
#15663 ทัวรญ่ีปุน เซนได 6 วัน 4 คืน กําแพงหิมะซาโอะเอโค
ไลน ชมซากุระหมูบานโบราณคาคุโนะดาเตะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน เซนได หนาผาโทโนะเฮทสิริ ยูโนคามิออนเซ็น หมูบานโออุจิจูคุ ปราสาท
อาโอบะ ลองเรืออาวมัตสึชิมะ วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน หมูบานเอะสะชิ
ฟูจิวาระ กินซังออนเซ็น พิพิธภัณฑโคเคชิ ปราสาทสึรุงะ ทะเลสาบอินะวะชิโระ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานฟุกุชิมะ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานปี) - ยูโนคามิ ออนเซ็น
- หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - เซนได   

Hotel Route Inn
Sendai Higashi
หรือเทียบเทา

3 ซากปราสาทอาโอบะ - ลองเรืออาวมัตสึชิมา - ศาลโกะไดโดะ - วัดซุยกันจิ - วัดเอ็น
ทสึอิน - ดิวต้ีฟรี - หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ - อิวาเตะ   

Shizukuishi Prince
Hotel หรือเทียบเทา

4 ยานซามูไรคาคุโนะดาเตะ - หมูบานออนเซ็นกินซัง - เซนได - ยานอิจิบังโจ (ถนนค
ลิสโรด)   

Hotel Route Inn
Sendai Higashi
หรือเทียบเทา

5 ถนนกําแพงหิมะซาโอะ เอโค ไลน - พิพิธภัณฑตุกตาไมโคเคชิ - ฟุกุชิมะ - ไอสุวา
คามัสสึ - ปราสาทซึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ออนเซ็น   

Mukaitaki Ryokan
Fukushima หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานฟุกุชิมะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 เม.ย. 65 - 13 เม.ย. 65 ฿33,888 ฿33,888 ฿33,888 ฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานฟุกุชิมะ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป) -
ยูโนคามิ ออนเซ็น - หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - เซนได

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23:00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.00 น. เหิรฟาสู เมืองฟุคุชิมะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ824 ราคาไมรวมคาอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินฟุคุชิมะ ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว
(เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

นําทานเดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานปี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็นความ
สวยงามท่ีธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ีไหลผาน กวาจะสึกกรอนเป็นเวลานานเป็นลานปี
จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ท่ี
มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ ท่ีเดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen
Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญ่ีป ุนท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญ่ีป ุนโบราณ

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาท่ีสถานีแหงน้ี

้ ่



จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บานโบราณท่ีอดีตเคยเป็น
เมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปีกอน เป็นบานชาวนาญ่ีป ุนโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสอง
ฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเซ็นได (Sendai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ
และยังเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมีขนาดใหญท่ีสุดของภูมิภาคโทโฮคุ ไดรับฉายาวา เมืองแหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะ
หลายแหงท่ัวเมืองท่ีเต็มไปดวยตนไมใหญรมรื่น

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Route Inn Sendai Higashi หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานฟุกุชิมะ

หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป)

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการจังหวัดฟุกุชิมะและพ้ืนท่ีใกลเคียงของประเทศญ่ีป ุนตอน
กลาง ตั้งอยูในเขตเมืองสุกะงะวะ เปิดใหบริการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม ปี 1993
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานภายในประเทศในตอนแรก กระท่ังมีการใหบริการเสนทางตาง
ประเทศหลังจากอาคารผูโดยสารระหวางประเทศถูกเปิดใชงานในปี 1999

เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ีถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ี
ไหลผานกวาจะสึกกรอนเป็นเวลานานเป็นลานปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม ชื่อ
โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลวาหนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ
ท่ีดูคลายกับเจดีย จึงเป็นท่ีมาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยูโนคามิ ออนเซ็น

