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TOKYO OARAI FUKUSHIMA FUJI 6D4N 

ซุปตาร ์ไดมอนด ์รทู 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
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เทีย่ว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

ไฮไลท!์! ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 

เทีย่ว จ.ฟุกชุมิะ  ชม ทะเลสาบโกะชคินิมุะ หรอื บงึหา้ส ี

เยอืนเมอืงซามไูร พรอ้มชมปราสาทสรึกุะ ณ เมอืงไอส ึ

ขอพร ณ วดัเอ็นโซจ ิตน้ก าเนดิววัแดงอากะเบโกะ 

ฟร!ี! แชเ่ทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมูบ่า้นโบราณ โออจุ ิจคู ุพรอ้มลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ “โซบะตน้หอม” 

ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ

สกัการะ ศาลเจา้นกิโกะโทโชก ุไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลก จาก UNESCO 

ขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฟูตาระซงั 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ 

ขึน้ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เรยีนรูแ้ละ้สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผา่นข ัน้ตอนพธิกีารชงชา 

ไฮไลท!์! สะดดุตาไปกบั ใบไมเ้ปลีย่นส ีสดใส ณ อโุมงคเ์มเป้ิล หรอื โมมจิ ิ

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 

**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

03-08 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

05-10 ตลุาคม 2565**HOT PRICE 35,888.- 10,000.- 
 

 

10-15 ตลุาคม 2565 39,888.- 10,000.- 
 

 

12-17 ตลุาคม 2565 39,888.- 10,000.- 
 

 

17-22 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

 

20.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

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

กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

 

19-24 ตลุาคม 2565**วนัปิยะมหาราช 38,888.- 10,000.- 
 

 

24-29 ตลุาคม 2565  39,888.- 10,000.- 
 

 

02-07 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

07-12 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

09-14 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

14-19 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

16-21 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

21-26 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

23-28 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

28 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

30 พฤศจกิายน-05 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.- 
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วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ- ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิหง่คา

มอิโิซะ - ตลาดปลาโออาไร – จงัหวดัฟุกชุมิะ - ทะเลสาบโกะชคินิมุะ 

 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโตของเกาะฮอนช ูประเทศญีปุ่่ น 

อบิารากซิ ึง่อยูไ่มห่า่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาล

ทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่วเน่าญีปุ่่ น 

มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
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เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน 

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงในภมูภิาคคันโต 

ถกูเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดรั้บความเชือ่ถอืมาอยา่งยาวนานในฐานะเทพ

เจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัว  

 

น าทา่นรับพลังงานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทรอิสิเีทาทีน่ิง่สงบ บนโขด

หนิท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซ็น ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ 

เทพเจา้สุคุนะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระ

อาทติยข์ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มนัีกทอ่งเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่งขึน้สู่

ขอบฟ้า 

 

จากนัน้  ออกเดนิทางสู ่ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ท่าน

สามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหมส่ง่ตรงมาจากท่าเรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื

อาหารทะเลป้ิงยา่ง นอกจากนีย้งัมอีาหารทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็นของ

ฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงยา่ง เพลดิเพลนิกบัหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เชน่ 

ปลาองัโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึยา่งเนย และ

กุง้ เป็นตน้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1000Yen/Person (By 

Guide)  

 

 

 

 

 

 

 

 ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกุชมิะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภมูภิาคโทโฮคุ เป็นเมอืงทีเ่คยเจอภัย

พบิัตทิางธรรมชาต ิทัง้แผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร ์แต่ดว้ยทีเ่ป็น

เมอืงทีม่ธีรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่่องเทีย่วสวยงาม รวมถงึความร่วม

แรงรว่มใจของคนทอ้งถิน่ทีต่ัง้ใจใหก้ารทอ่งเทีย่วมาชว่ยให ้จังหวัดฟกุชุมิะ กลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้ ท า

ใหเ้มอืงนี้เป็นอกีหนึง่จุดหมายปลายทางทีนั่กท่องเทีย่วไม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชัว่โมง)  
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น าทา่นชมความงามของ ทะเลสาบโกะชคินิุมะ (Goshikinuma) ตัง้อยูใ่นอทุยานแห่งชาตบิันได-อา

