
 

 

รหสัทวัร  TTN1904022 
ทัวรญี่ปุ�น ซปุตาร ซากุระ ออนเซ็น เหมาลํา 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ไฮไลท!! เยือนหมูบานกินซัง ออนเซ็น หมูบานชนบททามกลางหบุเขา 
พิเศษ ชมทิวแถวตนซากุระพันตน ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ 
เที่ยวเมอืงฟุคุชิมะ สมัผัสประสบการณแชออนเซ็นเทา หนาสถานีรถไฟ  
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแหงสวรรค 
เยือนหมูบานโบราณ สมัยเอโดะ หมูบานโออุจ ิจุคุ 
ชมความนารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องช่ืออยางตุกตาไมโคเคชิ 
ลองเรือชม อาวมัตซชิึมา 1 ใน 3 ววิที่สวยที่สดุของประเทศญี่ปุ�น 
ชอปปم�งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด  
อาบน้ําแรธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 
มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 



 

 

โดยสายการบิน Charter Flight เชาเหมาลํา 
แอรเอเซีย เอก็ซ แอรไลน (XJ) 

+สภาพอากาศเปนเพียงการพยากรณ อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกคร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายต่ํุากวา 2 ป ราคา 8,900.-** 
 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
23:00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว กรุปไซส อุณหภูม ิ  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS5 25,888.- 8,900.- 39+1 9°C - 16°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS6 25,888.- 8,900.- 39+1 9°C - 16°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS7 25,888.- 8,900.- 38+1 9°C - 16°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS8 25,888.- 8,900.- 38+1 9°C - 16°C  
29 มีนาคม-02 เมษายน 2563 BUS9 25,888.- 8,900.- 37+1 9°C - 16°C  

05-09 เมษายน 2563 BUS5 25,888.- 8,900.- 39+1 10°C - 18°C  
05-09 เมษายน 2563 BUS6 25,888.- 8,900.- 39+1 10°C - 18°C  
05-09 เมษายน 2563 BUS7 25,888.- 8,900.- 38+1 10°C - 18°C  
05-09 เมษายน 2563 BUS8 25,888.- 8,900.- 38+1 10°C - 18°C  
05-09 เมษายน 2563 BUS9 25,888.- 8,900.- 37+1 10°C - 18°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS5 35,888.- 8,900.- 39+1 10°C - 18°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS6 35,888.- 8,900.- 39+1 10°C - 18°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS7 35,888.- 8,900.- 38+1 10°C - 18°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS8 35,888.- 8,900.- 38+1 10°C - 18°C  
12-16 เมษายน 2563 BUS9 35,888.- 8,900.- 37+1 10°C - 18°C  
19-23 เมษายน 2563 BUS5 25,888.- 8,900.- 39+1 10°C - 18°C  
19-23 เมษายน 2563 BUS6 25,888.- 8,900.- 39+1 10°C - 18°C  
19-23 เมษายน 2563 BUS7 25,888.- 8,900.- 38+1 10°C - 18°C  
19-23 เมษายน 2563 BUS8 25,888.- 8,900.- 38+1 10°C - 18°C  
19-23 เมษายน 2563 BUS9 25,888.- 8,900.- 37+1 10°C - 18°C  



 

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ  –  หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – 
พิพิธภัณฑโคเคชิ - กินซัง ออนเซ็น 

02.00 น. เหิรฟ�าสู เมืองฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ824 
**ราคาไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญ
มาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao 
Kitsune mura) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) มีอาณาบริเวณถึง 
18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ที่ญี่ปุ�น
น้ันเช่ือวาจิ้งจอกเปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอุดม
สมบูรณ ที่น่ีแบงออกเปนสองโซน คือโซนสัตวที่อยูในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระตาย 
มา สุนัขจิง้จอก ซึ่งสามารถใหอาหารได กับโซนเปดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให
ทานชมความนารัก ขนฟูตัวนุมของสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวัง 
เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอกถงึจะเปนแบบเล้ียง แตบางตัวยังมีสญัชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน 
ควรปฏิบัติตามคูมอืการทองเที่ยวทีท่างเจาหนาที่ของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด 
และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะตองแจงเจาหนาที่หรืออยูใน
สายตาเจาหนาที่ทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของตัวนักทองเที่ยวเอง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  



 

 

