
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์ อณุหภมู ิ  

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 BUS1 25,888.- 8,900.- 40+1 9°C - 16°C  

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 BUS2 25,888.- 8,900.- 40+1 9°C - 16°C  

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 BUS3 25,888.- 8,900.- 40+1 9°C - 16°C  

05-09 เมษายน 2563 BUS1 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  

05-09 เมษายน 2563 BUS2 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  

05-09 เมษายน 2563 BUS3 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS1 35,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS2 35,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  

12-16 เมษายน 2563 BUS3 35,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  

19-23 เมษายน 2563 BUS1 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  



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

  ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ**  
 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

23:00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน 
AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วนัทีส่อง สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ  –  เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ –ศาลเจ้าฟูระ
ตะ - เมืองฟุกุชิมะ – ชมซากุระ ณ แม่น า้คันนงจิ 

02.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุคุชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ678 
**ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

10.30 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
เรียบร้อยแลว้ (เวลาทีญ่ี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ 
เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 
 จากนั้นเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทชิกิ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไป
ทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่นและ
ชาวต่างประเทศ มีรีสอร์ทน ้ าพุร้อนท่ีมีช่ือเสียง ทิวเขาทางตะวนัตกของเมืองเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาตินิกโก เป็นท่ีตั้งของน ้ าตกและเส้นทางชมทิวทศัน์ท่ีกล่าวกนัวา่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นมี
ช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ืองความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆท่ี ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
ยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ตั้งอยู ่ณ 
ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก้ เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกบัสะพานคินไตเคียว ท่ีอิวาคูนิกบัสะพานซารุฮาชิ ท่ียามานาชิ  สะพานชินเคียวเป็น
สะพานโคง้สีแดง ทอดขา้ม แม่น ้าไดยะ (Daiya river) ตรงเชิงปากทางข้ึนสู่แหล่งมรดกโลก มีความยาว 
28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับน ้ าประมาร 10 เมตร สร้างจากไม้ โดยมีเสาหินรองรับน ้ าหนัก 
สมยัก่อนสะพานน้ีใชเ้ฉพาะเจา้นายชั้นสูงหรือเช้ือพระวงศเ์ท่านั้นในการขา้มแม่น ้ าไดยะ (ไม่รวมค่าข้าม
สะพาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 300 เยน) จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจา้
โทโชกุนั้นก็เป็นศาลเจา้ท่ีมีความส าคญัต่อนิกโกแ้ละต่อญ่ีปุ่นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาว่า อิ
เอยาสุ ซ่ึงเป็นโชกุนท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น รวมถึงท่ีน่ียงั มีการอัญเชิญดวงวิญญาณอีก
สองดวงคือโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ไดเมียวคนส าคัญ และมินาโมโตะ โยริโตโมะ ผู้ที่จัดตั้งรัฐบาลทหาร มา
สถิตย์ ณ ที่แห่งนี้ด้วย ศาลเจา้นิกโกโ้ทโชกุ ไดรั้บการรับรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก้ บริเวณ
ทางเข้ามีแผ่นหินจารึกตวัอักษรว่า โทโชกุและโทริอิ หินขนาดใหญ่มหึมาตั้ งอยู่ เป็นจุดรับพลังท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 400 ปี ภายในศาลเจา้มีประติมากรรมสวยงามจ านวนมาก ทั้ง เจดีย์ห้าช้ัน 
สีสันสวยงาม มีความสูงถึง 36 เมตร ท่ีใต้หลังคาชั้นแรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเป็น 
ประติมากรรมลิงสามตัว ท่ีแสดงความหมายวา่ไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังส่ิงท่ีไม่ดี นอกจากน้ียงัประติมากรรม 

19-23 เมษายน 2563 BUS2 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  

19-23 เมษายน 2563 BUS3 25,888.- 8,900.- 40+1 10°C - 18°C  



แมวนอน ท่ีถูกก าหนดให้เป็นสมบติัแห่งชาติของญ่ีปุ่น อยู่ท่ีประตูซากาชิตะมง ซ่ึงแมวนอนนั้นส่ือถึง 
สันติภาพ นัน่เอง จากนั้นน าท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฟูตะระซัง (Futarasan Shrine) ไม่ใช่แต่ดา้น
ความรักแบบหนุ่มสาวเท่านั้น ทั้งดา้น ครอบครัวหรือเพื่อน ก็สามารถทดสอบขอความรัก ณ ศาลเจา้แห่ง
น้ีได ้ภายในศาลเจา้ จะมีสถานท่ีท่ีจะท าให้โชคดีดา้นความรักอยูม่ากมาย เช่น "จุดปาหัวใจขอให้สมหวัง
ด้านความรัก" เม่ือปาแผน่รูปหวัใจไปท่ีเสาแห่งความรัก ยิ่งใกลเ้สาแห่งความรักเท่าไหร่ ก็ดูเหมือนค าขอ
จะยิง่ใกลค้วามจริง นอกจากจะมีช่ือเสียงดา้นขอความรักแลว้นั้น ศาลเจา้แห่งน้ียงัมีผูค้นนิยมมาขอพรด้าน
โชคลาภอีกดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่น 
ตั้งอยูท่ี่ภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามมากมาย ไม่วา่จะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ี
ชมซากุระ และใบไม้เปล่ียนสี  น าท่านเดินทางสู่  แม่น ้าคันนงจิ (KannonJi River) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จุดชมซากุระเล่ืองช่ือ ท่ีเต็มไปด้วยตน้โซเมโยชิโนะซากุระและชิดาเระซากุระ 
ท่ีตั้งขนาบแม่น ้าคนันงจิกวา่ 1 กิโลเมตรเป็นอุโมงคย์าว ในช่วงท่ีดอกซากุระบานสะพร่ังจะท าให้ดูยอ้มสี
แม่น ้ ากลายเป็นสีชมพูระเร่ือ และในเวลากลางคืนจะมีการแสดงไฟประดบัหลากสีท่ีช่วยเพิ่มสเน่ห์ของ
ดอกซากุระในยามค ่าคืนอีกดว้ย เดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั  