หมูบานโบราณโออุจิจูคุ

 บาย

ท่ีน่ีเป็นสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญ่ีป ุนท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญ่ีป ุน
โบราณ อีกท้ังติดกันยังมีจุดออนเซนเทาใหใชบริการไดฟรีระหวางท่ีรอรถไฟดวย ผูโดยสาร
ท่ีมารอรถไฟหรือมาเดินเลนจะชอบมาน่ังแชเทากันท่ีน่ี

เป็นหมูบานสไตลญ่ีป ุนท่ีมีบานแบบมุงหลัง ปัจจุบันยังคงรักษาไวเป็นอยางดี และมีการ
ดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่
โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากน้ียังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิจูคุ นักทองเท่ียว
สามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดไดตามอัธยาศัย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ซากปราสาทอาโอบะ - ลองเรืออาวมัตสึชิมา - ศาลโกะไดโดะ -
วัดซุยกันจิ - วัดเอ็นทสึอิน - ดิวตี้ฟรี - หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ
- อิวาเตะ

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

เซนได
เป็นเมืองใหญเมืองหน่ึงในภูมิภาคโทโฮคุท่ีมีประชากรกวาลานคนอยูอาศัย ถึงแมวาเซนได
จะเป็นเมืองใหญและทันสมัย แตความกาวหนาในดานตางๆ ของเมืองไดผสมกลมกลืน
กับธรรมชาติอยางไดสมดุล หลายๆแหงในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนใหตองหยุดมอง
เชน ทิวทัศน น้ําใสไหลรินของแมน้ําฮิโระเซะ หรือตนเคยะขิท่ีเขียวชอุมเป็นแนวตลอดสาย
ถนน ความเขียวขจีของแมกไมในเมืองน้ีเองท่ีทําใหเซนไดไดสมญาวาเป็น “เมืองแหง
ตนไม"

 คํ่า  Hotel Route Inn Sendai Higashi หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานชม ซากปราสาทเซ็นได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) สรางขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามวา ดาเตะ
มาซามูเนะ สรางขึ้นสําหรับปองกันเมือง ปราสาทแหงน้ีลอมรอบไปดวยแมน้ํา ภูเขาและปาซ่ึงยังคงอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
แมปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แตกําแพงหินและประตูนั้นไดรับการบูรณะขึ้นใหมอีกครั้ง จากทําเลท่ีตั้งของบริเวณปราสาท ทาน
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีงดงามของเมืองเซนไดได

นําทานเดินทางสู ทาเรือมัตสึชิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพ่ือลองเรือเฟอรรี่เพ่ือชม อาวมัตซึชิมะ
(Matsushima Bay) ท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน (Nihon Sankei) เป็นอาวท่ีเต็มไปดวยเกาะหิน
เล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสนญ่ีป ุนขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพท่ีแปลกตา ใชเวลาลองเรือ
ประมาณ 30 นาที

จากนั้นชม วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือมัตสึชิมะ เน่ืองจาก ตั้งอยูใน
ตําแหนงท่ีโดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเป็นสัญลักษณของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสรางขึ้นในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธ
รูป 5 องค ซ่ึงกอตั้งโดยพระสงฆท่ีกอตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปป้ันจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ปี

ใกลๆกัน อิสระใหทานชม วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมี
การลงรักปิดทองและเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม กอตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และไดถูก
ดัดแปลงใหเป็นวัดเซนในชวงสมัยคามาคูระ

วัดแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะไดเป็นอยางดี โดยบริเวณทางเขาหองโถงใหญสองขางทาง
จะเรียงรายดวยไมสนซีดาร และถํ้าตางๆท่ี อดีตเคยเป็นสถานท่ีทําสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปดวยรูปป้ันตางๆ (ไมรวมคาเขาชม)

ใกลๆกันทานสามารถเขาชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแหงน้ีรูจักคุนเคยกันในชื่อ วัดแหงกุหลาบ มีการวาดรูป
ดอกกุหลาบตะวันตกท่ีวากันวาเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนเอาไวดานในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสรางขึ้นในปี
1646 เพ่ือไวทุกขและบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาท่ีเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเขาวัดมีสวนมอสและหินตั้ง
อยู และดานหลังวัดเป็นปาไมสนซีดารสําหรับน่ังทําสมาธิ (ไมรวมคาเขาชม)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานอิสระชอปป้ิง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ใหทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ท้ัง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย

นําทานสู หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ท่ีน่ีจะเป็น
หมูบานโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตรสมัยเฮอัน เป็นสถานท่ีสําหรับถายภาพยนต ละครทีวี มากกวา 200 เรื่องดวยกัน
นอกจากจะเดินชมบรรยากาศสไตลยอนยุคแลวนั้น

่



ภายในยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เชน การแตงกายเป็นขุนนางสมัยเฮอัน (มีแบบฟรีและเสียเงินเพ่ิมเติม) การแตง
กายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยิงธนู นอกจากน้ียังมีโซนถายภาพแบบ ART 3 มิติ อีกดวย

นําทานเดินทางสูเมืองอิวาเตะ เพ่ือนําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Shizukuishi Prince Hotel หรือเทียบเทา

ซากปราสาทอาโอบะ

ลองเรืออาวมัตสึชิมา

ศาลโกะไดโดะ

วัดซุยกันจิ

วัดเอ็นทสึอิน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นซากปราสาทท่ีถูกสรางขึ้นในปี 1600 โดยเจาเมืองเซนไดชื่อ Date Masamune ใน
ชวง 400 ปี หลังยุคศักดินาถูกตอตานในชวงสมัยเมจิเกิดไฟใหมในปี 1882 และโดน
ระเบิดในปี 1945 จึงทําใหปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกําแพงหินดานนอกและหอรักษา
ความปลอดภัย จากทําเลท่ีตั้งของปราสาทเดิมทําใหสามารถมองเห็นทิวทัศนของเมืองเซน
ไดดานลางท่ีงดงามได

ลองเรือชมความงามรอบอาวมัตสึชิมาอันสวยงาม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง การเล้ียง
หอยนางรม หรือใหอาหารนกนางนวลท่ีบินไปมาตามเรือได

ศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจาถึง 5 องค เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ
สรางดวยไม มีระเบียงท้ังสี่ดาน ท่ีน่ีมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาอยูเสมอไมขาดสายดวยไป
ถึงไดงายและไมเสียคาเขาชม การขามไปศาลเจาจะมีสะพานชวงสั้นๆ 3 ชวง สองชวงกอน
ถึงศาลเจาเรียกวา ซึคาชิบาชิ สรางจากไม เวนชองระหวางไมกระดาน เมื่อเดินขามจะมอง
เห็นพ้ืนน้ําดานลาง มักมีคูรักมาจูงเมื่อขามสะพานเพราะเชื่อวา จะทําใหสานสัมพันธแหง
รักแนบแนนย่ิงขึ้น

เป็นวัดนิกายเซนท่ีประกอบดวยหลังคาใหญคลุมอารามสงฆพ้ืนเป็นไมตัดกับกําแพงขาว
พรอมวิหารท่ีงดงามดวยภาพวาดนกยูง อีกท้ังประตูโอนะริมน (Onarimon) และประตูนะ
คะมน(Nakamon) ถูกสรางในปีค.ศ.1604 โดยคําสั่งของเจาเมือง Date Masamune
และตกแตงอยางวิจิตรแบบสถาปัตยกรรมแหงยุค Azuchi Momoyama ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแหงชาติ Zuiganji (วัดซุยกันจิ) ยังเป็นวัดท่ีสําคัญแหง
หน่ึงในเขตโตโฮคุ และยังเป็นวัดประจําตระกูลดาเตะท่ีปกครองมัตสุชิมา ในชวงคริส
ศตวรรษท่ี 17

