
 

 

รหสัทวัร TTN1903439 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกชิุมา นิกโก เซนได 5 วัน3คนื[XJ] 
ไฮไลท!! ชมกระทอมหมิะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมอืงยูนิชิงาวะ  
สักการะรับพลงับวก ณ ศาลเจาโทโชก ุ
อิสระเลนหมิะ พรอมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสก ี
ชมสะพานไม ชินเคียว หน่ึงในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ�น 
เที่ยวเมอืงฟุคุชิมะ สมัผัสประสบการณแชออนเซ็นเทา หนาสถานีรถไฟ  
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแหงสวรรค 
เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุคุ 
ชมความนารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องช่ืออยางตุกตาไมโคเคชิ 
ลองเรือชม อาวมัตซชิึมา 1 ใน 3 ววิที่สวยที่สดุของประเทศญี่ปุ�น 
ชอปปم�งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด  

 
 



 

 

โดยสายการบิน Charter Flight เชาเหมาลํา 
แอรเอเซีย เอก็ซ แอรไลน (XJ) 

อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายต่ํุากวา 2 ป ราคา 8,900.-** 
 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
21:00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.30 น. เหิรฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ678 
**ราคาไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว กรุปไซส อุณหภูมิ  
23-27 กุมภาพันธ 2563 BUS1 17,888.- 8,900.- 40+1 -10°C - 

0°C 
 

23-27 กุมภาพันธ 2563 BUS2 17,888.- 8,900.- 40+1 -10°C - 
0°C 

 

23-27 กุมภาพันธ 2563 BUS3 17,888.- 8,900.- 40+1 -10°C - 
0°C 

 

01-05 มีนาคม 2563 BUS1 19,888.- 8,900.- 40+1 -8°C - 2°C  
01-05 มีนาคม 2563 BUS2 19,888.- 8,900.- 40+1 -8°C - 2°C  
01-05 มีนาคม 2563 BUS3 19,888.- 8,900.- 40+1 -8°C - 2°C  



 

 

วันที่สอง สนามบินฟุคุชิมะ  –  เมืองนิกโก – สะพานชินเคียว – ศาลเจาโทโชกุ – อิสระ

เลน สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมือง
ฟุคุชิมะ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ �น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
 จากนั้นเดินทางสู นิกโก (Nikko) เปนเมืองที่ต้ังอยูในทิวเขาในจังหวัดโทชิกิ อยู
หางจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เปนเมืองทองเที่ยวที่
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ�นและชาวตางประเทศ มีรีสอรทน้ําพุรอนที่มี
ชื่อเสียง ทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาตินิกโก เปน
ที่ต้ังของน้ําตกและเสนทางชมทิวทัศนที่กลาวกันวาสวยงามที่สุดแหงหน่ึงในญ่ีปุ�นมี
ชื ่อเสียงโดงดังในเรื ่องความสวยงามของวัดและศาลเจาตางๆที่ ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นํา
ทานชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ตั้งอยู ณ ประตูทางเขาศาลเจา
และวัดนิกโก เปนของศาลเจาฟตูะระซัง เปน 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของ



 

 