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้
ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัทีส่าม  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ  - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรือ
อ่าวมัตสึชิมะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจิ -  วดัเอนสึอนิ - ช้อปป้ิงถนนคลสิโร้ด 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.10 ชม.) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนกัจ้ิงจอกหลายหลายสาย
พนัธ์ หลากสี ท่ีญ่ีปุ่นนั้ นเช่ือว่าจ้ิงจอกเป็นผูส่้งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุดม
สมบูรณ์ ท่ีน่ีแบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตวท่ี์อยูใ่นกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนขัจ้ิงจอก ซ่ึง
สามารถให้อาหารได้ กบัโซนเปิดท่ีมีจ้ิงจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตวันุ่มของสุนขั
จ้ิงจอกตามอธัยาศยั ข้อควรระวัง เน่ืองจากสุนขัจ้ิงจอกถึงจะเป็นแบบเล้ียง แต่บางตวัยงัมีสัญชาติญาณเดิม
อยู่ ดงันั้น ควรปฏิบติัตามคู่มือการท่องเท่ียวท่ีทางเจา้หน้าท่ีของหมู่บา้นแจกให้อย่างเคร่งครัด และหาก
ตอ้งการถ่ายรูปหรือสัมผสัตวัสุนขัจ้ิงจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีหรืออยูใ่นสายตาเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อ
ความปลอดภยัของตัวนักท่องเท่ียวเอง น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงตุก๊ตาโคชิ จากจงัหวดัต่างๆ ทัว่ภูมิภาคโทโฮคุ ซ่ึงแต่
ละตวัจะมีรูปทรงและการออกแบบท่ีแตกต่างกนั โดยมีต านานอยูว่า่ คู่สามีภรรยาคู่หน่ึงสูญเสียลูกสาวไป 
จึงสร้างตุก๊ตาโคเคชิข้ึนมาเพื่อเป็นตวัแทนของลูกสาวของตวัเอง ดงันั้น ญ่ีปุ่นเช่ือวา่จึงเป็นเคร่ืองราง ช่วย
ปกป้องบา้นจากไฟไหม้ ใช้ขบัไล่ภูตผี และช่วยบนัดาลให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ภายในพิพิธภณัฑ์ ตุ๊กตา



โคเคชิ มีเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบนันิยมซ้ือไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของท่ีระลึก 
ท่านสามารถเลือกซ้ือหาหรือจะทดลองวาดตุก๊ตาเองไดต้ามอธัยาศยั (การวาดตุ๊กตามีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ไม่
รวมอยู่ในราคาทวัร์) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (3)  
เดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทัว่
เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน เซนไดมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลายทั้งปราสาท วดัวาอาราม 
หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ อีกมากมายจากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิง ดิวตี้
ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา้ น ้ าหอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั เดินทางสู่ ท่าเรือ
ชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อล่องเรือเฟอรร่ีเพื่อชม 
อ่าวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น (Nihon 
Sankei) เป็นอ่าวท่ีเต็มไปดว้ยเกาะหินเล็กๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียงัมีตน้
สนญ่ีปุ่นข้ึนอยู่ด้วยท าให้เกิดภาพท่ีแปลกตา ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที จากนั้น วัดโกไดโดะ 
(Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสึชิมะ เน่ืองจาก ตั้งอยูใ่นต าแหน่ง
ท่ีโดดเด่น ท าให้วดัแห่งน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสร้างข้ึนในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐาน
ของพระพุทธรูป 5 องค ์ซ่ึงก่อตั้งโดยพระสงฆ์ท่ีก่อตั้งวดัซูอิกนัจิ โดยรูปป้ันจะถูกน ามาให้ประชาชนได้
ชมกนัทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วัดซูอกิันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ 
ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพน้ทสี์ประตูบานเล่ือนไวอ้ยา่งสวยงาม ก่อตั้งคร้ังแรกในปี 828 เดิม
เป็นวดันิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงให้เป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ วดัแห่งน้ีได้สะทอ้นความ
สวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริเวณทางเขา้ห้องโถงใหญ่สองขา้งทางจะ
เรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถ ้าต่างๆท่ี อดีตเคยเป็นสถานท่ีท าสมาธิ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่
ไกลกนันกั น าท่านเขา้ชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแห่งน้ีรู้จกัคุน้เคยกนัในช่ือ วดัแห่งกุหลาบ มี
การวาดรูปดอกกุหลาบตะวนัตกท่ีว่ากันว่าเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นเอาไวด้้านในบานประตูขวาของตู้
ประดิษฐานพระพุทธรูป วดัสร้างข้ึนในปี 1646 เพื่อไวทุ้กข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความ
เมตตาท่ีเสียชีวิตเม่ืออายุเพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมีสวนมอสและหินตั้งอยู่ และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซี
ดาร์ส าหรับนัง่ท าสมาธิ บริเวณพื้นท่ีวดัเป็นท่ีตั้งของหลุมฝังศพ และรูปป้ันของขุนนางดาเตะหนุ่มข่ีมา้
ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษผ์ูภ้กัดีท่ีปลิดชีพตายตามไป เดินทาง  กลับสู่เมืองเซนได จากนั้นน าท่านชม ซาก
ปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) สร้างข้ึนในปี 
1600 โดยขุนนางนามวา่ ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างข้ึนส าหรับป้องกนัเมือง ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ย
แม่น ้ า ภูเขาและป่าซ่ึงยงัคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แมปั้จจุบนัเหลือเพียงเศษซาก แต่ก าแพงหินและ
ประตูนั้นได้รับการบูรณะข้ึนใหม่อีกคร้ัง จากท าเลท่ีตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิว
ทิวทศัน์ท่ีงดงามของเมืองเซนไดได้ จากนั้นอิสระช้อปป้ิง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที) ถนนสายช็อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง มีสินคา้ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารทอ้งถ่ิน
หรือฟาสตฟู้์ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส์ ไปจนถึงแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง  