เป็นวัดประจําศาสนาพุทธนิกายเซ็นแหงหน่ึง สรางโดยหลานแทๆของเจาเมืองเซ็นไดรุน
แรก ดาเตะ มาซามุเนะ นามวามิทสึมุเนะ เพ่ือใชเป็นสุสานประจําตัว อาคารหลักของวัดน้ี
ชื่อวา คาวาราบุ ตัวอาคารผสมผสานกับสวนญ่ีป ุนบริเวณรอบ ใหบรรยากาศของความสงบ
รมรื่นแบบเซ็นไดเป็นอยางดี ภายในสวนมีบอน้ําสําหรับดอกบัวญ่ีป ุน ตนเมเปิล ตน
ชวนชม และพันธุไมตางๆจากบริเวณทิวเขา ผลัดกันเบงบานอวดโฉมในฤดูกาลตางๆ หลัง
จากผูมาเยือนเขาสักการะศาลเจา เป็นเวลาท่ีเหมาะมากสําหรับเดินชมบรรยากาศโดยรอบ
สวน



วันท่ี 4 หมูบานโบราณคาคุโนะดาเตะ - หมูบานออนเซ็นกินซัง - เซนได -
ยานอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดิวต้ีฟรี

หมูบานเอะสะชิ ฟูจิวาระ

อิวาเตะ

 บาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นพ้ืนท่ีหมูบานเกาแกท่ีตั้งอยูมาตั้งแตศตวรรษท่ี 9 ในพ้ืนท่ีขนาด 20 เฮกตาร ใน
ลักษณะบรรยากาศแบบชุมชนยุคเฮอันท่ีมีเอกลักษณ ซ่ึงมีจุดถายรูปตางๆ ท่ีสวยงาม
หลายๆ มุม ท่ีน่ียังเปนสถานท่ีโปรดของการถายทําภาพยนตรและโทรทัศนหลายๆ เรื่อง
ของญ่ีป ุน นอกจากน้ีนักทองเท่ียยังวสามารถใชการบริเชาชุดกิโมโน แตงกายยอนยุคเดิน
เลนกันในหมูบานได

เป็นจังหวัดหน่ึงของประเทศญ่ีป ุนท่ีตั้งอยูในภูมิภาคโทโฮคุทางฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก อิวา
เตะเป็นท่ีๆ มีความหนาแนนของประชากรตํ่าเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ

 คํ่า  Shizukuishi Prince Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate)

ชม บานซามูไรโบราณท่ีคะคุโนะดาเตะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) คฤหาสนซามูไร หรือ ท่ีเรียกวา บุเคะยะชิกิ
(Bukeyashiki) และบานเรือนของพอคาซ่ึงยังคงไดรับการอนุรักษเป็นอยางดีแมเวลาจะลวงเลยมาราว 400 ปีแลวก็ตาม ทําใหท่ี
น่ีไดรับฉายาวาเป็น เกียวโตนอย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลือบานซามูไรท่ีเปิดใหเขาชมเพียง 6 หลัง นอกจากน้ีมีบริการ
ใหทานสามารถน่ังรถลากชมเมือง อีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทาน เดินเลน ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมูบานออนเซ็นเล็กๆ
กลางหุบเขา ประวัติยาวนานกวา 100 ปี โดยหมูบานน้ีเดิมที เป็นหมูบานเหมืองแรมากอน หลังปิดการทําเหมืองไป ก็กลายมา
เป็นหมูบานออนเซ็นอยางเดียว

ราคาไมรวมคาแชออนเซ็น ราคาอยูท่ี 500-3000 เยน ท้ังน้ีขึ้นอยูสถานท่ีบริการ

เดินทางกลับสู เมืองเซ็นได

้ ้ ้ ่ ่



วันท่ี 5

 หมายเหตุ ราคาไมรวมคาแชออนเซ็น ราคาอยูท่ี 500-3000 เยน ท้ังน้ีขึ้นอยูสถานท่ีบริการ

จากนั้นอิสระชอปป้ิง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถนนสายช็อปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดของเมือง
มีสินคาใหเลือกหลากหลายตั้งแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟ ูด รานคาเฟเกๆ ศูนยเกมส ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮเอนด อิสระ
ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Route Inn Sendai Higashi หรือเทียบเทา

ยานซามูไรคาคุโนะดาเตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีมีชื่อเสียงโดงดังในบานะท่ีเป็นถิ่นฐานของชาวซามูไรและเคยเป็นท่ีตั้งของปราสาทคาคุ
โนะดาเตะ สิ่งของเกาแกมากมายท่ีกระจัดกระจายอยูท่ัวเมืองเป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญ
รุงเรืองของซามูไรในสมัยกอน ในปัจจุบันยังมีบานพักอาศัยอยูประมาณ 80 หลังคาเรือน
ท่ียังคงสถาปัตยกรรมซามูไรแบบด้ังเดิมท่ีเป็นตัวอยางท่ีดีท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ซ่ึงมีบาน
เพียง 6 หลังท่ีเปิดใหผูคนไดเขาไปชมความสวยงามภายในบาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานออนเซ็นกินซัง

เซนได

ยานอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)

 บาย

หมูบานออนเซ็นกินซัง (Ginzan Onsen) เมืองน้ําพุรอนท่ีเงียบสงบในภูเขาของจังหวัด
ยามากาตะ มีชื่อเสียงเป็นอันดับตนๆของญ่ีป ุนวาเป็นเมืองออนเซ็นท่ีสวยงาม เรียกังของ
ท่ีน่ีเป็นสไตลด้ังเดิม ท่ีเป็นคาคารไม 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทําให
รูสึกเหมือนยอนกลับไปในอดีต และยังเป็นสถานท่ีถายทําซีรี่ยดังของญ่ีป ุน โอชิน แลวก็
เป็นหมูบานแรงบันดาลใจของคุณ Hayao Miyazaki ในการเอามาทําเรื่องแอนิเมชั่นดัง
เรื่อง Spirited Away

เป็นเมืองใหญเมืองหน่ึงในภูมิภาคโทโฮคุท่ีมีประชากรกวาลานคนอยูอาศัย ถึงแมวาเซนได
จะเป็นเมืองใหญและทันสมัย แตความกาวหนาในดานตางๆ ของเมืองไดผสมกลมกลืน
กับธรรมชาติอยางไดสมดุล หลายๆแหงในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนใหตองหยุดมอง
เชน ทิวทัศน น้ําใสไหลรินของแมน้ําฮิโระเซะ หรือตนเคยะขิท่ีเขียวชอุมเป็นแนวตลอดสาย
ถนน ความเขียวขจีของแมกไมในเมืองน้ีเองท่ีทําใหเซนไดไดสมญาวาเป็น “เมืองแหง
ตนไม"

เป็นยานชอปป้ิงหลักท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองเซนได ตรงบริเวณสถานีรถไฟเซนไดและสถานี
รถไฟใตดินโอบะ โดริ อิจิบังโจ ยานน้ีถือเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีกวางขวางยาวไปหลายชวงตึก เริ่มตั้งแตอาคาร AER และ Parco ยาวไปจนถึงโคคุบุ
นโช มีท้ังสินคาตางๆ มากมาย รานแบรนดเนม หางสรรพสินคาหลายแหง รานอาหาร
หลากชนิด คาเฟ ไปจนถึงราน 100 เยน

 คํ่า  Hotel Route Inn Sendai Higashi หรือเทียบเทา



ถนนกําแพงหิมะซาโอะ เอโค ไลน - พิพิธภัณฑตุกตาไมโคเคชิ - ฟุ
กุชิมะ - ไอสุวาคามัสสึ - ปราสาทซึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ -
ออนเซ็น

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09:30 น. นําทานเดินทางชม กําแพงหิมะ (Zao Echo Line Snow Wall Walk) ขนาดมหึมา ณ เสนทางสาย ซาโอะ
เอะโชะ (Zao Echo Line) เป็นเสนทางท่ีมุงหนาไปยังปากปลองภูเขาไฟโอคุมะ ณ ภูเขาไฟซาโอะ ซ่ึงโดยปกติจะปิดใหเขาชวง
ฤดูหนาว และเปิดใหใชเสนทางไดปลายเดือนเมษายนของทุกปี

บริเวณลานจอดรถใกลๆ มีบริการลานสกี ขนาดเล็ก ท่ีทาน สามารถเพลิดเพลินกับการเลนถาดเสลด ไดฟรี อิสระใหทานเดิน
ชมกําแพงหิมะ หรือ เลนถาดเสลดตามอัธยาศัย

