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TOKYOZAOFUKUSHIMA FUJI 6D4N
SNOW MONSTER
กําหนดการเดินทางเดือนธ ันวาคม 65-มกราคม66

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์(XJ)
ส ักการะสิงศ ักด์สท
ิ ธิ ณ ว ัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที ถนนนากามิเสะ
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่นาสุ
ํ มด
ิ ะ
ช้อปปิ งจุใ จชินจูกุ จุดเช็ คอินแห่งใหม่ จอ LED ย ักษ์ ก ับภาพเคลือนไหวเสมือนจริง
เรียนรูแ
้ ละส ัมผ ัสว ัฒนธรรมญีปุ่น ผ่านขนตอนพิ
ั
ธก
ี ารชงชา
ไฮไลท์ !!! ส ัมผ ัสพล ังงานบวก ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ
เสาโทริอส
ิ แ
ี ดงริมทะเลสาบฮาโกเนะ ทีให้บรรยากาศราวก ับว่าหลุดไปย ังโลกอนิเมะ
ย้อนยุคไปก ับ หมูบ
่ า้ นเอโดะจิว ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ
เทียวจ.ฟุกช
ุ ม
ิ ะ เยือนเมืองซามูไร พร้อมชมปราสาทสึรุกะ ณ เมืองไอสึ
ชมฝูงหงส์ณทะเลสาบอินะวะชิโระหรือทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์
ฟรี!! แช่เท้า ผ่อนคลายความเมือยล้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซ็ น
เข้าชมหมูบ
่ า้ นโบราณ โออุจ ิ จูคุ พร้อมลิมลองอาหารท้องถิน “โซบะต้นหอม”
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ชมความงาม ผาล้านปี โทโนะเฮทสึร ิ
ชวนเทียว จ.มิยากิชมความน่าร ักของสุน ัขจิงจอก
WOW!! นงกระเช้
ั
าภูเขาซาโอะ ชม Snow Monster หรือ ปิ ศาจหิมะจูเฮียว
ส ัมผ ัสกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีซาโอะ ออนเซ็ น สกีรส
ี อร์ท
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบนําแร่ธรรมชาติ
มีนาดื
ํ มบริการบนรถบ ัสว ันละ 1 ขวด

ทีนงจํ
ั านวน กรุป
๊ ละ 34 ท่าน
ราคาไม่รวมค่าวีซา่ และค่าบริการเก็บเพิมท่านละ 1,575 บาท
**ค่าบริการเป็นค่าบริการทีต้องชํ าระให้ก ับทาง VFS (ต ัวแทนร ับแทนยืนวีซา่ ญีปุ่น)

ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดียว

01-06 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

02-07 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

04-09 ธ ันวาคม 2565**ว ันพ่อแห่งชาต ิ

39,888.-

10,000.-

05-10 ธ ันวาคม 2565**ว ันพ่อแห่งชาต+ิ ร ัฐธรรมนูญ

39,888.-

10,000.-

06-11 ธ ันวาคม 2565**ร ัฐธรรมนูญ

39,888.-

10,000.-

07-12 ธ ันวาคม 2565**ร ัฐธรรมนูญ

39,888.-

10,000.-

08-13 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

09-14 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

11-16 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

12-17 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

13-18 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

14-19 ธ ันวาคม 2565**HOT PRICE

37,888.-

10,000.-

15-20 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

16-21 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

18-23 ธ ันวาคม 2565

39,888.-

10,000.-

19-24 ธ ันวาคม 2565

45,888.-

10,000.-

อากาศ

ไฮไลท์
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20-25 ธ ันวาคม 2565

45,888.-

10,000.-

21-26 ธ ันวาคม 2565

45,888.-

10,000.-

22-27 ธ ันวาคม 2565

45,888.-

10,000.-

23-28 ธ ันวาคม 2565

45,888.-

10,000.-

25-30 ธ ันวาคม 2565

45,888.-

10,000.-

26-31 ธ ันวาคม 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.-
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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 กุมภาพ ันธ์ 2566

41,888.-

10,000.-

29 มกราคม-03 กุมภาพ ันธ์ 2566

41,888.-

10,000.-

30 มกราคม-04 กุมภาพ ันธ์ 2566

41,888.-

10,000.-

31 มกราคม-05 กุมภาพ ันธ์ 2566

41,888.-

10,000.-

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ควรเช็ คในใบน ัดหมายอีกครง<<
ั
** ปล. ไม่มรี าคาเด็ ก เนืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็ กอายุตํากว่า 2 ปี ราคา6,000 บาท**
ราคานีไม่รวมค่าทิปท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
ว ันแรก
20.30 น.
23.50 น.

