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  TOKYOZAOFUKUSHIMA FUJI 6D4N 
SNOW MONSTER 

กําหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 65-มกราคม66 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 

สกัการะสงิศกัดส์ทิธ ิณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ท ีถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่าํสมุดิะ 

ชอ้ปปิงจุใจชนิจูก ุจุดเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลอืนไหวเสมอืนจรงิ 
เรยีนรูแ้ละสมัผสัวฒันธรรมญปีุ่ น ผา่นขนัตอนพธิกีารชงชา 

ไฮไลท ์!!! สมัผสัพลงังานบวก ณ ศาลเจา้ฮาโกเนะ  
เสาโทรอิสิแีดงรมิทะเลสาบฮาโกเนะ ทใีหบ้รรยากาศราวกบัวา่หลดุไปยงัโลกอนเิมะ 

ยอ้นยุคไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจวิ ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ 
เทยีวจ.ฟุกชุมิะ  เยอืนเมอืงซามไูร พรอ้มชมปราสาทสรึุกะ ณ เมอืงไอส ึ

ชมฝงูหงสณ์ทะเลสาบอนิะวะชโิระหรอืทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์
ฟร!ี! แชเ่ทา้ ผอ่นคลายความเมอืยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมูบ่า้นโบราณ โออุจ ิจูค ุพรอ้มลมิลองอาหารทอ้งถนิ “โซบะตน้หอม” 
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ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ
ชวนเทยีว จ.มยิากชิมความนา่รกัของสนุขัจงิจอก 

WOW!! นงักระเชา้ภเูขาซาโอะ ชม Snow Monster หรอื ปิศาจหมิะจูเฮยีว  
สมัผสักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกซีาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ 

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบนาํแรธ่รรมชาต ิ 
มนีาํดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารเก็บเพมิทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทตีอ้งชําระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยนืวซีา่ญปีุ่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

01-06 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

02-07 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

04-09 ธนัวาคม 2565**วนัพอ่แห่งชาต ิ 39,888.- 10,000.-   

05-10 ธนัวาคม 2565**วนัพอ่แห่งชาต+ิรฐัธรรมนูญ 39,888.- 10,000.-   

06-11 ธนัวาคม 2565**รฐัธรรมนูญ 39,888.- 10,000.-   

07-12 ธนัวาคม 2565**รฐัธรรมนูญ 39,888.- 10,000.-   

08-13 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

09-14 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

11-16 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

12-17 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

13-18 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

14-19 ธนัวาคม 2565**HOT PRICE 37,888.- 10,000.-   

15-20 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

16-21 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

18-23 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.-   

19-24 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   
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20-25 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

21-26 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

22-27 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

23-28 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

25-30 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,000.-   

26-31 ธนัวาคม 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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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํากวา่ 2 ปี ราคา6,000 บาท** 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 
20.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสุวรรณภมูชินั 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.50 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 - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปปิงถนนนากามเิสะ – 

ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทรรีมิแมนํ่าสุมดิะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติพิรอ้มชอ้ปปิงย่านชนิจูกุ – ฮาโก

เนะ – ถา่ยรปู โทรอิ ิสแีดงรมิทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจา้ฮาโกเนะ – ออนเซ็น+ขาป ู
 

 
 

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 กมุภาพนัธ ์2566 41,888.- 10,000.-   

29 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2566 41,888.- 10,000.-   

30 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2566 41,888.- 10,000.-   

31 มกราคม-05 กมุภาพนัธ ์2566 41,888.- 10,000.-   
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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 
เดนิทางสูโ่ตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานทีท่องเทียวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักท่องเทยีวทัวโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)จากนันนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคําณ
วดัอาซากสุะ(Asakusa Temple)วดัทไีดช้อืวา่เป็นวดัทมีคีวามศักดสิทิธแิละไดร้ับความเคารพนับ
ถอืมากทสีดุแห่งหนงึในกรุงโตเกยีวภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศีกัดสิทิธขินาด 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) 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(1)บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบชูาบ ู
 นําท่านชอ้ปปิงย่านชนิจุกุ (Shinjuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงสินคา้มากมายทัง เครืองใชไ้ฟฟ้ากลอ้งถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิ กา
เครืองเล่นเกมสห์รือสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋ารองเทา้เสอืผา้แบรนดเ์นมเสอืผา้แฟชัน
สําหรับวยัรุ่นเครอืงสําอางยหีอ้ดงัของญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆ
อกีมากมายหา้มพลาด!!! จดุเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชยีลนนัก็คอืแมวยกัษ ์3 มติทิีโผล่บน
จอแอลอดีมีีขนาดมหมึาจอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงทีออกจาก
ลําโพงคุณภาพเกรดดคีวามละเอยีดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงทีใหภ้าพเสมือนจริง
ปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีวนอกจากแมวยักษ์แลว้ท่านยังสามารถ
รับชมโฆษณาตา่งๆทถีูกครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผ่ิานจอแอลอดีนีีไม่ว่าจะเป็นแพนดา้, รองเทา้ไนก,ี 
นอ้งหมาPompompurin, จานบนิUFO แมแ้ตหุ่่นยนตเ์ครอืงดูดฝุ่นท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได ้
ตามอธัยาศยั 

16.30 น. นําท่านเดนิทางถงึฮาโกเนะ (Hakone)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)เป็นเมอืงหนึงในอําเภอ
อาชกิะราชิโมะจงัหวดัคานากาวะตังอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออกเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเทยีวโดยสามารถเดนิทางไปชมภูเขาไฟ ฟู จิ จ า ก
โตเกยีวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึงวันและนอกจากนําพุ ร ้ อ น
พพิธิภัณฑแ์ละกจิกรรมนันทนาการอนืๆแลว้ฮาโกเนะยังไดร้ับ ก า ร
กําหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณีแห่งชาตญิีปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยาน ธ ร ณี
ประเทศญีปุ่ น (Japanese Geoparks Network)  นําท่านชมววิ
ทะเลสาบณศาลเจา้ฮาโกเนะ (Hakone Shrines)ศาลเจา้ เก่าแก่ใน
ศาสนาชนิโตตงัอยู่บรเิวณตนีเขาฮาโกเน่และอยู่รมิทะเลสาบอะ ชิจั งหวัด
คานากาวา่ประเทศญปีุ่ นไฮไลท!์!! เสาโทรอิสิแีดงรมิทะเลสาบทเีป็นจดุถา่ยรูปยอดนยิมอสิระให ้
ท่านขอพรและถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนกระทังไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิ
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)นําท่านเขา้สูท่พีัก 

19.00 น. รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2)พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  
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ทพีกั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Moriหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

วนัทสีาม พธิชีงชาญีปุ่ น- ย่านเมอืงเก่าคาวะโกเอะ - จงัหวดัฟุกุชมิะ –ทะเลสาบอนิะวะชิโระ หรอื 
ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 
08.00 น. จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado)(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ10นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การ
รับชา และการดมืชา ทุกขนัตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชา
นี ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย และจากนันให ้
ท่านไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

 นําท่านเดนิทางสู ่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama)อยู่ในภูมภิาคคันโตมีความเจริญมากเพราะอยู่ตดิ
โตเกยีวมเีมอืงชชิบิุทโีดดเดน่เรอืงธรรมชาตอิดุมสมบูรณเ์มอืงโอมยิะและคาวาโกเอะทีเป็นแหล่งรวม
จุดชอ้ปปิงและสถานททีที่องเทยีวน่าสนใจหลายแห่ง(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
12.00-13.00น. เดนิชมยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District)เป็นย่านทมีบีา้นเรอืนสมัย

เอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทางและบรเิวณนียังเคยมโีกดงัเก็บของอยู่หลายแห่งตงัแต่สมัยก่อนโดย
คําวา่Kura แปลวา่โกดงัจงึเป็นทมีาของชอืถนนครุะซคุรุKิurazukuriซงึเป็นเสน้ทีคนนิยมเดนิเทียวชม
ตกึรามบา้นช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนีในสมัยก่อนเนืองจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรือง
ทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีวพ่อคา้แม่คา้จงึรํารวยและมี
การสรา้งอาคารต่างๆขนึเรือยๆบางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดังเดมิมาจนถึงปัจจุบันก็มี
จากนันใหท้่านอสิระชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้พืนเมืองณตรอกลูกกวาด (Candy Alley)เป็นเสน้ชอ้ป
ปิงทรีา้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพนืเมอืงเชน่เคก้และขนมหวานจงึเป็นทมีาของชอืตรอกลูกกวาดหรือ
ตรอกขนมนันเองนอกจากนียังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กพีนืเมืองญีปุ่ น, ไอศกรีม, ขนมทีทําจาก
ถัวแดงและมันหวานและยังมขีองเล็กชนิเล็กๆและของฝากตา่งๆ 
เดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกชุมิะ (Fukushima) เป็นจังหวดัในภูมภิาคโทโฮคุเป็นเมืองทีเคยเจอภัยพบิัติ
ทางธรรมชาต ิทังแผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร ์แต่ดว้ยทีเป็น
เมืองทีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานที
ท่องเทยีวสวยงาม รวมถงึความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถนิทีตังใจใหก้าร
ท่องเทยีวมาชว่ยให ้จังหวดัฟกุชุมิะ กลบัมามชีวีติชวีาอกีครังทําใหเ้มอืงนีเป็น
อีกหนึงจุดหมายปลายทางทีนักท่องเทียวไม่ควรพลาด(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.40 ชวัโมง) 

16.40 น. นําท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ1 ชัวโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ
ญปีุ่ นเกดิขนึจากการระเบดิของภูเขาไฟมแีร่ธาตุกรดเจือปนอยู่จงึไม่มีสงิชวิติ
ใดๆอาศยัอยู่ใตนํ้าไดนํ้าในทะเลสาบแห่งนีจงึมคีวามใสจนไดร้ับฉายาวา่ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค์
หรอืเทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายนจะมีบรรดาฝูงหงสอ์พยพ
มาอาศยักนัอยูมากมาย 

คํา         รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (4) 
ทพีกั  mt. inn "マウントイン"หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 
วนัทสี ี จงัหวดัมยิาก ิ- หมูบ่า้นสุนขัจงิจอกซาโอะ–จงัหวดัยามากาตะ - กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ–ลาน

สกซีาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
08.00 น. ออกเดนิทางสู ่ จงัหวดัมยิาก ิ(Miyagi)จังหวัดในภูมภิาคโทโฮคุมีเมืองหลักคือเซนได (Sendai) 

ผูค้นนิยมทําการเกษตรและประมงและยังมีมีสถานทีท่องเทียวน่าสนใจมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30ชวัโมง) 

09.30 น. นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นสุนขัจงิจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรอืZao Kitsune mura)
ตังอยู่ในจ.มยิางมิีอาณาบรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิงจอกหลายหลายสายพันธ ์
หลากส ีทีญีปุ่ นนันเชอืว่าจงิจอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดม
สมบรูณ์ ทนีีแบ่งออกเป็นสองโซน คอืโซนสตัวท์อียู่ในกรง มีทัง แพะ แกะ กระต่าย มา้ สุนัขจงิจอก 
ซงึสามารถใหอ้าหารได ้กบัโซนเปิดทมีจีงิจอกเดนิไปมา อสิระใหท้่านชมความน่ารัก ขนฟูตัวนุ่มของ
สุนัขจิงจอกตามอัธยาศัย ขอ้ควรระวงั เนืองจากสุนัขจิงจอกถึงจะเป็นแบบเลียง แต่บางตัวยังมี
สัญชาตญิาณเดมิอยู่ ดังนัน ควรปฏบิัตติามคู่มือการท่องเทียวทีทางเจา้หนา้ทีของหมู่บา้นแจกให ้
อย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิงจอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีหรืออยู่ใน
สายตาเจา้หนา้ททีุกครัง ทังนีเพอืความปลอดภัยของตวันักท่องเทยีวเอง 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

นําท่านออกเดนิทางสู ่ จงัหวดัยามากาตะ (Yamagata)จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุพืนทีส่วนใหญ่
เป็นภูเขาหนา้ผาและแอง่กระทะเป็นจังหวดัทยีังคงธรรมชาตทิอีดุมสมบูรณไ์วอ้ยู่ทําใหป้ลูกเชอรร์ีและ
สาลไีดม้ากทสีดุในญปีุ่ นอกีทังยังขนึชอืเรอืงขา้วอร่อยในขณะเดยีวกันยามากาตะก็เป็นจังหวัดทีแมค
โดนัลดม์าเปิดเป็นจังหวดัสดุทา้ยในญปีุ่ น(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชวัโมง) 

