
 
 
 
 
 

 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครัง้+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 8,900.-** 
 ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส ์ อุณหภมิู  

08-13 เมษายน 2563 BUS 1 33,888.- 9,900.- 39+1 10°C - 18°C  
08-13 เมษายน 2563 BUS 2 33,888.- 9,900.- 39+1 10°C - 18°C  
08-13 เมษายน 2563 BUS 3 33,888.- 9,900.- 39+1 10°C - 18°C  
08-13 เมษายน 2563 BUS 4 33,888.- 9,900.- 39+1 10°C - 18°C  
08-13 เมษายน 2563 BUS 5 33,888.- 9,900.- 38+1 10°C - 18°C  
08-13 เมษายน 2563 BUS 6 33,888.- 9,900.- 38+1 10°C - 18°C  
08-13 เมษายน 2563 BUS 7 33,888.- 9,900.- 37+1 10°C - 18°C  



วันที ่08 เมษายน 2563      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

23:00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่ 09 เมษายน 2563   สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ  –  หน้าผาโทโนะ เฮทสิริ – ออนเซ็นเท้า ณ 
สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองเซ็นได  

02.00 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองฟคุชุิมะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบนิท่ี XJ824 

**ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง** 

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวก
ในการนดัหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์
พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

 น าท่านเดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 
ชั่วโมง) เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสรา้งขึน้ โดยหนา้ผาริมแม่น า้โอคาวะนี ้ถูกกัดเซาะโดยน า้ท่ีไหล
ผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทศันท่ี์สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ 
เป็นภาษาถ่ินของไอสึ แปลว่า หน้าผา และดว้ยรูปรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ท่ีดคูลา้ยกับเจดีย ์จึง
เป็นท่ีมาของช่ือโทโนะเฮทสรึ ิหรือ หนา้ผารูปเจดีย ์

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นเมืองตาก
อากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัฟูกชุิมะ ท่ีเดินทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ิดกบั สถานี
รถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่ นท่ี
มีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับการแช่เทา้ผ่อน
คลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าท่ีสถานีแห่งนี ้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ 
(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) บา้นโบราณท่ีอดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยคุเอโดะถกู
สรา้งเม่ือหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆ  เรียงรายกนัสอง
ฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมยัเอโดะ 
การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมือนแหล่งท่ีพกั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักท่ีมีช่ือว่า
ถนนชิโมสึเคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เม่ือ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุิจู
คไุดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนรุกัษ์สิ่งปลูกสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาติ ซึ่งในปัจจบุนัหมู่บา้นโบราณ
หลายหลงัในโออจุิ จคูไุดร้บัการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของท่ีระลึก  รา้นคา้ขายสินคา้พืน้เมือง 
รา้นอาหารและท่ีพักแบบญ่ีปุ่ นเพ่ือดึงดดูนกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัมีนักท่องมาเย่ียมชมหมู่บา้นนีก้ว่า 1.2 
ลา้นคนต่อปี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยงัเป็นเมืองท่ีมีความเจรญิและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของภูมิภาคโท
โฮคุ ไดร้บัฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่
รม่รื่น เซนไดมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัหลากหลายทัง้ปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ป
ป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ อีกมากมาย น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  



ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพั่ก HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน   

วันที่ 10 เมษายน 2563    ปราสาทอาโอบะ รูปป้ันท่านไดเมียว - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัด
โกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ  