ว ันทีสอง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมก
ิ รุงเทพฯประเทศไทย
พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมช
ิ น
ั 4 ผูโ้ ดยสารขาออกเคาน์เตอร์Fสายการบินแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ เจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็ คอิน
เหิรฟ้ าสูเ่ มืองนาริตะ ประเทศญีปุ่น โดยเทียวบินที XJ600
สายการบิน AIR ASIA X ใช ้เครือง AIRBUS A330-300 จํ านวน 377 ทีนั ง จั ดทีนั งแบบ 3-3-3
(นํ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน หากต ้องการซือนํ าหนักเพิม ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย)
บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
ท่าอากาศยานนานาชาติน าริตะ - กรุงโตเกียว - ว ัดอาซากุส ะ - ช้อปปิ งถนนนากามิเ สะ –
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีรม
ิ แม่นําสุมด
ิ ะ - ชมแมวย ักษ์ 3 มิตพ
ิ ร้อมช้อปปิ งย่านชินจูกุ – ฮาโก

เนะ – ถ่ายรูป โทริอ ิ สีแดงริมทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ – ออนเซ็ น+ขาปู
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08.00 น.

11.30 น.

16.30 น.

19.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญีปุ่นนํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมือง
และศุลกากร เรียบร ้อยแล ้ว (เวลาทีญีปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชวโมง
ั
กรุณาปร ับนาฬิกาของท่าน
เพือความสะดวกในการน ัดหมายเวลา) ***สํ าค ัญมาก!! ประเทศญีปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหาร
สด จําพวก เนือส ัตว์ พืช ผ ัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝื นมีโทษปร ับและจ ับ
เดินทางสูโ่ ตเกีย ว (Tokyo) เมือ งหลวงของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ ใ นภู ม ภ
ิ าคคัน โต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็ น
วงกลมอยู่ ใ จกลางเมื อ ง มี ส ถานที ท่ อ งเที ยวมากมาย เป็ นจุ ด หมายปลายทางยอดนิ ย มของ
นักท่องเทียวทัวโลก (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)จากนันนมัสการเจ ้าแม่กวนอิม ทองคําณ
ว ัดอาซากุสะ(Asakusa Temple)วัดทีได ้ชือว่าเป็ นวัดทีมีความศั กดิสิทธิและได ้รับความเคารพนั บ
ถือมากทีสุดแห่งหนึงในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ ้าแม่กวนอิมทองคําทีศักดิสิทธิขนาด 5.5
เซนติเมตรซึงมักจะมีผู ้คนมากราบไหว ้ขอพรเพือความเป็ นสิรม
ิ งคลตลอดทังปี ประกอบกับภายในวัดยัง
เป็ นทีตังของโคมไฟยักษ์ ทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกด ้วยความสูง 4.5 เมตรซึงแขวนห ้อยอยู่ณประตู
ทางเข ้าทีอยู่ด ้านหน ้าสุดของวัดทีมีชอว่
ื า“Kaminari Monหรือ ประตูฟ้าคํารณ”บริเวณทางเข ้าสู ่ ตัว
วิหารจะมีถนนนากามิเซะ(Nakamise Shopping Street)ซึงเป็ นทีตังของร ้านค ้าขายของทีระลึก
พืนเมืองต่างๆมากมายเช่น หน ้ากาก ของเล่นรองเท ้าพวงกุญแจทีระลึกและขนมนานาชนิด ทัง เมล่อน
ปั งในตํานาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส ้ถัวแดง และน ้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯให ้ทุกท่านได ้
เลือกซือเป็ นของฝากของทีระลึก
ใกล ้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคูก
่ บ
ั หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)หอคอยทีสูงทีสุด
ในโลก จัด เป็ นแลนด์ม าร์กอีกอย่า งหนึงของกรุ ง โตเกียวบริเ วณริม แม่ นํ าสุม ด
ิ ะเป็ นหอส่ งสั ญญาณ
โทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลกเปิ ดให ้บริการตังแต่วันที 22 พฤษภาคมค.ศ.2012โดยหอนีมีความสูง
634 เมตรสามารถทําลายสถิตค
ิ วามสูงของหอกวางตุ ้งในมณฑลกว่างโจวซึงมีความสูง 600 เมตรและ
หอซี เอ็น ทาวเวอร์ใ นนครโทรอนโตของแคนาดามีความสูง 553 เมตรทิวทั ศน์ของหอคอยโตเกีย ว
สกายทรี ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหน ้าสุดสามารถมองเห็นได ้จากละแวกวัดอาซากุสะทีเต็ม ไปด ้วยกลิน
อายแบบเมืองเก่าของเอโดะ(ไม่รวมค่าขึนหอคอย)
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร(1)บริการท่านด้วยเมนู ชาบูชาบู
นํ า ท่า นช ้อปปิ งย่า นชิน จุกุ (Shinjuku)(ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 30 นาที) ให ้ท่ านอิส ระและ
เพ ลิด เ พลิ น กั บ การ ช อ
้ ป ปิ ง สิ น ค า้ มา กมา ย ทั ง เค รื อง ใ ช ไ้ ฟ ฟ้ า กล อ
้ งถ่ า ยรู ป ดิจ ิ ต อล น าฬิ กา
เครืองเล่นเกมส์หรือสินค ้าทีจะเอาใจคุณผู ้หญิง ด ้วยกระเป๋ ารองเท ้าเสือผ ้าแบรนด์เนมเสือผ ้าแฟชั น
สํ าหรับวัยรุ่นเครืองสํ าอางยีห ้อดังของญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็ นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืนๆ
อีกมากมายห้ามพลาด!!! จุดเช็ คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชียลนนก็
ั คอ
ื แมวย ักษ์ 3 มิตท
ิ ีโผล่บน
จอแอลอีดม
ี ีข นาดมหึม าจอมีความโค ้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสี ยงทีออกจาก
ลําโพงคุณภาพเกรดดีความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็ นเทคโนโลยีระดับสูงทีให ้ภาพเสมือนจริง
ปรากฎเป็ นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียวนอกจากแมวยักษ์ แล ้วท่านยังสามารถ
รับชมโฆษณาต่างๆทีถูกครีเอทให ้เป็ นภาพ 3 มิตผ
ิ ่านจอแอลอีดน
ี ีไม่ว่าจะเป็ นแพนด ้า, รองเท ้าไนกี,
น ้องหมาPompompurin, จานบินUFO แม ้แต่หุ่นยนต์เครืองดูดฝุ่ นท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได ้
ตามอัธยาศัย
นํ าท่านเดินทางถึงฮาโกเนะ (Hakone)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)เป็ นเมืองหนึงในอําเภอ
อาชิก ะราชิ โ มะจ ังหว ด
ั คานากาวะตังอยู่ บ ริเ วณเชิ ง เขาฮาโกเนะด ้านตะวั น ออกเป็ นจุ ด หมาย
ปลายทางของนักท่องเทียวโดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟ
ฟู จิ จ า ก
โตเกีย วและกลับได ้ภายในระยะเวลาหนึงวันและนอกจากนํ าพุ
ร้ อ น
พิพ ธ
ิ ภัณ ฑ์แ ละกิจ กรรมนั นทนาการอืนๆแล ้วฮาโกเนะยั งได ้รั บ
ก า ร
กําหนดให ้เป็ นอุทยานธรณีแห่งชาติญีปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยาน
ธ ร ณี
ประเทศญีปุ่ น (Japanese Geoparks Network) นํ าท่านชมวิว
ทะเลสาบณศาลเจ้าฮาโกเนะ (Hakone Shrines)ศาลเจ ้า
เก่ า แก่ ใ น
ศาสนาชินโตตังอยู่บริเวณตีนเขาฮาโกเน่ และอยู่รม
ิ ทะเลสาบอะ
ชิ จั ง ห วั ด
คานากาว่าประเทศญีปุ่ นไฮไลท์!!! เสาโทริอส
ิ แ
ี ดงริมทะเลสาบทีเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอิสระให ้
ท่านขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศั ยจนกระทังได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสูจ
่ ังหว ัดยามานาชิ
(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)นํ าท่านเข ้าสูท
่ พั
ี ก
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร ของโรงแรม (2)พิเศษ!! อิมอร่อยก ับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
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ทีพ ัก

ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน
จากนนให้
ั
ทา่ นได้ผอ
่ นคลายก ับการแช่นําแร่ออนเซ็ นธรรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่ นําแร่แล้ว จะ
ทําให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน
ึ

ว ันทีสาม

พิธ ช
ี งชาญีปุ่น- ย่า นเมือ งเก่า คาวะโกเอะ - จ ังหว ัดฟุ กุชม
ิ ะ –ทะเลสาบอิน ะวะชิ โ ระ หรือ
ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์

เช้า
08.00 น.

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)
จากนั นสั ม ผัสวัฒนธรรมดังเดิม ของชาวญีปุ่ น นั นก็ค ือ การเรียนพิธช
ี งชาญีปุ่น (Sado)(ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ10นาที) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนัน มีขนตอนมากมาย
ั
เริมตังแต่การชงชา การ
รับชา และการดืมชา ทุกขันตอนนันล ้วนมีพธิ ี รายละเอียดทีบรรจงและสวยงามเป็ นอย่างมาก พิธช
ี งชา
นี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิ ดโอกาสให ้ท่านได ้มีสว่ นร่วมในพิธก
ี ารชงชานีอีกด ้วย และจากนันให ้
ท่านได ้อิสระเลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
นํ าท่ านเดิน ทางสู ่ จ ังหว ัดไซตามะ (Saitama)อยู่ใ นภู ม ภ
ิ าคคันโตมีความเจริญมากเพราะอยู่ต ด
ิ
โตเกียวมีเมืองชิชบ
ิ ุทโดดเด่
ี
นเรืองธรรมชาติอด
ุ มสมบูรณ์เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะทีเป็ นแหล่งรวม
จุดช ้อปปิ งและสถานทีทีท่องเทียวน่าสนใจหลายแห่ง(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
เทียง
อิสระร ับประทานอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศ ัย
12.00-13.00น. เดินชมย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District)เป็ นย่านทีมีบ ้านเรือนสมัย
เอโดะตลอดแนวยาวสองข ้างทางและบริเวณนียังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตังแต่สมัยก่อนโดย
คําว่าKura แปลว่าโกดังจึงเป็ นทีมาของชือถนนคุระซุครุ K
ิ urazukuriซึงเป็ นเส ้นทีคนนิยมเดินเทียวชม
ตึก รามบ ้านช่ องและสถาปั ตยกรรมของเมือ งนี ในสมัย ก่อนเนื องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญ รุ่ง เรือ ง
ทางด ้านการค ้าขายเป็ นอย่างมากเปรียบได ้กับโตเกียวในปั จจุบันเลยทีเดียวพ่อค ้าแม่ค ้าจึงรํารวยและมี
การสร ้างอาคารต่างๆขึนเรือยๆบางอาคารก็ม ีอ ายุ เก่า แก่และยัง คงความดังเดิม มาจนถึงปั จ จุบั นก็ ม ี
จากนันให ้ท่านอิสระช ้อปปิ งเลือกซือสินค ้าพืนเมืองณตรอกลูกกวาด (Candy Alley)เป็ นเส ้นช ้อป
ปิ งทีร ้านค ้าส่วนใหญ่จะขายขนมพืนเมืองเช่นเค ้กและขนมหวานจึงเป็ นทีมาของชือตรอกลูกกวาดหรือ
ตรอกขนมนันเองนอกจากนียังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ ้กกีพืนเมืองญีปุ่ น, ไอศกรีม , ขนมทีทํ าจาก
ถัวแดงและมันหวานและยังมีของเล็กชินเล็กๆและของฝากต่างๆ
เดินทางสู ่ จ ังหว ัดฟุกช
ุ ม
ิ ะ (Fukushima) เป็ นจังหวัดในภูมภ
ิ าคโทโฮคุเป็ นเมืองทีเคยเจอภัยพิบัต ิ
ทางธรรมชาติ ทั งแผ่นดินไหว และสึนามิ รวมถึง ภัยพิบัตจ
ิ ากโรงงานไฟฟ้ านิวเคลียร์ แต่ด ้วยทีเป็ น
เมื อ งที มี ธ รรมชาติอุ ด มสมบู ร ณ์ อาหารทะเลสด ผลไม อ
้ ร่ อ ย สถานที
ท่องเทียวสวยงาม รวมถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนท ้องถินทีตังใจให ้การ
ท่องเทียวมาช่วยให ้ จังหวัดฟุกช
ุ ม
ิ ะ กลับมามีชวี ต
ิ ชีวาอีกครังทําให ้เมืองนีเป็ น
อีก หนึงจุ ด หมายปลายทางทีนั ก ท่ อ งเทียวไม่ ค วรพลาด(ใช ้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 3.40 ชัวโมง)
16.40 น.
นํ าท่ านเดินทางสูท
่ ะเลสาบอินะวะชิโระ (Inawashiro Lake)(ใช ้เวลา
เดิน ทางประมาณ1 ชั วโมง) เป็ นทะเลสาบใหญ่ เป็ นอัน ดับ 4 ของประเทศ
ญีปุ่ นเกิดขึนจากการระเบิดของภูเขาไฟมีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่จ งึ ไม่ม ีสงชิ
ิ วต
ิ
ใดๆอาศัยอยู่ใต ้นํ าได ้นํ าในทะเลสาบแห่งนีจึงมีความใสจนได ้รับฉายาว่าทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์
หรือเทนเคียวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพ
มาอาศัยกันอยูมากมาย
คํา
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (4)
ทีพ ัก
mt. inn "マウントイン"หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน
ว ันทีสี

จ ังหว ัดมิยากิ - หมูบ
่ า้ นสุน ัขจิงจอกซาโอะ–จ ังหว ัดยามากาตะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ–ลาน
สกีซาโอะ ออนเซ็ น สกีรส
ี อร์ท

XJ029NRT-NRT

เช้า
08.00 น.

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)
ออกเดินทางสู ่ จ ังหว ัดมิยากิ (Miyagi)จัง หวัดในภูม ภ
ิ าคโทโฮคุม ีเมืองหลักคือเซนได (Sendai)
ผู ้คนนิย มทํ า การเกษตรและประมงและยัง มีม ีส ถานทีท่องเทียวน่ าสนใจมากมาย (ใช ้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 1.30ชัวโมง)

09.30 น.

นํ าท่านเดินทางสู ่ หมู่บา้ นสุน ัขจิงจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือZao Kitsune mura)
ตังอยู่ในจ.มิยางิม ีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิงจอกหลายหลายสายพัน ธ์
หลากสี ทีญีปุ่ นนั นเชือว่ าจิงจอกเป็ นผู ้ส่ งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตด้านความอุด ม
สมบูรณ์ ทีนีแบ่งออกเป็ นสองโซน คือโซนสัตว์ทอยู
ี ่ในกรง มีทัง แพะ แกะ กระต่าย ม ้า สุนัขจิงจอก
ซึงสามารถให ้อาหารได ้ กับโซนเปิ ดทีมีจงจอกเดิ
ิ
นไปมา อิสระให ้ท่านชมความน่ ารัก ขนฟูตัวนุ่ ม ของ
สุนั ข จิงจอกตามอัธ ยาศั ย ข้อ ควรระว ัง เนื องจากสุนัข จิงจอกถึง จะเป็ นแบบเลียง แต่บ างตัว ยั ง มี
สั ญชาติญาณเดิม อยู่ ดังนั น ควรปฏิบั ตต
ิ ามคู่ม ือการท่อ งเทียวทีทางเจ ้าหน า้ ทีของหมู่บ ้านแจกให ้
อย่ า งเคร่ งครั ด และหากต ้องการถ่ า ยรู ป หรือ สั ม ผั ส ตัวสุนั ขจิงจอกจะต ้องแจ ้งเจ ้าหน า้ ทีหรืออยู่ ใ น
สายตาเจ ้าหน ้าทีทุกครัง ทังนีเพือความปลอดภัยของตัวนักท่องเทียวเอง