สําหรับ Zao Echo Line Snow Wall Walk 2020 ปีน้ีจัดขึ้นระหวางวันท่ี 10-14 เมษายน 2563

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑโคเคชิ (Kokeshi Museum) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงตุกตา
โคชิ จากจังหวัดตางๆ ท่ัวภูมิภาคโทโฮคุ ซ่ึงแตละตัวจะมีรูปทรงและการออกแบบท่ีแตกตางกัน โดยมีตํานานอยูวา คูสามีภรรยาคู
หน่ึงสูญเสียลูกสาวไป จึงสรางตุกตาโคเคชิขึ้นมาเพ่ือเป็นตัวแทนของลูกสาวของตัวเอง ดังนั้น ญ่ีป ุนเชื่อวาจึงเป็นเครื่องราง ชวย
ปกปองบานจากไฟไหม ใชขับไลภูตผี และชวยบันดาลใหพืชผลอุดมสมบูรณ

ภายในพิพิธภัณฑ ตุกตาโคเคชิ มีเอกลักษณท่ีบงบอกถึงประเทศญ่ีป ุน ปัจจุบันนิยมซ้ือไปเป็นของฝาก หรือเก็บเป็นของท่ี
ระลึก ทานสามารถเลือกซ้ือหาหรือจะทดลองวาดตุกตาเองไดตามอัธยาศัย

การวาดตุกตามีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมอยูในราคาทัวร

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองฟุคุชิมะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองท่ียังคง
สัมผัสไดถึงกล่ินอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนหเรื่องของออนเซ็น อีกดวย

นําทานสู ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเพียงแหง
เดียวท่ียังคงเอกลักษณด้ังเดิมของญ่ีป ุนไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยูไมไกลจาก
สถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ

ปราสาทแหงน้ี ถือเป็นอนุสรณสถานท่ียังท้ิงรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญ่ีป ุน ท่ีไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง
ณ สถานท่ีน้ี

ราคาน้ีไมรวมคาเขาปราสาท หากลูกคาสนใจเขาชมดานใน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 410 เยน

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญเป็น
อันดับ 4 ของประเทศญ่ีป ุน เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแรธาตุกรดเจือปนอยู จึงไมมีสิ่งชิวิตใดๆ อาศัยอยูใตน้ําได น้ําใน
ทะเลสาบแหงน้ีจึงมีความใสจนไดรับฉายาวา ทะเลสาบแหงกระจกสวรรค หรือ เทนเคียวโค (Tenkyoko)

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Mukaitaki Ryokan Fukushima หรือเทียบเทา

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ถนนกําแพงหิมะซาโอะ เอโค ไลน
เป็นชื่อกําแพงหิมะของถนนทางหลวงหมายเลข 12 ท่ีว่ิงตัดทางภูเขาไฟซาโอะ โดยถนน
เสนน้ียาว 26 กิโลเมตร และเชื่อมแหลงออนเซ็นท่ีมีชื่อเสียงตรงตีนเขาท้ังสองฝ่ังเขาดวย
กัน คือซาโอะออนเซ็นในฝ่ังยามากาตะ และโทกัตตะออนเซ็นในฝ่ังมิยากิ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑตุกตาไมโคเคชิ

ฟุกุชิมะ

ไอสุวาคามัสสึ

ปราสาทซึรุงะ

ทะเลสาบอินะวะชิโระ

 บาย

เป็นพิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงตุกตาไมโคเคชิ ของฝากขึ้นอีกอยางหน่ึงของภูมิภาคโทโฮคุ โดย
ลักษณะของตุกตาโคเคชินั้นจะเป็นตุกตาไมโบราณ ท่ีมีหัว และลําตัวเทานั้น และตัวตุกตา
จะเพนดวยงานภาพวาดท่ีเป็นเสนลายแบบญ่ีป ุนด้ังเดิมท๋ีดูเป็นเอกลักษณ ตุกตาไมน้ีเป็น
ตุกตาโบราณท่ีไดรับการอนุรักษมาอยางยาวนาน และเป็นท่ีรูจักในประเทศตางๆ วาเป็น
หน่ึงในสัญลักษณท่ีบงบอกถึงประเทศญ่ีป ุน

