตุ๊กตามคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร)์ จำกนัน้น ำท่ำนสู่ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) หมู่บำ้นออนเซ็นเล็กๆกลำงหุบเขำ ประวัตยิำวนำนกว่ำ 100 ปี โดย

หมู่บำ้นน้ีเดมิที เป็นหมู่บำ้นเหมืองแร่มำก่อน หลังปิดกำรท ำเหมืองไป ก็กลำยมำเป็นหมู่บำ้นออ

นเซ็นอย่ำงเดยีว ที่น่ีประกอบดว้ย เรียวกังมำกมำยสไตลต์ะวันตกที่สรำ้งจำกไมห้ลำยชัน้ ไดร้ับกำร

ปลกูสรำ้งตัง้แตป่ลำยสมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สำมำรถสัมผัสกับภูมปิระเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของ

บำ้นเรือนยุคเก่ำ (ราคาไม่รวมค่าแชอ่อนเซ็น ราคาอยู่ท ี ่500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยู่สถานที่

บรกิาร) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเซ็นได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและ

ยังเป็นเมอืงทีม่คีวำมเจรญิและมขีนำดใหญ่ทีส่ดุของภมูภิาคโทโฮคุ ไดร้ับฉำยำว่ำ เมอืงแห่งตน้ไม ้

เพรำะมสีวนสำธำรณะหลำยแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถำนที่ท่องเที่ยวที่
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ส ำคญัหลำกหลำยทัง้ปรำสำท วดัวำอำรำม หำ้งสรรพสนิคำ้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรำ้นคำ้รำ้นอำหำรต่ำงๆ 

อกีมำกมำย น ำท่ำนเขำ้สูโ่รงแรม (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่าม  ซากปราสาทอาโอบะ รูปปั้นทา่นไดเมยีว – สุสานซุยโฮเด็น – วดัไดคนัมติสุจ ิชมเจา้แม่

กวนอมิ เซ็นได ไดคนันอน - ออิอน มอลล ์- ชอ้ปป้ิงคลสิโรด้  

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 จำกนัน้น ำท่ำนชม ซากปราสาทเซ็นได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 30 นำท)ี สรำ้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนำงนำมวำ่ ดำเตะ มำซำมูเนะ สรำ้งขึน้ส ำหรับป้องกัน

เมือง ปรำสำทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้ำ ภูเขำและป่ำซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำต ิแม ้

ปัจจุบันเหลอืเพยีงเศษซำก แตก่ ำแพงหนิและประตูนัน้ไดร้ับกำรบูรณะขึน้ใหม่อกีครัง้ จำกท ำเลที่ตัง้

ของบรเิวณปรำสำท ท่ำนสำมำรถมองเห็นววิทวิทัศน์ที่งดงำมของเมืองเซนไดได ้ จำกนัน้น ำท่ำนสู ่

สุสานซุยโฮเด็น (Zuihoden) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20 นำที) สุสำนอันวจิติรที่หลับใหลของ

ดำเตะ มำซำมูเนะ บรรพบุรุษแห่งนครเซ็นได ทีน่ี่บูรณะขึน้ตำมแบบสถำปัตยกรรมที่โด่งดังของโมโม

ยำมะ ซึง่มกีำรแกะสลกัตกแตง่อย่ำงหรูหรำและใชส้สีนัสดใส  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
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จำกนัน้เดนิทำงสู่ วดัไดคนัมติสุจ ิ(Daikanmitsuji) ที่ประดษิฐำนขององคเ์จา้แม่กวนอมิองค์

ใหญ ่(Sendai Daikannon) ทีม่คีวำมสูงรำว 100 เมตร จนสำมำรถมองเห็นไดจ้ำกระยะไกล ถูก

สรำ้งขึน้ในปึค.ศ. 1991 อสิระใหท้่ำนสักกำระขอพรตำมอัธยำศัย นอกจำกน้ีภำยในองคเ์จำ้แม่ ยัง