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
ทีพ่กั  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั   



วนัทีส่ี่  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึ
ริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอนิะวะชิโระ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) เป็นเมืองตาก
อากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัฟูกุชิมะ ท่ีเดินทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยูติ่ดกบั สถานี
รถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่นท่ีมี
อาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการแช่เทา้ผอ่นคลาย
ตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ท่ีสถานีแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บา้นโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะถูกสร้างเม่ือหลาย
ร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ  เรียงรายกนัสองฝ่ังกินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ในอดีตสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่
สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งท่ีพกั ตั้งขนาบขา้งถนนหลกัท่ีมีช่ือวา่ถนนชิโมสึเคะ ถนน
เส้นน้ีเคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เม่ือ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษส่ิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอ
อุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื้นเมือง ร้านอาหารและท่ี
พกัแบบญ่ีปุ่นเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี   

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
 เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เป็นความ
สวยงามท่ีธรรมชาติสร้างข้ึน โดยหนา้ผาริมแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยน ้าท่ีไหลผา่น กวา่จะสึกกร่อน
เป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ 
แปลว่า หน้าผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ท่ีดูคลา้ยกบัเจดีย ์จึงเป็นท่ีมาของช่ือโทโนะเฮทสึริ 
หรือ หนา้ผารูปเจดีย ์จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร 
ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรือตวัเมืองท่ียงัคงสัมผสัไดถึ้งกล่ินอายของยคุสมยัโบราณ นอกจากน้ีไอสุยงัมีมนต์
เสน่ห์เร่ืองของออนเซ็น อีกด้วยน าท่านสู่ ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวท่ียงัคงเอกลักษณ์ดั้ งเดิมของญ่ีปุ่นไว ้ปราสาท
หลงัคาสีเเดงอนัเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามทัซึ ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิมมี
ช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิด
แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าให้ปราสาทเสียหายหนกัและไดมี้การบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น 
เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ียงัทิ้งร่องรอยของเหล่า
นกัรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญ่ีปุ่น ท่ีไดเ้ลือกปลิดชีพตวัเองลง ณ สถานท่ีน้ี  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ 
ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่น  เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู ่จึงไม่มีส่ิงชิวติใดๆ 
อาศยัอยูใ่ตน้ ้ าได ้น ้ าในทะเลสาบแห่งน้ีจึงมีความใสจนไดรั้บฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือ 
เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝงูหงส์อพยพมาอาศยักนัอ
ยมูากมาย 

ค ่า         อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย   



พกั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั   
จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้
ผวิพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัทีห้่า  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุชิมะ  
11.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ679 
16.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 

ไม่รับจอยแลนด์ 
BUSINESS CLASS เพิม่ 15,000 บาท มีเพยีง 9 ทีน่ั่งต่อพีเรียดเท่าน้ัน 

 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่าน้ัน*  
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอนิเตอร์เกดิเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบิน

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบินเครือเดียวกันกบัไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตั๋ว
ภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถ
ให้บริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้ นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 
วนั) 



× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น
ร้องขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคเุทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง
ภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมล์ 

 ส่งรายช่ือส ารองทีน่ั่ง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล 
และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษอยา่งต ่า 2 
หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรง 
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตั๋ว
เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 



3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะ

สั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 4 
ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรใน
วนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

ใบจองทวัร์  / BOOKING FORM 
รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว 
ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 

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

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 