 นําทานเขาชม พิพิธภัณฑ โคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที) เปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงตุกตาโคชิ จากจังหวัดตางๆ ทั่ว
ภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งแตละตัวจะมีรูปทรงและการออกแบบทีแ่ตกตางกัน โดยมีตํานาน
อยูวา คูสามีภรรยาคูหน่ึงสูญเสียลูกสาวไป จึงสรางตุกตาโคเคชิขึ้นมาเพื่อเปน
ตัวแทนของลูกสาวของตวัเอง ดังน้ัน ญี่ปุ�นเช่ือวาจงึเปนเคร่ืองราง ชวยปกป�องบาน
จากไฟไหม ใชขับไลภูตผี และชวยบันดาลใหพืชผลอุดมสมบูรณ ภายในพิพิธภัณฑ 
ตุกตาโคเคชิ มีเอกลักษณที่บงบอกถึงประเทศญี่ปุ�น ปจจุบันนิยมซื้อไปเปนของฝาก 
หรือเก็บเปนของที่ระลึก ทานสามารถเลือกซื้อหาหรือจะทดลองวาดตุกตาเองได
ตามอัธยาศัย (การวาดตุกตามีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมอยูในราคาทัวร) 
จากน้ันนําทานสู กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ช่ัวโมง) หมูบานออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกวา 100 ป โดย
หมูบานน้ีเดิมที เปนหมูบานเหมืองแรมากอน หลังปดการทําเหมืองไป ก็กลายมา
เปนหมูบานออนเซ็นอยางเดียว ที่น่ีประกอบดวย เรียวกังมากมายสไตลตะวันตกที่
สรางจากไมหลายช้ัน ไดรับการปลูกสรางต้ังแตปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนตน 
สามารถสัมผัสกบัภูมปิระเทศอันเปนเอกลักษณของบานเรือนยุคเกา (ราคาไมรวม
คาแชออนเซ็น ราคาอยูที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึ้นอยูสถานที่บริการ) จากน้ัน
นําทานเดินทางสู เมืองเซน็ได (Sendai) เปนเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และ
ยังเปนเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ไดรับฉายาวา 
เมืองแหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงทั่วเมืองที่เต็มไปดวยตนไมใหญ
รมร่ืน เซนไดมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม 
หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมาย นําทาน
เขาสูโรงแรม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   
 
 



 

 

วันที่สาม  ชอปปم�งดิวตี้ฟรี - ทาเรือมัตสึชิมะ - ลองเรืออาวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – 
วัดซูอิกันจิ - วัดเอนนสึอิน – ซากปราสาทเซ็นได รูปปم�นทานไดเมียว - ชม ฮิ
โตะเมะเซ็มบงซากุระ 

 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 นําทานอิสระชอปปم�ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลอืกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง 

เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัยเดินทางสู ทาเรือมัตสึชิมะ (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) เพื่อลองเรือเฟอรร่ีเพื่อชม อาวมัตซึชิมะ (Matsushima 
Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น (Nihon Sankei) 
เปนอาวที่เต็มไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 200 เกาะและบนเกาะ
เล็กๆน้ียังมีตนสนญี่ ปุ�นขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพที่แปลกตา ใชเวลาลองเรือ
ประมาณ 30 นาที จากน้ัน วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระอุโบสถ
ขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือมัตสึชิมะ เน่ืองจาก ต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทํา
ใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสรางขึ้นในป 807 เปนที่
ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค ซึ่งกอตั้งโดยพระสงฆที่กอตัง้วดัซูอิกนัจิ โดยรูป
ปم�นจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ป ใกลๆกัน อิสระใหทานชม วัดซูอิ
กันจิ (Zuiganji Temple) เปนวัดเซนที่มีช่ือเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายใน



 

 

อาคารมีการลงรักปดทองและเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม กอต้ังคร้ัง
แรกในป 828 เดิมเปนวัดนิกายเทนได และไดถูกดัดแปลงใหเปนวัดเซนในชวง
สมัยคามาคูระ วัดแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะ
ไดเปนอยางดี โดยบริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะเรียงรายดวยไมสนซี
ดาร และถํ้าตางๆที่ อดีตเคยเปนสถานที่ทําสมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�นตางๆ 
ไมไกลกันนัก (ไมรวมคาเขาชม) ใกลๆกันทานสามารถเขาชม วัดเอนสึอิน 
(Entsuin Temple) วัดแหงน้ีรูจกัคุนเคยกันในช่ือ วัดแหงกุหลาบ มีการวาดรูป
ดอกกุหลาบตะวันตกที่วากันวาเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นเอาไวดานในบานประตูขวาของ
ตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสรางขึ้นในป 1646 เพื่อไวทุกขและบูชาเทพ 
Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ป ทางเขาวัดมี
สวนมอสและหินต้ังอยู และดานหลังวัดเปนป�าไมสนซีดารสําหรับน่ังทําสมาธิ 
บริเวณพื้นที่วัดเปนที่ต้ังของหลุมฝงศพ และรูปปم�นของขุนนางดาเตะหนุมขี่มาขาว
ลอมรอบดวยองครักษผูภักดีที่ปลิดชีพตายตามไป (ไมรวมคาเขาชม)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
เดินทาง  กลับสูเมืองเซ็นได จากน้ันนําทานชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ 
ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี สรางขึ้น
ในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกันเมือง 
ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขาและป�าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ แมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหินและประตูน้ันไดรับการ
บูรณะขึ้นใหมอีกคร้ัง จากทําเลที่ต้ังของบริเวณปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนที่งดงามของเมืองเซนไดได จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด (Clis 
Road) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี ถนนสายช็อปปم�งที่ใหญที่สุดของเมือง 
มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนย
เกมส ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮเอนด อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย นําทาน
เดินทางสู เมืองโอกาวาระ ริมแมน้ําชิราอิชิ (Shiraishi River) ชม ฮิโตะ
เมะเซ็มบงซากุระ (Hitomisenbon Zakura) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 
นาที) หรือทิวแถวซากุระพันตน คือ ทางเดินริมน้ํายาวกวา 8 กม. ที่มีทิวแถวตน
ซากุระเรียงรายกันกวา 1200 ตน ทิวทัศนของภูเขาซาโอะ ที่ยังมีหิมะปกคลุมตัด