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (สรา้งขึน้ในปี 1600 
โดยขนุนางนามวา่ ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขึน้ส  าหรบัปอ้งกนัเมือง ปราสาทแห่งนีล้อ้มรอบไปดว้ยแมน่ า้ 
ภเูขาและป่าซึ่งยงัคงอดุมสมบรูณต์ามธรรมชาต ิแมปั้จจบุนัเหลือเพียงเศษซาก แตก่ าแพงหินและประตู
นัน้ไดร้บัการบรูณะขึน้ใหม่อีกครัง้ จากท าเลท่ีตัง้ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทศันท่ี์
งดงามของเมืองเซนไดได ้น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือมัตสึชิมะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพ่ือ
ล่องเรือเฟอรรี่เพ่ือชม อ่าวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอา่วท่ีเตม็ไปดว้ยเกาะหินเล็กๆกระจายตวักนัมากกวา่ 200 เกาะและ
บนเกาะเล็กๆนีย้งัมีตน้สนญ่ีปุ่ นขึน้อยูด่ว้ยท าใหเ้กิดภาพท่ีแปลกตา ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาท ี
จากนั้น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ 
เน่ืองจาก ตัง้อยู่ในต าแหนง่ท่ีโดดเดน่ ท าใหว้ดัแหง่นีก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสึชิมะ ถกูสรา้งขึน้
ในปี 807 เป็นท่ีประดษิฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท่ี์ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ โดยรูปป้ันจะ
ถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกันทุกๆ 33 ปี ใกล้ๆ กัน อิสระใหท้่านชม วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) 
เป็นวัดเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรกัปิดทองและเพ้นทสี์ประตูบาน
เล่ือนไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตัง้ครัง้แรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซน
ในช่วงสมยัคามาครูะ วดัแห่งนีไ้ดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมตัสึชิมะไดเ้ป็นอย่างดี 
โดยบริเวณทางเข้าหอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร ์และถ า้ต่างๆท่ี อดีตเคยเป็น
สถานท่ีท าสมาธิ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันตา่งๆ ไม่ไกลกนันกั (ไม่รวมคา่เขา้ชม) ใกล้ๆ กนัท่านสามารถ
เขา้ชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแห่งนีรู้จ้ักคุน้เคยกันในช่ือ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูป
ดอกกุหลาบตะวันตกท่ีว่ากันว่าเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นเอาไว้ด้านในบานประตูขวาของตู้ประดิษฐาน
พระพทุธรูป วดัสรา้งขึน้ในปี 1646 เพ่ือไวท้กุขแ์ละบชูาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาท่ีเสียชีวิต
เม่ืออายเุพียง 19 ปี ทางเขา้วดัมีสวนมอสและหินตัง้อยู่ และดา้นหลงัวัดเป็นป่าไมส้นซีดารส์  าหรบันั่งท า
สมาธิ บริเวณพืน้ท่ีวดัเป็นท่ีตัง้ของหลุมฝังศพ และรูปป้ันของขุนนางดาเตะหนุ่มข่ีมา้ขาวลอ้มรอบดว้ย
องคร์กัษผ์ูภ้กัดีท่ีปลิดชีพตายตามไป (ไมร่วมคา่เขา้ชม)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ดิวตีฟ้รี (Duty Free) ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น า้หอม ต่างๆ 
ตามอัธยาศัยน าท่านสู่  หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง) ท่ีน่ีจะเป็นหมู่บ้านโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตรส์มัยเฮอัน  เป็น
สถานท่ีส าหรบัถ่ายภาพยนต ์ละครทีวี มากกว่า 200 เรื่องดว้ยกัน นอกจากจะเดินชมบรรยากาศสไตล์
ยอ้นยคุแลว้นัน้ ภายในยงัมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เช่น การแต่งกายเป็นขนุนางสมยัเฮอนั (มีแบบ
ฟรีและเสียเงินเพิ่มเติม) การแต่งกายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยิงธน ู



นอกจากนีย้งัมีโซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มิต ิอีกดว้ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองอิวาเตะ เพ่ือน าท่านเขา้สู่ท่ี
พกั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