เป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีป ุน ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
มหาสมุทรแปซิฟิคมากกวา 150 กิโลเมตร ลึกเขาไปในภูเขาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเกาะฮอนชู พ้ืนท่ี 10% เป็นโรงไฟฟานิวเคลียร สวนท่ีเหลืออีก 90%(พ้ืนท่ีกวางใน
ภาคตะวันตกของฟูกุชิมะ รวมถึงภูเขา และเมืองประวัติศาสตรอาอิซุ-วาคามัตสึ(Aizu-
Wakamatsu) ปลอดภัยสําหรับนักทองเท่ียว

เมืองไอสุวาคามัสสึ หรือมีชื่อเรียกสั้นๆ วาเมืองไอสุ ตั้งอยูในจังหวัดฟูกุชิมะ มีจุดทอง
เท่ียวทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุนเยอะแยะมากมาย โดงดังในงานฝีมือด้ังเดิมท่ี
เรียกวา“เครื่องเคลือบไอสึ”นอกจากนั้นยังเป็นแหลงผลิตขาวและเหลาสาเกอีกดวย

เป็นปราสาทท่ีเป็นศูนยรวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง Aizu-wakamatsu
ปัจจุบัน ภายในปราสาทถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ มีการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ
ของปราสาทแหงน้ี รวมถึงวิถีชีวิตของเหลาซามูไรอีกดวย นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยัง
สามารถขึ้นไปชมไดถึงชั้นบนสุดของปราสาท สวนบริเวณสวนรอบปราสาทนั้นรายรอบ
ไปดวยตนซากุระ ซ่ึงดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยือนปราสาทแหงน้ีในชวงกลางเดือน
เมษายนของทุกปี

ในชวงหนาหนาวแบบน้ี จะมีฝูงหงสจํานวนมากอพยพมาริมทะเลสาบมากมายหลายตัว
เลยทีเดียว แมจะมีหิมะปกคลุมแตท่ีน่ีก็สวยงาม ตั้งอยูใจกลางจังหวัดฟุคุชิมะ บางครั้งเรา
สามารถมองเห็นวิวภูเขาบันไดสะทอนลงบนผิวน้ํา เลยทําใหท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นทะเลสาบ
กระจกสวรรค ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาถายภาพตลอดทุกฤดู

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานฟุกุชิมะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

สําหรับ Zao Echo Line Snow Wall Walk 2020 ปีน้ีจัดขึ้นระหวางวันท่ี 10-14 เมษายน 2563

การวาดตุกตาโคเคชิ มีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมรวมอยูในราคาทัวร

ราคาน้ีไมรวมคาเขาปราสาทคุโระคะวะ หากลูกคาสนใจเขาชมดานใน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 410 เยน

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ราคาไมรวมคาอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

่ ่ ่

ออนเซ็น

 Mukaitaki Ryokan Fukushima หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู สนามบินฟุคุชิมะ

11.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ825 ราคาไมรวมคาอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง

บาย

16.25 น. ดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานฟุกุชิมะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานท่ีใหบริการจังหวัดฟุกุชิมะและพ้ืนท่ีใกลเคียงของประเทศญ่ีป ุนตอน
กลาง ตั้งอยูในเขตเมืองสุกะงะวะ เปิดใหบริการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม ปี 1993
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานภายในประเทศในตอนแรก กระท่ังมีการใหบริการเสนทางตาง
ประเทศหลังจากอาคารผูโดยสารระหวางประเทศถูกเปิดใชงานในปี 1999

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
่ ่



คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 8,900

 ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป

ไมรับจอยแลนด

BUSINESS CLASS เพ่ิม 15,000 บาท มีเพียง 9 ท่ีน่ังตอพีเรียดเทานั้น

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเป็นสายการบินแอรเอเซียเทานั้น

ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ี
เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซ้ือตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง 

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

การยกเลิก
กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ

ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ


