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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
เทีย่ว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  
ไฮไลท!์! ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 
เทีย่ว จ.ฟุกชุมิะ  ชม ทะเลสาบโกะชคินิุมะ หรอื บงึหา้ส ี
เยอืนเมอืงซามูไร พรอ้มชมปราสาทสรึกุะ ณ เมอืงไอส ึ
ขอพร ณ วดัเอ็นโซจ ิตน้ก าเนดิววัแดงอากะเบโกะ 

ฟร!ี! แชเ่ทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซ็น 
เขา้ชมหมูบ่า้นโบราณ โออจุ ิจคู ุพรอ้มลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ “โซบะตน้หอม” 

ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ
สกัการะ ศาลเจา้นกิโกะโทโชก ุไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลก จาก UNESCO 

ขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฟูตาระซงั 
ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ 

ขึน้ภเูขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 
เรยีนรูแ้ละ้สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผา่นข ัน้ตอนพธิกีารชงชา 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

06-11 กรกฎาคม 2565 30,800.- 10,000.-  
 

11-16 กรกฎาคม 2565**วนัอาสาฬหฯ+วนัเขา้พรรษา 30,800.- 10,000.-  
 

18-23 กรกฎาคม 2565 29,800.- 10,000.- 
 

 

20-25 กรกฎาคม 2565 30,800.- 10,000.- 
 

 

25-30 กรกฎาคม 2565 29,800.- 10,000.- 
 

 

27 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2565**วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10 
30,800.- 10,000.- 

 
 

29 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 2565 30,800.- 10,000.- 
 

 

31 กรกฎาคม-05 สงิหาคม 2565 29,800.- 10,000.-  
 

01-06 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

02-07 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
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03-08 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

04-09 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

05-10 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

06-11 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

07-12 สงิหาคม 2565 34,800.- 10,000.-  
 

08-13 สงิหาคม 2565 34,800.- 10,000.-  
 

09-14 สงิหาคม 2565**Obon 34,800.- 10,000.-  
 

10-15 สงิหาคม 2565**Obon 34,800.- 10,000.-  
 

11-16 สงิหาคม 2565**Obon+วนัแมแ่หง่ชาติ 35,800.- 10,000.-  
 

12-17 สงิหาคม 2565**Obon 34,800.- 10,000.-  
 

13-18 สงิหาคม 2565**Obon 33,800.- 10,000.-  
 

14-19 สงิหาคม 2565**Obon 33,800.- 10,000.-  
 

15-20 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

16-21 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

17-22 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

18-23 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

19-24 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

20-25 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

21-26 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

22-27 สงิหาคม 2565 31,800.- 10,000.-  
 

23-28 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

24-29 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

25-30 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
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*Obon (โอบง้) คอื เทศกาลเซ่นไหวด้วงวญิญาณบรรพบุรุษของชาวญีปุ่่ น เป็นวนัหยุดยาว ชาวญีปุ่่ นนยิมเทีย่วในชว่งนี ้รถตดิ หอ้งพกัแน่นท าใหร้าคาสูงกวา่ปกต ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

  

26-31 สงิหาคม 2565 32,800.- 10,000.-  
 

29 สงิหาคม-03 กนัยายน 2565 32,800.- 10,000.-  
 

31 สงิหาคม-05 กนัยายน 2565 32,800.- 10,000.-  
 

05-10 กนัยายน 2565 32,800.- 10,000.-  
 

07-12 กนัยายน 2565 32,800.- 10,000.-  
 

12-17 กนัยายน 2565 32,800.- 10,000.-  
 

14-19 กนัยายน 2565 32,800.- 10,000.-  
 

19-24 กนัยายน 2565 32,800.- 10,000.-  
 

21-26 กนัยายน 2565 32,800.- 10,000.-  
 

26 กนัยายน-01 ตลุาคม 2565 33,800.- 10,000.-  
 

28 กนัยายน-03 ตลุาคม 2565 33,800.- 10,000.-  
 

30 กนัยายน-05 ตลุาคม 2565 33,800.- 10,000.-  
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วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ- ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ - 
ตลาดปลาโออาไร – จงัหวดัฟุกชุมิะ - ทะเลสาบโกะชคินุิมะ 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ
นดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโตของเกาะฮอนช ูประเทศญีปุ่่ น อบิารากซิึง่อยูไ่มห่า่ง
จากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้ม
ตลอดทัง้ปี นอกจากน้ียังเป็นเจังหวัดทีม่ีการผลตินัตโตะ หรือ ถั่วเน่าญี่ปุ่ น มากที่สุดในญี่ปุ่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

