
 

 

TOKYO ZAO FUKUSHIMA FUJI 6D4N 

ซุปตาร ์SNOW MONSTER 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65-มกราคม 66 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 



 

 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

เรยีนรูแ้ละสมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผา่นข ัน้ตอนพธิกีารชงชา 

ไฮไลท ์!!! สมัผสัพลงังานบวก ณ ศาลเจา้ฮาโกเนะ  

เสาโทรอิสิแีดง รมิทะเลสาบฮาโกเนะ ทีใ่หบ้รรยากาศราวกบัวา่หลดุไปยงัโลกอนเิมะ 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ 

เทีย่ว จ.ฟกุชุมิะ  เยอืนเมอืงซามไูร พรอ้มชมปราสาทสรึกุะ ณ เมอืงไอส ึ

ชมฝงูหงส ์ณ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ หรอื ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์

ฟร!ี! แชเ่ทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมูบ่า้นโบราณ โออจุ ิจคู ุพรอ้มลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ “โซบะตน้หอม” 

ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ

ชวนเทีย่ว จ.มยิาก ิชมความนา่รกัของสนุขัจ ิง้จอก  

WOW!! น ัง่กระเชา้ภเูขาซาโอะ ชม Snow Monster หรอื ปิศาจหมิะจเูฮยีว  

สมัผสักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกซีาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-06 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-  
 

02-07 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-  
 

04-09 ธนัวาคม 2565**วนัพอ่แหง่ชาติ 39,888.- 10,000.-  
 

05-10 ธนัวาคม 2565**วนัพอ่แหง่ชาต+ิรฐัธรรมนูญ 39,888.- 10,000.-  
 

06-11 ธนัวาคม 2565**รฐัธรรมนูญ 39,888.- 10,000.-  
 

07-12 ธนัวาคม 2565**รฐัธรรมนูญ 39,888.- 10,000.-  
 



 

 

08-13 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-  
 

09-14 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-  
 

11-16 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

12-17 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

13-18 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

14-19 ธนัวาคม 2565**HOT PRICE 37,888.- 10,000.-   

15-20 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

16-21 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

18-23 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

19-24 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

20-25 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

21-26 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

22-27 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

23-28 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

25-30 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

26-31 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

01-06 มกราคม 2566 45,888.- 10,000.-   

02-07 มกราคม 2566 45,888.- 10,000.-   

03-08 มกราคม 2566 45,888.- 10,000.-   

04-09 มกราคม 2566 45,888.- 10,000.-   



 

 

05-10 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

06-11 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

08-13 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

09-14 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

10-15 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

11-16 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

12-17 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

13-18 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

15-20 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

16-21 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

17-22 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

18-23 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

19-24 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

20-25 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

22-27 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

23-28 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

24-29 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

25-30 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

26-31 มกราคม 2566 41,888.- 10,000.-   

27 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2566 41,888.- 10,000.-   



 

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – 

ถา่ยรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจูก ุ– ฮา

โกเนะ – ถา่ยรปู โทรอิ ิสแีดงรมิทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจา้ฮาโกเนะ – ออนเซ็น+ขาป ู

  

     
 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

29 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2566 41,888.- 10,000.-   

30 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2566 41,888.- 10,000.-   

31 มกราคม-05 กมุภาพนัธ ์2566 41,888.- 10,000.-   



 

 

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนัน้นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า 

ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช้ื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความ

เคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และ

ขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากไิสถ่ั้วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีสู่ง

ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้าสุมดิะ เป็นหอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีม้ี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 

600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบชูาบ ู

  น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั้งเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 

มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีง

ที่ออกจากล าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให ้

ภาพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ 

ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น 

แพนดา้, รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครื่องดูดฝุ่ น  ท่าน

สามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

16.30 น. น าท่านเดนิทางถงึ ฮาโกเนะ (Hakone) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหนึ่งใน 

อ าเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากาวะ ตัง้อยู่บริเวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็น

จุดหมายปลายทางของนักท่องเทีย่ว โดยสามารถเดนิทางไปชมภเูขาไฟฟจูจิากโตเกยีวและกลับได ้

ภายในระยะเวลาหนึง่วัน และนอกจากน ้าพุรอ้น พพิธิภัณฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอืน่ ๆ แลว้ ฮาโก

เนะยังไดร้ับการก าหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณีแห่งชาตญิี่ปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่ น 

(Japanese Geoparks Network)  น าท่าน ชมวิวทะเลสาบ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ (Hakone 

Shrines) ศาลเจา้เก่าแก่ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่บรเิวณตีนเขาฮาโกเน่ และอยู่รมิทะเลสาบอะช ิ

จังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่ น ไฮไลท!์!! เสาโทรอิสิแีดง รมิทะเลสาบทีเ่ป็นจุดถ่ายรูปยอด

นยิม อสิระใหท้่านขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนกระท่ังไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่

จงัหวดัยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 



 

 

19.00 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู   

ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

วนัทีส่าม พธิชีงชาญีปุ่่ น - ย่านเมอืงเก่าคาวะโกเอะ - จงัหวดัฟุกุชมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ หรอื 

ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์

     
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 10 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี



 

 

ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

 น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิุ ทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบูรณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหลง่

รวมจดุชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

12.00-13.00น. เดนิชม ยา่นเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบา้นเรือน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่

สมัยกอ่น โดยค าวา่ Kura แปลวา่ โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่น

นยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้ ในสมัยกอ่นเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะ

เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้

จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึ

ปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) 

เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่

ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กี้พื้นเมืองญี่ปุ่ น, 

ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ  

เดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกชุมิะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภมูภิาคโทโฮค ุเป็นเมอืงทีเ่คยเจอภัยพบิัติ

ทางธรรมชาต ิทัง้แผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านิวเคลยีร ์แต่ดว้ยทีเ่ป็น

