
 

 

 

รหัสทัวร TTN 2000411 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุชิมา เชนได ซุปตาร ซากุระ สโนว วอลล (เหมาลาํ 12) 6D 4N (XJ) 
หนาผาโทโนะ เฮทสิริ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมูบานโออุจิจูคุ – เมืองเซ็นได - 
ปราสาทอาโอบะ - ชอปปم�งดิวต้ีฟร ี– ลองเรืออาวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจ ิ- วดั
เอนสึอิน - หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ - เมืองคะคุโนะดาเตะ - หมูบานซามูไร – กินซัง ออนเซ็น - 
เมืองเซ็นได – ชอปปم�งคลิสโรด - กําแพงหิมะ ซาโอะ เอะโชะ - พิพิทธภัณฑโคเคชิ – เมืองฟุคุชิ
มะ – ปราสาทสึรุงะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

 



 

 

 

โดยสายการบิน Charter Flight เชาเหมาลํา 
แอรเอเซีย เอ็กซ แอรไลน (XJ) 

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
ครั้ง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 
8,900.-** 
 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซส อุณหภูมิ  

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. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
วันที ่09 เมษายน 2563   สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ  –  หนาผาโทโนะ เฮท

สิริ – ออนเซน็เทา ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมูบานโออุจิจูคุ – 
เมืองเซ็นได  

 

 
02.00 น. เหิรฟ�าสู เมืองฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XJ824 

**ราคาไมรวมคาอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญ่ีปุ�น นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญ่ีปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬกิาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญ
มาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 

 นําทานเดินทางสู โทโนะเฮทสริึ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) เปนความสวยงามที่ธรรมชาติสรางข้ึน โดยหนาผา
ริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถกูกัดเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน กวาจะสกึกรอนเปนเวลานานเปน



 

 

 

ลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของ
ไอส ึแปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ท่ีดูคลายกับเจดีย จึง
เปนที่มาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1)  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 
นาที) เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทาง
ไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami 
Onsen Station) โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญี่ปุ�นทีม่ีอาคารสถานี
ทําจากหลังคาแบบญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทา
ผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาที่สถานีแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู 
หมูบานโออุจิ จูค ุ(Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท)ี บาน
โบราณท่ีอดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปกอน เปน
บานชาวนาญีปุ่�นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝم�งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีานโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ใน
อดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยงัไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่
พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักที่มีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลัก
ในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรบัการข้ึนทะเบียน
เปนเขตอนุรักษส่ิงปลกูสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณ
หลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของที่ระลึก 
รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญีปุ่�นเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมนัีกทองมาเย่ียมชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอป จากน้ันนําทานเดินทาง
สู เมืองเซน็ได (Sendai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เปนเมือง
หลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเปนเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญที่สุดของ
ภูมิภาคโทโฮคุ ไดรับฉายาวา เมืองแหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหง
ทั่วเมืองท่ีเต็มไปดวยตนไมใหญรมรื่น เซนไดมีสถานที่ทองเที่ยวทีสํ่าคัญ
หลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หางสรรพสินคา แหลงชอปปم�ง และรานคา
รานอาหารตางๆ อีกมากมาย นําทานเขาสูโรงแรม  
 



 

 

 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  
  
วันที ่10 เมษายน 2563    ปราสาทอาโอบะ รูปปم�นทานไดเมียว - ชอปปم�งดิวต้ีฟรี – 

ลองเรืออาวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอนิ - หมูบานเอะ
สะชิ ฟูจิวาระ  

   

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 จากน้ันนําทานชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) 

(สรางขึ้นในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ มาซามูเนะ สรางข้ึนสําหรับป�องกัน
เมือง ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภเูขาและป�าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ แมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหินและประตูนั้นไดรับการ
บูรณะข้ึนใหมอีกครั้ง จากทําเลที่ต้ังของบริเวณปราสาท ทานสามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนท่ีงดงามของเมอืงเซนไดได นําทานเดินทางสู ทาเรือมัตสึชิมะ (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30 นาท)ี เพ่ือลองเรอืเฟอรรี่เพ่ือชม อาวมัตซึชิมะ 
(Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น 
(Nihon Sankei) เปนอาวท่ีเต็มไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกนัมากกวา 
200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสนญีปุ่�นขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพที่แปลกตา 
ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาท ีจากน้ัน วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) 
เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับทาเรอืมัตสชิึมะ เน่ืองจาก ต้ังอยูใน
ตําแหนงที่โดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณของเมืองมัตสชิึมะ ถูกสราง



 

 

 

