
XJ020NRT-NRTUpdate 02/06/22 

TOKYOOARAI FUKUSHIMA FUJI 6D4N 
กําหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-กนัยายน2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 

เทยีว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญปีุ่ นตะวนัออก  
ไฮไลท!์! ลมิรส ปิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 
เทยีวจ.ฟุกชุมิะ  ชม ทะเลสาบโกะชคินิุมะ หรอื บงึหา้ส ี
เยอืนเมอืงซามไูร พรอ้มชมปราสาทสรึกุะ ณ เมอืงไอส ึ

ขอพร ณ วดัเอ็นโซจ ิตน้กาํเนดิววัแดงอากะเบโกะ 
ฟร!ี! แชเ่ทา้ ผอ่นคลายความเมอืยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมูบ่า้นโบราณ โออุจ ิจูค ุพรอ้มลมิลองอาหารทอ้งถนิ “โซบะตน้หอม” 
ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ

สกัการะ ศาลเจา้นกิโกะโทโชกุไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 
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ขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฟตูาระซงั 
ยอ้นยุคไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจวิ ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ 

ขนึภเูขาไฟฟจูชินั 5สญัลกัษณ์ของประเทศญปีุ่ น 
เรยีนรูแ้ละ้สมัผสัวฒันธรรมญปีุ่ น ผา่นขนัตอนพธิกีารชงชา 

สกัการะสงิศกัดส์ทิธ ิณ วดัอาซากสุะ พร้อมเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ท ีถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่าํสมุดิะ 

ชอ้ปปิงจุใจชนิจูก ุจุดเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลอืนไหวเสมอืนจรงิ 
บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนาํแรธ่รรมชาต ิ 

มนีาํดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทนีงัจาํนวนกรุป๊ละ34 ทา่น 
ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารเก็บเพมิทา่นละ 1,575 บาท 

**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทตีอ้งชําระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยนืวซีา่ญปีุ่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

04-09 กรกฎาคม2565**HOT PRICE 28,888.- 10,000.- 
 

 

06-11 กรกฎาคม2565 30,888.- 10,000.- 
 

 

11-16 กรกฎาคม2565**วนัอาสาฬหฯ+วนัเขา้พรรษา 30,888.- 10,000.- 
 

 

18-23 กรกฎาคม2565 29,888.- 10,000.- 
 

 

20-25 กรกฎาคม2565 30,888.- 10,000.- 
 

 

25-30 กรกฎาคม2565 29,888.- 10,000.- 
 

 

27 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2565**วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาร.10 
30,888.- 10,000.- 

 
 

29 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 2565 30,888.- 10,000.- 
 

 

31 กรกฎาคม-05 สงิหาคม 2565 29,888.- 10,000.- 
 

 

01-06 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

02-07 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

03-08 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

04-09 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

05-10 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

06-11 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

07-12 สงิหาคม 2565 34,888.- 10,000.- 
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08-13 สงิหาคม 2565 34,888.- 10,000.- 
 

 

09-14 สงิหาคม 2565**Obon 34,888.- 10,000.- 
 

 

10-15 สงิหาคม 2565**Obon 34,888.- 10,000.- 
 

 

11-16 สงิหาคม 2565**Obon+วนัแม่แห่งชาต ิ 35,888.- 10,000.- 
 

 

12-17 สงิหาคม 2565**Obon 34,888.- 10,000.- 
 

 

13-18 สงิหาคม 2565**Obon 33,888.- 10,000.- 
 

 

14-19 สงิหาคม 2565**Obon 33,888.- 10,000.- 
 

 

15-20 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

16-21 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

17-22 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

18-23 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

19-24 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

20-25 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

21-26 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

22-27 สงิหาคม 2565 31,888.- 10,000.- 
 

 

