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วนัที่หน่ึง  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  

23.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 อาคาร 1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ แอรเ์อเชีย 

เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร (แนะนาํใหโ้หลดของทีไ่ม่

จาํเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อน

เวลาเครื่องออก 30 นาท ี

วนัที่สอง สนามบินฟคุุชิมะ  –  เมืองนิกโก ้– สะพานชินเคียว – ศาลเจา้โทโชก ุ- เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟคุุชิมะ 

02.10 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืงฟคุุชมิะ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ824 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฟคุุชิมะ  ประเทศญี่ปุ่ น  หลงัจากนาํท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋า

เรียบรอ้ยแลว้  (เวลาที่ญี่ปุ่ น เรว็กว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง  กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา ) ***

สาํคญัมาก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด  จาํพวก  เน้ือสตัว ์ พชื ผกั ผลไม้ เขา้ประเทศ  หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและ

จบั*** แลว้นาํท่านเดนิทางสู่ จากนัน้เดนิทางสู่ นิกโก ้(Nikko) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในทวิเขาในจงัหวดัโทชิก ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไป

ทางทศิเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนกัท่องเทีย่วท ัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างประเทศ มรีีสอรท์นํา้พุ

รอ้นทีม่ชีื่อเสยีง ทวิเขาทางตะวนัตกของเมอืงเป็นส่วนหน่ึงของอทุยานแห่งชาตนิิกโก เป็นทีต่ ัง้ของนํา้ตกและเสน้ทางชมทวิทศันท์ี่

กล่าวกนัว่าสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ นมชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรื่องความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆที ่ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็น

มรดกโลกจากยูเนสโก ้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง ) นาํท่านชม สะพานชินเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ ณ ประตู

ทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น ร่วมกบัสะพานคนิไต

เคยีว ทีอ่วิาคูนิกบัสะพานซารุฮาชิ ทีย่ามานาชิ  สะพานชินเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม  แม่นํา้ไดยะ (Daiya river) ตรงเชิง

ปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบันํา้ประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมเีสาหนิรองรบั

นํา้หนกั สมยัก่อนสะพานน้ีใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูงหรือเชื้อพระวงศเ์ท่านัน้ในการขา้มแม่นํา้ไดยะ (ไม่รวมค่าขา้มสะพาน มีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิท่านละ 300 เยน) จากนัน้นาํท่านสู่ ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกุนัน้ก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามสาํคญัต่อ

นิกโกแ้ละต่อญี่ปุ่ นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาว่า อเิอยาสุ ซึ่งเป็นโชกุนทีม่คีวามสาํคญัต่อประวตัศิาสตรญ์ี่ปุ่ น รวมถงึที่ น่ี

ยงั มกีารอญัเชิญดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิฮเิดโยชิ ไดเมยีวคนสาํคญั และมนิาโมโตะ โยริโตโมะ ผูท้ีจ่ดัต ัง้รฐับาลทหาร 

มาสถติย ์ณ ทีแ่ห่งนี้ดว้ย ศาลเจา้นิกโกโ้ทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บริเวณทางเขา้มแีผ่นหนิจารึก

ตวัอกัษรว่า โทโชกุและโทริอ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาต ัง้อยู่ เป็นจดุรบัพลงัทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศ าลเจา้มี

ประตมิากรรมสวยงามจาํนวนมาก ท ัง้ เจดยีห์า้ช ัน้ สสีนัสวยงาม มคีวามสูงถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลงัคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิ

สองราศี หรือจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ทีแ่สดงความหมายว่าไม่ดู ไม่พดู ไม่ฟงัสิง่ทีไ่ม่ด ีนอกจากน้ียงัประตมิากรรม แมว

นอน ทีถู่กกาํหนดใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาตขิองญี่ปุ่ น อยู่ทีป่ระตูซากาชิตะมง ซึ่งแมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ นัน่เอง จากนัน้นาํท่านขอ