ทีพั่ก SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน    

วันที่ 11 เมษายน 2563    เมืองคะคุโนะดาเตะ - หมู่บ้านซามูไร – กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได - ช้อปป้ิงคลิ
สโร้ด 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) ชม บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) คฤหาสนซ์ามูไร หรือ ท่ีเรียกว่า บุเคะยะชิกิ (Bukeyashiki) และ
บา้นเรือนของพ่อคา้ซึ่งยงัคงไดร้บัการอนรุกัษ์เป็นอย่างดีแมเ้วลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแลว้ก็ตาม ท า
ใหท่ี้น่ีไดร้บัฉายาวา่เป็น เกียวโตน้อย (The Little Kyoto) ปัจจบุนัเหลือบา้นซามไูรท่ีเปิดใหเ้ขา้ชมเพียง 
6 หลงั นอกจากนีมี้บรกิารใหท้า่นสามารถนั่งรถลากชมเมือง อีกดว้ย 

 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

จากนัน้น าท่าน เดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 
หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหบุเขา ประวตัยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นนีเ้ดิมที เป็นหมูบ่า้นเหมืองแร่
มาก่อน หลังปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ท่ีน่ีประกอบดว้ย เรียวกัง
มากมายสไตลต์ะวนัตกท่ีสรา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดร้บัการปลกูสรา้งตัง้แตป่ลายสมยัไทโชถึงโชวะตอนตน้ 
สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 
ราคาอยู่ที ่500-3000 เยน ทัง้นีขึ้น้อยู่สถานที่บริการ) เดนิทางกลบัสู่ เมืองเซ็นได จากนัน้อิสระชอ้ป
ป้ิง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถนนสายช็อปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เมือง มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายตัง้แตอ่าหารท้องถ่ินหรือฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศนูยเ์กมส ์ไปจนถึง
แบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพั่ก   HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน   

วันที ่12 เมษายน 2563     ก าแพงหิมะ ซาโอะ เอะโชะ - พิพิทธภัณฑโ์คเคชิ – เมืองฟุคุชิมะ – ปราสาทสึรุ
งะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

09:30 น. น าท่านเดินทางชม ก าแพงหิมะ (Zao Echo Line Snow Wall Walk) ขนาดมหึมา ณ เสน้ทางสาย ซา
โอะ เอะโชะ (Zao Echo Line) เป็นเสน้ทางท่ีมุ่งหนา้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟโอคมุะ ณ ภูเขาไฟซาโอะ 
ซึ่งโดยปกติจะปิดใหเ้ขา้ชว่งฤดหูนาว และเปิดใหใ้ชเ้สน้ทางไดป้ลายเดือนเมษายนของทกุปี แตก่่อนท่ีจะ
ถึงชว่งเวลาท่ีขึน้ไปชมปากปล่องภูเขาไฟไดน้ัน้ ทางเจา้หนา้ท่ีของเมืองซาโอะ ไดใ้ชร้ถตดัน า้แข็งเพ่ือเป็น
การเปิดเสน้ทาง จนกลายเป็น ก าแพงหิมะ สงูขนาบสองขา้งทาง เป็นทศันียภาพท่ีสวยงามและแปลกตา 
โดยขนาดท่ีสูงท่ีสุดมีขนาดถึง 10 เมตรดว้ยกัน บริเวณลานจอดรถใกล้ๆ  มีบริการลานสกี ขนาดเล็ก ท่ี
ท่าน สามารถเพลิดเพลินกับการเล่นถาดเสลด ได้ฟรี !!!   อิสระใหท้่านเดินชมก าแพงหิมะ หรือ 



เล่นถาดเสลดตามอธัยาศยั (ส าหรับ Zao Echo Line Snow Wall Walk 2020 ปีนีจั้ดขึน้ระหว่างวันที ่
10-14 เมษายน 2563) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