ประเทศญี่ปุ�น รวมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ  
สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอดขาม แมนํ้าไดยะ (Daiya river) ตรง
เชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจาก
ระดับนํ้าประมาร 10 เมตร สรางจากไม โดยมีเสาหินรองรับนํ้าหนัก สมัยกอน
สะพานน้ีใชเฉพาะเจานายช้ันสูงหรือเช้ือพระวงศเทาน้ันในการขามแมน้ําไดยะ (ไม
รวมคาขามสะพาน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 300 เยน) จากนั้นนําทานสู 
ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจาโทโชกุนั ้นก็เปนศาลเจาที ่มี
ความสําคัญตอนิกโกและตอญี่ปุ�นมาก เพราะเปนสุสานของโชกุน โตกุกาวา อิเอ
ยาสุ ซึ ่งเปนโชกุนที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรญี่ปุ �น รวมถึงที่นี ่ยัง มีการ
อัญเชิญดวงวิญญาณอีกสองดวงคือโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ไดเมียวคนสําคัญ และ
มินาโมโตะ โยริโตโมะ ผูที่จัดตั้งรัฐบาลทหาร มาสถิตย ณ ที่แหงน้ีดวย ศาลเจา
นิกโกโทโชกุ ไดรับการรับรองเปน มรดกโลก จากองกรณยูเนสโก บริเวณทางเขา
มีแผนหินจารึกตัวอักษรวา โทโชกุและโทริอิ หินขนาดใหญมหึมาต้ังอยู เปนจุดรับ
พลังที่มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 400 ป ภายในศาลเจามีประติมากรรม
สวยงามจํานวนมาก ทั้ง เจดียหาช้ัน สีสันสวยงาม มีความสูงถึง 36 เมตร ที่ใต
หลังคาชั้นแรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเปน ประติมากรรมลิงสาม
ตัว ที่แสดงความหมายวาไมดู ไมพูด ไมฟงสิ่งที่ไมดี นอกจากนี้ยังประติมากรรม 
แมวนอน ที่ถูกกําหนดใหเปนสมบัติแหงชาติของญี่ปุ�น อยูทีป่ระตูซากาชิตะมง ซึ่ง
แมวนอนน้ันส่ือถึง สันติภาพ น่ันเอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
 นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานที่ ลานสกีเมืองนิกโก (Edelwess 

Ski resort) (ใช เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) อิสระใหท านได สัมผัส
ประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับการลื่นไถลดวย สกี เลือกสนุกกับสโนวบอรด 
หรือเพลิดเพลินกับการน่ังเล่ือนหิมะ ที่ทานจะสามารถด่ืมด่ํากับทัศนียภาพที่ถูกปก
คลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตาอยางยิ่ง (ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุด
สําหรับเลนกิจกรรมตางๆ) 
 จากนั ้นนําทานสู เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ (Yunishigawa 
Kamakura Festival) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) เขาชม กระทอม



 

 

หิมะ หรือ บานหิมะ สําหรับภาษาญี่ปุ�นเรียกกันวา คามาคุระ ถูกสรางขึ้นเพื่อให
กลายเปนสถานที่ถายรูป โดยที่เมืองน้ีจะพิเศษกวาตรงที่อ่ืนๆ คือ นอกเหนือจากได
ชมกระทิ่ชอมหิมะแลวนั้น ยังถือเปนเปนประเพณีฤดูหนาวของชาวยุนิชิงาวะ ที่มี
ระยะเวลาการจัดงานต้ังแตชวงปลายเดือนมกราคมถงึตนเดือนมนีาคมของทกุป (ป
น้ีจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 26 มกราคม – 03 มีนาคม 2019) โดยจะมีเหลาตุกตาหิมะ
ที่ถูกทําขึ้นจากไอเดียและฝมือตั้งแตของเด็กไปจนถึงผูสูงอายุมาทําการตอนรับ
นักทองเที่ยว โดยในระหวางวันสามารถเพลิดเพลินไปกับรถเลื่อน สวนในตอน
กลางคืนจะมีการจุดเทียนมนิิคามากุระเรียงรายตามพืน้ที่ริมน้ํา ซึ่งแสงไฟที่สวางทัว่
วิวทิวทัศนทีป่กคลุมดวยหิมะทําใหเกิดการแพรขยายของภาพทิวทัศนราวกับอยูใน
ความฝนเลยทีเดียว จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมือง
ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูที่ภูมิภาคโทโฮคุ แวดลอมไป
ดวยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ 
และใบไมเปลี่ยนสี   

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซน็ธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สาม  หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑโคเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - 

ทาเรือชิโกมะ – ลองเรืออาวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจ ิ-  วัดเอนสึ
อิน - ชอปปم�งถนนคลิสโรด 