พรความรกั ณ ศาลเจา้ฟตูะระซงั (Futarasan Shrine) ไม่ใช่แต่ดา้นความรกัแบบหนุ่มสาวเท่านัน้ ท ัง้ดา้น ครอบครวัหรือเพือ่น ก็
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สามารถทดสอบขอความรกั ณ ศาลเจา้ แห่งนี้ ได ้ภายในศาลเจา้ จะมสีถานทีท่ีจ่ะทาํใหโ้ชคดดีา้นความรกัอยู่มากมาย เช่น "จดุปา

หวัใจขอใหส้มหวงัดา้นความรกั" เมือ่ปาแผ่นรูปหวัใจไปทีเ่สาแห่งความรกั ยิ่งใกลเ้สาแห่งความรกัเท่าไหร่ ก็ดูเหมอืนคาํขอจะยิ่งใกล ้

ความจริง นอกจากจะมชีื่อเสยีงดา้นขอความรกัแลว้นัน้ ศาลเจา้แห่งน้ียงัมผูีค้นนิยมมาขอพรดา้นโชคลาภอกีดว้ย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(1) 

บ่าย  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่  เมืองฟคุุชิมะ  (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ต ัง้อยู่ทีภ่มูภิาคโทโฮคุ 

แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากุระ และใบไมเ้ปลีย่นสี  นาํท่านเดนิทางสู่  

แม่น้ําคนันงจ ิ(KannonJi River) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จดุชมซากุระเลือ่งชื่อ ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้โซเมโยชิโนะซากุระ

และชิดาเระซากุระ ทีต่ ัง้ขนาบแม่นํา้คนันงจกิว่า 1 กิโลเมตรเป็นอโุมงคย์าว ในช่วงทีด่อกซากุระบานสะพรัง่จะทาํใหดู้ยอ้มสแีม่นํา้

กลายเป็นสชีมพรูะเรื่อ และในเวลากลางคนืจะมกีารแสดงไฟประดบั หลากสทีีช่่วยเพิม่สเน่หข์องดอกซากุระในยามคํา่คนือกีดว้ย 

เดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั  

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเท่าระดบัเดียวกนั  

 จากนัน้ใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่น้ําแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื่อว่าถา้ไดแ้ช่นํา้แร่แลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติดขีึ้น 

วนัที่สาม หมู่บา้นสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พพิธิภณัฑโ์คเคชิ – เมืองเซ็นได – ดิวตี้ฟร ี- ท่าเรอืชิโกมะ – ล่องเรอือา่วมตัสชิึมะ – วดัโกได

โดะ วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ - ชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2)  

 นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสนุขัจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอื 

Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) มอีาณาบริเวณ

ถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสุนกัจิ้งจอกหลายหลายสายพนัธ ์หลากส ี

ทีญ่ี่ปุ่ นนัน้เชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้ชินโตดา้น

ความอดุมสมบูรณ์ ทีน่ี่แบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยู่ในกรง มที ัง้ 

แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนขัจิ้งจอก ซึ่งสามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทีม่ี

จิ้งจอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชมความน่ารกั ขนฟูตวันุ่มของสุนขัจิ้งจอก

ตามอธัยาศยั ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสุนขัจิ้งจอกถงึจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บาง

ตวัยงัมสีญัชาตญิาณเดมิอยู่ ดงันัน้ ควรปฏบิตัติามคู่มอืการท่องเทีย่วทีท่าง

เจา้หนา้ทีข่องหมู่บา้นแจกใหอ้ ย่างเคร่งครดั และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือ

สมัผสัตวัสุนขัจิ้งจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีห่รืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 

ท ัง้น้ีเพือ่ความปลอดภยัของตวันกัท่องเทีย่วเอง  นาํท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ ์

โคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) เป็น
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พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงตุก๊ตาโคชิ จากจงัหวดัต่างๆ ท ัว่ภมูภิาคโทโฮคุ ซึ่งแต่ละตวัจะมรูีปทรงและการออกแบบทีแ่ตกต่างกนั โดยมี