สำมำรถขึน้ไปและมองลงมำชมววิทวิทัศนข์องเมอืงเซ็นได ไดอ้กีดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้ดา้นใน) 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ออิอน มอลล์ (Aeon Mall Natori) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำที) 

หำ้งสรรพสินคำ้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ที่มีมำกกว่ำ 170 แห่งในประเทศและ

ตำ่งประเทศ ศนูยร์วมของทุกอย่ำงจำกแบรนดญ์ี่ปุ่ นและต่ำงประเทศที่เป็นที่นิยม ไม่ว่ำจะเป็นแฟชั่น 

เครื่องส ำอำง ของที่ระลกึ และรำ้นอำหำร นอกจำกน้ียังมีซุปเปอรด์พีำร์ทเมน้สโตร์ ที่คุณสำมำรถ

เพลดิเพลนิกบัควำมหลำกหลำยและควำมสะดวกสบำยในกำรชอ้ปป้ิง จำกนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลิ

สโรด้ (Clis Road) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20 นำที) ถนนสำยช็อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มี

สนิคำ้ใหเ้ลอืกหลำกหลำยตัง้แตอ่ำหำรทอ้งถิน่หรอืฟำสตฟ์ู้ด รำ้นคำเฟ่เก๋ๆ  ศนูยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนด์

เนมระดบัไฮ อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเซ็นได – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ทา่เรอืมตัสชึมิะ – ล่องเรอือา่วมตัสชึมิะ – วดัโกไดโดะ – 

วดัซูอกินัจ ิ -  วดัเอนสอึนิ – ชอ้ปป้ิงเซ็นได อซูิม ิพรเีมีย่ม เอา้เลทท ์- เมอืงฟุคุชมิะ - ลานสก ี

อาดะตาระ สก ีรสีอรท์ 

    เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น ำท่ำนอสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ปลอดภำษี ทัง้ เสือ้ผำ้ น ้ำหอม 

ตำ่งๆ ตำมอธัยำศยัเดนิทำงสู ่ทา่เรอืมตัสชึมิะ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี เพื่อล่องเรือเฟอร

รี่เพื่อชม อา่วมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ที่ตดิอันดับ 1 ใน 3 ววิที่สวยงำมที่สุดของประเทศ

ญีปุ่่ น (Nihon Sankei) เป็นอำ่วทีเ่ต็มไปดว้ยเกำะหนิเล็กๆกระจำยตัวกันมำกกว่ำ 200 เกำะและบน

เกำะเล็กๆนี้ยังมตีน้สนญีปุ่่ นขึน้อยู่ดว้ยท ำใหเ้กดิภำพที่แปลกตำ ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30 นาท ี

จำกนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอโุบสถขนำดเล็กบนเกำะตดิกับท่ำเรือมัตสชึมิะ 

เน่ืองจำก ตัง้อยู่ในต ำแหน่งทีโ่ดดเดน่ ท ำใหว้ดัแห่งน้ีกลำยเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรำ้ง

ขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐำนของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆท์ี่ก่อตัง้วัดซูอกิันจ ิโดย

รูปปั้นจะถูกน ำมำใหป้ระชำชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี ใกล ้ๆ กัน อสิระใหท้่ำนชม วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji 

Temple) เป็นวดัเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภูมภิำคโทโฮค ุภำยในอำคำรมกีำรลงรักปิดทองและเพน้ทส์ี

ประตบูำนเลือ่นไวอ้ย่ำงสวยงำม กอ่ตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวัดนิกำยเทนได และไดถู้กดัดแปลง

ใหเ้ป็นวดัเซนในชว่งสมัยคำมำครูะ วดัแห่งน้ีไดส้ะทอ้นควำมสวยงำมตำมธรรมชำตขิองเมืองมัตสชึมิะ

ไดเ้ป็นอย่ำงด ีโดยบรเิวณทำงเขำ้หอ้งโถงใหญ่สองขำ้งทำงจะเรยีงรำยดว้ยไมส้นซดีำร ์และถ ้ำต่ำงๆ

