
 

TOKYO FUKUSHIMA SENDAI IWATE 7D5N 

ซุปตาร ์หมาจิง้จอก 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

เทีย่ว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

ลิม้รส ป้ิงย่าง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ 

เทีย่ว จ.ฟุกุชมิะ ถ่ายรูป ณ จุดชมววิสะพานขา้มแม่น า้ทาดาม ิ1   



 

ชมฝูงหงส ์ณ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ หรอื ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์

เยอืนเมอืงซามไูร พรอ้มชมปราสาทสรึกุะ ณ เมอืงไอส ึ

ฟร!ี! แช่เทา้ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมู่บา้นโบราณ โออุจ ิจูคุ พรอ้มลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ “โซบะตน้หอม” 

ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ

ล่องเรอืชม อ่าวมตัซชึมิ่า 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงถนนครสิโรด้ เมอืงเซ็นได 

นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัจูซนจ ิทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

ล่องเรอืเกบเิก ชมววิทวิทศัน ์พรอ้มฟังเพลงพืน้บา้นเคยบ์โิออวิาเกะ 

พเิศษ รบัประทาน Wanko Soba อาหารขึน้ชือ่ของจงัหวดัอวิาเตะ 

ชวนเทีย่ว จ.มยิาก ิชมความน่ารกัของสุนขัจิง้จอก  

WOW!! น ัง่กระเชา้ภูเขาซาโอะ ชม Snow Monster หรอื ปิศาจหมิะจูเฮยีว  

สมัผสักจิกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกซีาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ 

แวะ ชอ้ปป้ิงออิอนมอล ์นารติะ  

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

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

** 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)  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

16-22 ธนัวาคม 2565 47,888.- 10,000.-   

26 ธนัวาคม 65-01 มกราคม 66 BUS 1**NEWYEARS 52,888.- 12,000.-   

26 ธนัวาคม 65-01 มกราคม 66 BUS 2**NEWYEARS 52,888.- 12,000.-   

28 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66 BUS 1**NEWYEARS 52,888.- 12,000.-   

28 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66 BUS 2**NEWYEARS 52,888.- 12,000.-   



บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ– ตลาดปลานาคามนิาโตะ - ตลาดปลาโอ

อาไร – ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ -  จงัหวดัฟุกุชิมะ – ทะเลสาบอนิะ

วะชิโระ  

 
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 

น าท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิ (Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญ่ีปุ่น อิบารากิซึง่อยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลที่เกี่ยวกับดอกไม ้ที่มีใหช้มตลอดทั้งปี นอกจากน้ียังเป็นเจังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่ว

เน่าญ่ีปุ่น มากที่สุดในญ่ีปุ่นอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  

จากน้ันเดินทางสู่ ตลาดปลานาคามนิาโตะ (Nakaminato Fish Market) ซึง่ตัง้อยู่ในเมืองฮติาชิ

นากะในจังหวัดอิบารากิ เป็นหน่ึงในตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ที่มีอาหารทะเลที่จับมา

สดๆ จากท่าเรือนาคามินาโตะที่อยู่ใกลก้ัน เพลิดเพลินกับการชมิและจับจ่ายที่ตลาดแห่งน้ี ที่ซึง่ทุก

อย่างสดใหม่และราคาเป็นกันเอง อีกทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าหน่ึงลา้นคนต่อปี น าท่านอิสระ

อาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) ท่านสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหมส่่ง

ตรงมาจากท่าเรือประมงโออาไร อาทิ ขา้วหนา้ปลาดิบ หรืออาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากน้ียังมีอาหาร

ทะเลตากแหง้ที่ท าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็นของฝากอีกดว้ย อิสระรับประทานอาหาร

ทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลิดเพลินกับหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เช่น ปลาอังโค ปลาชริาสุ (ปลา

ขา้วสาร) ตามแต่ฤดูกาล หอยเชลล์ หอยตลับ หอยนางรม หมึกย่างเนย และกุง้ เป็นตน้ 



12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1000Yen/Person (By 

Guide)  

เดินทางสู่ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 

ตัง้อยู่บนเนินเขาหันหนา้สู่มหาสมุทรแปซฟิิก เป็นหน่ึงในเสาโทริอิขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงในภูมิภาคคัน

โต ถูกเลือกใหเ้ป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดรั้บความเช่ือถือมาอย่างยาวนานใน

ฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสุขภายในครอบครัว น าท่านรับ

พลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทริอิสีเทาที่น่ิงสงบ บนโขดหิน

ท่ามกลางฟองคล่ืนสีขาวที่สาดกระเซ็น ซึง่เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้โอนามุจิโนะมิโคโตะ และ 

เทพเจา้สุคุนะฮิโคนะโนะมิโคโตะ สรา้งข้ึนตัง้แต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปพระ

อาทิตย์ข้ึนที่มีช่ือเสียง มีนักท่องเที่ยวมากมายมาเฝ้าคอยเพื่อเก็บภาพช่วงเวลาที่แสงตะวันสาดส่อง

ข้ึนสู่ขอบฟ้า 

 ออกเดินทางสู่ จงัหวดัฟุกุชิมะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่เคยเจอภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว และสึนามิ รวมถึงภัยพิบัติจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ดว้ยที่

เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม รวมถึง

ความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิ่นที่ตัง้ใจใหก้ารท่องเที่ยวมาช่วยให ้จังหวัดฟุกุชิมะ กลับมามี

ชีวิตชีวาอีกคร้ัง ท าใหเ้มืองน้ีเป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3.10 ช่ัวโมง)  

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชิโระ (Inawashiro Lake) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 

ของประเทศญ่ีปุ่น  เกิดข้ึนจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จึงไม่มีส่ิงชวิิตใดๆ 

อาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งน้ีจึงมีความใสจนไดรั้บฉายาว่า ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค ์

หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน จะมีบรรดาฝูงหงส์อพยพ

มาอาศัยกันอยูมากมาย 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Hotel Route Inn Aizuwakamatsu หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่าม  จุดพกัรถโอเซะไคโดะ มชิิมะจูกุ - ถ่ายรูป ณ จุดชมววิสะพานขา้มแม่น า้ทาดามทิี ่1 – เมอืง

เซนได – ล่องเรอือ่าวมตัสชิึม่า – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสอึนิ - ช้อปป้ิงถนนค

ลสิโรด 



 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

07.30 น. เช็คเอา้ท์ออกจากโรงแรม พรอ้มออกเดินทาง 

08.30 น. เดินทางถึง (Ozekaido Mishima Juku Roadside Station) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง) จากจุดพักรถใชเ้วลาเดินเทา้เพียง 3-5 นาที จะถึง จุดชมววิสะพานขา้มแม่น า้ทาดามทิี ่1 

(No.1 Tadami River Bridge) เป็นจุดที่มองเห็นรถไฟสายทาดามิแล่นขา้ม สะพานไดอจิ ิเคยีว

เรยีว (Daiichi Kyoryo) ซึง่ถือเป็นแลนด์มาร์คที่ใครมาฟุกุชมิะจะตอ้งไม่พลาดมาเก็บภาพความ

ประทับใจน้ี (เวลาทีร่ถไฟจะแล่นขา้มสะพาน ประมาณ 09.12 น. กบั  09.15 น. สงวนสทิธิ ์

หากเกดิความล่าช้าเน่ืองดว้ยสภาพอากาศ หรอือุบตัเิหตุต่างๆ อาจท าใหไ้ม่สามารถชมใน

เวลาทีก่ าหนดได ้บรษิทัฯ ขอปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไกดจ์ะเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถาณการณ์หน้างานทีส่ดุ)  

เดินทางสู่ เมอืงเซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมืองที่มีความเจริญ

และมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมภิาคโทโฮคุไดรั้บฉายาว่า เมอืงแห่งตน้ไม ้ เพราะมีสวนสาธารณะ

หลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มร่ืน เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลากหลายทั้ง

ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสินคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ อีกมากมาย (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3.20 ช่ัวโมง) 

13.20 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืมตัสชิึม่า เพื่อล่องเรือเฟอรร่ีชม อ่าวมตัซึชิม่า (Matsushima Bay) ที่

ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปดว้ยเกาะ

หินเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตน้สนญ่ีปุ่นข้ึนอยู่ดว้ยท าใหเ้กิดภาพ

ที่แปลกตา จากน้ันข้ึน ท่าเรอืชิโกม่า (Marine Gate Shiogama)  ชม วดัโกไดโดะ (Godaido 

Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชมิะ เน่ืองจาก ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดด

เด่น ท าใหวั้ดแห่งน้ีกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชมิะ ถูกสรา้งข้ึนในปี 807 เป็นที่ประดิษฐาน

ของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึง่ก่อตัง้โดยพระสงฆ์ที่ก่อตัง้วัดซูอิกันจิ โดยรูปป้ันจะถูกน ามาใหป้ระชาชนได ้

ชมกันทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีช่ือเสียงที่สุดในภูมภิาค

โทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพน้ท์สีประตูบานเล่ือนไวอ้ย่างสวยงาม ก่อตัง้คร้ังแรกใน

ปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งน้ีได ้

สะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชมิะไดเ้ป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่

สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยไมส้นซีดาร์ และถ ้าต่างๆที่ อดีตเคยเป็นสถานที่ท าสมาธิ ปัจจุบันเต็มไป

ดว้ยรูปป้ันต่างๆ ไม่ไกลกันนัก น าท่านเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วัดแห่งน้ีรูจั้กคุน้เคย

กันในช่ือ วดัแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญ่ีปุ่นเอาไวด้า้น

ในบานประตูขวาของตูป้ระดิษฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งข้ึนในปี 1646 เพื่อไวทุ้กข์และบูชาเทพ 

Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายเุพียง 19 ปี ทางเขา้วัดมีสวนมอสและหินตัง้อยู่ 



และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซีดาร์ส าหรับน่ังท าสมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเป็นที่ตัง้ของหลุมฝังศพ และรูป

ป้ันของขุนนางดาเตะหนุ่มข่ีมา้ขาวลอ้มรอบดว้ยองค์รักษ์ผูภั้กดีที่ปลิดชีพตายตามไป 

จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ถนนสายช ้

อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด รา้นคาเฟ่

เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่โรงแรมที่พัก  

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  Sendai Hills Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 
 

วนัทีส่ ี ่  จงัหวดัอวิาเตะ – วดัจูซนจ ิ– ล่องเรอืเกบเิก - กนิซงั ออนเซ็น - เมอืงเซนได 

   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 จากน้ันน าท่านสู่ จงัหวดัอวิาเตะ (Iwate) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ ในอดีตเคยเป็นถิ่นอาศัยของ

ชนเผ่าเอะมิช ิ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญ่ีปุ่นรองจากฮอกไกโด ผูค้นนิยมท าการ

ประมง เป็นจังหวัดที่มีการขยายพันธ์ุสาหร่ายวากะเมะและหอยเป๋าฮื้อไดม้ากที่สุดในญ่ีปุ่น มีสถานที่

ท่องเที่ยวมากมาย มีอาหารข้ึนช่ืออย่าง วังโกะโซบะ, โมริโอกะเรเมน และจาเมน เป็นตน้ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 

น าท่านสู่ วัดจูซนจิ (Chusonji Temple) ตั ้งอยู่ใน เมืองฮิราซุม ิจงัหวัดอิวาเตะ เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิ ก่อตัง้ข้ึนในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทน

ได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆ สิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิ

วาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดัง้เดิมเพียง 2 หลัง บริเวณที่ตัง้ของวัดชูซนจิน้ัน 

ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อีกดว้ย  

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารท่านดว้ย เมนู wanko soba 



 
13.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกบเิก (Geibikei) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) คือช่องเขายาว 2 

กม. ซึง่เกิดจากแม่น ้าซาเท็ตสึ ลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสูงตระหง่านกว่า 50 ม. ช่ือ เกบ ิซึง่แปลว่า จมูก

สงิโต น้ันมาจากหินปูนที่อยู่ใกลป้ลายสุดของช่องเขามีรูปร่างคลา้ยจมูกสิงโต น าท่าน ล่องเรอื ชม

ทัศนียภาพที่งดงามของน ้าตก กอ้นหินที่น่าทึ่ง และถ ้าหินปูน ฯลฯ เมื่อมาถึงคร่ึงทางของการล่องเรือ 

คุณสามารถลงจากเรือมาเดินได ้ มีหนา้ผากวา้งใหญ่ซึง่มีรูขนาดเล็กอยู่ ไฮไลท!์!! สามารถซื้อ อุ

นดามะ หรอื หนิโชคด ี  และพยายามโยนหนิเหล่านัน้เขา้ไปในรู ถา้ท าส าเร็จก็จะหมายความ

ว่า จะโชคด ีระหว่างการล่องเรือ คนพายเรือจะรอ้งเพลงพื้นบา้นช่ือว่า เคยบ์โิออวิาเกะ อิสระใหท้่าน