11.00 น.

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (6)
นํ าท่านออกเดินทางสู ่ จ ังหว ัดยามากาตะ (Yamagata)จังหวัดในภูม ิภ าคโทโฮคุพ ืนทีส่ วนใหญ่
เป็ นภูเขาหน ้าผาและแอ่งกระทะเป็ นจังหวัดทียังคงธรรมชาติทอุ
ี ดมสมบูรณ์ไว ้อยู่ทําให ้ปลูกเชอร์รีและ
สาลีได ้มากทีสุดในญีปุ่ นอีกทังยังขึนชือเรืองข ้าวอร่อยในขณะเดียวกันยามากาตะก็เป็ นจังหวัดทีแมค
โดนัลด์มาเปิ ดเป็ นจังหวัดสุดท ้ายในญีปุ่ น(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชัวโมง)
จากนันนํ าท่านนัง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ทีจะพาคุณไต่จากด ้านล่างของเขาซา
โอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุม ทัวพืนทีเป็ นสีขาวโพลน ชมปี ศาจ
หิมะ (Snow Monster)หรือภาษาญีปุ่ นเรียกว่าจูเฮียว (Juhyo)ซึงเป็ นนํ าแข็งทีเกิดจากจะสะสม
ของหิมะทีตกลงมาจนก่อตัวเป็ นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคล ้ายกับปี ศาจ และในเวลากลางคืน
ยั ง มี ก ารเปิ ดไฟไลท์อั พ เพิมความสวยงามอีก ด ้วยอิส ระให ้ท่ า นเพลิด เพลิน กับ กิจ กรรมฤดูห นาว
ณลานสกี ซาโอะ ออนเซ็ นสกีรส
ี อร์ท (Zao Onsen Ski Resort)(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 10
นาที)เป็ นหนึงในสถานทีเก่าแก่ทีสุดของญีปุ่ น ทีนีโด่งดังด ้วยคุณภาพของหิม ะทีละเอียดเบาราวผง
แป้ ง หรือทีเรียกว่าพาวเดอร์ส โนว์ (Powder Snow)ท่านสามารถเช่ าห่วงยางสโนว หรือ เดินชม
ปิ ศาจหิมะอย่างใกล ้ชิดได ้ตามอัธยาศัย ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สํ าหร ับลานสกี
(***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีก ารเปลียนแปลงได้ เนืองจากในว น
ั ทีสภาพอากาศไม่
เอืออํานวยต่อการชมปี ศาจหิม ะ อาจปร ับไปย ังสถานทีท่องเทียวอืนทดแทน โดยจะปร ับไป
เล่นสกีทอื
ี นทดแทนด้วยเช่นก ัน)
จากนันได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางกลับจังหวัดฟุกช
ุ ม
ิ ะ เพือนํ าท่านกลับสูท
่ พั
ี ก (ใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2ชัวโมง)

คํา
ทีพ ัก

อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศ ัย
mt. inn "マウントイン"หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

ว ันทีห้า

เมืองไอสุ - ปราสาทสึรก
ุ ะหรือ ปราสาทนกกระเรียน - สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็ น–เมืองนา
ริตะ - หมูบ
่ า้ นโออุจจ
ิ ค
ู ุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึร–
ิ เมืองนาริตะ จ ังหว ัดชิบะ - อิออนมอลล์
นาริตะ
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เช้า
07.30 น.