 น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็น
พิพิธภัณฑท่ี์จัดแสดงตุ๊กตาโคชิ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งแต่ละตัวจะมีรูปทรงและการ
ออกแบบท่ีแตกต่างกัน โดยมีต านานอยู่ว่า คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งสูญเสียลูกสาวไป จึงสรา้งตุ๊กตาโคเคชิ
ขึน้มาเพ่ือเป็นตวัแทนของลกูสาวของตวัเอง ดงันัน้ ญ่ีปุ่ นเช่ือว่าจึงเป็นเครื่องราง ชว่ยปกปอ้งบา้นจากไฟ
ไหม ้ใชข้บัไล่ภตูผี และช่วยบนัดาลใหพื้ชผลอดุมสมบรูณ ์ภายในพิพิธภณัฑ ์ตุ๊กตาโคเคชิ มีเอกลกัษณท่ี์
บง่บอกถึงประเทศญ่ีปุ่ น ปัจจบุนันิยมซือ้ไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของท่ีระลึก ท่านสามารถเลือกซือ้
หาหรือจะทดลองวาดตุ๊กตาเองไดต้ามอธัยาศยั (การวาดตุ๊กตามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ใน
ราคาทัวร)์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุชิมะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนัน้
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยวฒันธรรมซามไูร ไม่วา่จะเป็นปราสาทหรือตวั
เมืองท่ียงัคงสมัผสัไดถ้ึงกลิ่นอายของยคุสมยัโบราณ นอกจากนีไ้อสยุงัมีมนตเ์สน่หเ์รื่องของออนเซ็น อีก
ดว้ยน าทา่นสู ่ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวท่ียังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญ่ีปุ่ นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็น
สญัลกัษณแ์ห่งเมืองไอสวุาคามทัซึ ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิมมีช่ือว่า ปราสาทคุ
โระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 
1611 ท าให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรบัจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้น
เทา่นัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแหง่นี ้ถือเป็นอนสุรณส์ถานท่ียงัทิง้รอ่งรอยของเหล่านกัรบซามไูรกลุม่สดุทา้ย
ในญ่ีปุ่ น ท่ีไดเ้ลือกปลิดชีพตวัเองลง ณ สถานท่ีนี ้ **ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าปราสาท หากลูกค้าสนใจ

เข้าชมด้านใน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 410 เยน** น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
(Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น  เกิดขึน้จากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มีสิ่งชิวิตใดๆ อาศยัอยู่ใตน้  า้ได ้
น า้ในทะเลสาบแห่งนีจ้ึงมีความใสจนไดร้บัฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรือ เทนเคียวโค 
(Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝงูหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยมูากมาย 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั 

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย   

พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน   

จากน้ันให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น ้าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะ
ท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดขีึน้ 

วันที ่13 เมษายน 2563      สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟุคุชิมะ  

11.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบินที ่XJ825 

16.25 น.     เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



**ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง** 

ไม่รับจอยแลนด ์
BUSINESS CLASS เพิม่ 15,000 บาท มีเพยีง 9 ทีน่ั่งต่อพเีรียดเท่าน้ัน 

 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอรเ์อเซียเท่าน้ัน*  

** ท้ังนีห้ากสายการบินไฟลท์อินเตอรเ์กิดเทีย่วบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสาย
การบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดยีวกันกับไฟลท์อินเตอร ์และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้า
ก่อนท าการซือ้ตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย่ื้นวีซา่ตามเดมิ ผูเ้ดินทางจะตอ้งจา่ยเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการย่ืน

รอ้งขอวีซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 



เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บริการ
เพิ่มเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการงดออกเดนิทางและเล่ือนการเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษิัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน 25 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์ 

 ส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 

2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตมัีดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพั่ก

โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษ

เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจ า หรือค่าทัวร์

ท้ังหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 

15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจเข้าเมือง เพือ่ยนืยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯจดัการให)้ 

2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เ งินสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

 



คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส  ารองโรงแรมท่ีพักใน
ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้ับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ่ม  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท่ีตอ้งเรง่รีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ่มในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

ใบจองทัวร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 
ช่ือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายชื่อผู้เดนิทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื่นตามที่ทา่นตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรตั 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
ข้าพเจ้ารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเ์รียบร้อยแล้ว 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 
(..............................................................) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 