ซาฮ ีบรเิวณนีม้ทีัง้ทะเลสาบ บงึนอ้ยใหญร่วมทัง้บอ่น ้าพรุอ้นหลายแห่ง ประกอบดว้ยบงึ ไดแ้ก ่บชิาโมนุ

มะ (บงึใหญ่ทีส่ดุ), อาคานุมะ, มโิดโรนุมะ, ทัตสนุึมะ , เบนเทนุมะ (Bentenuma), รุรนุิมะ, อาโอนุมะ 

และยางนุิมะ ทะเลสาบแห่งนี้เกดิการจากระเบดิของภูเขาไฟบันไดเมือ่ปีค.ศ.1888 การระเบดิท าใหแ้ร่

ธาตตุา่งๆ ยงัหลงเหลอือยูใ่นน ้า ท าใหส้ง่ผลตอ่สขีองน ้าในบงึเมือ่สะทอ้นกับแสงอาทติยจ์ะเห็นเป็นสสีัน

ต่างๆ เชน่ สเีหลอืง, สเีขยีวอมแดง, สแีดง ไปจนถงึสฟ้ีาเขม้ คนญีปุ่่ นจงึเรยีกทีน่ ีว่า่ โกะชคินิุมะ ที่

แปลว่า บงึน า้หา้ส ีน่ันเอง กจิกรรมยอดนยิมส าหรับบงึแห่งนี้ คอื การเชา่เรอืพาย (ส าหรับราคาโปรด

สอบถามหนา้งาน) บรเิวณนี้ยังมีรา้นขายของ คาเฟ่เล็กๆ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงดงามที่

ธรรมชาตเิป็นผูส้รา้ง และถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม

ทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Hotel Sankyo Fukushima หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีส่าม วดัเอ็นโซจ ิ– เมอืงไอสุ – ปราสาทสรึุกะ  - สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ - 

หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

08.00 น. น าทา่นออกเดนิทางไปยงั วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) วัด

เกา่แกคู่่เมอืงยานาอสิุ ตน้ก าเนดิของ ววัแดงอากะเบโกะ ยอ้นไปเมือ่ 1,200 ปีกอ่น เกดิแผ่นดนิไหว

จนอุโบสถเสยีหาย จ าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซม แต่การขนยา้ยเสาเพื่อการซ่อมแซมนัน้เป็นไปอย่าง

ยากล าบาก แตแ่ลว้อยูก่็มวีัวสขีนแดงปรากฎตัวขึน้ จงึน ามาชว่ยขนยา้ยเสาและวัสดุกอ่สรา้งต่างๆ ท าให ้

การซอ่มแซมนัน้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีจงึไดม้กีารสรา้งรูปปั้นวัวขึน้มาดา้นหนา้พระอโุบสถ อกีทัง้ภายใน

อโุบสถยังเป็นทีป่ระดษิฐานพระอักโษภยพุทธะองคใ์หญ่ ผูค้นเดนิทางมาสักการะอยา่งเนืองแน่น ดว้ย

ศรัทธาทีเ่ต็มเป่ียม เพือ่น าความสขุมาสูท่กุคน บรเิวณวัดยังถอืเป็นจุดชมซากรุะ ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิและ

จดุชมใบไมเ้ปลีย่นส ีในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง อกีดว้ย 

  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรอืตัวเมอืงทีย่งัคงสมัผัสไดถ้งึกลิน่อายของยคุสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่ง

ของออนเซน็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี อกีดว้ย 

 

น าท่านสู ่ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวทีย่ังคง

เอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึตัง้อยูไ่ม่

ไกลจากสถานรีถไฟไอสวุาคามทัซ ึเดมิมชีือ่วา่ ปราสาทคโุระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้งขึน้ใน

ปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้ี

การบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เทา่นัน้  

 

ไฮไลท!์!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามไูรกลุ่มสุดทา้ยใน

ญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้ เดินทางสู่  เมืองยูโนะคามิ ออนเซน  (ใชเ้วลา
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เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทาง

ไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) 

โดยเป็นสถานรีถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์

อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศัย ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานแีหง่นี ้

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นโออุจ ิจุคุ (3) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบัเมนูทอ้งถิน่ โซบะ

ตน้หอม (Kagi Soba) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูค ุ(Ouchi Juku) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญใน

ยคุเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีง

รายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัย

เอโดะ การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเสมอืนแหลง่ทีพั่ก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่

วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออุ

จจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้น

โบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้

พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 

1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

 

น าท่านชม หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็น

ความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี ้ถกูกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กว่าจะสกึ

กรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของ

ไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะ

เฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  Hotel Sankyo Fukushima หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงนกิโกะ - ผา่นชม สะพานชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชกุ - ศาลเจา้ฟูตาระ - จงัหวดัไซตามะ - 

ยา่นเมอืงเกา่คาวะโกเอะ - จงัหวดัยามานาช ิ

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

07.00 น. จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงนกิโกะ (Nikko) จงัหวดัโทจกิ ิ (Tochigi) ส าหรับนกิโกะ ถอืเป็นเมอืง

ท่องเทีย่วที่เป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างประเทศ มมีแีหล่งท่องเทีย่วทัง้ทาง

ธรรมชาต ิและทางวัฒนธรรมมชีือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 

น ัง่รถบสัผา่นชม สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู ่ณ ประตทูางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโกะ 

เป็นของศาลเจา้ฟตูะระซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับสะพานคนิ

ไตเคยีว ทีอ่วิาคนูกิบัสะพานซารฮุาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แมน่ า้

ไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจาก

ระดับน ้าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้ โดยมเีสาหนิรองรับน ้าหนัก สมัยกอ่นสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นาย

ชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศเ์ทา่นัน้ในการขา้มแมน่ ้าไดยะ (ไมร่วมคา่ขา้มสะพาน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่น

ละ 500 เยน)  

 

จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกุนัน้ก็เป็นศาลเจา้ที่มี

ความส าคัญตอ่นกิโกแ้ละตอ่ญีปุ่่ นมาก เพราะเป็นสสุานของโชกนุ โตกุกาวา่ อเิอยาสุ ซึง่เป็นโชกนุทีม่ี

ความส าคัญตอ่ประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึทีน่ีย่งั มกีารอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิฮเิด

โยช ิไดเมยีวคนส าคัญ และมนิาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ีจั่ดตัง้รัฐบาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีแ่ห่งนี้ดว้ย ศาล

เจา้นกิโกะโทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มแีผ่นหนิ

จารกึตัวอักษรว่า โทโชกแุละโทรอิ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาตัง้อยู ่เป็นจุดรับพลังทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

มากกวา่ 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้ช ัน้ สสีนัสวยงาม มคีวาม

สงูถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลังคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ีหรอืจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั 
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ทีแ่สดงความหมายว่าไมดู่ ไมพู่ด ไมฟั่งสิง่ทีไ่มด่ ีนอกจากนี้ยังประตมิากรรม แมวนอน ทีถู่กก าหนดให ้

เป็นสมบตัแิหง่ชาตขิองญีปุ่่ น อยูท่ีป่ระตซูากาชติะมง ซึง่แมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง  

 

จากนัน้น าทา่นขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฟูตะระซงั (Futarasan Shrine) ไมใ่ชแ่ต่ดา้นความรักแบบ

หนุ่มสาวเทา่นัน้ ทัง้ดา้น ครอบครัวหรอืเพือ่น ก็สามารถทดสอบขอความรัก ณ ศาลเจา้แห่งนี้ได ้ภายใน

ศาลเจา้ จะมสีถานทีท่ี่จะท าใหโ้ชคดดีา้นความรักอยู่มากมาย เช่น "จุดปาหวัใจขอใหส้มหวงัดา้น

ความรกั" เมือ่ปาแผน่รปูหัวใจไปทีเ่สาแหง่ความรัก ยิง่ใกลเ้สาแห่งความรักเท่าไหร่ ก็ดูเหมอืนค าขอจะ