จากนันนําท่านนัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ทจีะพาคณุไตจ่ากดา้นล่างของเขาซา
โอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ (Jizo) ในชว่งฤดหูนาวหมิะจะปกคลุมทัวพืนทีเป็นสขีาวโพลน ชมปีศาจ
หมิะ (Snow Monster)หรือภาษาญีปุ่ นเรียกว่าจูเฮยีว (Juhyo)ซงึเป็นนําแข็งทีเกดิจากจะสะสม
ของหมิะทตีกลงมาจนกอ่ตวัเป็นรปูร่างตา่งๆ พออยู่รวมๆ กนั ดรูาวคลา้ยกบัปีศาจ และในเวลากลางคนื
ยังมีการเปิดไฟไลท์อัพเพิมความสวยงามอีกดว้ยอสิระใหท้่านเพลิดเพลินกับกจิกรรมฤดูหนาว 
ณลานสก ีซาโอะ ออนเซ็นสกรีสีอรท์ (Zao Onsen Ski Resort)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 
นาท)ีเป็นหนึงในสถานทีเก่าแก่ทีสุดของญีปุ่ น ทีนีโด่งดังดว้ยคุณภาพของหมิะทีละเอยีดเบาราวผง
แป้ง หรอืทีเรียกว่าพาวเดอรส์โนว ์(Powder Snow)ท่านสามารถเช่าห่วงยางสโนว หรือ เดนิชม
ปิศาจหมิะอย่างใกลช้ดิไดต้ามอธัยาศยั ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สําหรบัลานสก ี

(***หมายเหตุ ลานสก ีอาจมีการเปลียนแปลงได้ เนืองจากในวนัทสีภาพอากาศไม่
เออือํานวยต่อการชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานททีอ่งเทยีวอนืทดแทน โดยจะปรบัไป
เลน่สกทีอีนืทดแทนดว้ยเชน่กนั) 

จากนันไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัจังหวดัฟกุชุมิะ เพอืนําท่านกลบัสูท่พีัก (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2ชวัโมง) 

คํา         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั  
ทพีกั  mt. inn "マウントイン"หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 
วนัทหีา้ เมอืงไอส ุ- ปราสาทสรึกุะหรอื ปราสาทนกกระเรยีน - สถานรีถไฟยูโนคามอิอนเซ็น–เมอืงนา

รติะ - หมูบ่า้นโออจุจิคู ุ- หนา้ผาลา้นปีโทโนะเฮทสรึ–ิ เมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะ - ออิอนมอลล์
นารติะ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 
07.30 น. จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองทีเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรอืตวัเมืองทียังคงสัมผัสไดถ้งึกลนิอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนีไอสุยังมีมนตเ์สน่ห์
เรอืงของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30ชวัโมง)อกีดว้ยนําท่านสูป่ราสาทสรึกุะ (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
ทงิร่องรอยของเหลา่นักรบซามูไรกลุม่สดุทา้ยในญปีุ่ น ทไีดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเองลง ณ สถานทนีี 

 เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคามอิอนเซน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ีเป็นเมอืงตากอากาศออนเซน
เล็กๆทมีชีอืเสยีงของจังหวดัฟกูชุมิะทเีดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกับสถานรีถไฟยูโนคา
ม ิออนเซ็น(Yunokami Onsen Station)โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดยีวของญีปุ่ นทีมีอาคาร
สถานีทําจากหลงัคาแบบญปีุ่ นโบราณ!!!ไฮไลทอ์สิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผ่อนคลายตาม
อธัยาศยั ณ จุดออนเซนเทา้ทสีถานีแหง่นี 

 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 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นโออุจ ิจุคุ(8)พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบัเมนูทอ้งถนิ โซบะ
ตน้หอม (Negi Soba) 
 นําท่านชมหน้าผาล้านปีโทโนะเฮทสึร ิ(Tonohetsuri)(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 15 นาที)เป็นความสวยงามทีธรรมชาตสิรา้งขนึโดย
หนา้ผาริมแม่นําโอคาวะนีถูกกัดเซาะโดยนําทีไหลผ่านกว่าจะสกึกร่อน
เป็นเวลานานเป็นลา้นปีจนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีสวยงามชอืโทโนะ
เฮทสรึิเป็นภาษาถนิของไอสแึปลว่าหนา้ผาและดว้ยรูปร่างหนา้ตาของ
หนา้ผาชนัๆทดีคูลา้ยกบัเจดยีจ์งึเป็นทีมาของชอืโทโนะเฮทสรึหิรือหนา้
ผารูปเจดยีจ์นกระทังไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเขา้สูโ่รงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ4ชวัโมง) 
18.00-19.00 น.เดนิทางสู ่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall)หา้งสรรพสนิคา้ทีนิยมในหมู่นักท่องเทียว

ชาวต่างชาต ิเนืองจากตังอยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีทันสมัย
สไตลญ์ปีุ่ น มรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจําหน่ายสนิคา้แฟชนั อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์
ภายในบา้น นอกจากนียังมีรา้นเสอืผา้แฟชันมากมาย เช่น MUJI, 100yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

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

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 
 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์12,000 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) 

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

1    

2    

3    
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หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามทที่านตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ไม่ทานเนือววั  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 
รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

4    

5    

6    

7    

8    
9    

10    
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