 

เดนิทางสู่ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิศาลเจา้ทีม่ีประวัตศิาสตร์ยาวนาน ตัง้อยู่บนเนินเขาหันหนา้สู่มหาสมุทร
แปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงในภูมภิาคคันโต ถูกเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแหง่
จังหวัด และไดรั้บความเชือ่ถอืมาอยา่งยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความ
สงบสุขภายในครอบครัว น าท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ โทรอิสิเีทาที่นิ่งสงบ บนโขดหนิ
ทา่มกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซ็น ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามจุโินะมโิคโตะ และ เทพเจา้สคุนุะฮิ

โคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระอาทติย์ขึน้ที่มีชือ่เสยีง มี
นักทอ่งเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่งขึน้สูข่อบฟ้า 
จากนัน้  ออกเดนิทางสู ่ตลาดปลาโออาไร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ทา่นสามารถอิม่อร่อยกับอาหาร
ทะเลสดใหม่ส่งตรงมาจากท่าเรือประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรืออาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากน้ียังมี
อาหารทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็นของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเล
สดๆ แบบป้ิงยา่ง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล 
หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1000Yen/Person (By Guide)  

 ออกเดนิทางสู่ จงัหวดัฟุกุชมิะ เป็นจังหวัดในภูมภิาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่เคยเจอภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิทัง้
แผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านิวเคลยีร ์แต่ดว้ยทีเ่ป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ 
อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่่องเทีย่วสวยงาม รวมถงึความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิน่ทีต่ัง้ใจใหก้าร
ท่องเที่ยวมาช่วยให ้จังหวัดฟุกุชมิะ กลับมามีชีวติชีวาอีกครัง้ ท าใหเ้มืองน้ีเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่

นักท่องเทีย่วไมค่วรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) น าท่านชมความงามของ ทะเลสาบโกะชคิิ
นุมะ ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตบิันได-อาซาฮ ีบรเิวณน้ีมทีัง้ทะเลสาบ บงึนอ้ยใหญ่รวมทัง้บ่อน ้าพุรอ้นหลายแห่ง 

ประกอบดว้ยบงึ ไดแ้ก ่บชิาโมนุมะ (บงึใหญ่ทีส่ดุ), อาคานุมะ, มโิดโรนุมะ, ทัตสนุึมะ , เบนเทนุมะ, รุรนุิมะ, อา
โอนุมะ และยางนุิมะ ทะเลสาบแหง่น้ีเกดิการจากระเบดิของภเูขาไฟบันไดเมือ่ปีค.ศ.1888 การระเบดิท าใหแ้ร่ธาตุ
ต่างๆ ยังหลงเหลอือยู่ในน ้า ท าใหส้ง่ผลต่อสขีองน ้าในบงึเมือ่สะทอ้นกับแสงอาทติยจ์ะเห็นเป็นสสีันต่างๆ เชน่ สี

เหลือง, สเีขียวอมแดง, สแีดง ไปจนถงึสฟ้ีาเขม้ คนญีปุ่่ นจงึเรยีกทีน่ีว่่า โกะชคินุิมะ ที่แปลว่า บงึน า้หา้ส ี
น่ันเอง กจิกรรมยอดนยิมส าหรับบงึแหง่น้ี คอื การเชา่เรอืพาย (ส าหรับราคาโปรดสอบถามหนา้งาน) บรเิวณน้ียังมี
รา้นขายของ คาเฟ่เล็กๆ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงดงามที่ธรรมชาตเิป็นผูส้รา้ง และถ่ายภาพเก็บความ

ประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ทีพ่กั  mt. inn "マウント イン" หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
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วนัทีส่าม วดัเอ็นโซจ ิ– เมอืงไอส ุ– ปราสาทสรึกุะ - สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ- หนา้ผา
ลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงโครยิามะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
08.00 น. น าทา่นออกเดนิทางไปยัง วดัเอ็นโซจ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  
  วัดเก่าแก่คู่เมอืงยานาอสิุ ตน้ก าเนิดของ ววัแดงอากะเบโกะ ยอ้นไปเมือ่ 1,200 ปีก่อน เกดิแผ่นดนิไหวจน

อุโบสถเสยีหาย จ าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซม แต่การขนยา้ยเสาเพือ่การซอ่มแซมนัน้เป็นไปอย่างยากล าบาก แต่
แลว้อยู่ก็มวีัวสขีนแดงปรากฎตัวขึน้ จงึน ามาช่วยขนยา้ยเสาและวัสดุก่อสรา้งต่างๆ ท าใหก้ารซ่อมแซมนัน้ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยด ีจงึไดม้กีารสรา้งรูปป้ันวัวขึน้มาดา้นหนา้พระอุโบสถ อกีทัง้ภายในอุโบสถยังเป็นทีป่ระดษิฐานพระ
อักโษภยพุทธะองคใ์หญ่ ผูค้นเดนิทางมาสักการะอย่างเนืองแน่น ดว้ยศรัทธาทีเ่ต็มเป่ียม เพือ่น าความสขุมาสูท่กุ
คน บรเิวณวัดยังถอืเป็นจุดชมซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและจุดชมใบไมเ้ปลีย่นส ีในชว่งฤดใูบไมร่้วง อกีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอสุ เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมอืงที่
ยังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสยัุงมมีนตเ์สน่หเ์รื่องของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาที) อีกดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคง
เอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจาก

สถานีรถไฟไอสวุาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิ
แผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอื
เพียง 5 ชัน้เท่านัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแห่งน้ี ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่ม

สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน้ี่  เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มีชือ่เสยีงของจังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดนิทางไดค้่อนขา้ง
สะดวกเพราะอยู่ตดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคาร

สถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย 
ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแหง่น้ี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ(3) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบัเมนูทอ้งถิน่ โซบะตน้หอม  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลาย
รอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 

500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย 
หมูบ่า้นแหง่น้ีเป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลัก
ในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจูิคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอัน
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ทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขาย
ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมา
เยีย่มชมหมูบ่า้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

น าทา่นชม หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้ง
ขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลาย
มาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของ
หนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารูปเจดยี ์จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควร
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั  mt. inn "マウント イン" หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่  เมอืงนกิโกะ - ผา่นชม สะพานชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชก ุ- ศาลเจา้ฟูตาระ - จงัหวดัไซตามะ - ยา่นเมอืง

เกา่คาวะโกเอะ - จงัหวดัยามานาช ิ

 
   
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
07.00 น. จากนั้นออกเดนิทางสู่ เมอืงนกิโกะ จงัหวดัโทจกิ ิส าหรับนิกโกะ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของ

นักท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างประเทศ มมีแีหล่งท่องเทีย่วทัง้ทางธรรมชาต ิและทางวัฒนธรรมมชีือ่เสยีง

โด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO  (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  
น ัง่รถบสัผา่นชม สะพานชนิเคยีว ตัง้อยู ่ณ ประตทูางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโกะ เป็นของศาลเจา้ฟตูะระซงั เป็น 
1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่า
มานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แม่น า้ไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก มี
ความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับน ้าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมีเสาหนิรองรับน ้าหนัก 
สมัยกอ่นสะพานน้ีใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศเ์ทา่นัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไมร่วมคา่ขา้มสะพาน 

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 500 เยน)  

จากนัน้น าทา่นสู ่ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้โทโชกนัุน้ก็เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคญัตอ่นกิโกแ้ละตอ่ญีปุ่่ นมาก เพราะ
เป็นสสุานของโชกนุ โตกุกาวา่ อเิอยาสุ ซึง่เป็นโชกนุทีม่คีวามส าคัญต่อประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึทีน่ี่ยัง มกีาร
อัญเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิฮเิดโยช ิไดเมยีวคนส าคัญ และมนิาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ีจ่ัดตัง้
รัฐบาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีแ่ห่งน้ีดว้ย ศาลเจา้นกิโกะโทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์
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ยเูนสโก ้บรเิวณทางเขา้มแีผน่หนิจารกึตัวอักษรวา่ โทโชกแุละโทรอิ ิหนิขนาดใหญม่หมึาตัง้อยู่ เป็นจุดรับพลังทีม่ี
ประวัตศิาสตรย์าวนานมากกว่า 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้ช ัน้ สสีัน
สวยงาม มคีวามสงูถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลังคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ีหรือจะเป็น ประตมิากรรมลงิ
สามตวั ทีแ่สดงความหมายว่าไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิง่ทีไ่ม่ด ีนอกจากน้ียังประตมิากรรม แมวนอน ทีถู่กก าหนดให ้
เป็นสมบัตแิหง่ชาตขิองญีปุ่่ น อยูท่ีป่ระตซูากาชติะมง ซึง่แมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง จากนัน้น าทา่นขอพร
ความรัก ณ ศาลเจา้ฟูตะระซงั ไม่ใชแ่ตด่า้นความรักแบบหนุ่มสาวเทา่นัน้ ทัง้ดา้น ครอบครัวหรอืเพือ่น ก็สามารถ
ทดสอบขอความรัก ณ ศาลเจา้แหง่น้ีได ้ภายในศาลเจา้ จะมสีถานทีท่ีจ่ะท าใหโ้ชคดดีา้นความรักอยู่มากมาย เชน่ 
"จุดปาหวัใจขอใหส้มหวงัดา้นความรกั" เมื่อปาแผ่นรูปหัวใจไปทีเ่สาแห่งความรัก ยิง่ใกลเ้สาแห่งความรัก
เท่าไหร่ ก็ดูเหมอืนค าขอจะยิง่ใกลค้วามจรงิ นอกจากจะมชีือ่เสยีงดา้นขอความรักแลว้นัน้ ศาลเจา้แห่งน้ียังมผีูค้น
นยิมมาขอพรดา้นโชคลาภอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิโตเกยีว มเีมอืงชชิบิุ ทีโ่ดด
เด่นเรื่องธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่งรวมจุดชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ี่ท่องเทีย่ว

น่าสนใจหลายแหง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 
16.00-17.30น.เดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ ย่านทีม่บีา้นเรอืนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณน้ียังเคยมี

โกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมัยก่อน โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชือ่ถนนคุระซุคุริ 
Kurazukuri ซึง่เป็นเสน้ที่คนนิยมเดนิเที่ยวชมตกึรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองน้ี ในสมัยก่อน
เน่ืองจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว 
พ่อคา้แม่คา้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึ

ปัจจุบันก็ม ีจากนั้นใหท้่าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็น
เสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญจ่ะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่ตรอกลกูกวาดหรอื

ตรอกขนมน่ันเอง นอกจากน้ียังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ื้นเมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรีม, ขนมทีท่ าจากถั่วแดง
และมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัยา
มานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

19.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (6) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู   
ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะท าให้
ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีห่า้  จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – พธิชีงชาญีปุ่่ น - กรงุโตเกยีว - กรงุโตเกยีว - วดั
อาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถ่ายรูป โตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สุมดิะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิ
พรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
07.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ี

ชือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนึ่งของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่น
ขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่ก
ท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิใหทุ้กทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจ
เก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 
นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอน
นัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสให ้
ทา่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  
เดนิทางสู ่โตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต บนเกาะฮอนช ู(ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ มี
รถไฟสายยามาโนเตะ วนเป็นวงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิม

ของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซา
กุสะ วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อ
ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ย
ความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื 

ประตูฟ้าค ารณ” บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืง
ต่างๆ มากมาย เช่น หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน 
ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของ
ทีร่ะลกึ  
ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถา่ยรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ีหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก จัดเป็นแลนดม์ารก์อกี
อย่างหนึง่ของกรุงโตเกยีว บรเิวณรมิแม่น ้าสมุดิะ เป็นหอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิาร

ตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอน้ีมคีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ 
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ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 
เมตร ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซา
กสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชนิจุกุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง
สนิคา้มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิ
ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จดุเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาว
โซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหมึา จอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร 

(1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพระดบั 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดบัสงู 
ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยัง

สามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทีถู่กครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีน้ีี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ 
นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น  ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้าม
อัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับทีพ่ัก ทีเ่มอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

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** 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋

ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 
 
 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 