ตาํนานอยู่ว่า คู่สามภีรรยาคู่หน่ึงสูญเสยีลูกสาวไป จงึสรา้งตุก๊ตาโคเคชิขึ้นมาเพือ่เป็นตวัแทนของลูกสาวของตวัเอง ดงันัน้ ญี่ปุ่ นเ ชื่อ

ว่าจงึเป็นเครื่องราง ช่วยปกป้องบา้นจากไฟไหม ้ใชข้บัไล่ภตูผ ีและช่วยบนัดาลใหพ้ชืผลอดุมสมบูรณ์ ภายในพพิธิภณัฑ ์ตุก๊ตาโคเคชิ 

มเีอกลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึประเทศญี่ปุ่ น ปจัจบุนันิยมซื้อไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของทีร่ะลกึ ท่านสามารถเลอืกซื้อหาหรือจะ

ทดลองวาดตุก๊ตาเองไดต้ามอธัยาศยั (การวาดตุก๊ตามีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร)์ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(3) 

บ่าย เดนิทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจริญและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของภมูภิาค

โทโฮคุ ไดร้บัฉายาว่า เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมี สวนสาธารณะหลายแห่งท ัว่เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมสีถานที่

ท่องเทีย่วทีส่าํคญัหลากหลายท ัง้ปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อกีมากมายจากนัน้

นาํท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ดิวตี้ฟร ี (Duty Free) ใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษ ีท ัง้ เสื้อผา้ นํา้หอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั  เดนิทางสู่ 

ท่าเรอืชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพือ่ล่องเรือเฟ อรรี่เพือ่ชม อา่วมตัซึชิมะ 

(Matsushima Bay) ทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวทีเ่ตม็ไปดว้ยเกาะหนิเลก็ๆ

กระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเลก็ๆน้ียงัมตีน้สนญี่ปุ่ นขึ้นอยู่ดว้ยทาํใหเ้กิดภาพทีแ่ปลกตา  ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 

30 นาที จากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอโุบสถขนาดเลก็บนเกาะตดิกบัท่าเรือมตัสชึิมะ เน่ืองจาก  ตัง้อยู่ใน

ตาํแหน่งทีโ่ดดเด่น ทาํใหว้ดัแห่งนี้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมตัสชึิมะ ถูกสรา้งขึ้นในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรูป 5 

องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อต ัง้วดัซูอกินัจ ิโดยรูปปัน้จะถูกนาํมาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปี ใกล ้ๆ กนั อสิระใหท้่านชม 

วดัซูอกินัจ ิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในภมูภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรกัปิดทองและเพน้ทส์ปีระตู

บานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดมิเป็นวดันิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ 

วดัแห่งนี้ ไดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมตัสชึิมะไดเ้ป็นอย่างด ีโดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียง

รายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถํา้ต่างๆที ่อดี ตเคยเป็นสถานทีท่าํสมาธ ิปจัจบุนัเตม็ไปดว้ยรูปปัน้ต่างๆ  ไม่ไกลกนันกั (ไม่รวมค่าเขา้ชม ) 

ใกล ้ๆ กนัท่านสามารถเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วดัแห่งนี้ รูจ้กัคุน้เคยกนัในชื่ อ วดัแห่งกุหลาบ มกีารวาดรูปดอก

กุหลาบตะวนัตกทีว่่ากนัว่าเก่าแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพทุธรูป วดัสรา้งขึ้นในปี 1646 เพือ่ไว ้

ทกุขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชีวติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วดัมสีวนมอสและหนิต ัง้อยู่ และดา้นหลงั

วดัเป็นป่าไมส้นซดีารส์าํหรบันัง่ทาํสมาธ ิบริเวณพื้นทีว่ดัเป็นทีต่ ัง้ของหลุมฝงัศพ และรูปปัน้ของขนุนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบ

ดว้ยองคร์กัษผู์ภ้กัดทีีป่ลดิชีพตายตามไป  (ไม่รวมค่าเขา้ชม )  เดนิทาง   กลบัสู่เมอืงเซน็ได จากนัน้นาํท่านชม ซากปราสาทเซ็นได 

หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี สรา้งขึ้นในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ มาซามเูนะ  

สรา้งขึ้นสาํหรบัป้องกนัเมอืง ปราสาทแห่งน้ีลอ้มรอบไปดว้ยแม่นํา้ ภเูขาและป่าซึ่งยงัคงอดุมสมบูรณ์ตามธรรมชาต ิแมป้จัจบุนัเหลอื

เพยีงเศษซาก แต่กาํแพงหนิและประตูนัน้ไดร้บัการบูรณะขึ้นใหม่อกีครัง้ จากทาํเลทีต่ ัง้ของบริเวณปราสาท ท่า นสามารถมองเหน็ววิ

ทวิทศันท์ีง่ดงามของเมอืงเซนไดได ้จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) ถนนสายช็

อปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิ่นหรือฟาสตฟ์ู้ ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนด์

เนมระดบัไฮเอนด ์อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
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เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเท่าระดบัเดียวกนั  

วนัที่สี ่ หมู่บา้นโออจุ ิจูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเทา้ ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคาม–ิ หน้าผาโทโนะเฮทสรึ ิ-  เมืองไอสุ 

– ปราสาทสรึุงะ - ทะเลสาบอนิะวะชิโระ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  3 ชัว่โมง ) เป็นเมอืงตากอากาศออน เซนเลก็ๆ ทีม่ี

ชื่อเสยีงของจงัหวดัฟูกุชิมะ ทีเ่ดนิทางไดค่้อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกบั สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen 

Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญี่ปุ่ นทีม่อีาคารสถานีทาํจากหลงัคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท์ อสิระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกบัการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอธัยาศยั ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานีแห่งน้ี  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโออจุ ิจูคุ 

(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงสาํคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน 

เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกนัสองฝัง่กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณ

ประมาณ 40 – 50 หลงั ในอดตีสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมอืนแหล่งทีพ่กั ต ัง้ขนาบขา้งถนน

หลกัทีม่ชีื่อว่าถนนชิโมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจุจิูคุไดร้บัการขึ้น

ทะเบยีนเป็นเขตอนุรกัษส์ิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิซึ่งในปจัจบุนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออจุ ิจูคุไดร้บัการบูรณะใหม่ 

จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและทีพ่กัแบบญี่ปุ่ นเพือ่ดงึดูดนกัท่องเทีย่ว ปจัจบุนัมนีกัท่อง

มาเยี่ยมชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บ่าย เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที)เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้ง

ขึ้น โดยหนา้ผาริมแม่นํา้โอคาวะน้ี ถูกกดัเซาะโดยนํา้ทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทศันท์ี่

สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสรึิ เป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา  และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีดู่คลา้ยกั บเจดยี ์จงึเป็น

ทีม่าของชื่อโทโนะเฮทสรึิ หรือ หนา้ผารูปเจดยี ์  จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองไอสุ  (Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยวฒันธรรมซามไูร 

ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตวัเมอืงทีย่งัคงสมัผสัไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมยัโบราณ นอกจากน้ีไอสุยงัมมีนตเ์สน่หเ์รื่องของออนเซ็ น อกี

ดว้ยนาํท่านสู่ ปราสาทสรึุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพยีงแห่งเดยีว

ทีย่งัคงเอกลกัษณ์ด ัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไอสุวาคามทัซ ึต ัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอ

สุวาคามทัซ ึเดมิมชีื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดนิไหวในปี 

ค.ศ. 1611 ทาํใหป้ราสาทเสยีหายหนกัและไดม้กีารบูรณะและปรบัจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! 