23-28 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

24-29 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

25-30 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

26-31 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

29 สงิหาคม-03 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

31สงิหาคม-05 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

05-10 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

07-12 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

12-17 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

14-19 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
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*Obon(โอบง้)คอื เทศกาลเซน่ไหวด้วงวญิญาณบรรพบรุษุของชาวญปีุ่ น เป็นวนัหยดุยาวชาวญปีุ่ นนยิมเทยีวในช่วงน ีรถตดิ หอ้งพกัแน่นทําใหร้าคาสูงกวา่ปกต ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํากวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสุวรรณภมูชินั 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก-ิ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก-ิ เสาโทรแิห่งคา
มอิโิซะ - ตลาดปลาโออาไร –จงัหวดัฟุกชุมิะ - ทะเลสาบโกะชคินุิมะ 

 
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญปีุ่ นนําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น
เพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหาร
สด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
นําท่านออกเดนิทางสู ่ จงัหวดัอบิาราก(ิIbaraki)ตังอยู่ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ
ญปีุ่ น อบิารากซิงึอยู่ไม่ห่างจากโตเกยีวเต็มไปดว้ย
สถานทีท่องเทียวอันสวยงามมากมายโดยเฉพาะ
เทศกาลทีเกียวกับดอกไม ้ทีมีใหช้มตลอดทังปี 
นอกจากนียังเป็นเจังหวัดทีมีการผลตินัตโตะ หรือ 
ถัวเน่าญีปุ่ น มากทีสุดในญีปุ่ นอีกดว้ย(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ1.40ชวัโมง) 

เ ดิ น ท า ง สู ่ ศ า ล เ จ้ า โ อ อ า ไ ร อิ โ ซ ซ า ก ิ
(OaraiIsosaki Shrine)ศาลเจา้ทีมีประวัตศิาสตรย์าวนาน ตังอยู่บนเนินเขาหันหนา้สู ่มหาสมุทร
แปซฟิิก เป็นหนึงในเสาโทรอิขินาดใหญ่ทีมีชอืเสียงในภูมภิาคคันโต ถูกเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทาง
วฒันธรรมแห่งจังหวดั และไดร้ับความเชอืถอืมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการ
คมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัวนําท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิ ิ
โซะ (Kamiiso no Torii)โทรอิสิเีทาทีนิงสงบ บนโขดหนิท่ามกลางฟองคลนืสขีาวทีสาดกระเซ็น 
ซงึเป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ เทพเจา้สคุนุะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขนึ
ตังแต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทังยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทิตย์ขนึทีมีชือเสียง มีนักท่องเทียว
มากมายมาเฝ้าคอยเพอืเก็บภาพชว่งเวลาทแีสงตะวนัสาดสอ่งขนึสูข่อบฟ้า 

19-24 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

21-26 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

26 กนัยายน-01 ตุลาคม 2565 33,888.- 10,000.- 
 

 

28 กนัยายน-03 ตุลาคม 2565 33,888.- 10,000.- 
 

 

30 กนัยายน-05 ตุลาคม 2565 33,888.- 10,000.- 
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จากนันออกเดนิทางสู ่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที)ท่าน
สามารถอมิอร่อยกบัอาหารทะเลสดใหม่สง่ตรงมาจากท่าเรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื
อาหารทะเลปิงย่าง นอกจากนียังมอีาหารทะเลตากแหง้ททํีาเองโดยชาวประมง ซงึเหมาะสําหรับเป็น
ของฝากอกีดว้ยอสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบปิงย่าง เพลดิเพลนิกบัหลากหลายเมนูปลาสดๆ
เชน่ ปลาองัโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแต่ฤดูกาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึย่าง
เนย และกุง้เป็นตน้ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร(1)Cash Back 1000Yen/Person (By 
Guide)  

 ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกชุมิะ (Fukushima) เป็นจังหวดัในภูมภิาคโทโฮคุเป็นเมืองทีเคยเจอภัย
พบิัตทิางธรรมชาต ิทังแผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านิวเคลยีร ์แต่ดว้ยที
เป็นเมืองทีมีธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่องเทียวสวยงาม รวมถึง
ความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถินทีตังใจใหก้ารท่องเทียวมาช่วยให ้จังหวัดฟุกุชมิะ กลับมามี
ชวีติชีวาอีกครังทําใหเ้มืองนีเป็นอีกหนึงจุดหมายปลายทางทีนักท่องเทียวไม่ควรพลาด(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)นําท่านชมความงาม
ข อ ง  ท ะ เ ล ส า บ โ ก ะ ชิ คิ นุ ม ะ 
(Goshikinuma)ตังอยู่ในอุทยานแห่งชาตบิันได-
อาซาฮบีรเิวณนีมทีังทะเลสาบบงึนอ้ยใหญ่รวมทังบ่อ
นําพุรอ้นหลายแห่งประกอบดว้ยบงึไดแ้ก่บชิาโมนุมะ 
(บงึใหญ่ทีสุด), อาคานุมะ, มโิดโรนุมะ, ทัตสนุึมะ
,เบนเทนุมะ (Bentenuma), รุรนุิมะ, อาโอนุมะและ
ยางนุิมะทะเลสาบแห่งนีเกดิการจากระเบดิของภูเขา
ไฟบันไดเมอืปีค.ศ.1888 การระเบดิทําใหแ้ร่ธาตตุา่งๆ ยังหลงเหลอือยู่ในนํา ทําใหส้่งผลต่อสขีองนํา
ในบงึเมอืสะทอ้นกบัแสงอาทติยจ์ะเห็นเป็นสสีนัตา่งๆเชน่ สเีหลอืง,สเีขยีวอมแดง,สแีดงไปจนถงึสฟ้ีา
เขม้คนญปีุ่ นจงึเรยีกทนีวีา่โกะชคินุิมะทแีปลวา่บงึนําหา้สนัีนเองกจิกรรมยอดนิยมสําหรับบงึแห่งนี 
คอื การเชา่เรอืพาย (สําหรับราคาโปรดสอบถามหนา้งาน) บรเิวณนียังมีรา้นขายของ คาเฟ่เล็กๆ ให ้
ท่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงดงามทีธรรมชาตเิป็นผูส้รา้ง และถ่ายภาพเก็บความประทับใจตาม
อธัยาศยั จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทพีัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) 

คํา         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั  
ทพีกั  mt. inn "マウントイン"หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 
วนัทสีาม วดัเอ็นโซจ ิ– เมอืงไอส ุ– ปราสาทสรึกุะ  - สถานรีถไฟยูโนคามอิอนเซ็น - หมู่บา้นโออุจจิูคุ - 

หนา้ผาลา้นปีโทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงโครยิามะ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 
08.00น. นําท่านออกเดินทางไปยัง  วดั เอ็นโซจิ (Enzoji 

Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1.10 ชัวโมง)วัด
เกา่แกคู่เ่มอืงยานาอสิ ุตน้กําเนิดของววัแดงอากะเบ
โกะ ยอ้นไปเมือ 1,200 ปีก่อนเกดิแผ่นดนิไหวจน
อโุบสถเสยีหาย จําเป็นตอ้งทําการซอ่มแซม แตก่ารขน
ยา้ยเสาเพือการซ่อมแซมนันเป็นไปอย่างยากลําบาก 
แตแ่ลว้อยู่ก็มวีวัสขีนแดงปรากฎตวัขนึ จงึนํามาช่วยขน
ยา้ยเสาและวสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ ทําใหก้ารซ่อมแซมนันสําเร็จลุล่วงไปดว้ยด ีจงึไดม้ีการสรา้งรูปปันวัว
ขนึมาดา้นหนา้พระอโุบสถอกีทังภายในอโุบสถยังเป็นทปีระดษิฐานพระอักโษภยพุทธะองคใ์หญ่ผูค้น
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เดนิทางมาสกัการะอย่างเนืองแน่นดว้ยศรัทธาทเีต็มเปียมเพือนําความสุขมาสู ่ทุกคน บรเิวณวัดยังถือ
เป็นจุดชมซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและจุดชมใบไมเ้ปลยีนส ีในชว่งฤดใูบไมร้่วง อกีดว้ย 

 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองทีเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น
ปราสาทหรอืตวัเมืองทียังคงสัมผัสไดถ้งึกลนิอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนีไอสุยังมีมนตเ์สน่ห์
เรอืงของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที)อกีดว้ยนําท่านสู ่ ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga 
Castle)หรือ ปราสาทนกกระเรยีนเป็นเพียงแห่งเดียวทียังคงเอกลักษณ์ดังเดิมของญีปุ่ นไว ้
ปราสาทหลงัคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตงัอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวา
คามัทซ ึเดมิมีชือว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle)สรา้งขนึในปี ค.ศ.1384 โดย
ตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้ีการบูรณะและ
ปรับจากปราสาท 7 ชนั เหลอืเพยีง 5 ชนัเท่านัน ไฮไลท!์!!ปราสาทแห่งนี ถือเป็นอนุสรณ์สถานทียัง
ทงิร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญีปุ่ น ทีไดเ้ลือกปลดิชีพตัวเองลง ณ สถานทีนี
 เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคามอิอนเซน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ีเป็นเมอืงตากอากาศออนเซน
เล็กๆทมีชีอืเสยีงของจังหวดัฟกูชุมิะทเีดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับสถานรีถไฟยูโนคา
ม ิออนเซ็น(Yunokami Onsen Station)โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญีปุ่ นทีมีอาคาร
สถานีทําจากหลงัคาแบบญปีุ่ นโบราณ!!!ไฮไลทอ์สิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตาม
อธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ทสีถานีแห่งนี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นโออุจ ิจุคุ(3)พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบัเมนูทอ้งถนิ โซบะ
ตน้หอม (Negi Soba) 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ(OuchiJuku)บา้นโบราณทีอดตีเคยเป็นเมืองสําคัญใน
ยุคเอโดะถูกสรา้งเมอืหลายรอ้ยปีกอ่นเป็นบา้นชาวนาญปีุ่ นโบราณทีมุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรียง
รายกนัสองฝังกนิระยะทางประมาณ500 เมตรโดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ40 – 50 หลงัในอดตีสมัย
เอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบายหมู่บา้นแห่งนีเป็นเสมือนแหล่งทีพักตังขนาบขา้งถนนหลักทีมี
ชอืวา่ถนนชโิมสเึคะถนนเสน้นีเคยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้เมือพ.ศ.2524 หมู่บา้น
โออจุจิูคไุดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สงิปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาตซิงึในปัจจุบันหมู่บา้น
โบราณหลายหลงัในโออุจจิูคุไดร้ับการบูรณะใหม่จนกลายเป็นรา้นขายของทีระลกึรา้นคา้ขายสนิคา้
พนืเมอืงรา้นอาหารและทพีักแบบญีปุ่ นเพือดงึดูดนักท่องเทียวปัจจุบันมีนักท่องมาเยียมชมหมู่บา้นนี
กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

นําท่านชมหนา้ผาลา้นปีโทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที)เป็น
ความสวยงามทธีรรมชาตสิรา้งขนึโดยหนา้ผารมิแม่นําโอคาวะนีถูกกดัเซาะโดยนําทไีหลผ่านกวา่จะสกึ
กร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปีจนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีสวยงามชอืโทโนะเฮทสรึเิป็นภาษาถนิของ
ไอสแึปลวา่หนา้ผาและดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆทดีคูลา้ยกบัเจดยีจ์งึเป็นทีมาของชอืโทโนะ
เฮทสรึหิรอืหนา้ผารูปเจดยีจ์นกระทังไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเขา้สูโ่รงแรม 

คํา         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั  
ทพีกั  mt. inn "マウントイン"หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทสี ี เมอืงนกิโกะ - ผา่นชม สะพานชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชกุ - ศาลเจา้ฟูตาระ - จงัหวดัไซตามะ 
- ยา่นเมอืงเกา่คาวะโกเอะ -จงัหวดัยามานาช ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 
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07.00 น. จากนันออกเดนิทางสูเ่มอืงนกิโกะ (Nikko) จงัหวดัโทจกิ ิ(Tochigi)สําหรับนิกโกะ ถือเป็นเมือง

ท่องเทยีวทเีป็นทนียิมของนักท่องเทยีวทังชาวญปีุ่ นและชาวต่างประเทศ มีมีแหล่งท่องเทียวทังทาง
ธรรมชาต ิและทางวฒันธรรมมชีอืเสยีงโด่งดังในเรืองความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไดร้ับ
การขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากUNESCO(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ3ชวัโมง) 
นงัรถบสัผา่นชมสะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge)ตงัอยู่ณประตทูางเขา้ศาลเจา้และวัดนิกโกะ 
เป็นของศาลเจา้ฟตูะระซงัเป็น 1 ใน 3 ของสะพานทสีวยทสีุดของประเทศญปีุ่ นร่วมกับสะพานคนิ
ไตเคยีวทอีวิาคนูกิบัสะพานซารุฮาชทิยีามานาชสิะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดงทอดขา้มแม่นํา
ไดยะ (Daiya river)ตรงเชงิปากทางขนึสูแ่หลง่มรดกโลกมคีวามยาว 28 เมตรกวา้ง 7 เมตรสูงจาก
ระดบันําประมาร 10 เมตรสรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิรองรับนําหนักสมัยก่อนสะพานนีใชเ้ฉพาะเจา้นาย
ชนัสงูหรอืเชอืพระวงศเ์ท่านันในการขา้มแม่นําไดยะ(ไม่รวมค่าขา้มสะพาน มคี่าใชจ้า่ยเพมิเตมิ
ทา่นละ 500 เยน) 

จากนันนําท่านสู ่ ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine)ศาลเจา้โทโชกุนันก็เป็นศาลเจา้ทีมี
ความสําคญัตอ่นกิโกแ้ละตอ่ญปีุ่ นมากเพราะเป็นสสุานของโชกุนโตกุกาวา่อเิอยาสุซงึเป็นโชกุนทีมี
ความสําคญัตอ่ประวตัศิาสตรญ์ปีุ่ นรวมถงึทีนียังมีการอัญเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตมฮิิ
เดโยชไิดเมยีวคนสําคญั และมนิาโมโตะโยรโิตโมะผูท้จีัดตงัรัฐบาลทหารมาสถติยณ์ทแีห่งนีดว้ยศาล
เจา้นกิโกะโทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็น มรดกโลกจากองกรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มีแผ่น
หนิจารึกตัวอักษรว่า โทโชกุและโทริอ ิหินขนาดใหญ่มหมึาตังอยู่เป็นจุดรับพลังทีมีประวัตศิาสตร์
ยาวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มีประตมิากรรมสวยงามจํานวนมาก ทัง เจดยีห์า้ชนั สสีัน
สวยงาม มีความสูงถึง 36 เมตรทีใตห้ลังคาชันแรกจะมีประติมากรรมสิบสองราศี หรือจะเป็น 
ประตมิากรรมลงิสามตวัทแีสดงความหมายวา่ไม่ดไูม่พูดไม่ฟังสงิทไีม่ด ีนอกจากนียังประตมิากรรม 
แมวนอนทีถูกกําหนดใหเ้ป็นสมบัตแิห่งชาตขิองญีปุ่ นอยู่ทีประตูซากาชติะมงซงึแมวนอนนันสอืถึง 
สนัตภิาพ นันเอง จากนันนําท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฟูตะระซงั (Futarasan Shrine)ไม่ใช่
แต่ดา้นความรักแบบหนุ่มสาวเท่านัน ทังดา้น ครอบครัวหรือเพือน ก็สามารถทดสอบขอความรัก ณ 
ศาลเจา้แห่งนีได ้ภายในศาลเจา้ จะมีสถานทีทีจะทําใหโ้ชคดีดา้นความรักอยู่มากมายเช่น"จุดปา
หวัใจขอใหส้มหวงัดา้นความรกั"เมอืปาแผ่นรูปหัวใจไปทีเสาแห่งความรักยงิใกลเ้สาแห่งความรัก
เท่าไหร่ก็ดเูหมอืนคําขอจะยงิใกลค้วามจรงิ นอกจากจะมชีอืเสยีงดา้นขอความรักแลว้นัน ศาลเจา้แห่ง
นียังมผูีค้นนยิมมาขอพรดา้นโชคลาภอกีดว้ย 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร(5) 
 นําท่านเดนิทางสู ่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama)อยู่ในภูมภิาคคันโตมีความเจริญมากเพราะอยู่ตดิ

โตเกยีวมเีมอืงชชิบิุทโีดดเดน่เรอืงธรรมชาตอิดุมสมบูรณเ์มอืงโอมยิะและคาวาโกเอะทีเป็นแหล่งรวม
จุดชอ้ปปิงและสถานททีที่องเทยีวน่าสนใจหลายแห่ง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชวัโมง) 

16.00-17.30น.เดนิชมยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District)เป็นย่านทมีบีา้นเรอืนสมัย
เอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทางและบรเิวณนียังเคยมโีกดงัเก็บของอยู่หลายแห่งตงัแต่สมัยก่อนโดย
คําวา่Kura แปลวา่โกดงัจงึเป็นทมีาของชอืถนนครุะซคุรุKิurazukuriซงึเป็นเสน้ทีคนนิยมเดนิเทียวชม
ตกึรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนีในสมัยก่อนเนืองจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรือง
ทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีวพ่อคา้แม่คา้จงึรํารวยและมี
การสรา้งอาคารต่างๆขนึเรือยๆบางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดังเดมิมาจนถึงปัจจุบันก็มี
จากนันใหท้่านอสิระชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้พืนเมืองณตรอกลูกกวาด (Candy Alley)เป็นเสน้ชอ้ป
ปิงทรีา้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพนืเมอืงเชน่เคก้และขนมหวานจงึเป็นทมีาของชอืตรอกลูกกวาดหรือ
ตรอกขนมนันเองนอกจากนียังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กพีนืเมืองญีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมทีทําจาก
ถัวแดงและมันหวานและยังมีของเล็กชนิเล็กๆและของฝากต่างๆจนกระทังไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน
เดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)นําท่านเขา้สูท่พีัก 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (6)พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  
ทพีกั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 
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วนัทหีา้ จุดชมววิชนั 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ) –พธิชีงชาญปีุ่ น - กรุงโตเกยีว - 

กรงุโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปปิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทรรีมิแม่นําสุมิ
ดะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติพิรอ้มชอ้ปปิงยา่นชนิจกูุ - เมอืงนารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 
07.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ(ิMount Fuji)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที)ทีมีความสูงเหนือ

จากระดบันําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทมีชีอืเสยีงเป็นทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทีธรรมชาติ
ไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยังถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์นงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขนึสู ่ชนัท ี5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ
(ขอสงวนสิทธไิม่ขนึ ในกรณีทีอากาศไม่
เออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ทีทุกท่านจะได ้
เห็นถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบ
ของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ
ประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอืสนิคา้ของทีระลกึ
ซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปและซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

 จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ50นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การ
รับชา และการดมืชา ทุกขนัตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชา
นี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย และจากนันให ้
ท่านไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
เดนิทางสูโ่ตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานทีท่องเทียวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักท่องเทยีวทัวโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)จากนันนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําณวดั
อาซากสุะ(Asakusa Temple)วดัทไีดช้อืวา่เป็นวดัทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดร้ับความเคารพนับถือ
มากทสีดุแห่งหนึงในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทีศักดสิทิธขินาด 5.5 
เซนตเิมตรซงึมักจะมผูีค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปีประกอบกบัภายในวดัยัง
เป็นทตีงัของโคมไฟยักษ์ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตรซงึแขวนหอ้ยอยู่ณประตู
ทางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวดัทมีชีอืวา่“Kaminari Monหรอื ประตูฟ้าคํารณ”บรเิวณทางเขา้สู ่ตัว
วหิารจะมถีนนนากามเิซะ(Nakamise Shopping Street)ซงึเป็นทตีงัของรา้นคา้ขายของทีระลกึ
พนืเมอืงตา่งๆมากมายเชน่ หนา้กาก ของเลน่รองเทา้พวงกญุแจทรีะลกึและขนมนานาชนดิ ทัง เมลอ่น
ปังในตํานาน ดงัโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ัวแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯใหทุ้กท่านได ้
เลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ 
ใกลก้นัพาท่านเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree)หอคอยทีสูงทีสุด
ในโลก จัดเป็นแลนดม์าร์กอีกอย่างหนึงของกรุงโตเกียวบริเวณรมิแม่นําสุมดิะเป็นหอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลกเปิดใหบ้รกิารตังแต่วันที 22 พฤษภาคมค.ศ.2012โดยหอนีมีความสูง 
634 เมตรสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกวา่งโจวซงึมคีวามสงู 600 เมตรและ
หอซีเอ็นทาวเวอรใ์นนครโทรอนโตของแคนาดามีความสูง 553 เมตรทวิทัศน์ของหอคอยโตเกยีว
สกายทร ีทบีรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากุสะทีเต็มไปดว้ยกลนิ
อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ(ไมร่วมคา่ขนึหอคอย) 
นําท่านชอ้ปปิงย่านชนิจุกุ (Shinjuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ใหท้่านอสิระและ
เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงสินคา้มากมายทังเครืองใชไ้ฟฟ้ากลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิ กา



XJ020NRT-NRTUpdate 02/06/22 
เครืองเล่นเกมสห์รือสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสอืผา้แบรนดเ์นมเสอืผา้แฟชัน
สําหรับวยัรุ่นเครอืงสําอางยหีอ้ดงัของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ
อกีมากมายหา้มพลาด!!! จดุเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชยีลนนัก็คอืแมวยกัษ ์3 มติทิีโผล่บน
จอแอลอดีมีีขนาดมหมึาจอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงทีออกจาก
ลําโพงคุณภาพเกรดดคีวามละเอยีดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงทีใหภ้าพเสมือนจรงิ
ปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีวนอกจากแมวยักษ์แลว้ท่านยังสามารถ
รับชมโฆษณาตา่งๆทถีูกครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผ่ิานจอแอลอดีนีีไม่ว่าจะเป็นแพนดา้, รองเทา้ไนก,ี 
นอ้งหมาPompompurin, จานบนิUFO แมแ้ตหุ่่นยนตเ์ครอืงดดูฝุ่นท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได ้
ตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัทพีัก ทเีมอืงนารติะ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชวัโมง) 

คํา         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั  Narita Gateway Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 
วนัทหีก ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(9) 
  หลงัรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ601 
13.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์…โปรดสอบถาม…บาท/ทา่น 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่นนั* 
** ทงันหีากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทยีวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทเีป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทาํการซอืตวัภายในประเทศทกุครงั  เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
รายการทัวร.์.................................................................................วนัเดนิทาง........................................ 
ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามทที่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ไม่ทานเนือววั  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 
รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลาํดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
9    

10    
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