 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

 นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao 
Kitsune mura) (ใช  เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) ม ีอาณาบริเวณถึง 
18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ที่ญี่ปุ�น
นั้นเชื่อวาจิ้งจอกเปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอุดม
สมบูรณ ที่น่ีแบงออกเปนสองโซน คือโซนสัตวที่อยูในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระตาย 
มา สุนัขจิ้งจอก ซึ่งสามารถใหอาหารได กับโซนเปดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให
ท านชมความนารัก ขนฟูตัวนุ มของสุนัขจิ ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวัง 
เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเปนแบบเล้ียง แตบางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน 
ควรปฏิบัติตามคูมือการทองเที่ยวที่ทางเจาหนาที่ของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด 
และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะตองแจงเจาหนาที่หรืออยูใน
สายตาเจาหนาที่ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวนักทองเที่ยวเอง นําทาน
เขาชม พิพิธภัณฑโคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 
นาที) เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงตุกตาโคชิ จากจังหวัดตางๆ ทั่วภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่ง
แตละตัวจะมีรูปทรงและการออกแบบที่แตกตางกัน โดยมีตํานานอยูวา คู สามี
ภรรยาคูหนึ่งสูญเสียลูกสาวไป จึงสรางตุกตาโคเคชิขึ้นมาเพื่อเปนตัวแทนของลูก
สาวของตัวเอง ดังน้ัน ญี่ปุ�นเช่ือวาจงึเปนเคร่ืองราง ชวยปกป�องบานจากไฟไหม ใช
ขับไลภูตผี และชวยบันดาลใหพืชผลอุดมสมบูรณ ภายในพิพิธภัณฑ ตุกตาโคเคชิ 
มีเอกลักษณที่บงบอกถึงประเทศญีปุ่�น ปจจุบันนิยมซื้อไปเปนของฝาก หรือเก็บเปน
ของที่ระลึก ทานสามารถเลือกซื้อหาหรือจะทดลองวาดตุกตาเองไดตามอัธยาศัย 
(การวาดตุกตามีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมอยูในราคาทัวร) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
เดินทางสู เมืองเซนได (Sendai) เปนเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเปน
เมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ไดรับฉายาวา เมือง
แหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงทั่วเมืองที่เต็มไปดวยตนไมใหญรมร่ืน 
เซนไดม ีสถานที ่ท องเท ี ่ยวท ี ่ส ําคัญหลากหลายทั ้งปราสาท วัดวาอาราม 
หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมาย จากนั้นนํา
ทาน อิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง 
เสื้อผา นํ้าหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย เดินทางสู ทาเรือชิโกมะ (Shiogama) (ใช



 

 

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อลองเรือเฟอรรี่เพื ่อชม อาวมัตซึชิมะ 
(Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น 
(Nihon Sankei) เปนอาวที่เต็มไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 
200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสนญี่ปุ�นขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพที่แปลกตา 
ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที จากน้ัน วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) 
เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือมัตสึชิมะ เนื ่องจาก ตั ้งอยู ใน
ตําแหนงที่โดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสราง
ขึ้นในป 807 เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ซึ่งกอตั้งโดยพระสงฆที่
กอตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปم�นจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ป เดินทางสู 
วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เปนวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ 
ภายในอาคารมีการลงรักปดทองและเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม กอตั้ง
คร้ังแรกในป 828 เดิมเปนวัดนิกายเทนได และไดถูกดัดแปลงใหเปนวัดเซนในชวง
สมัยคามาคูระ วัดแหงนี้ไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะ
ไดเปนอยางดี โดยบริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะเรียงรายดวยไมสนซี
ดาร และถํ้าตางๆที่ อดีตเคยเปนสถานที่ทําสมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�นตางๆ 
ไมไกลกันนัก นําทานเขาชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแหงนี้รู จัก
คุนเคยกันในชื่อ วัดแหงกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกที่วากันวา
เกาแกที่สุดในญี่ปุ�นเอาไวดานในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัด
สรางขึ้นในป 1646 เพื่อไวทุกขและบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตา
ที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ป ทางเขาวัดมีสวนมอสและหินตั้งอยู และดานหลังวัด
เปนป�าไมสนซีดารสําหรับน่ังทําสมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเปนที่ต้ังของหลุมฝงศพ และ
รูปปم�นของขุนนางดาเตะหนุมขี่มาขาวลอมรอบดวยองครักษผูภักดีที่ปลิดชีพตาย
ตามไป เดินทาง  กลับสูเมืองเซนได จากน้ันนําทานชม ซากปราสาทเซนได หรือ 
ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาท)ี สรางขึ้น
ในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกันเมือง 
ปราสาทแหงนี้ลอมรอบไปดวยแมนํ ้า ภูเขาและป�าซึ ่งยังคงอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ แมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหินและประตูนั้นไดรับการ
บูรณะขึ้นใหมอีกคร้ัง จากทําเลที่ต้ังของบริเวณปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนที ่งดงามของเมืองเซนไดได จากนั้นอิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด (Clis 