 

 

กับสีสันของซากุระน้ัน ยิ่งทําใหดูงดงามมากขึ้นไปอีก ซากุระที่น่ีมีหลากหลายสาย
พันธ ไมวาจะเปนพันธุโซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากรุะ, ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโย
ชิโนะ ในชวงหนาซากุระน้ันที่น่ีก็จะจัดงานเทศกาลขึ้นทุกป มีการออกรานและ
นักทองเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ชวงกลางคืนก็มีการจัดไฟไลทอัพ ที่ทําใหการชม
ซากุระน้ัน สวยงามไปอีกแบบนึง อิสระใหทานด่ืมด่ําความงามของซากุระ ตาม
อัธยาศัย  
**ดอกซากุระจะบานหรือโรยน้ัน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ซึ่งปญหาจาก
มลภาวะโลกรอน ทําใหการพยากรณในแตละป คลาดเคลื่อนไปบาง ทั้งน้ีทาง
บริษัทไมสามารถรับผิดชอบหรือชดเชยใดๆ ได ในกรณีที่ซากุระไมบานหรือง
รวงหมดแลว ตองขออภัยมา ณ โอกาสน้ีดวย** 
จนกระทั่งไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูเมืองฟุคุชิมะ เพื่อนําทานเขาสูที่พัก 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่สี่  หมูบานโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซน็ - ออนเซ็นเทา ณ สถานีรถไฟ ยู
โนะคามิ– หนาผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ดานนอก) - 
ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

 
 



 

 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.50 ช่ัวโมง) เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่
เดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น 
Yunokami Onsen Station โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นที่มี
อาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับ
การแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทาน
เดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน 
เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ใน
อดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่
พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักที่มีช่ือวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลัก
ในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณ
หลายหลังในโออุจิ จูคุได รับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก 
รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุ�นเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมีนักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป   

เทีย่ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที)เปนความสวยงามที่ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอ
คาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน กวาจะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จน
กลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ 
แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ที่ดูคลายกับเจดีย จึงเปน
ที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ 
(Aizu) เปนเมืองที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมือง
ที่ยังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนหเร่ือง
ของออนเซ็น อีกดวยนําทานสู  ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) ห รือ 



 

 

ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เปนเพียงแหงเดียวที่
ยังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหง
เมืองไอสุวาคามัทซึ ต้ังอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีช่ือวา 
ปราสาทคุ โระคะวะ Kurokawa Castle สรางขึ้ นในป  ค .ศ .1384 โดย
ตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและ
ไดมีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! 
ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังทิ้งรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุม
สุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่น้ี  **ราคาน้ีไมรวมคา
เขาปราสาท หากลูกคาสนใจเขาชมดานใน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 410 
เยน** นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปนทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น  
เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีสิ่งชิวิตใดๆ 
อาศัยอยูใตน้ําได น้ําในทะเลสาบแหงน้ีจึงมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบ
แหงกระจกสวรรค หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงสอพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
น้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

วันที่หา  สนามบินฟุคุชมิะ – สนามบิน ดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินฟุคชิุมะ  
11.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ825 
16.25 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

**ราคาไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
 



 

 

ไมรับจอยแลนด 
BUSINESS CLASS เพ่ิม 15,000 บาท มีเพียง 9 ที่น่ังตอพีเรียดเทาน้ัน 

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

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญีปุ่�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาทีส่ายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

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

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดนิทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอเีมล 
  สงรายชื่อสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 



 

 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 
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 ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
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 เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  



 

 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

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

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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. สภาพการจลาจรในชวงวนัเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย



 

 

พินิจของมัคคเุทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเทีย่วญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักทีใ่ชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    



 

 

อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

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

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