เพลิดเพลินความงามของธรรมชาติ ตน้ไม ้ป่าเขา ล าธาร คลอเคลา้ไปดว้ยเสียงพลงเพราะๆ ในบาง

ช่วง ตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 90 นาที) 

17.00 น. จากน้ันน าท่าน เดินเล่น ณ กินซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 

ช่ัวโมง) หมู่บา้นออนเซนเล็กๆ กลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นน้ีเดิมที เป็น

หมู่บา้นเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ที่น่ี

ประกอบดว้ย เรียวกังมากมายสไตล์ตะวันตกที่สรา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดรั้บการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลาย

สมัยไทโชถึงโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า 

(ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ท ี ่500-3000 เยน ท ัง้น้ีขึน้อยู่สถานทีบ่รกิาร)  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่โรงแรม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  Sendai Hills Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

    



วนัทีห่า้  จงัหวัดยามากาตะ –  กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ ชมปิศาจหมิะจูเฮยีว –  อิสระเล่นกจิกรรมฤดู

หนาวบนลานสก ีซาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ – จงัหวดัมยิาก ิ– หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ - 

เมอืงฟุกุชิมะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัยามากาตะ (Yamagata) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นภูเขา  หนา้ผา และแอ่งกระทะ เป็นจังหวัดที่ยังคงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไวอ้ยู่ ท าใหป้ลูกเชอร์ร่ี

และสาล่ีไดม้ากที่สุดในญ่ีปุ่น อีกทั้งยังข้ึนช่ือเร่ืองขา้วอร่อย ในขณะเดียวกันยามากาตะก็เป็นจังหวัดที่

แมคโดนัลด์มาเปิดเป็นจังหวัดสุดทา้ยในญ่ีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 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) 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

ออกเดินทางสู่ จงัหวดัมยิาก ิ(Miyagi) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ มีเมืองหลักคือ เซนได (Sendai) 

ผูค้นนิยมท าการเกษตรและประมง และยังมีมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) ตัง้อยู่ใน จ.มิยางิ มีอาณา

บริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจ้ิงจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ที่ญ่ีปุ่นน้ันเช่ือว่า

จ้ิงจอกเป็นผูส่้งสารของ Inari Okami เทพเจา้ชินโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ที่น่ีแบ่งออกเป็น

สองโซน คือโซนสัตว์ที่อยู่ในกรง มีทั้ง แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนัขจ้ิงจอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กับ

โซนเปิดที่มีจ้ิงจอกเดินไปมา อิสระใหท้่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของสุนัขจ้ิงจอกตามอัธยาศัย ขอ้

ควรระวงั เน่ืองจากสุนัขจ้ิงจอกถึงจะเป็นแบบเล้ียง แต่บางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู่ ดังน้ัน ควร

ปฏิบัติตามคู่มือการท่องเที่ยวที่ทางเจา้หนา้ที่ของหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการ

ถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจ้ิงจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่หรืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ที่ทุกคร้ัง ทั้งน้ีเพื่อ

ความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

จากน้ันไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับจังหวัดฟุกุชมิะ เพื่อน าท่านกลับสู่ที่พัก (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.20 ช่ัวโมง) 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  Hotel Route Inn Aizuwakamatsu  หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

     
 

วนัทีห่ก เมอืงไอสุ  - ปราสาทสรึุกะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน - สถานีรถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น – เมอืง

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

มอลล ์นารติะ  



   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสไดถ้ึงกล่ินอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนต์เสน่ห์

เร่ืองของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อีกดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga 

Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั ้งเดิมของญ่ีปุ่นไว ้

ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซ ึ ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวา

คามัทซึ เดิมมีช่ือว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1384 โดย

ตระกูลอะชนิะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสียหายหนักและไดม้ีการบูรณะและ

ปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลือเพียง 5 ชัน้เท่าน้ัน ไฮไลท!์!! ปราสาทแห่งน้ี ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยงั

ทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญ่ีปุ่น 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 (9) พเิศษ!! อิม่อร่อยกบัเมนูทอ้งถิน่ โซบะ

ตน้หอม (Negi Soba)  

14.30 น. 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 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่  เมืองนารติะ (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 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  Asia Hotel Narita หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  



 
 

วนัทีเ่จ็ด  ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

  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 ์7,900 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    


