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วนัที่หน่ึง  กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)  

23.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 3 อาคาร 1 เคานเ์ตอรส์ายการบิน แอรเ์อเชีย 

เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร (แนะน าใหโ้หลดของที่ไม่

จ าเป็นลงใตท้อ้งเครื่อง) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อน

เวลาเครื่องออก 30 นาท ี

วนัที่สอง สนามบนิฟคุุชิมะ  –  เมืองนิกโก ้– สะพานชินเคยีว – ศาลเจา้โทโชกุ – น ้ าตกเคกอน - เมืองฟคุุชิมะ 

02.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืงฟุคุชมิะ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที่ยวบนิที่ XJ824 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง ** 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินฟคุุชิมะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากน าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ย

แลว้ (เวลาที่ญ่ีปุ่ น เร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! 

ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั*** แลว้น าท่าน

เดนิทางสู่ จากนัน้เดนิทางสู่ นิกโก ้(Nikko) เป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ในทวิเขาในจงัหวดัโทชิก ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทศิเหนือประมาณ 

140 กิโลเมตร เป็นเมอืงท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างประเทศ มรีีสอรท์น า้พุรอ้นที่มชีื่อเสียง ทิวเขา

ทางตะวนัตกของเมอืงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาตินิกโก เป็นที่ต ัง้ของน า้ตกและเสน้ทางชมทวิทศันท์ี่กลา่วกนัว่าสวยงามที่สุดแห่ง

หนึ่งในญี่ปุ่ นมชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรื่องความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆที่ ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(1) 

บ่าย น าท่านชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซงั เป็น 1 ใน 3 

ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น ร่วมกบัสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกบัสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ  สะพานชินเคียวเป็น

สะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แมน่ า้ไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูง

จากระดบัน า้ประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมเีสาหินรองรบัน า้หนกั สมยัก่อนสะพานนี้ ใชเ้ฉพาะเจา้นายช ัน้สูงหรือเชื้อพระวงศ์

เท่านัน้ในการขา้มแม่น า้ไดยะ (ไม่รวมค่าขา้มสะพาน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่านละ 300 เยน) จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจา้โทโชก ุ

(Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกุนัน้ก็เป็นศาลเจา้ที่มคีวามส าคญัต่อนิกโกแ้ละต่อญี่ปุ่ นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาว่า อิ

เอยาสุ ซึ่งเป็นโชกุนที่มคีวามส าคญัต่อประวตัิศาสตรญ์ี่ปุ่ น รวมถงึที่นี่ยงั มกีารอญัเชญิดวงวิญญาณอีกสองดวงคือโตโยโตมิ ฮิเดโยช ิ

ไดเมยีวคนส าคญั และมนิาโมโตะ โยริโตโมะ ผูท้ี่จดัตัง้รฐับาลทหาร มาสถิตย ์ณ ที่แห่งนี้ดว้ย ศาลเจา้นิกโกโ้ทโชกุ ไดร้บัการรบัรอง

เป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บริเวณทางเขา้มแีผ่นหนิจารึกตวัอกัษรว่า โทโชกุและโทริอิ หินขนาดใหญ่มหึมาตัง้อยู่ เป็นจุดรบั

พลงัที่มปีระวตัิศาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระติมากรรมสวยงามจ านวนมาก ท ัง้ เจดียห์า้ช ัน้ สีสนัสวยงาม มี

ความสูงถงึ 36 เมตร ที่ใตห้ลงัคาช ัน้แรกจะมปีระติมากรรมสบิสองราศี หรือจะเป็น ประติมากรรมลงิสามตวั ที่แสดงความหมายว่าไม่ดู 

ไมพู่ด ไมฟ่งัสิ่งที่ไมด่ ีนอกจากนี้ยงัประติมากรรม แมวนอน ที่ถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบตัิแห่งชาติของญี่ปุ่ น อยู่ที่ประตูซากาชิตะมง ซึ่ง

แมวนอนนัน้สื่อถงึ สนัติภาพ นัน่เองน าท่านเดนิทางสู่ น ้ าตกเคกอน (Kegon Waterfall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 35 นาท)ี  ตัง้อยู่ที่
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ทะเลสาบชูเซน็จิ ต ัใ้นอุทยานแห่งชาตินิกโก ้มคีวามสูงอยู่ที่ 97 เมตร เป็นหน่ึงในสามของน า้ตกที่สวยสุดในประเทศญี่ปุ่ น อีกสองแห่ง 

ไดแ้ก่ น า้ตกฟุคุโรดะและน า้ตกนะช ิและในปี ค.ศ. 1927 น า้ตกเคกอนไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นหนึ่งใน แปดทิวทศัน ์ที่แสดงถึงความ

เป็นประเทศญี่ปุ่ นและวฒันธรรมในยุคโชวะที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งรวมท ัง้ไดร้บัการกลา่วว่าเป็นน า้ตกที่มชีื่อเสยีงที่สุดของเมอืงนิกโก ้จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟคุุชิมะ (Fukushima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ช ัว่โมง) เมอืงที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ

ญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ที่ภูมภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงามมากมาย ไมว่่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไม ้

เปลีย่นส ี  

 

 

 

 

 

 

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

วนัที่สาม ลานสกี อาดะตาระ สก ีรีสอรท์ - หมู่บา้นสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พพิธิภณัฑโ์คเคชิ - เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี - ทา่เรือชิโกมะ  

ลอ่งเรืออา่วมตัสึชิมะ – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ - ชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2)   

น าท่าน สมัผสัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ลานสก ีอาดะตาระ สก ีรีสอรท์ (Adatara Ski Resort) ตัง้อยู่บนเทือกเขาอาดะตาระ 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อิสระใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์การเล่นสนุกกบักิจจกรรมของฤดูหนาว อย่างเช่น การเล่น

กระดานเลือ่นที่ไถตวัลงมาบนเนินเขา หรือ การเลน่ห่วงยางเลือ่น เป็นตน้  อิสระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการและดื่มด า่กบัทศันียภาพที่

ถูกปกคลุมดว้ยหมิะสขีาวโพลน ตามอธัยาศยั (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์และชุดส าหรบัเล่นกจิกรรมต่างๆ และส าหรบัโปรแกรม

ลานสกอีาจมีการปรบัเปลี่ยนไปเล่นที่ลานสานสกอีื่น หรือปรบัไปโปรแกรมอื่นได ้ท ัง้น้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) น าท่านเดินทางสู่ 

หมู่บา้นสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชม.) มอีาณาบริเวณถึง 

18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนกัจิ้งจอกหลายหลายสายพนัธ ์หลากส ีที่ญี่ปุ่ นนัน้เชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผูส่้งสารของ Inari Okami เทพ

เจา้ชินโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ที่นี่แบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสตัวท์ี่อยู่ในกรง มที ัง้ แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนขัจิ้ งจอก ซึ่ง

สามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดที่มจีิ้งจอกเดนิไปมา อิสระใหท้่านชมความน่ารกั ขนฟูตวันุ่มของสุนขัจิ้งจอกตามอธัยาศยั ขอ้ควรระวงั 

เนื่องจากสุนขัจิ้งจอกถงึจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตวัยงัมสีญัชาติญาณเดมิอยู่ ดงันัน้ ควรปฏิบตัิตามคู่มอืการท่องเที่ยวที่ทางเจา้หนา้ที่

ของหมูบ่า้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครดั และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสมัผสัตวัสุนขัจิ้งจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่หรืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ที่ทุก

ครัง้ ท ัง้นี้ เพื่อความปลอดภยัของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(3) 
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บ่าย น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑโ์คเคชิ (Kokeshi Museum) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงตุ๊กตาโคชิ จาก

จงัหวดัต่างๆ ท ัว่ภูมภิาคโทโฮคุ ซึ่งแต่ละตวัจะมรูีปทรงและการออกแบบที่แตกต่างกนั โดยมตี านานอยู่ว่า คู่สามภีรรยาคู่หนึ่งสูญเสีย

ลูกสาวไป จึงสรา้งตุก๊ตาโคเคชขิึ้นมาเพื่อเป็นตวัแทนของลูกสาวของตวัเอง ดงันัน้ ญี่ปุ่ นเชื่อว่าจึงเป็นเครื่องราง ช่วยปกป้องบา้นจากไฟ

ไหม ้ใชข้บัไล่ภูตผี และช่วยบนัดาลใหพ้ืชผลอุดมสมบูรณ์ ภายในพิพิธภณัฑ ์ตุ๊กตาโคเคชิ มเีอกลกัษณ์ที่บ่งบอกถึงประเทศญี่ปุ่ น 

ปจัจุบนันิยมซื้อไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของที่ระลกึ ท่านสามารถเลอืกซื้อหาหรือจะทดลองวาดตุก๊ตาเองไดต้ามอธัยาศยั (การวาด

ตุก๊ตามีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร)์เดนิทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมิยาง ิและยงัเป็นเมอืง

ที่มคีวามเจริญและมขีนาดใหญ่ที่สุดของภูมภิาคโทโฮคุ ไดร้บัฉายาว่า เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งท ัว่เมอืงที่เต็มไป

ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมสีถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญัหลากหลายท ัง้ปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรา้นคา้

รา้นอาหารต่างๆ อีกมากมาย อิสระชอ้ปป้ิง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหท้่านเลอืกซื้อสินคา้ปลอดภาษี ท ัง้ เสื้อผา้ น า้หอม ต่างๆ ตาม

อธัยาศยั เดินทางสู่ ท่าเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม 

อา่วมตัซึชิมะ (Matsushima Bay) ที่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ววิที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปดว้ย

เกาะหนิเลก็ๆกระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเลก็ๆนี้ยงัมตีน้สนญี่ปุ่ นขึ้นอยู่ดว้ยท าใหเ้กิดภาพที่แปลกตา ใชเ้วลาล่องเรือ

ประมาณ 30 นาท ีจากนัน้ วดัโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเลก็บนเกาะติดกบัท่าเรือมตัสชึมิะ เนื่องจาก ตัง้อยู่

ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งนี้กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมตัสชึมิะ ถูกสรา้งขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดษิฐานของพระพุทธรูป 5 

องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท์ี่ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ โดยรูปปัน้จะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทุกๆ 33 ปี ใกล ้ๆ กนั อิสระใหท้่านชม วดัซูอิ

กนัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนที่มชีื่อเสยีงที่สุดในภูมภิาคโทโฮคุ ภายในอาคารมกีารลงรกัปิดทองและเพน้ทส์ปีระตูบานเลือ่นไว ้

อย่างสวยงาม ก่อตัง้คร ัง้แรกในปี 828 เดิมเป็นวดันิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในช่วงสมยัคามาคูระ วดัแห่งนี้ ได ้

สะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมอืงมตัสชึมิะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซี

ดาร ์และถ า้ต่างๆที่ อดีตเคยเป็นสถานที่ท  าสมาธิ ปจัจุบนัเต็มไปดว้ยรูปปัน้ต่างๆ ไม่ไกลกนันกั (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ใกล ้ๆ กนัท่าน

สามารถเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วดัแห่งนี้ รูจ้กัคุน้เคยกนัในชื่อ วดัแห่งกุหลาบ มกีารวาดรูปดอกกุหลาบตะวนัตกที่ว่า

กนัว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป  วดัสรา้งขึ้นในปี 1646 เพื่อไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ 

Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วดัมสีวนมอสและหินตัง้อยู่ และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซี

ดารส์  าหรบันัง่ท  าสมาธิ บริเวณพื้นที่วดัเป็นที่ต ัง้ของหลุมฝงัศพ และรูปปัน้ของขนุนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์กัษผู์ภ้กัดทีี่

ปลดิชพีตายตามไป (ไม่รวมค่าเขา้ชม) เดนิทาง  กลบัสู่เมอืงเซนได จากนัน้อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาท)ี ถนนสายชอ็ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิ่นหรือฟาสตฟู้์ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  

ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

วนัที่สี ่ ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บา้นโออจุ ิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเทา้ ณ สถานีรถไฟ ยู

โนะคามิ– หนา้ผาโทโนะเฮทสรึิ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสรุึงะ (ดา้นนอก) - ทะเลสาบอนิะวะชิโระ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4)  

จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) สรา้งขึ้นในปี 1600 

โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึ้นส าหรบัป้องกนัเมอืง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น า้ ภูเขาและป่าซึ่งยงัคงอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติ แมป้จัจุบนัเหลอืเพียงเศษซาก แต่ก าแพงหินและ

ประตูนัน้ไดร้บัการบูรณะขึ้นใหม่อีกครัง้ จากท าเลที่ต ัง้ของบริเวณปราสาท 

ท่านสามารถมองเหน็ววิทวิทศันท์ี่งดงามของเมอืงเซนไดได  ้จากนัน้น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเลก็ๆ ที่มชีื่อเสยีงของจงัหวดัฟูกุชมิะ ที่เดนิทาง

ไดค่้อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น 

Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญี่ปุ่ น

ที่มอีาคารสถานีท  าจากหลงัคาแบบญี่ปุ่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์ อิสระใหท้่าน

เพลดิเพลนิกบัการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแห่งนี้  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโออุจิ จูคุ (Ouchi 

Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมอืงส าคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้น

ชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มงุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกนัสองฝัง่กิน

ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั 

ในอดตีสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแห่งนี้ เป็นเสมอืน

แหลง่ที่พกั ต ัง้ขนาบขา้งถนนหลกัที่มชีื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเสน้นี้ เคยเป็น

เสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุ

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นเขตอนุรกัษส์ิ่งปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งใน

ปจัจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุจิ จูคุไดร้ ับการบูรณะใหม่ จน

กลายเป็นรา้นขายของที่ระลกึ รา้นคา้ขายสินคา้พื้นเมอืง รา้นอาหารและที่พกัแบบญี่ปุ่ นเพื่อดึงดูดนกัท่องเที่ยว ปจัจุบนัมนีกัท่องมา

เยี่ยมชมหมูบ่า้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี   

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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บ่าย  เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสรา้งขึ้น โดย

หนา้ผาริมแมน่ า้โอคาวะนี้ ถูกกดัเซาะโดยน า้ที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อน

เป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทศันท์ี่สวยงาม ชื่อ โทโนะ

เฮทสรึิ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตา

ของหนา้ผาชนัๆ ที่ดูคลา้ยกบัเจดยี ์จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสรึิ หรือ 

หนา้ผารูปเจดยี ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมอืงที่

เต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตวัเมอืงที่ยงัคง

สมัผสัไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมยัโบราณ นอกจากนี้ ไอสุยงัมมีนตเ์สน่หเ์รื่องของออนเซ็น อีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปหนา้ ปราสาทสึรุงะ 

(Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยงัคงเอกลกัษณ์ด ัง้เดิมของ

ญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลงัคาสีเเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมอืงไอ สุวาคามทัซึ ต ัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซึ เดิมมชีื่อว่า 

ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกิดแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาท

เสยีหายหนกัและไดม้กีารบูรณะและปรบัจากปราสาท 7 ช ัน้ เหลอืเพยีง 5 ช ัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานที่

ยงัทิ้งร่องรอยของเหลา่นกัรบซามไูรกลุม่สุดทา้ยในญี่ปุ่ น ที่ไดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานที่นี้  **ราคาน้ีไม่รวมค่าเขา้ปราสาท หาก

ลูกคา้สนใจเขา้ชมดา้นใน มีค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมท่านละ 410 เยน**  น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ น  เกิดขึ้นจากการระเบดิของภูเขาไฟ มแีร่ธาตุกรดเจือ

ปนอยู่ จึงไมม่สีิ่งชวิติใดๆ อาศยัอยู่ใตน้ า้ได ้น า้ในทะเลสาบแห่งนี้จึงมคีวามใสจนไดร้บัฉายาว่า ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรือ เทน

เคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดอืนพฤศจิกายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยูมากมาย 

เยน็  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น ้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ

หมนุเวยีนโลหติดขีึ้น 

วนัที่หา้ สนามบนิฟคุุชิมะ - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

  สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบินฟคุุชิมะ  

11.45 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) เที่ยวบนิที่ XJ 825 ** ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง ** 

16.55 น.     เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

**************************************************** 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไข 

  

ไมร่บัจอยแลนด ์

BUSINESS CLASS เพิม่ 15,000 บาท มเีพยีง 9 ทีน่ ัง่ตอ่พเีรยีดเทา่น ัน้ 

*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอรเ์อเซียเท่าน้ัน*  

** ทัง้น้ีหากสายการบินไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที่ยวบินลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผิดชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบิน

เครือเดียวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนักงานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซื้อต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก ์

และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลา

ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

FT-FKS XJ01A   เที่ยวฟิน บินตรง ฟคุชิุมะ  นิกโก ้เซนได 5 วนั 3 คืน โดย-XJ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2-3ท่าน เด็กอายไุม่เกนิ12ปีไม่เสริมเตียง พกัเดี่ยว 

08-12 มีนาคม 2563  21,888.- 21,888.- 8,900.- 

15-19 มีนาคม 2563  22,888.- 22,888.- 8,900.- 

22-26 มีนาคม 2563  22,888.- 22,888.- 8,900.- 

22-26 มีนาคม 2563  22,888.- 22,888.- 8,900.- 
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 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี า้มนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมที่พกัตามที่ระบุ หรือเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่มไิด ้

ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศ

ญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์  านกัระยะส ัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซ่ีาตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการยื่นรอ้งขอวซ่ีา 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี า้หนกัเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษนี า้มนั ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

เดินทางขึ้นต า่ 34 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรา

ยนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดย

ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงนิ   

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบริษทัขอสงวน

สทิธิ์ในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลอื ช าระก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่  าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตดัที่น ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 
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 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะท ัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางอเีมล ์

 สง่รายช่ือส ารองที่นัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด , 

วนัที่ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุป๊ที่มีการการนัตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรง หรือโดยการผ่ านตวัแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบิน พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธ์ิ ไม่มีการคืน

เงนิทุกกรณี ทัง้มดัจ า หรือค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเที่ยวบินน้ันๆ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะส ัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกนิ 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบตัิการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 

2. สิ่งที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบตัิการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ า่กว่า 6 เดอืน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบตัิการพ านกัระยะส ัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไมม่ปีระวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัิที่จะถูก

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
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2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยั

ธรรมชาติ, การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความ

ประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด  

7. รายการนี้ เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรม

จดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที่เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่น

หอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง มฉิะนัน้บริษทัฯไม่

สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิ้นแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของผูจ้ ัดก ากบั

เท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการ

ตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ 

แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไมค่่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ป ป้ิง

แต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ต อ้งเร่ง

รีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเริ่มในวนัที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์

และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นเวลา

ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 


