
 

 

รหัสทัวร TTN 2000191 

ทัวรญี่ปุ�น ฟูกชิูมะ เซ็นได กนิซัง ซุปตาร เหมาลํา 7 6D 4N (XJ) 

หนาผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น - หมูบานโออุจ ิจูคุ – ปราสาทสึรุงะ – 
ทะเลสาบอินะวะชิโระ - หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑโคเคชิ – ดิวต้ีฟร ี– ลองเรอื
อาวมัตสึชิมะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอิกันจ ิ– วัดเอนสึอิน - วัดจูซนจ ิ- กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซน
ได - มติซุย เอาทเลท ปารค เซ็นได พอรท - ซากปราสาทเซ็นได – สุสานซุยโฮเด็น – ชอปปم�ง
ถนนคลิสโรด – วัดไดคนัมิตสุจิ ชมเจาแมกวนอิม เซ็นได ไดคันนอน - อิออน มอลล 
 

 



 

 

โดยสายการบิน Charter Flight เชาเหมาลํา  แอรเอเซีย เอ็กซ แอรไลน (XJ) 
 

 
+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีก
คร้ัง+ 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 
8,900.-** 
 ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 
 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
 
23:00 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว กรุปไซส อุณหภูมิ  
26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 

2563 BUS1 24,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 
0°C 

 

26 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 
2563 BUS2 24,888.- 8,900.- 39+1 -10°C - 

0°C 
 

04-09 มีนาคม 2563 BUS1 27,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  
04-09 มีนาคม 2563 BUS2 27,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  
11-16 มีนาคม 2563 BUS1 27,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  
11-16 มีนาคม 2563 BUS2 27,888.- 8,900.- 39+1 -8°C - 2°C  
18-23 มีนาคม 2563 BUS1 28,888.- 8,900.- 39+1 -4°C - 6°C  
18-23 มีนาคม 2563 BUS2 28,888.- 8,900.- 39+1 -4°C - 6°C  



 

 

วันที่สอง สนามบินฟุคุชิมะ  –  หนาผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - 
หมูบานโออุจิ จูคุ – ปราสาทสึรุงะ (ดานนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

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

**ราคาไมรวมคาอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
10.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาทีญ่ี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬกิาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
เดินทางสู โทโนะเฮทสริึ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานป (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) เปนความสวยงามที่ธรรมชาติสรางข้ึน โดยหนาผาริมแมน้ํา
โอคาวะน้ี ถกูกดัเซาะโดยน้ําที่ไหลผาน กวาจะสึกกรอนเปนเวลานานเปนลานป จน
กลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสรึิ เปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา 
หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ท่ีดูคลายกับเจดีย จงึเปนท่ีมาของช่ือ
โทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออน
เซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาท)ี เปนเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มี
ช่ือเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ท่ีเดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟ
ยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเปนสถานีรถไฟเพียงแหง
เดียวของญี่ปุ�นที่มีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ�นโบราณ !!!ไฮไลท อิสระให
ทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาท่ีสถานีแหง
น้ี  



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาท)ี บานโบราณที่อดีตเคยเปนเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อ
หลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงราย
กันสองฝم�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีานโบราณประมาณ 40 – 
50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยงัไมสะดวกสบาย หมูบานแหงน้ีเปนเสมือน
แหลงที่พัก ต้ังขนาบขางถนนหลักที่มีช่ือวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทาง
หลักในการคมนาคมและการคา เมื่อ พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบาน
โบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนรานขายของท่ีระลึก 
รานคาขายสินคาพื้นเมือง รานอาหารและที่พักแบบญีปุ่�นเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว 
ปจจุบันมนัีกทองมาเยีย่มชมหมูบานน้ีกวา 1.2 ลานคนตอปจากน้ันนําทานเดินทางสู 
เมืองไอสุ (Aizu) เปนเมืองท่ีเต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเปนปราสาทหรือ
ตัวเมืองท่ียังคงสัมผัสไดถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนห
เร่ืองของออนเซ็น อีกดวย นําทานถายรูปหนา  ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) 
หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี เปนเพียงแหงเดียว
ที่ยังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญี่ปุ�นไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเปนสัญลักษณแหง
เมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีช่ือวา ปราสาท
คุโระคะวะ Kurokawa Castle สรางข้ึนในป ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต
เกิดแผนดินไหวในป ค.ศ. 1611 ทําใหปราสาทเสียหายหนักและไดมีการบรูณะและ
ปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลือเพียง 5 ช้ันเทาน้ัน HILIGHT!!! ปราสาทแหงน้ี ถือเปน
อนุสรณสถานที่ยังท้ิงรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญี่ปุ�น ที่ไดเลือก
ปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่น้ี **ราคาน้ีไมรวมคาเขาปราสาท หากลูกคาสนใจเขา
ชมดานใน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 410 เยน** นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอิ
นะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี เปน
ทะเลสาบใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น  เกดิขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มี
แรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีส่ิงชิวิตใดๆ อาศัยอยูใตน้ําได นํ้าในทะเลสาบแหงน้ีจึงมี
ความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค หรือ เทนเคียวโค 