ที ่อดตีเคยเป็นสถำนทีท่ ำสมำธ ิปัจจุบันเต็มไปดว้ยรูปปั้นตำ่งๆ ไม่ไกลกนันัก (ไม่รวมคำ่เขำ้ชม) ใกล ้ๆ

กันท่ำนสำมำรถเขำ้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วัดแห่งน้ีรูจ้ักคุน้เคยกันในชื่อ วดัแห่ง

กหุลาบ มีกำรวำดรูปดอกกุหลำบตะวันตกที่ว่ำกันว่ำเก่ำแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นเอำไวด้ำ้นในบำนประตูขวำ

ของตูป้ระดษิฐำนพระพุทธรูป วัดสรำ้งขึน้ในปี 1646 เพื่อไวทุ้กขแ์ละบูชำเทพ Mitsumune เทพ

แห่งควำมเมตตำที่เสยีชวีติเมื่ออำยุเพียง 19 ปี ทำงเขำ้วัดมีสวนมอสและหนิตัง้อยู่ และดำ้นหลังวัด
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เป็นป่ำไมส้นซดีำรส์ ำหรับน่ังท ำสมำธ ิบรเิวณพื้นที่วัดเป็นที่ตัง้ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนำง

ดำเตะหนุ่มขีม่ำ้ขำวลอ้มรอบดว้ยองคร์ักษ์ผูภ้ักดทีีป่ลดิชพีตำยตำมไป (ไม่รวมคำ่เขำ้ชม)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

จำกนัน้ชอ้ปป้ิง เซ็นได อซูิม ิพรเีมีย่ม เอา้เลทท ์(Sendai-Izumi Premium Outlet)  (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 30 นำที) มีรำ้นคำ้และชอ้ปของ  แบรนดด์ังกว่ำ 160 รำ้น นอกจำกน้ีภำยใน

ศนูยก์ำรคำ้ Tapio ทีม่รีำ้นอำหำรหลำกหลำยชนดิใหบ้รกิำร รวมถงึมีอำหำรพื้นบำ้นของดจีำกภูมภำค

โทโฮค ุอสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั น ำท่ำน สมัผัสประสบกำรณ์ควำมสนุกสนำนที่ ลานสก ีอา

ดะตาระ สก ีรสีอรท์ (Adatara Ski Resort) ตัง้อยู่บนเทอืกเขาอาดะตาระ (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.40 ชัวโมง) อสิระใหท้่ำนไดส้ัมผัสประสบกำรณ์กำรเล่นสนุกกับกจิจกรรมของฤดูหนำว 

อย่ำงเชน่ กำรเลน่กระดำนเลือ่นทีไ่ถตวัลงมำบนเนนิเขำ หรอื กำรเลน่ห่วงยำงเลือ่น เป็นตน้  อสิระให ้

ท่ำนเพลดิเพลนิกับกำรและดื่มด ่ำกับทัศนียภำพที่ถูกปกคลุมดว้ยหิมะสีขำวโพลน ตำมอัธยำศัย 

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเล่นกจิกรรมต่างๆ และส าหรบัโปรแกรมลาน

สกอีาจมกีารปรบัเปลีย่นไปเล่นทีล่านสานสกอี ืน่ หรอืปรบัไปโปรแกรมอืน่ได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบั

สภาพภมูอิากาศ) จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูโ่รงแรม 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

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

ผาโทโนะเฮทสรึ ิ-  เมอืงไอสุ – ปราสาทสรึงุะ (ดา้นนอก) - ทะเลสาบอนิะวะชโิระ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.50 ชั่วโมง) เป็น

เมอืงตำกอำกำศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวดัฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทำงไดค้่อนขำ้งสะดวกเพรำะอยู่

ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถำนีรถไฟเพียง

แห่งเดียวของญี่ปุ่ นที่มีอำคำรสถำนีท ำจำกหลังคำแบบญี่ปุ่ นโบรำณ !!!ไฮไลท  ์ อสิระใหท้่ำน