ยิง่ใกลค้วามจรงิ นอกจากจะมชีือ่เสยีงดา้นขอความรักแลว้นัน้ ศาลเจา้แห่งนี้ยังมผีูค้นนยิมมาขอพรดา้น

โชคลาภอกีดว้ย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเดน่เรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่งรวม

จดุชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 

 

16.00-17.30น. เดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทีม่ี

บา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนี้ยังเคยมโีกดังเก็บของอยูห่ลายแห่งตัง้แต่

สมัยกอ่น โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนคุระซคุุร ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่น

นยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะ

เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้จงึ

ร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารก็มอีายุเก่าแก่และยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึ

ปัจจบุนัก็ม ี 

 

จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ป

ป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญจ่ะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอกลกูกวาดหรอื

ตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนีย้งัมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่ว

แดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากต่างๆ จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน

เดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 

20.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (6) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู   

ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า

ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีห่า้  จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – พธิชีงชาญีปุ่่ น - แวะชม อุโมงคใ์บเม

เป้ิล (เฉพาะวนัทีก่ าหนด) -  กรงุโตเกยีว - กรงุโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ 

– ถ่ายรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สุมดิะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ย่านชนิจูกุ - 

เมอืงนารติะ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 

07.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสงูเหนือ

จากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวน

สทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงาม

ของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้
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สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

  

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 50 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การ

รับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้

ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย และจากนัน้ใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

  

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่**29 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน , 30 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน,  

31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2565  

01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 

14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 และ 22-27 พฤศจกิายน 2565 

** แวะชม (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิชมไมเ่กนิ 45 นาท)ี 

 

แวะชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีณ อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) 

เป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิม ตัง้อยูใ่กลก้ับทะเลสาบคาวากจูโิกะ บรเิวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็นงาน

เทศกาลชมใบเมเป้ิลเปลีย่นส ีFuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ทีต่ลอดสองฝ่ัง

ขา้งทางจะเรยีงรายไปดว้ยตน้เมเป้ิลมากกว่า 60 ตน้ ทีม่ใีบสแีดง สเีหลอืงและสสีม้สลับไปมาทอดยาว

กวา่ 2 กโิลเมตร ส าหรับใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหลน่ลงทีพ่ืน้หรอืทีค่ลอง ท าใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นลา่งเต็ม

ไปดว้ยใบเมเป้ิลหลากสสีัน ราวกับพุ่มอโุมงคใ์บเมเป้ิล ในยามค ่าคนืตัง้แต่เวลา 16.30 -22.00 น. จะมี

การประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวทาง ท าใหอ้โุมงคใ์บเมเป้ิลแห่งนี้

ไมว่่าจะยามกลางวันหรอืกลางคนืก็งดงามไมแ่พก้ัน (**หมายเหต ุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko 

Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้ในชว่งราวๆ ปลายเดอืนตลุาคม ของทุกปี และส าหรบัปี 

2022 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  

 

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว

ทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
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จากนัน้นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่ี

ความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้

แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริิ

มงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความ

สงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “Kaminari Mon 

หรอื ประตูฟ้าค ารณ” บรเิวณทางเขา้สู่ตัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping 

Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ 

พวงกญุแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนดิ ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่ว

แดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

ใกลก้นัพาทา่นเดนิไปถา่ยรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอกีอย่างหนึ่งของกรุงโตเกยีว บรเิวณรมิแม่น ้าสุมดิะ เป็นหอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มคีวามสูง 

634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และ

หอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ หอคอยโตเกยีว

สกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากุสะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่

อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั ้งเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่

ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

อกีมากมาย  

 

หา้มพลาด!!! จดุเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีี

ขนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคุณภาพ

เกรดด ี ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมว

เหมยีวเดนิเล่นไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่

ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติิผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้ , รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมา 

Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครือ่งดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้าม

อธัยาศัย  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับทีพ่ัก ทีเ่มอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
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ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

     

 

วนัทีห่ก   ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย

การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้

กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่บรษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


