
 

 
 

 
 

FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 5 วัน 3 คืน 
 



 

 
 

ไฮไลท์!! เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา 

พิเศษ ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ 

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ  

ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ 

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ 

ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ 

ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด  

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์ อุณหภูมิ  
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  



 

 
 

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+ 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 8,900.-** 

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  

23:00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ

บิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ  –  หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - กินซัง 

ออนเซ็น 

02.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองฟุคุชิมะ ประเทศญีปุ่่น โดยเที่ยวบินที่ XJ824 

**ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญี่ปุ ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

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  



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลาย

หลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความ

อุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย ม้า  สุนัขจิ้งจอก 

ซึ่งสามารถให้อาหารได้ กับโซนเปิดที่มีจิ้งจอกเดินไปมา อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัข

จิ้งจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกถึงจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมีสัญชาติญาณ

เดิมอยู่ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแจกให้อย่างเคร่งครัด และ

หากต้องการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิ้งจอกจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรืออยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ทั้งนี้

เพ่ือความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  

 นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตุ๊กตาโคชิ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคโทโฮคุ ซึ ่งแต่ละตัวจะมีรูปทรงและการ

ออกแบบที่แตกต่างกัน โดยมีตำนานอยู่ว่า คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งสูญเสียลูกสาวไป จึงสร้างตุ๊กตาโคเคชิขึ้นมา

เพ่ือเป็นตัวแทนของลูกสาวของตัวเอง ดังนั้น ญี่ปุ่นเชื่อว่าจึงเป็นเครื่องราง ช่วยปกป้องบ้านจากไฟไหม้ ใช้

ขับไล่ภูตผี และช่วยบันดาลให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ ตุ๊กตาโคเคชิ มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึง

ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันนิยมซื้อไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของที่ระลึก ท่านสามารถเลือกซื้อหาหรือจะ

ทดลองวาดตุ๊กตาเองได้ตามอัธยาศัย (การวาดตุ๊กตามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) จากนั้น

นำท่านสู่ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆ

กลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บ้านนี้เดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการทำ

เหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่ประกอบด้วย เรียวกังมากมายสไตล์ตะวันตกที่

สร้างจากไม้หลายชั้น ได้รับการปลูกสร้างตั้งแต่ปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนต้น สามารถสัมผัสกับภูมิ

ประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ที่ 500-3000 เยน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานที่บริการ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัด

มิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ได้รับฉายาว่า เมืองแห่ง

ต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่

สำคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ อีก

มากมาย นำท่านเข้าสู่โรงแรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 



 

 
 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 

วันทีส่าม  ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนนสึอิน 

– ซากปราสาทเซ็นได รูปปั้นท่านไดเมียว - ชม ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ 

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ 

ตามอัธยาศัยเดินทางสู่ ท่าเรือมัตสึชิมะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม 

อ่าวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (Nihon 

Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมตี้น

สนญี่ปุ่นขึ้นอยู่ด้วยทำให้เกิดภาพที่แปลกตา ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที จากนั้น วัดโกไดโดะ 

(Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เนื ่องจาก ตั ้งอยู ่ใน

ตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่

ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้



 

 
 

ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี ใกล้ๆกัน อิสระให้ท่านชม วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่

มีชื ่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่าง

สวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคา

มาคูระ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้า

ห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่ อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบัน

เต็มไปด้วยรูปปั ้นต่างๆ ไม่ไกลกันนัก (ไม่รวมค่าเข้าชม) ใกล้ๆกันท่านสามารถเข้าชม วัดเอนสึอิน 

(Entsuin Temple) วัดแห่งนี้รู้จักคุ้นเคยกันในชื่อ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตก

ที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเอาไว้ด้านในบานประตูขวาของตู้ประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสร้างขึ้นในปี 

1646 เพื่อไว้ทุกข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเข้า

วัดมีสวนมอสและหินตั้งอยู่ และด้านหลังวัดเป็นป่าไม้สนซีดาร์สำหรับนั่งทำสมาธิ บริเวณพ้ืนที่วัดเป็นที่ตั้ง

ของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่ม้าขาวล้อมรอบด้วยองค์รักษ์ผู้ภักดีที่ปลิดชีพตายตาม

ไป (ไม่รวมค่าเข้าชม)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  

เดินทาง  กลับสู่เมืองเซ็นได จากนั้นนำท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba 

Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ 

สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต่กำแพงหินและประตูนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จาก

ทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได้ จากนั้นอิสระช้

อปปิ้ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของ

เมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบ

รนด์เนมระดับไฮเอนด์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอกาวาระ ริมแม่น้ำชิ

ราอิชิ (Shiraishi River) ชม ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (Hitomisenbon Zakura) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 50 นาที) หรือทิวแถวซากุระพันต้น คือ ทางเดินริมน้ำยาวกว่า 8 กม. ที่มีทิวแถวต้นซากุระเรยีง

รายกันกว่า 1200 ต้น ทิวทัศน์ของภูเขาซาโอะ ที่ยังมีหิมะปกคลุมตัดกับสีสันของซากุระนั้น ยิ่งทำให้ดู

งดงามมากขึ้นไปอีก ซากุระที่นี่มีหลากหลายสายพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์โซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากุระ, 

ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหน้าซากุระนั้นที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลขึ้นทุกปี มีการออกร้านและ



 

 
 

นักท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจัดไฟไลท์อัพ ที่ทำให้การชมซากุระนั้น สวยงามไป

อีกแบบนึง อิสระให้ท่านดื่มด่ำความงามของซากรุะ ตามอัธยาศัย  

**ดอกซากุระจะบานหรือโรยนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ซึ่งปัญหาจากมลภาวะโลกร้อน ทำให้การ

พยากรณ์ในแต่ละปี คลาดเคลื่อนไปบ้าง ทั้งนี้ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบหรือชดเชยใดๆ ได้ ใน

กรณีที่ซากุระไม่บานหรืองร่วงหมดแล้ว ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย** 

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุชิมะ เพื่อนำท่านเข้าสู่ที ่พัก (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พกั   MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันที่ส่ี  หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะ

เฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เป็นเมืองตาก

อากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ที่เดินทางได้ค่อนข้างสะดวกเพราะอยู่ติดกับ สถานี

รถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มี

อาคารสถานีทำจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท้าผ่อนคลาย

ตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) 



 

 
 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลาย

ร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทาง

ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่

สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักท่ีมีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้น

นี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุ

ได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบ

ญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี   

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เป็น

ความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึก

กร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของ

ไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดคูล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะ

เฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอส ุ(Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม

ซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมี

มนต์เสน่ห์เรื ่องของออนเซ็น อีกด้วยนำท่านสู่ ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนก

กระเรียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ 

ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ 

เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิด

แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น 

เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบ

ซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้  **ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าปราสาท 

หากลูกค้าสนใจเข้าชมด้านใน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 410 เยน** นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินะ

วะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

ประเทศญี่ปุ่น  เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มีสิ่งชิวิตใดๆ อาศัยอยู่ใต้

น้ำได้ น้ำในทะเลสาบแห่งนี้จึงมีความใสจนได้รับฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ หรือ เทนเคียวโค 

(Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย 



 

 
 

ค่ำ         อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย   

พัก  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันที่ห้า  สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุชิมะ  

11.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ825 

16.25 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

**ราคาไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

 

ไม่รับจอยแลนด์ 

BUSINESS CLASS เพิ่ม 15,000 บาท มีเพียง 9 ที่นั่งต่อพีเรียดเท่านั้น 

 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*  

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทีย่วบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบิน
ภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ

ตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศ

ญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ



 

 
 

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี ่ยนเวลา

ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษมูีลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพ่ิม 2,000 บาท สำหรับการยื่น

ร้องขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

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

 



 

 
 

เดินทางข้ึนต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

 มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากชำระไมค่รบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล ์

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า

ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 

หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง 

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที ่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA 

FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋ว

เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 



 

 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะ
สั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  



 

 
 

7. รายการนี ้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุ เทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 4 
ขวด 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ใบจองทัวร์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จำนวนห้องพักท่ีใช้ทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหม ู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 
 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

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

 