12.00 น.

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7)
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู ่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็ นเมืองทีเต็ม ไปด ้วยวัฒนธรรมซามูไ ร ไม่ว่าจะเป็ น
ปราสาทหรือตัวเมืองทียังคงสั ม ผัสได ้ถึงกลินอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนีไอสุยังมีม นต์เสน่ ห ์
เรืองของออนเซ็ น (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.30ชัวโมง)อีกด ้วยนํ าท่านสูป
่ ราสาทสึรก
ุ ะ (Tsuruga
Castle)หรื อ ปราสาทนกกระเรีย นเป็ นเพี ย งแห่ ง เดีย วที ยั ง คงเอกลัก ษณ์ดั งเดิม ของญีปุ่ นไว ้
ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตังอยู่ไม่ไ กลจากสถานีรถไฟไอสุวา
คามั ท ซึ เดิม มีช ื อว่า ปราสาทคุ โ ระคะวะ (Kurokawa Castle)สร ้างขึนในปี ค.ศ.1384 โดย
ตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทําให ้ปราสาทเสียหายหนักและได ้มีการบูรณะและ
ปรับจากปราสาท 7 ชัน เหลือเพียง 5 ชันเท่านัน ไฮไลท์!!!ปราสาทแห่งนี ถือเป็ นอนุ สรณ์สถานทียัง
ทิงร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุม
่ สุดท ้ายในญีปุ่ น ทีได ้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานทีนี
เดินทางสู ่ เมืองยูโนะคามิออนเซน(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)เป็ นเมืองตากอากาศออนเซน
เล็กๆทีมีชอเสี
ื ยงของจังหวัดฟูกช
ุ ม
ิ ะทีเดินทางได ้ค่อนข ้างสะดวกเพราะอยู่ตด
ิ กับสถานีรถไฟยูโนคา
มิ ออนเซ็ น(Yunokami Onsen Station)โดยเป็ นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญีปุ่ นทีมีอาคาร
สถานีทําจากหลังคาแบบญีปุ่ นโบราณ!!!ไฮไลท์อส
ิ ระให ้ท่านเพลิดเพลินกับการแช่เท ้าผ่อนคลายตาม
อัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท ้าทีสถานีแห่งนี
จากนันนํ าท่านเดินทางสู ่ หมูบ
่ า้ นโออุจ ิ จูคุ(OuchiJuku)บ ้านโบราณทีอดีตเคยเป็ นเมืองสํ าคัญใน
ยุคเอโดะถูกสร ้างเมือหลายร ้อยปี ก่อนเป็ นบ ้านชาวนาญีปุ่ นโบราณทีมุงหลังคาทรงหญ ้าคาหนาๆเรียง
รายกันสองฝั งกินระยะทางประมาณ500 เมตรโดยรวมมีบ ้านโบราณประมาณ40 – 50 หลังในอดีตสมัย
เอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบายหมู่บ ้านแห่งนีเป็ นเสมือนแหล่งทีพักตังขนาบข ้างถนนหลักทีมี
ชือว่าถนนชิโมสึเคะถนนเส ้นนีเคยเป็ นเส ้นทางหลักในการคมนาคมและการค ้าเมือพ.ศ.2524 หมู่บ ้าน
โออุจจ
ิ ูคไุ ด ้รับการขึนทะเบียนเป็ นเขตอนุรักษ์สงปลู
ิ
กสร ้างอันทรงคุณค่าของชาติซงในปั
ึ
จจุบันหมู่บ ้าน
โบราณหลายหลังในโออุจ จ
ิ ูคุไ ด ้รับการบูรณะใหม่จ นกลายเป็ นร ้านขายของทีระลึกร ้านค ้าขายสินค ้า
พืนเมืองร ้านอาหารและทีพักแบบญีปุ่ นเพือดึงดูดนั กท่องเทียวปั จ จุบันมีนักท่องมาเยียมชมหมู่บ ้านนี
กว่า 1.2 ล ้านคนต่อปี
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ หมู่บา้ นโออุจ ิ จุคุ(8)พิเศษ!! อิมอร่อยก ับเมนู ทอ
้ งถิน โซบะ
ต้นหอม (Negi Soba)
นํ าท่ า นชมหน้า ผาล้า นปี โทโนะเฮทสึ ร ิ (Tonohetsuri)(ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 15 นาที) เป็ นความสวยงามทีธรรมชาติส ร ้างขึนโดย
หน ้าผาริม แม่นําโอคาวะนี ถูกกัดเซาะโดยนํ าทีไหลผ่ านกว่าจะสึกกร่อ น
เป็ นเวลานานเป็ นล ้านปี จนกลายมาเป็ นวิวทิวทัศ น์ทีสวยงามชือโทโนะ
เฮทสึร ิเป็ นภาษาถินของไอสึแปลว่าหน า้ ผาและด ้วยรูปร่า งหน ้าตาของ
หน ้าผาชันๆทีดูคล ้ายกับเจดียจ
์ งึ เป็ นทีมาของชือโทโนะเฮทสึรห
ิ รือหน ้า
ผารูปเจดียจ
์ นกระทังได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเข ้าสูโ่ รงแรม

ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชวโมง)
ั
18.00-19.00 น.เดินทางสู ่ อิออน มอลล์ นาริต ะ (Aeon Narita Mall)ห ้างสรรพสินค ้าทีนิย มในหมู่นักท่องเทียว
ชาวต่า งชาติ เนื องจากตังอยู่ใ กล ้กับสนามบิน นานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรู ปแบบทีทัน สมั ย
สไตล์ญปุ่ี น มีร ้านค ้าทีหลากหลายมากกว่า 150 ร ้านจําหน่ายสินค ้าแฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์
ภายในบ ้าน นอกจากนียั งมีร ้านเสือผ ้าแฟชั นมากมาย เช่ น MUJI, 100yen shop, Sanrio store,
Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่
คํา
อิสระร ับประทานอาหารคําตามอ ัธยาศ ัย
ทีพ ัก
Narita Gateway Hotelหรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน
ว ันทีหก

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมก
ิ รุงเทพฯ

เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(9)

XJ029NRT-NRT

09.15 น.
13.45 น.

หลังรับประทานอาหารเช ้าเรียบร ้อยแล ้ว นํ าท่านออกเดินทางสูท
่ า่ อากาศยานนานาชาตินาริตะ
(โดยรถบ ัสโรงแรม)
ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ601
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง**

สําหร ับลูกค้าท่านทีไม่เอาตวเครื
ั
องบิน (JOINLAND)
ห ักออกจากราคาท ัวร์ 12,000 บาท/ท่าน
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านน*
ั
** ทงนี
ั หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทียวบินล่าช้า ทางบริษ ัทจะร ับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
สายการบินภายในประเทศทีเป็นสายการบินเครือเดียวก ันก ับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพน ักงานขาย
ล่วงหน้าก่อนทําการซือตวภายในประเทศทุ
ั
กครงั เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

XJ029NRT-NRT

XJ029NRT-NRT

XJ029NRT-NRT

XJ029NRT-NRT

ใบจองท ัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์..................................................................................วันเดินทาง........................................
ชือผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) ..................................................................โทร......................................................
จํานวนผู ้เดินทางทังหมด.................คน
(ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี ..............ท่าน)
จํานวนห ้องพักทีใช ้ทังหมด.............ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชือผูเ้ ดินทาง (กรุณากรอกชือไทยและอ ังกฤษอย่างถูกต้องตามหน ังสือเดินทาง เรียงตามห้องพ ัก)
ลําด ับ

1
2
3

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชือ-นามสกุล(ภาษาอ ังกฤษ)

ว ันเกิด(ว/ด/ป)

XJ029NRT-NRT
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ
กรุณาแจ ้งความประสงค์อนตามที
ื
ท่านต ้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนือวัว  ไม่ทานเนือหมู
 ไม่ทานสัตว์ปีก
 ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอืนๆ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าร ับทราบเงือนไขในรายการท ัวร์เรียบร้อยแล้ว

ลงชือ.............................................................ผูจ
้ อง
(..............................................................)