เมอืงทีม่ธีรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่่องเทีย่วสวยงาม รวมถงึความ

ร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิน่ทีต่ัง้ใจใหก้ารทอ่งเทีย่วมาชว่ยให ้จังหวัดฟกุชุมิะ กลับมามชีวีติชวีาอกี

ครัง้ ท าใหเ้มืองนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

16.40 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น  เกดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟ มแีร่

ธาตุกรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งนี้จงึมคีวามใสจนไดร้ับ

ฉายาวา่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึ

เดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝงูหงสอ์พยพมาอาศัยกนัอยมูากมาย 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)  

ทีพ่กั  mt. inn "マウント イン" หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   



 

 

 

วนัทีส่ ี ่ จงัหวดัมยิาก ิ-  หมูบ่า้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ – จงัหวดัยามากาตะ - กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ – 

ลานสกซีาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ 

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัมยิาก ิ(Miyagi) จังหวัดในภมูภิาคโทโฮคุ มเีมอืงหลักคอื เซนได (Sendai) 

ผูค้นนิยมท าการเกษตรและประมง และยังมมีสีถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอื Zao Kitsune mura) 

ตัง้อยู่ใน จ.มยิาง ิมอีาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสนัุกจิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์

หลากส ีที่ญี่ปุ่ นนั้นเชือ่ว่าจิง้จอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดม

สมบูรณ์ ทีน่ี่แบง่ออกเป็นสองโซน คอืโซนสัตวท์ีอ่ยูใ่นกรง มทัีง้ แพะ แกะ กระตา่ย มา้ สนัุขจิง้จอก 

ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กับโซนเปิดทีม่จี ิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้า่นชมความน่ารัก ขนฟตูัวนุ่มของ

สุนัขจิง้จอกตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั เนื่องจากสุนัขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลี้ยง แต่บางตัวยังมี

สญัชาตญิาณเดมิอยู ่ดังนัน้ ควรปฏบัิตติามคูม่อืการทอ่งเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมูบ่า้นแจกใหอ้ยา่ง

เคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีห่รืออยู่ในสายตา

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 



 

 

น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัยามากาตะ (Yamagata) จังหวัดในภูมภิาคโทโฮคุ พืน้ทีส่ว่นใหญ่

เป็นภเูขา  หนา้ผา และแอง่กระทะ เป็นจังหวัดทีย่ังคงธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ไวอ้ยู่ ท าใหป้ลกูเชอรร์ี่

และสาลีไ่ดม้ากทีส่ดุในญีปุ่่ น อกีทัง้ยังขึน้ชือ่เรือ่งขา้วอร่อย ในขณะเดยีวกันยามากาตะก็เป็นจังหวัดที่

แมคโดนัลดม์าเปิดเป็นจังหวัดสดุทา้ยในญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

จากนัน้น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ทีจ่ะพาคณุไตจ่ากดา้นลา่งของเขาซา

โอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ (Jizo) ในชว่งฤดหูนาวหมิะจะปกคลมุท่ัวพืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลน ชมปีศาจ

หมิะ (Snow Monster) หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ จเูฮยีว (Juhyo) ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสม

ของหมิะทีต่กลงมาจนกอ่ตัวเป็นรปูรา่งตา่งๆ พออยูร่วมๆ กนั ดรูาวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคนื

ยังมีการเปิดไฟไลทอ์ัพเพิม่ความสวยงามอกีดว้ย อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดูหนาว ณ 

ลานสก ีซาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ (Zao Onsen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 

นาท)ี เป็นหนึง่ในสถานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น ทีน่ี่โด่งดังดว้ยคุณภาพของหมิะทีล่ะเอยีดเบาราวผง

แป้ง หรอืทีเ่รยีกวา่ พาวเดอรส์โนว ์(Powder Snow) ทา่นสามารถเชา่หว่งยางสโนว หรอื เดนิชม

ปิศาจหมิะอยา่งใกลช้ดิไดต้ามอัธยาศัย ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์ส าหรบัลานสก ี 

(***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากในวนัที่สภาพอากาศไม่

เอือ้อ านวยตอ่การชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไป

เลน่สกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเชน่กนั) 

จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับจังหวัดฟกุชุมิะ เพือ่น าทา่นกลับสูท่ีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  mt. inn "マウント イン" หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

  

วนัทีห่า้  เมอืงไอส ุ - ปราสาทสรึกุะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน - สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซ็น – เมอืง

นารติะ - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ - หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะ - ออิอน 

มอลล ์นารติะ  

   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

07.30 น. จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมมีนตเ์สน่ห์

เรื่องของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อีกดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุกะ 

(Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวทีย่ังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของ

ญี่ปุ่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมอืงไอสุวาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานี

รถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมีชือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีาร

บรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เทา่นัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแหง่นี้ ถอืเป็นอนุสรณ์



 

 

สถานที่ยังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญี่ปุ่ น ที่ไดเ้ลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ 

สถานทีน่ี ้ 

 เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงตากอากาศออน

เซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกับ สถานรีถไฟยู

โนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่่ นทีม่ี

อาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อน

คลายตามอัธยาศัย ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานแีหง่นี ้

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญ

ในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ 

เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน

อดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้ง

ถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.

2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคไุดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอันทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ใน

ปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ 

รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกทอ่งมา

เยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นโออุจ ิจุคุ (8) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบัเมนูทอ้งถิน่ โซบะ

ตน้หอม (Negi Soba)  

 น าทา่นชม หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เป็น

ความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี้ ถกูกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กวา่จะ

สกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่

ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่

โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์จนกระท่ังไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

18.00-19.00 น.เดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย

สไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์

ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  



 

 

 

วนัทีห่ก   ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์12,000 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


