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วนัทีห่น่ึง  กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)  

23.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง บรเิวณอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ช ัน้ 3 อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์
สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์(XJ) เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ
รบับตัรโดยสาร (แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเคร ือ่ง) 
**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเคร ือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 
ประตูขึน้เคร ือ่งกอ่นเวลาเคร ือ่งออก 30 นาท ี

วนัทีส่อง สนามบนิฟุคชุมิะ  –  เมอืงนิกโก ้– สะพานชนิเคยีว – ศาลเจา้โทโชกุ - เทศกาลคามาครุะ ณ เมอืงยุนิชงิา
วะ - เมอืงฟุคชุมิะ 

02.10 น. บนิลดัฟ้าสู่เมอืงฟุคุชมิะ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ824 ** ไม่มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง ** 
10.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิฟุคุชมิะ ประเทศญีปุ่่น หลงัจากน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร 

และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เรว็กว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ่
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
จากน้ันเดินทางสู่ นิกโก ้(Nikko) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่ในทิวเขาในจงัหวดัโทชกิ ิอยู่ห่างจากกรุงโตเกยีวไปทางทศิ
เหนือประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมืองท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่นและชาวต่างประเทศ มีร ี
สอรท์น ้าพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีง ทวิเขาทางตะวนัตกของเมอืงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาตนิิกโก ้เป็นทีต่ ัง้ของน ้าตก
และเสน้ทางชมทวิทศันท์ีก่ล่าวกนัว่าสวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในญีปุ่่น มชี ือ่เสยีงโด่งดงัในเร ือ่งความสวยงามของวดั และ
ศาลเจา้ต่างๆ ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) น าท่านชม 
สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซงั 
เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น รว่มกบัสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนิกบัสะพานซารฮุาช ิทีย่ามา
นาช ิสะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดงทอดขา้มแม่น ้าไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก 
มีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดบัน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไม  ้โดยมีเสาหินรองรบัน ้าหนัก 
สมยัก่อนสะพานนีใ้ชเ้ฉพาะเจา้นายช ัน้สูง หรอืเช ือ้พระวงศเ์ท่าน้ันในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไม่รวมค่าขา้มสะพาน 
มีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิท่านละ 300 เยน) จากน้ันน าท่านสู่ ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจา้
โทโชกุน้ันก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคญัต่อนิกโกแ้ละต่อญีปุ่่นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาว่า อเิอยาสุ ซ ึง่
เป็นโชกุนทีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่น รวมถงึทีน่ี่ยงัมกีารอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอื โตโยโตม ิ
ฮเิดโยช ิไดเมียวคนส าคญั และมินาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ีจ่ดัตัง้รฐับาลทหาร มาสถติ ณ ทีแ่ห่งนีด้ว้ย ศาลเจา้นิกโก ้
โทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลกจากองกรณย์ูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มีแผ่นหนิจารกึตวัอกัษรว่า โทโชกุ และ
โทรอิิ หินขนาดใหญ่มหึมาตัง้อยู่ เป็นจุดรบัพลงัที่มีประวตัิศาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มี
ประติมากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้เจดียห์า้ช ัน้สีสนัสวยงาม มีความสูงถึง 36 เมตร ที่ใตห้ลงัคาช ัน้แรกจะมี
ประติมากรรมสิบสองราศี หรอืจะเป็นประติมากรรมลิงสามตวัที่แสดงความหมายว่าไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ไม่ดี 
นอกจากนีย้งัประติมากรรมแมวนอน ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาตขิองญีปุ่่น อยู่ทีป่ระตูซากาชติะมง ซึง่แมว
นอนน้ันสือ่ถงึสนัตภิาพน่ันเอง จากน้ันน าท่านขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฟูตะระซงั (Futarasan Shrine) ไม่ใช่
แต่ดา้นความรกัแบบหนุ่มสาวเท่าน้ัน ทัง้ดา้นครอบครวัหรอืเพือ่นก็สามารถขอความรกั ณ ศาลเจา้แห่งนีไ้ด ้ภายใน
ศาลเจา้จะมีสถานทีท่ีจ่ะท าใหโ้ชคดดีา้นความรกัอยู่มากมาย เชน่ "จุดปาหวัใจขอใหส้มหวงัดา้นความรกั" เมือ่ปา
แผ่นรูปหวัใจไปทีเ่สาแห่งความรกั ยิง่ใกลเ้สาแห่งความรกัเท่าไหร ่ก็ดูเหมือนค าขอจะยิง่ใกลค้วามจรงิ นอกจากจะมี
ช ือ่เสยีงดา้นขอความรกัแลว้น้ัน ศาลเจา้แห่งนีย้งัมผูีค้นนิยมมาขอพรดา้นโชคลาภอกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บ่าย  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุคุชมิะ (Fukushima) เมืองทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญีปุ่่น ตัง้อยู่

ทีภู่มิภาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภเูขา ทะเลสาบ สถานทีช่มซากุระ และ
ใบไมเ้ปลีย่นส ีน าท่านเดนิทางสู่ แม่น ้าคนันงจ ิ(KannonJi River) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) จุด
ชมซากุระเลือ่งช ือ่ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้โซเมโยชโินะซากุระ และชดิาเระซากุระ ทีต่ ัง้ขนาบแม่น ้าคนันงจกิว่า 1 กโิลเมตร
เป็นอุโมงคย์าว ในชว่งทีด่อกซากุระบานสะพร ัง่จะท าใหดู้ยอ้มสแีม่น ้ากลายเป็นสชีมพูระเร ือ่ และในเวลากลางคนืจะมี
การแสดงไฟประดบัหลากสทีีช่ว่ยเพิม่เสน่หข์องดอกซากุระในยามค ่าคนือกีดว้ย เดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  



 จากน้ันใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่น ้าแรอ่อนเซน็ธรรมชาต ิ เช ือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

วนัทีส่าม หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ – พพิธิภณัฑโ์คเคช ิ – เมอืงเซน็ได – ดวิตีฟ้ร ี - ท่าเรอืชโิกมะ – ล่องเรอื
อา่วมตัสชึมิะ – วดัโกไดโดะ วดัซูอกินัจ ิ-  วดัเอนสอึนิ - ชอ้ปป้ิงถนนคลสิโรด้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสุนัขจิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune 
mura หรอื Zao Kitsune mura) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 
ชม.) มีอาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิง้จอก
หลายหลายสายพนัธุห์ลากสี ที่ญี่ปุ่นน้ันเช ือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้่งสาร
ของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ที่น่ีแบ่ง
ออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยู่ในกรง มีทัง้ แพะ แกะ กระต่าย มา้ 
สุนัขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทีม่จีิง้จอกเดนิไปมา 
อสิระใหท่้านชมความน่ารกั ขนฟูตวันุ่มของสุนัขจิง้จอกตามอธัยาศยั  
ขอ้ควรระวงั เน่ืองจากสุนัขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แต่บางตวัยงัมีสญัชาตญิาณเดมิอยู่ ดงัน้ัน ควรปฏบิตัติาม
คู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจา้หนา้ที่ของหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเครง่ครดั และหากตอ้งการถ่ายรูปหรอืสมัผสัตวัสุนัข
จิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที ่หรอือยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัของตวันักท่องเทีย่วเอง  
น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์คเคชิ (Kokeshi Museum) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงตุก๊ตาโคชิ
จากจงัหวดัต่างๆ ทั่วภูมิภาคโทโฮคุ ซึง่แต่ละตวัจะมีรูปทรงและการ
ออกแบบทีแ่ตกต่างกนั โดยมตี านานอยู่ว่า คู่สามภีรรยาคู่หน่ึงสูญเสยี
ลูกสาวไป จงึสรา้งตุก๊ตาโคเคชขิึน้มาเพือ่เป็นตวัแทนของลูกสาวของ
ตวัเอง ดงัน้ัน ญีปุ่่นเช ือ่ว่าจงึเป็นเคร ือ่งราง ชว่ยปกป้องบา้นจากไฟ
ไหม ้ใชข้บัไล่ภูตผี และชว่ยบนัดาลใหพ้ืชผลอุดมสมบูรณ ์ภายใน
พิพิธภณัฑ ์ตุก๊ตาโคเคช ิมีเอกลักษณท์ี่บ่งบอกถึงประเทศญี่ปุ่น 
ปัจจบุนันิยมซือ้ไปเป็นของฝาก หรอืเก็บเป็นของทีร่ะลกึ ท่านสามารถเลอืกซือ้หาหรอืจะทดลองวาดตุก๊ตาเองไดต้าม
อธัยาศยั (การวาดตุก๊ตามคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร)์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
บ่าย เดนิทางสู่ เมอืงเซน็ได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่

ทีสุ่ดของภูมิภาคโทโฮคุ ไดร้บัฉายาว่า เมืองแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไม ้
ใหญ่รม่ร ืน่ เซนไดมีสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัหลากหลายทัง้ปราสาท วดัวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง 
และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อกีมากมาย 
จากน้ันน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท่้านเลือกซือ้สินคา้ปลอดภาษี ทัง้เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ 
ตามอธัยาศยั เดนิทางสู่ ท่าเรอืชโิกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  เพือ่
ล่องเรอืเฟอรร ีเ่พือ่ชม อ่าวมตัซชึมิะ (Matsushima Bay) ทีต่ิดอนัดบั 1 ใน 3 วิวทีส่วยงามทีสุ่ดของประเทศ
ญีปุ่่น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะหนิเล็กๆ กระจายตวักนัมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆ นีย้งั
มีตน้สนญีปุ่่นขึน้อยู่ดว้ย ท าใหเ้กดิภาพทีแ่ปลกตา ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30 นาที จากน้ันเดนิทางสู่ วดัโกได
โดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกบัท่าเรอืมตัสชึมิะ เน่ืองจากตัง้อยู่ในต าแหน่งที่

โดดเด่น ท าใหว้ดัแห่งนี้กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมัตสึชมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆท์ีก่่อตัง้วดัซอูิกนัจ ิโดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนไดช้มทุกๆ 33 ปี 
ใกล ้ๆ  กนั อิสระใหท่้านชม วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) เป็นวดัเซนที่มีช ือ่เสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ 
ภายในอาคารมีการลงรกัปิดทอง และเพน้ทส์ีประตูบานเลือ่นไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตัง้คร ัง้แรกในปี 828 เดิมเป็นวดั
นิกายเทนได และไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นวดัเซนในชว่งสมยัคามาคูระ วดัแห่งนีไ้ดส้ะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติ
ของเมืองมตัสชึมิะไดเ้ป็นอย่างด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ า้
ต่างๆ ทีอ่ดตีเคยเป็นสถานทีท่ าสมาธ ิปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรูปป้ันต่างๆ (ไม่รวมค่าเขา้ชม) ใกล ้ๆ  กนัท่านสามารถเขา้
ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วดัแห่งนีรู้จ้กัคุน้เคยกนัในชือ่ วดัแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบ
ตะวนัตกทีว่่ากนัว่าเก่าแก่ทีสุ่ดในญีปุ่่นเอาไวด้า้นในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วดัสรา้งขึน้ในปี 
1646 เพือ่ไวทุ้กขแ์ละบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายุเพยีง 19 ปี ทางเขา้วดัมีสวน



มอสและหนิตัง้อยู่ และดา้นหลงัวดัเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรบัน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพืน้ทีว่ดัเป็นทีต่ ัง้ของหลุมฝังศพ และ
รปูป้ันของขนุนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองคร์กัษผู์ภ้กัดทีีป่ลดิชพีตายตามไป (ไม่รวมค่าเขา้ชม)   
จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองเซ็นได น าท่านชม ซากปราสาทเซน็ได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรบั
ป้องกนัเมอืง ปราสาทแห่งนีล้อ้มรอบไปดว้ยแม่น า้ ภเูขา และป่า ซึง่ยงัคงอุดมสมบูรณต์ามธรรมชาต ิแมปั้จจบุนัเหลอื
เพียงเศษซาก แต่ก าแพงหินและประตูน้ันไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่อกีคร ัง้ จากท าเลทีต่ ัง้ของบรเิวณปราสาท ท่าน
สามารถมองเห็นววิทวิทศันท์ีง่ดงามของเมอืงเซนไดได ้จากน้ันอสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ถนนสายชอ็ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมือง มีสนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่
หรอืฟาสตฟู้์ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดบัไฮเอนด ์อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ี ่ หมู่บา้นโออจุ ิจูค ุ- เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน็ - ออนเซน็เทา้ ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคาม–ิ หน้าผาโทโนะ
เฮทสรึ ิ-  เมอืงไอสุ – ปราสาทสรุึงะ - ทะเลสาบอนิะวะชโิระ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) เป็นเมืองตากอากาศ
ออนเซนเล็กๆ ทีม่ีช ือ่เสยีงของจงัหวดัฟูกุชมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกบั สถานีรถไฟยูโนคาม ิ
ออนเซน็ Yunokami Onsen Station โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นทีม่ีอาคารสถานีท าจาก
หลงัคาแบบญีปุ่่นโบราณ อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอธัยาศยั ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานี
แห่งนี้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บา้น
โบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่นโบราณทีมุ่งหลงัคา
ทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 
หลงั ในอดตีสมยัเอโดะ การคมนาคมยงัไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมอืนแหล่งทีพ่กั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกั
ทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิคูุ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรกัษส์ิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจบุนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัใน
โออุจ ิจูคุไดร้บัการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่กัแบบ
ญีปุ่่นเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนีก้ว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
บ่าย เดินทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หน้าผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เป็นความ

สวยงามที่ธรรมชาติสรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ถูกกดัเซาะโดยน ้าที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกรอ่นเป็น
เวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทศันท์ีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา 
และดว้ยรูปรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีดู่คลา้ยกบัเจดีย ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสึร ิหรอื หนา้ผารูปเจดีย ์
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองทีเ่ต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรอืตวั
เมอืงทีย่งัคงสมัผสัไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมยัโบราณ นอกจากนีไ้อสุยงัมมีนตเ์สน่หเ์ร ือ่งของออนเซน็ อกีดว้ยน าท่าน
สู่ ปราสาทสรุึงะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเพยีง
แห่งเดียวที่ยงัคงเอกลกัษณด์ัง้เดิมของญีปุ่่นไว ้ปราสาทหลงัคาสีแดงอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมืองไอสุวาคามทัซ ึ
ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามทัซ ึเดมิมีช ือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรบั
จากปราสาท 7 ช ัน้ เหลือเพียง 5 ช ัน้เท่าน้ัน ปราสาทแห่งนีถ้ือเป็นอนุสรณส์ถานทีย่งัทิง้รอ่งรอยของเหล่านักรบ
ซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญี่ปุ่นทีไ่ดเ้ลือกปลิดชพีตวัเองลง ณ สถานที่นี ้น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ 
(Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่น  
เกดิขึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟ มีแรธ่าตุกรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสีิง่ชวิติใดๆ อาศยัอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่ง
นี้จึงมีความใสจนไดร้บัฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรอื เทนเคียวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดือนพฤศจิ
กายนถงึเดอืนเมษายนจะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศยักนัอยู่มากมาย  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
 ทีพ่กั MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

จากน้ันใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการ แช่น ้าแรอ่อนเซน็ธรรมชาต ิเช ือ่ว่าถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 



วนัทีห่า้ สนามบนิฟุคชุมิะ – สนามบนิ ดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
  สมควรเวลาเดนิทางสู่ สนามบนิฟุคชุมิะ  
11.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบินที ่XJ 825 ** ไม่มอีาหารบรกิารบน

เครือ่ง ** 
16.55 น.     เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

อตัราคา่บรกิารและเง่ือนไข 
 

 

ไม่รบัจอยแลนด ์
BUSINESS CLASS เพิม่ 15,000 บาท มเีพยีง 9 ทีน่ั่งตอ่พเีรยีดเท่านัน้ 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ กรุณาจองเทีย่วบนิของสายการบนิแอรเ์อเชยีเท่านัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์ 
กรุณาแจง้พนกังานขายล่วงหน้ากอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็น
ตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 
ช ัว่โมง มิอาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนั  
✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  
✓ โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
× ค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วี

ซา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั) 
× หากในภายหลงัทางรฐับาลญีปุ่่นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรบัการยืน่รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ันๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ คา่ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

 

FT-FKS XJ03A   เทีย่วฟิน บนิตรง Fukushima Fall in Love 5 วนั 3 คนืโดย-XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2-3ท่าน 
เดก็อายุไม่เกนิ12ปีไม่เสรมิ

เตยีง 
พกัเดีย่ว 

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 25,888.- 25,888.- 8,900.- 

05-09 เมษายน 2563 25,888.- 25,888.- 8,900.- 

12-16 เมษายน 2563 35,888.- 35,888.- 8,900.- 

19-23 เมษายน 2563 25,888.- 25,888.- 8,900.- 



เดนิทางขึน้ต า่ 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน   

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้

แลว้ 
• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนักงานขายมาทางอเีมล ์
• ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการเดินทาง

ท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิ
ทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หาก
ไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่ีการการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
ขอสงวนสทิธิไ์ม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ทัง้มดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น

ตน้ 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มีประวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน
ลูกคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
5. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิัทแลว้ ทางบรษิัทจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  



7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร ือ่งหอ้งพกัเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอดบุหร ีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัอย่างน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะน้ันบรษิทัไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ
ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดั
หอ้งใหเ้ป็นแบบแยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่มคี่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่น หรอื วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอบความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1 ขวดต่อคนต่อวนั เร ิม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทางถงึวนัที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพิม่

เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆเป็น
หลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 