 

 

(Tenkyoko) ในชวงเดือนพฤศจิกายนถงึเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงสอพยพมา
อาศัยกันอยูมากมาย 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  ACTIVE RESORTS MIYAGI ZAO หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  

 
วันที่สาม  หมูบานสุนขัจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑโคเคชิ – ดิวตี้ฟรี – ลองเรืออาวมัตสึชิมะ 

– วัดโกไดโดะ – วัดซอิูกันจิ - วัดเอนสึอิน 
 

 
 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao 
Kitsune mura) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 22 นาท)ี มีอาณาบริเวณถึง 18,000 
ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ที่ญี่ปุ�นน้ันเช่ือวา
จิ้งจอกเปนผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอดุมสมบูรณ ที่น่ี
แบงออกเปนสองโซน คือโซนสัตวท่ีอยูในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระตาย มา สุนัข



 

 

จิ้งจอก ซึ่งสามารถใหอาหารได กบัโซนเปดทีม่ีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระใหทานชมความ
นารัก ขนฟูตัวนุมของสนัุขจิ้งจอกตามอัธยาศัย ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจิ้งจอกถึง
จะเปนแบบเล้ียง แตบางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังน้ัน ควรปฏิบัติตามคูมือการ
ทองเท่ียวท่ีทางเจาหนาที่ของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด และหากตองการถายรูป
หรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะตองแจงเจาหนาที่หรืออยูในสายตาเจาหนาที่ทกุคร้ัง ท้ังน้ี
เพ่ือความปลอดภัยของตัวนักทองเท่ียวเอง นําทานเขาชม พิพิธภัณฑโคเคชิ 
(Kokeshi Museum) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี เปนพิพิธภัณฑท่ีจัด
แสดงตุกตาโคช ิจากจังหวัดตางๆ ท่ัวภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งแตละตัวจะมรีูปทรงและการ
ออกแบบท่ีแตกตางกัน โดยมีตํานานอยูวา คูสามีภรรยาคูหน่ึงสูญเสียลูกสาวไป จึง
สรางตุกตาโคเคชิขึ้นมาเพื่อเปนตัวแทนของลูกสาวของตัวเอง ดังน้ัน ญี่ปุ�นเชื่อวาจึง
เปนเครื่องราง ชวยปกป�องบานจากไฟไหม ใชขับไลภูตผ ีและชวยบันดาลใหพืชผล
อุดมสมบูรณ ภายในพิพิธภัณฑ ตุกตาโคเคชิ มีเอกลักษณที่บงบอกถงึประเทศญีปุ่�น 
ปจจุบันนิยมซื้อไปเปนของฝาก หรือเก็บเปนของที่ระลึก ทานสามารถเลือกซื้อหาหรือ
จะทดลองวาดตุกตาเองไดตามอัธยาศัย (การวาดตุกตามีคาใชจายเพ่ิมเติม ไม
รวมอยูในราคาทัวร) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
นําทานอิสระชอปปم�ง ดวิต้ีฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษ ีท้ัง 
เส้ือผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย เดินทางสู ทาเรือชิโกมะ (Shiogama Port) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  เพ่ือลองเรือเฟอรรี่เพ่ือชม อาวมัตซชิึมะ 
(Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ�น 
(Nihon Sankei) เปนอาวท่ีเต็มไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกนัมากกวา 200 
เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสนญี่ปุ�นข้ึนอยูดวยทําใหเกิดภาพที่แปลกตา ใชเวลา
ลองเรือประมาณ 30 นาท ีจากน้ัน วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เปนพระ
อุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกบัทาเรือมัตสึชิมะ เน่ืองจาก ต้ังอยูในตาํแหนงที่โดดเดน 
ทําใหวัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณของเมืองมตัสึชิมะ ถูกสรางขึ้นในป 807 เปนท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค ซึ่งกอต้ังโดยพระสงฆที่กอต้ังวัดซูอิกันจิ โดยรูป
ปم�นจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ป ใกลๆกัน อิสระใหทานชม วัดซอิูกัน
จิ (Zuiganji Temple) เปนวดัเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคาร



 

 

มีการลงรักปดทองและเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม กอต้ังคร้ังแรกในป 
828 เดิมเปนวดันิกายเทนได และไดถูกดดัแปลงใหเปนวัดเซนในชวงสมัยคามาคูระ 
วัดแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะไดเปนอยางดี โดย
บริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทางจะเรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํ้าตางๆท่ี 
อดีตเคยเปนสถานที่ทําสมาธิ ปจจุบันเต็มไปดวยรูปปم�นตางๆ ไมไกลกันนัก (ไมรวมคา
เขาชม) ใกลๆกันทานสามารถเขาชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วดัแหงน้ี
รูจักคุนเคยกันในชื่อ วดัแหงกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวนัตกที่วากันวา
เกาแกที่สุดในญี่ปุ�นเอาไวดานในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสราง
ขึ้นในป 1646 เพ่ือไวทุกขและบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาที่
เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ป ทางเขาวดัมีสวนมอสและหินตั้งอยู และดานหลังวัดเปน
ป�าไมสนซีดารสําหรับน่ังทําสมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเปนท่ีต้ังของหลุมฝงศพ และรูปปم�น
ของขุนนางดาเตะหนุมข่ีมาขาวลอมรอบดวยองครักษผูภักดีที่ปลิดชพีตายตามไป (ไม
รวมคาเขาชม) จากน้ันนําทานเขาสูโรงแรมทีพั่ก 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  LA GENT INN KESENNUMA หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

 



 

 

วันที่สี่  วัดจูซนจิ -  กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซนได - มิตซุย เอาทเลท ปารค เซ็นได 
                พอรท   
 
เชา รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

 จากน้ันนําทานสู วัดจูซนจิ (Chusonji Temple) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.05 
ช่ัวโมง) ต้ังอยูในเมืองฮิราอิซุมิ (Hiraizumi) เปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงที่สุด
ของเมือง กอต้ังขึ้นในป 850 เปนวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบดวย
อาคารตางๆ สิบกวาหลังในพ้ืนท่ีขนาดใหญ แตหลังจากการลมสลายของตระกูลฟูจิ
วาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปจจบัุนจึงเหลืออาคารด้ังเดิมเพียง 2 หลัง บริเวณท่ีต้ัง
ของวัดชูซนจิน้ัน ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในป 2011 อีกดวย จากนั้นนํา
ทาน เดินเลน ณ กินซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) หมูบานออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกวา 100 ป โดยหมูบานน้ี
เดิมที เปนหมูบานเหมืองแรมากอน หลังปดการทําเหมืองไป ก็กลายมาเปนหมูบาน
ออนเซ็นอยางเดียว ที่น่ีประกอบดวย เรียวกงัมากมายสไตลตะวันตกท่ีสรางจากไม
หลายช้ัน ไดรับการปลกูสรางตั้งแตปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนตน สามารถสัมผัสกับ
ภูมิประเทศอันเปนเอกลักษณของบานเรือนยุคเกา (ราคาไมรวมคาแชออนเซ็น 
ราคาอยูที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึน้อยูสถานที่บริการ) 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
เดินทางสู เมืองเซนได (Sendai) เปนเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเปน
เมืองที่มีความเจรญิและมีขนาดใหญที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุไดรับฉายาวา เมืองแหง
ตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงทั่วเมืองท่ีเต็มไปดวยตนไมใหญรมรื่น เซนได
มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม หางสรรพสินคา 
แหลงชอปปم�ง และรานคารานอาหารตางๆ อีกมากมาย จากน้ันชอปปم�ง มิตซุย เอาท
เลท ปารค เซ็นได พอรท  (Mitsui Outlet Park Sendai Port) (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) มรีานคาและชอปของแบรนดดังกวา 160 ราน 
นอกจากน้ีภายในศูนยการคา Tapio ทีม่รีานอาหารหลากหลายชนิดใหบรกิารรวมถงึ
มีอาหารพ้ืนบานของดีจากภูมภาคโทโฮคุ อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย จากน้ัน
นําทานเขาสูที่พัก 