ปราสาทแห่งน้ี ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่งัทิ้ งร่องรอยของเหล่านกัรบซามไูรกลุ่มสุดทา้ยในญี่ปุ่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชีพตวัเองลง ณ 

สถานทีน้ี่ นาํท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็น

อนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ น  เกิดขึ้นจากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีร่ธาตกุรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสีิง่ชิวติใดๆ อาศยัอยู่ใตน้ํา้ได ้นํา้ใน
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ทะเลสาบแห่งน้ีจงึมคีวามใสจนไดร้บัฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรือ เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน

ถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยูมากมาย  

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

 สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเท่าระดบัเดียวกนั 

จากนัน้ใหท้่านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่น้ําแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื่อว่าถา้ไดแ้ช่นํา้แร่แลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติดขีึ้น 

วนัที่หา้ สนามบินฟคุุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

  สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบนิฟคุุชิมะ  

11.45 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ์ (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ 825 ** ไม่มีอาหารบรกิารบนเครื่อง ** 

16.55 น.     เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

**************************************************** 

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไข 

  

ไมร่บัจอยแลนด ์

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

*ท่านใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซียเท่านั้น*  

FT-FKS XJ03A   เที่ยวฟิน บนิตรง Fukushima Fall in Love 5 วนั 3 คนืโดย-XJ 

กําหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2-3ท่าน เด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยว 

29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 25,888.- 25,888.- 8,900.- 

05-09 เมษายน 2563 25,888.- 25,888.- 8,900.- 

12-16 เมษายน 2563 35,888.- 35,888.- 8,900.- 

19-23 เมษายน 2563 25,888.- 25,888.- 8,900.- 
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** ทัง้น้ีหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที่ยวบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผิดชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศที่เป็นสายการบนิ

เครอืเดียวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายล่วงหนา้ก่อนทาํการซื้อต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้  การบรกิารของรถบสันําเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์ใ นการ

ปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนีํา้มนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบ ุหรือเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่าเบี้ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซกัรีด ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่

มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศ

ญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์าํนกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซ่ีาตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาํหรบัการยื่นรอ้งขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นีํา้หนกัเกินกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษนีํา้มนั ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

เดินทางขึ้นตํา่ 34 ท่าน หากตํา่กว่ากาํหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

เรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอื่น ต่อไป 

โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงนิ   

 มดัจาํท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ทาํการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ชาํระก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ชาํระมดัจาํตามทีก่าํหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บริษทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีง ือ่นไข 

 เมือ่ท่านชาํระเงนิไม่ว่าจะท ัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเง ือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบช่ืุอพนกังานขายมาทางอเีมล ์

 สง่รายช่ือสาํรองที่นัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทรปิใด , 

วนัที่ใด , ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สาํเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัผิดชอบ

ค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิท ัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป  และเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่ม ัน่ใจโปรด

สอบถาม 

เงื่อนไขยกเลกิการจอง : 

กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ที่มีการการนัตคี่ามดัจาํที่พกัโดยตรง หรอืโดยการผ่ านตวัแทนใน

ประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิ พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ ไม่มีการ

คนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจาํ หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนินั้นๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่ าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่

การท่องเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหว่างทีพ่าํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื่อ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่าํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. กาํหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่าํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน  
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2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพาํนกัระยะส ัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบตัทิีจ่ะ

ถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่านํา้มนัและภาษสีนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , 

ภยัธรรมชาต,ิ การนาํสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่า น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุาก

ความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯ อกี ครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั   โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ ได ้โดยอาจจะขอ

เปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง  มฉิะนัน้บริษทัฯไม่

สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้าํสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ ั ด

กาํกบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นกา รเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาใน

การตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทาํ

ทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ 

แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทาํใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิง

แต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่ ้ อง

เร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บริการนํา้ดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเริ่มในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 4 ขวด 
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15. การบริการของรถบสันาํเทีย่วญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดย

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์ใน การ

ปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