 

 

Road) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี ถนนสายช็อปปم�งที่ใหญที่สุดของเมอืง 
มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนย
เกมส ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮเอนด อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
วันที่สี่  หมูบานโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเทา ณ สถานีรถไฟ ยู

โนะคามิ– หนาผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ดานนอก) - 
ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง) เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื ่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่
เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยู ติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น 
Yunokami Onsen Station โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นที่มี
อาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกบั
การแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทาน
เดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน 
เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน
อดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย หมูบานแหงนี้เปนเสมือนแหลงที่
พัก ตั้งขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนนี้เคยเปนเสนทางหลัก
ในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียน



 

 

เปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณ
หลายหลังในโออุจิ จูค ุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก 
รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมีนักทองมาเย่ียมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
 เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที)เปนความสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมนํ้าโอ
คาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยนํ้าที่ไหลผาน กวาจะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จน
กลายมาเปนวิวทิวทัศนที ่สวยงาม ชื ่อ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ 
แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเปน
ที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ 
(Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมือง
ที่ยังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนตเสนหเร่ือง
ของออนเซ็น อีกดวย นําทานถายรูปหนา ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) 
หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เปนเพียงแหง
เดียวที่ยังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณ
แหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อวา 
ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะ
ชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการ
บูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาท
แหงนี้ ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังทิ้งรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายใน
ญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่น้ี  **ราคานี้ไมรวมคาเขาปราสาท 
หากลูกคาสนใจเขาชมดานใน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 410 เยน**  
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เปนทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น  เกิดขึ้น
จากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีสิ่งชิวิตใดๆ อาศัยอยูใต
นํ้าได นํ้าในทะเลสาบแหงนี้จึงมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจก



 

 

สวรรค หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถงึเดือนเมษายน 
จะมีบรรดาฝูงหงสอพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซน็ธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช

น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
  
วันที่หา  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
  หลังอาหารนําทานออกเดินทางสูสนามบิน ฟุคุชิมะ  
09.45 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ679 
13.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

**ราคาไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
 

 

 

 



 

 

ไมรับจอยแลนด 
BUSINESS CLASS เพ่ิม 15,000 บาท มีเพียง 9 ที่น่ังตอพีเรียดเทาน้ัน 

 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบนิแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งน้ีหากสายการบนิไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบรษัิทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบนิเครือเดียวกนักับไฟลท
อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตัว๋ภายในประเทศทกุครัง้  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ �น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ �น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื ่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดนิทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง



 

 

ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอเีมล 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการ
การันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 



 

 

ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการ
เหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมอืง-ออกเมอืง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 



 

 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จ ํานวนหองพักที ่ใชทั ้งหมด..... . . . . .. . .ห อง  (TWIN..... . . . . . . /DOUBLE………... / SGL…….…… / 
TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

 

ล ํ าดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/

ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมั งสา
วิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 

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