 

 

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
   
วันที่หา  ซากปราสาทเซ็นได – สุสานซุยโฮเด็น – ชอปปم�งถนนคลิสโรด – วัดไดคันมิตสุจิ 

ชมเจาแมกวนอิม เซ็นได ไดคันนอน - อิออน มอลล 
  

 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันทานชม ซากปราสาทเซน็ได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 25-30 นาท)ี สรางข้ึนในป 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ 
มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับป�องกนัเมือง ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมนํ้า ภูเขา
และป�าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาต ิแมปจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพง
หินและประตูน้ันไดรับการบูรณะข้ึนใหมอีกคร้ัง จากทําเลที่ต้ังของบริเวณปราสาท 
ทานสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองเซ็นไดได 
จากน้ันนําทานสู สุสานซุยโฮเด็น (Zuihoden) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) 
สุสานอันวิจิตรที่หลับใหลของดาเตะ มาซามูเนะ บรรพบรุุษแหงนครเซ็นได ท่ีน่ีบูรณะ
ขึ้นตามแบบสถาปตยกรรมที่โดงดังของโมโมยามะ ซึ่งมีการแกะสลักตกแตงอยาง
หรูหราและใชสีสันสดใส จากน้ันอิสระชอปปم�ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนน
สายช็อปปم�งที่ใหญท่ีสุดของเมือง มีสินคาใหเลือกหลากหลายต้ังแตอาหารทองถิ่นหรือ
ฟาสตฟู�ด รานคาเฟ�เกๆ ศูนยเกมส ไปจนถงึแบรนดเนมระดับไฮ อิสระใหทานชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย 
 



 

 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันเดินทางสู วัดไดคันมิตสุจิ (Daikanmitsuji) ที่ประดิษฐานขององคเจาแม
กวนอิมองคใหญ (Sendai Daikannon) ที่มีความสูงราว 100 เมตร จนสามารถ
มองเห็นไดจากระยะไกล ถูกสรางขึ้นในปค.ศ. 1991 อิสระใหทานสักการะขอพรตาม
อัธยาศัย นอกจากน้ีภายในองคเจาแม ยังสามารถขึ้นไปและมองลงมาชมวิวทิวทัศน
ของเมืองเซ็นได ไดอีกดวย (ราคาไมรวมคาเขาดานใน) นําทานชอปปم�ง อิออน 
มอลล (Aeon Mall Natori) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี หางสรรพสินคา
ที่นิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ที่มีมากกวา 170 แหงในประเทศและ
ตางประเทศ ศูนยรวมของทุกอยางจากแบรนดญี่ปุ�นและตางประเทศที่เปนที่นิยม ไม
วาจะเปนแฟช่ัน เครื่องสําอาง ของที่ระลึก และรานอาหาร นอกจากน้ียังมีซุปเปอรดี
พารทเมนสโตร ท่ีคุณสามารถเพลิดเพลินกับความหลากหลายและความสะดวกสบาย
ในการชอปปم�ง นําทานเดินทางกลับสูเมืองฟุคุชิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 
ช่ัวโมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย   
พัก  MT.INN หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน   

 จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วันที่หก  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
  หลังอาหารนําทานออกเดินทางสูสนามบิน ฟุคุชิมะ  
11.45 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ825 
16.55 น.    เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

**ราคาไมรวมคาอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
 
 



 

 

ไมรับจอยแลนด BUSINESS CLASS เพ่ิม 15,000 บาท มีเพียง 9 ที่น่ังตอพีเรียด
เทาน้ัน 

 
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทาน้ัน*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ีเปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร 
และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง ** 

 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมลูคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจาก
ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงค
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 



 

 

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

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางอีเมล 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 



 

 

กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการกา
รันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวน
สิทธ์ิ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจาย
ในเที่ยวบินนั้นๆ 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

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

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

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

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

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

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทเิชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 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 อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริม่ในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการ
เดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบรกิารวันละ 
10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

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


