
 

TOKYO ZAO FUKUSHIMA FUJI 6D4N 

ซุปตาร ์SNOW MONSTER 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65-มกราคม 66 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอร่อยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สุมดิะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ชนิจูกุ จุดเช็คอนิแห่งใหม่ จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

เรยีนรูแ้ละสมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนพธิกีารชงชา 



 

ไฮไลท ์!!! สมัผสัพลงังานบวก ณ ศาลเจา้ฮาโกเนะ  

เสาโทรอิสิแีดง รมิทะเลสาบฮาโกเนะ ทีใ่หบ้รรยากาศราวกบัว่าหลุดไปยงัโลกอนเิมะ 

ยอ้นยุคไปกบั หมู่บา้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ 

เทีย่ว จ.ฟุกุชมิะ  เยอืนเมอืงซามไูร พรอ้มชมปราสาทสรึุกะ ณ เมอืงไอส ึ

ชมฝูงหงส ์ณ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ หรอื ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์

ฟร!ี! แช่เทา้ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมู่บา้นโบราณ โออุจ ิจูคุ พรอ้มลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ “โซบะตน้หอม” 

ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ

ชวนเทีย่ว จ.มยิาก ิชมความน่ารกัของสุนขัจิง้จอก  

WOW!! น ัง่กระเชา้ภูเขาซาโอะ ชม Snow Monster หรอื ปิศาจหมิะจูเฮยีว  

สมัผสักจิกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกซีาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ 

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แร่ธรรมชาต ิ 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

ราคาไม่รวมค่าวซีา่และค่าบรกิาร เก็บเพิม่ท่านละ 1,575 บาท 
**ค่าบรกิารเป็นค่าบรกิารท่ีต้องช าระให้กบัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยื่นวีซ่าญ่ีปุ่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-06 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

02-07 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

04-09 ธนัวาคม 2565**วนัพ่อแห่งชาติ 39,888.- 8,900.-   

05-10 ธนัวาคม 2565**วนัพ่อแห่งชาติ+รฐัธรรมนูญ 39,888.- 8,900.-  
 

06-11 ธนัวาคม 2565**รฐัธรรมนูญ 39,888.- 8,900.-   

07-12 ธนัวาคม 2565**รฐัธรรมนูญ 39,888.- 8,900.-   

08-13 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

09-14 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-  
 

11-16 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

12-17 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

13-18 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

14-19 ธนัวาคม 2565**HOT PRICE 37,888.- 8,900.-   



15-20 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

16-21 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

18-23 ธนัวาคม 2565 39,888.- 8,900.-   

19-24 ธนัวาคม 2565 45,888.- 8,900.-   

20-25 ธนัวาคม 2565 45,888.- 8,900.-   

21-26 ธนัวาคม 2565 45,888.- 8,900.-   

22-27 ธนัวาคม 2565 45,888.- 8,900.-   

23-28 ธนัวาคม 2565 45,888.- 8,900.-   

25-30 ธนัวาคม 2565 45,888.- 8,900.-   

26-31 ธนัวาคม 2565 45,888.- 8,900.-   

01-06 มกราคม 2566 45,888.- 8,900.-   

02-07 มกราคม 2566 45,888.- 8,900.-   

03-08 มกราคม 2566 45,888.- 8,900.-   

04-09 มกราคม 2566 45,888.- 8,900.-   

05-10 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

06-11 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

08-13 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

09-14 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

10-15 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

11-16 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

12-17 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

13-18 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

15-20 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   



>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 6,000 บาท** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย  

20.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิแอร์

เอเชีย เอ็กซ์ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

16-21 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

17-22 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

18-23 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

19-24 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

20-25 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

22-27 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

23-28 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

24-29 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

25-30 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

26-31 มกราคม 2566 41,888.- 8,900.-   

27 มกราคม-01 กุมภาพนัธ ์2566 41,888.- 8,900.-   

29 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2566 41,888.- 8,900.-   

30 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2566 41,888.- 8,900.-   

31 มกราคม-05 กุมภาพนัธ ์2566 41,888.- 8,900.-   



วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ช้อปป้ิงถนนนากามิเสะ – 

ถ่ายรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สุมดิะ - ชมแมวยกัษ์ 3 มติ ิพรอ้มช้อปป้ิง ย่านชินจูกุ – ฮา

โกเนะ – ถ่ายรูป โทรอิ ิสแีดงรมิทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจา้ฮาโกเนะ – ออนเซ็น+ขาปู 

  

     
 

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บน

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

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) จากน้ันนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า 

ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช่ื้อว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความ

เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าที่ศักด์ิสิทธ์ิ 

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่  ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มี ช่ือว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บริเวณทางเขา้สู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นที่ตัง้ของ

รา้นคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก และ

ขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยากิ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของทีร่ะลึก  

ใกลก้ันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูง

ที่ สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหน่ึงของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ เป็นหอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการตัง้แต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอน้ีมี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มีความสูง 

600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากุสะที่

เต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) บรกิารท่านดว้ยเมนู ชาบูชาบู 

  น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  30 นาที) ใหท้่านอิสระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินค ้ามากมายทั้งเค ร่ืองใชไ้ฟฟ้า  กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้

แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอื่นๆ อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเช่ียล นัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 

มติ ิที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียง

ที่ออกจากล าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให ้

ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แลว้ 

ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

แพนดา้, รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมา Pompompurin, จานบิน UFO แมแ้ต่ หุ่นยนต์เคร่ืองดูดฝุ่น  ท่าน

สามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 



16.30 น. น าท่านเดินทางถึง ฮาโกเนะ (Hakone) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหน่ึงใน 

อ าเภออาชิกะราชิโมะ จงัหวัดคานากาวะ ตั ้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็น

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได ้

ภายในระยะเวลาหน่ึงวัน และนอกจากน ้าพุรอ้น พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แลว้ ฮาโก

เนะยังไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญ่ีปุ่นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญ่ีปุ่น 

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

Shrines) ศาลเจา้เก่าแก่ในศาสนาชินโต ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฮาโกเน่ และอยู่ริมทะเลสาบอะชิ 

จังหวัดคานากาว่า ประเทศญ่ีปุ่น ไฮไลท!์!! เสาโทรอิสิแีดง รมิทะเลสาบทีเ่ป็นจุดถ่ายรูปยอด

นิยม อิสระใหท้่านขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่

จงัหวดัยามานาชิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) น าท่านเขา้สู่ที่พัก 

19.00 น.  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู   

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

จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

 

วนัทีส่าม พิธีชงชาญี่ปุ่น - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จงัหวัดฟุกุชิมะ –  ทะเลสาบอนิะวะชิโระ หรอื 

ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์

     
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น น่ันก็คือ การเรยีนพธิีชงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นน้ัน มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา 



การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลว้นมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธีิ

ชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และ

จากน้ันใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

 น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติด

โตเกียว มีเมืองชชิบุิ ที่โดดเด่นเร่ืองธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่ง

รวมจุดชอ้ปป้ิงและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

12.00-13.00น. เดินชม ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบา้นเรือน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณน้ียังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่

สมัยก่อน โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของช่ือถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ที่คน

นิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองน้ี ในสมัยก่อนเน่ืองจากเมืองคาวาโกเอะ

เจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรียบไดก้ับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อคา้แม่คา้

จึงร ่ารวยและมีการสรา้งอาคารต่างๆข้ึนเร่ือยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดัง้เดิมมาจนถึง

ปัจจุบันก็มี จากน้ันใหท้่าน อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) 

เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ที่รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของช่ือ

ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากน้ียังมีขายคารินโดะ (karinto) คุก้กี้พื้นเมืองญ่ีปุ่น, 

ไอศกรีม, ขนมที่ท าจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิน้เล็กๆและของฝากต่างๆ  

เดินทางสู่ จงัหวดัฟุกุชิมะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่เคยเจอภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว และสึนามิ รวมถึงภัยพิบัติจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ดว้ยที่เป็น

เมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม รวมถึงความ

ร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิ่นที่ตัง้ใจใหก้ารท่องเที่ยวมาช่วยให ้ จังหวัดฟุกุชมิะ กลับมามีชีวิตชีวาอีก

คร้ัง ท าใหเ้มืองน้ีเป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.40 ช่ัวโมง) 

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

ช่ัวโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญ่ีปุ่น  เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่

ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มีส่ิงชวิิตใดๆ อาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งน้ีจึงมีความใสจนได ้รับ

ฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถงึ

เดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพมาอาศัยกันอยูมากมาย 

ค ่า         รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4)  

ทีพ่กั  mt. inn "マウント イン" หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่ ี ่ จงัหวดัมยิาก ิ -  หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ – จงัหวดัยามากาตะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – 

ลานสกซีาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ 



   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดัมยิาก ิ(Miyagi) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ มีเมืองหลักคือ เซนได (Sendai) 

ผูค้นนิยมท าการเกษตรและประมง และยังมีมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอื Zao Kitsune mura) 

ตัง้อยู่ใน จ.มิยางิ มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจ้ิงจอกหลายหลายสายพันธ์ 

หลากสี ที่ ญ่ีปุ่นน้ันเช่ือว่าจ้ิงจอกเป็นผูส่้งสารของ Inari Okami เทพเจ้าชินโตดา้นความอุดม

สมบูรณ์ ที่น่ีแบ่งออกเป็นสองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนัขจ้ิงจอก 

ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้ กับโซนเปิดที่มีจ้ิงจอกเดินไปมา อิสระใหท้่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของ

สุนัขจ้ิงจอกตามอัธยาศัย ข้อควรระวงั เน่ืองจากสุนัขจ้ิงจอกถึงจะเป็นแบบเล้ียง แต่บางตัวยังมี

สัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังน้ัน ควรปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจา้หนา้ที่ของหมู่บา้นแจกใหอ้ยา่ง

เคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจ้ิงจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่หรืออยู่ในสายตา

เจา้หนา้ที่ทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัยามากาตะ (Yamagata) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นภูเขา  หนา้ผา และแอ่งกระทะ เป็นจังหวัดที่ยังคงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไวอ้ยู่ ท าใหป้ลูกเชอร์ร่ี

และสาล่ีไดม้ากที่สุดในญ่ีปุ่น อีกทั้งยังข้ึนช่ือเร่ืองขา้วอร่อย ในขณะเดียวกันยามากาตะก็เป็นจังหวัดที่

แมคโดนัลด์มาเปิดเป็นจังหวัดสุดทา้ยในญ่ีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

จากน้ันน าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ที่จะพาคุณไต่จากดา้นล่างของเขาซา

โอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วพื้นที่เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจ

หมิะ (Snow Monster) หรือภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า จูเฮยีว (Juhyo) ซึง่เป็นน ้าแข็งที่เกิดจากจะสะสม

ของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคลา้ยกับปีศาจ และในเวลากลางคืน

ยังมีการเปิดไฟไลท์อัพเพิ่มความสวยงามอีกดว้ย อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ 

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

นาที) เป็นหน่ึงในสถานที่เก่าแก่ที่สุดของญ่ีปุ่น ที่น่ีโด่งดังดว้ยคุณภาพของหิมะที่ละเอียดเบาราวผง

แป้ง หรือที่เรียกว่า พาวเดอรส์โนว ์(Powder Snow) ท่านสามารถเช่าห่วงยางสโนว หรือ เดินชม

ปิศาจหิมะอย่างใกลช้ดิไดต้ามอัธยาศัย ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์ส าหรบัลานสก ี 

(***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากในวันที่สภาพอากาศไม่

เอือ้อ านวยต่อการชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไป

เล่นสกทีีอ่ืน่ทดแทนดว้ยเช่นกนั) 

จากน้ันไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับจังหวัดฟุกุชมิะ เพื่อน าท่านกลับสู่ที่พัก (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  mt. inn "マウント イン" หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

  

วนัทีห่า้  เมอืงไอสุ  - ปราสาทสรึุกะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน - สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น – เมอืง

นารติะ - หมู่บา้นโออุจ ิ จูคุ - หน้าผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงนารติะ จงัหวดัชิบะ - ออิอน 

มอลล ์นารติะ  



   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

07.30 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถ้ึงกล่ินอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนต์เสน่ห์

เร่ืองของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) อีกดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุกะ 

(Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดิมของ

ญ่ีปุ่นไว ้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซ ึ ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานี

รถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.

1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสียหายหนักและไดม้กีาร

บูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลือเพียง 5 ชัน้เท่าน้ัน ไฮไลท!์!! ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์

สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญ่ีปุ่น ที่ไดเ้ลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ 

สถานที่น้ี  

 เดินทางสู่ เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองตากอากาศออน

เซนเล็กๆ ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดินทางไดค่้อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ติดกับ สถานีรถไฟยู

โนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่นทีม่ี

อาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญ่ีปุ่นโบราณ !!!ไฮไลท ์อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับการแช่เทา้ผ่อน

คลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแห่งน้ี 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโออุจ ิ จูคุ (Ouchi Juku) บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญ

ในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ 

เรียงรายกันสองฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน

อดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตัง้ขนาบขา้ง

ถนนหลักที่มีช่ือว่าถนนชโิมสึเคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมื่อ พ.ศ.

2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาติ ซึง่ใน

ปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลึก 

รา้นคา้ขายสินคา้พื้นเมือง รา้นอาหารและที่พักแบบญ่ีปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมา

เยี่ยมชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นโออุจ ิ จุคุ (8) พเิศษ!! อิม่อร่อยกบัเมนูทอ้งถิน่ โซบะ

ตน้หอม (Negi Soba)  

 น าท่านชม หน้าผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เป็น

ความสวยงามที่ธรรมชาติสรา้งข้ึน โดยหนา้ผาริมแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน ้าที่ไหลผ่าน กว่าจะ

สึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ช่ือ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่น

ของไอสึ แปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ที่ดูคลา้ยกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของช่ือ

โทโนะเฮทสึริ หรือ หนา้ผารูปเจดีย์ จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเขา้สู่โรงแรม  

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมอืงนารติะ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

18.00-19.00 น.เดินทางสู่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ เน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย

สไตล์ญ่ีปุ่น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟช่ัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์

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

Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  



 

วนัทีห่ก   ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลูกคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์12,000 บาท/ท่าน 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชียเท่านัน้*  

** ท ัง้น้ีหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าช้า ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อต ั๋วภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 



 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 

ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายช่ือผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั)  

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงค์อื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 

 

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

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