ขึ้นในป 807 เปนท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ซึ่งกอต้ังโดยพระสงฆที่
กอต้ังวัดซูอิกนัจิ โดยรูปปم�นจะถกูนํามาใหประชาชนไดชมกนัทุกๆ 33 ป ใกลๆกัน 
อิสระใหทานชม วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เปนวัดเซนท่ีมช่ืีอเสียงที่สุดใน
ภมูิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปดทองและเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยาง
สวยงาม กอต้ังครั้งแรกในป 828 เดิมเปนวดันิกายเทนได และไดถกูดัดแปลงให
เปนวัดเซนในชวงสมัยคามาคูระ วดัแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติ
ของเมืองมัตสึชิมะไดเปนอยางดี โดยบริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะ
เรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํ้าตางๆท่ี อดีตเคยเปนสถานที่ทําสมาธิ ปจจุบันเต็ม
ไปดวยรูปปم�นตางๆ ไมไกลกันนัก (ไมรวมคาเขาชม) ใกลๆกันทานสามารถเขาชม 
วดัเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแหงน้ีรูจักคุนเคยกันในช่ือ วัดแหงกุหลาบ 
มีการวาดรปูดอกกุหลาบตะวันตกที่วากันวาเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นเอาไวดานในบาน
ประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสรางขึ้นในป 1646 เพ่ือไวทุกขและ
บูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่เสียชีวิตเม่ืออายุเพียง 19 ป 
ทางเขาวัดมีสวนมอสและหินต้ังอยู และดานหลังวัดเปนป�าไมสนซีดารสําหรับน่ังทํา
สมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเปนท่ีต้ังของหลุมฝงศพ และรูปปم�นของขุนนางดาเตะหนุมข่ี
มาขาวลอมรอบดวยองครักษผูภักดท่ีีปลิดชีพตายตามไป (ไมรวมคาเขาชม)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
 นําทานอิสระชอปปم�ง ดิวต้ีฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ท้ัง 

เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัยนําทานสู หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi 
Fujiwara Heritage Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ท่ีน่ีจะเปน
หมูบานโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตรสมัยเฮอัน เปนสถานที่สําหรับถาย
ภาพยนต ละครทีวี มากกวา 200 เรื่องดวยกนั นอกจากจะเดินชมบรรยากาศ
สไตลยอนยุคแลวน้ัน ภายในยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เชน การแตงกายเปน
ขุนนางสมยัเฮอัน (มีแบบฟรีและเสียเงินเพิ่มเติม) การแตงกายแบบซามูไร โดย
ทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝกยิงธนู นอกจากน้ียังมีโซนถายภาพแบบ 
ART 3 มิติ อีกดวย นําทานเดินทางสูเมืองอิวาเตะ เพ่ือนําทานเขาสูที่พัก 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ทีพั่ก SHIZUKUISHI PRINCE HOTEL หรือเทยีบเทาระดับเดียวกัน    



 

 

 

วันที ่11 เมษายน 2563    เมืองคะคุโนะดาเตะ - หมูบานซามูไร – กินซัง ออนเซ็น - 
เมืองเซ็นได – ชอปปم�งคลิสโรด 

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

 นําทานเดินทางสู เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) ชม บานซามูไรโบราณ
ที่คะคุโนะดาเตะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) คฤหาสนซามูไร หรือ ที่
เรียกวา บุเคะยะชิกิ (Bukeyashiki) และบานเรือนของพอคาซึ่งยังคงไดรับการ
อนุรักษเปนอยางดีแมเวลาจะลวงเลยมาราว 400 ปแลวก็ตาม ทําใหที่น่ีไดรับ
ฉายาวาเปน เกียวโตนอย (The Little Kyoto) ปจจุบันเหลือบานซามูไรท่ีเปด
ใหเขาชมเพียง 6 หลัง นอกจากน้ีมบีริการใหทานสามารถน่ังรถลากชมเมือง อีก
ดวย 

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
จากน้ันนําทาน เดินเลน ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) หมูบานออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกวา 100 
ป โดยหมูบานน้ีเดิมท ีเปนหมูบานเหมืองแรมากอน หลงัปดการทําเหมืองไป ก็



 

 

 

กลายมาเปนหมูบานออนเซ็นอยางเดียว ที่น่ีประกอบดวย เรียวกังมากมายสไตล
ตะวันตกที่สรางจากไมหลายช้ัน ไดรบัการปลกูสรางต้ังแตปลายสมยัไทโชถึงโชวะ
ตอนตน สามารถสัมผสักับภูมิประเทศอันเปนเอกลักษณของบานเรือนยุคเกา 
(ราคาไมรวมคาแชออนเซน็ ราคาอยูที ่500-3000 เยน ทั้งนี้ขึน้อยูสถานที่
บริการ) เดินทางกลับสู เมืองเซ็นได จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนคลสิโรด (Clis 
Road) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี ถนนสายช็อปปم�งที่ใหญที่สุดของเมือง 
มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนย
เกมส ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮเอนด อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
   
วันที่ 12 เมษายน 2563     กําแพงหิมะ ซาโอะ เอะโชะ - พิพิทธภัณฑโคเคชิ – เมือง

ฟุคุชิมะ – ปราสาทสรุึงะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
 

 
  



 

 

 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
09:30 น. นําทานเดินทางชม กําแพงหิมะ (Zao Echo Line Snow Wall Walk) ขนาด