เพลดิเพลนิกับกำรแช่เทำ้ผ่อนคลำยตำมอัธยำศัย ณ จุดออนเซนเทำ้ที่สถำนีแห่งน้ี จำกนัน้น ำท่ำน

เดนิทำงสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคูุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 15 นำท)ี บำ้นโบรำณที่อดตี

เคยเป็นเมอืงส ำคญัในยุคเอโดะถูกสรำ้งเมือ่หลำยรอ้ยปีกอ่น เป็นบำ้นชำวนำญี่ปุ่ นโบรำณที่มุงหลังคำ

ทรงหญำ้คำหนำๆ เรยีงรำยกนัสองฝ่ังกนิระยะทำงประมำณ 500 เมตร โดยรวมมีบำ้นโบรำณประมำณ 

40 – 50 หลงั ในอดตีสมัยเอโดะ กำรคมนำคมยังไม่สะดวกสบำย หมู่บำ้นแห่งน้ีเป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก 

ตัง้ขนำบขำ้งถนนหลักที่มีชือ่ว่ำถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทำงหลักในกำรคมนำคมและ

กำรคำ้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บำ้นโออุจิจูคุไดร้ับกำรขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสรำ้งอัน

ทรงคุณค่ำของชำต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บำ้นโบรำณหลำยหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับกำรบูรณะใหม่ จน

กลำยเป็นรำ้นขำยของที่ระลกึ รำ้นคำ้ขำยสนิคำ้พื้นเมือง รำ้นอำหำรและที่พักแบบญี่ปุ่ นเพื่อดงึดูด

นักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมำเยีย่มชมหมู่บำ้นน้ีกวำ่ 1.2 ลำ้นคนตอ่ปี   
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เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 เดนิทำงสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 20 นำที)

เป็นควำมสวยงำมที่ธรรมชำตสิรำ้งขึน้ โดยหนำ้ผำรมิแม่น ้ำโอคำวะน้ี ถูกกัดเซำะโดยน ้ำที่ไหลผ่ำน 

กวำ่จะสกึกร่อนเป็นเวลำนำนเป็นลำ้นปี จนกลำยมำเป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงำม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็น

ภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่ำงหนำ้ตำของหนำ้ผำชนัๆ ทีด่คูลำ้ยกบัเจดยี ์จงึเป็น

ที่มำของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรือ หนำ้ผำรูปเจดยี ์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็น

เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวฒันธรรมซำมูไร ไม่วำ่จะเป็นปรำสำทหรอืตวัเมอืงทีย่ังคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อำยของ

ยุคสมัยโบรำณ นอกจำกน้ีไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น อีกดว้ย น ำท่ำนถ่ำยรูปหนำ้ 

ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 

นำที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้ปรำสำทหลังคำสีเเดงอันเป็น

สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงไอสวุำคำมัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟไอสวุำคำมัทซ ึเดมิมชีือ่วำ่ ปราสาท

คุโระคะวะ Kurokawa Castle สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี 

ค.ศ. 1611 ท ำใหป้รำสำทเสยีหำยหนักและไดม้ีกำรบูรณะและปรับจำกปรำสำท 7 ชัน้ เหลอืเพียง 5 

ชัน้เท่ำนัน้ HILIGHT!!! ปรำสำทแห่งน้ี ถอืเป็นอนุสรณ์สถำนที่ยังทิง้ร่องรอยของเหล่ำนักรบซำมูไร

กลุม่สดุทำ้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถำนทีน้ี่  **ราคานีไ้มร่วมคา่เขา้ปราสาท 

หากลูกคา้สนใจเขา้ชมดา้นใน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 410 เยน**  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 

ชัว่โมง) เป็นทะเลสำบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่ น  เกดิขึน้จำกกำรระเบดิของภูเขำไฟ มีแร่

ธำตกุรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มีส ิง่ชวิติใดๆ อำศัยอยู่ใตน้ ้ำได ้น ้ำในทะเลสำบแห่งน้ีจงึมีควำมใสจนไดร้ับ

ฉำยำวำ่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิำยนถงึ

เดอืนเมษำยน จะมบีรรดำฝูงหงสอ์พยพมำอำศยักนัอยูมำกมำย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

พกั  FUKUSHIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ก สนามบนิฟุคุชมิะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

  หลงัอาหารน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ ฟุคุชมิะ  

11.45 น.   ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ825 

16.55 น.     เดนิทำงถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 

**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 ** 

 

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 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตำมรำยกำรทีร่ะบุ รวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมนั  

 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  

 โรงแรมทีพั่กตำมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่ำ (พัก 2-3 ท่ำน/หอ้ง)  

 คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ    

 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบุ   

 คำ่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนกำรเดนิทำงท่องเทีย่ว วงประกนัท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 

 ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่มนิบิำรใ์น

หอ้งและคำ่พำหนะตำ่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรำยกำร 

× คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกำศใหก้ลับมำยืน่รอ้งขอวซี่ำอกีครัง้ (เนื่องจำกทำงญี่ปุ่ นไดป้ระกำศ

ยกเวน้กำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส ำหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หำกในภำยหลงัทำงรัฐบำลญีปุ่่ นประกำศใหย้ืน่วซี่ำตำมเดมิ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งจ่ำยเพิม่ 2,000 บำท ส ำหรับกำรยืน่

รอ้งขอวซีำ่ 

× ค่ำธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ำสัมภำระที่มนี ้ ำหนักเกนิกว่ำที่สำยกำรบินนั้นๆก ำหนดหรือสัมภำระใหญ่เกนิขนำด

มำตรฐำน 

× คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หำกต ่ำกว่ำก ำหนด กรุ๊ปจะไม่สำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทุกท่ำนยนิดีที่จะช ำระ

คำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้่ำนตอ่ไป ทำงบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลื่อนกำรเดนิทำงไปในวันอื่นต่อไป โดยทำงบริษัทฯจะแจง้ใหท้่ำนทรำบ

ลว่งหนำ้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ราคาโปรโมช ัน่ช าระเต็มจ านวน  ภำยหลังจำกที่ท่ำนส่งเอกสำรกำรจอง 3 วัน  กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองก่อน

วนัเดนิทำงภำยใน 20 วนั ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 30 วนั 

 หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตดัทีน่ั่งใหล้กูคำ้ท่ำนอืน่ทีร่ออยู่ 

 หำกช ำระไม่ครบตำมจ ำนวน บรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่ำนช ำระเงนิไม่วำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋วเคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอำยุคงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนำ้กระดำษ

อย่ำงต ำ่ 2 หนำ้หำกไม่มั่นใจโปรดสอบถำม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ าทีพ่กั

โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเช่น 
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EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ ิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

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

1. ตัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯจดักำรให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทจดักำรให)้ 

4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (ทำงบรษัิทฯ จดักำรให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำยและเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และ
ไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทุกแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุ

งำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักใน
ตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. กำรจดักำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และ

ไมส่ำมำรถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ำมำรถจดักำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจำกมเีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกบัเท่ำนัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทำงไมผ่่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของ
ทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง 

เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3 ท่ำน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน

กำรจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่ำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  

13. สภำพกำรจลำจรในชว่งวนัเดนิทำงตรงกบัวนัหยดุเทศกำลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสำรอ์ำทติย ์รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำ
ในกำรท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ 
ซึง่อำจจะขอควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตำมโปรแกรม 

14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของกำรเดนิทำง ถงึวันที่ 3 ของกำรเดนิทำง รวมจ านวน 4 

ขวด 



 
 

Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิำจ
เพิม่เวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวัน

เดนิทำงนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