มหึมา ณ เสนทางสาย ซาโอะ เอะโชะ (Zao Echo Line) เปนเสนทางที่มุงหนา
ไปยังปากปลองภูเขาไฟโอคุมะ ณ ภูเขาไฟซาโอะ ซึ่งโดยปกติจะปดใหเขาชวงฤดู
หนาว และเปดใหใชเสนทางไดปลายเดือนเมษายนของทุกป แตกอนที่จะถึง
ชวงเวลาท่ีขึ้นไปชมปากปลองภูเขาไฟไดน้ัน ทางเจาหนาท่ีของเมืองซาโอะ ไดใชรถ
ตัดน้ําแข็งเพ่ือเปนการเปดเสนทาง จนกลายเปน กําแพงหิมะ สูงขนาบสองขางทาง 
เปนทัศนียภาพท่ีสวยงามและแปลกตา โดยขนาดท่ีสูงที่สุดมีขนาดถงึ 10 เมตร
ดวยกัน บริเวณลานจอดรถใกลๆ มบีริการลานสกี ขนาดเล็ก ที่ทาน สามารถ
เพลิดเพลินกับการเลนถาดเสลด ไดฟรี !!!   อิสระใหทานเดินชมกาํแพงหิมะ 
หรือ เลนถาดเสลดตามอัธยาศัย (สําหรับ Zao Echo Line Snow Wall Walk 
2020 ปนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ 10-14 เมษายน 2563) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
 นําทานเขาชม พิพิธภณัฑโคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาท)ี เปนพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงตุกตาโคช ิจากจังหวดัตางๆ ทั่ว
ภูมิภาคโทโฮคุ ซึง่แตละตัวจะมรูีปทรงและการออกแบบท่ีแตกตางกนั โดยมีตํานาน
อยูวา คูสามีภรรยาคูหน่ึงสูญเสียลกูสาวไป จึงสรางตุกตาโคเคชิข้ึนมาเพ่ือเปน
ตัวแทนของลกูสาวของตัวเอง ดังน้ัน ญี่ปุ�นเช่ือวาจึงเปนเครื่องราง ชวยปกป�องบาน
จากไฟไหม ใชขับไลภูตผ ีและชวยบันดาลใหพืชผลอุดมสมบูรณ ภายในพิพิธภัณฑ 
ตุกตาโคเคช ิมีเอกลักษณที่บงบอกถึงประเทศญี่ปุ�น ปจจบุันนิยมซื้อไปเปนของฝาก 
หรือเก็บเปนของที่ระลึก ทานสามารถเลือกซื้อหาหรอืจะทดลองวาดตุกตาเองได
ตามอัธยาศัย (การวาดตุกตามีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมอยูในราคาทัวร) 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฟุคุชิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมืองทีเ่ต็มไปดวยวัฒนธรรม
ซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัย
โบราณ นอกจากน้ีไอสุยงัมีมนตเสนหเร่ืองของออนเซ็น อีกดวยนําทานสู 
ปราสาทสรุึงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 40 นาท)ี เปนเพียงแหงเดียวที่ยังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญี่ปุ�น



 

 

 

ไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ต้ังอยูไมไกล
จากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชือ่วา ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa 
Castle สรางขึ้นในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แตเกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 
1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการบูรณะและปรบัจากปราสาท 7 ชั้น 
เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน ไฮไลท!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปนอนุสรณสถานที่ยังท้ิง
รองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ 
สถานท่ีน้ี  **ราคาน้ีไมรวมคาเขาปราสาท หากลูกคาสนใจเขาชมดานใน มี
คาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 410 เยน** นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
(Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปนทะเลสาบใหญ
เปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น  เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรด
เจือปนอยู จึงไมมีส่ิงชิวติใดๆ อาศัยอยูใตน้ําได น้ําในทะเลสาบแหงน้ีจึงมีความใส
จนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko) 
ในชวงเดือนพฤศจกิายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงสอพยพมาอาศัยกันอยู
มากมาย จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วันที่ 13 เมษายน 2563      สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินฟุคชิุมะ  
11.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ825 
16.25 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

**ราคาไมรวมคาอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
 
 



 

 

 

ไมรับจอยแลนด 
BUSINESS CLASS เพ่ิม 15,000 บาท มีเพียง 9 ที่น่ังตอพีเรียดเทาน้ัน 
 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกนักับไฟลท
อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทาํการซื้อต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 



 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบนิไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมลูคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองดื่ม คาซกัรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณปีระกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาทีส่ายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เคร่ืองบินไป
แลว 



 

 

 

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

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทัง้หมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอีเมล 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

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



 

 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการ
การันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทวัรทั้งหมด เนื่องจากคาต๋ัวเปนการ
เหมาจายในเทีย่วบินนั้นๆ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญีปุ่�น (ทางบรษัิทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  



 

 

 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึน
กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก
บิน, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย 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 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเทีย่วและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคเุทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริม่ในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที ่3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพกัที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
         (..............................................................) 

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


