
#15201 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว นิกโก 6 วัน 4 คืน ลองเรือโจร
สลัดทะเลสาบอาชิ ชมซากุระแมนํ้าคันนงจิ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก หมูบานโอชิโนะฮักไค สะพานชินเคียว ศาลเจาโทโชกุ
ปราสาทสึรุงะ หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ กระเชาลอยฟาซาโอะ ลองเรือเฟอรรี่ชม
อาวมัตซึชิมะ วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน ยูโนคามิออนเซ็น หมูบาน
โบราณโออุจิจูคุ หนาผาลานป



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - ยามานะชิ - ฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - พิธีชงชา
ญ่ีป ุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค   

Hotel Green
Tower
Makuhari
หรือเทียบเทา

3 นิกโก - สะพานชินเคียว - ศาลเจาโทโชกุ - ไอสุวาคามัสสึ - ปราสาทซึรุงะ - ซากุระแมน้ํา
คันนงจิ - ซากุระ - ออนเซ็น   

Mukaitaki
Ryokan
Fukushima
หรือเทียบเทา

4 หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - ภูเขาไฟซาโอะ - ซาโอะโรปเวย - เซนได - ลองเรืออาวมัตสึชิม
า - ศาลโกะไดโดะ - วัดซุยกันจิ - วัดเอ็นทสึอิน - เซนได - ยานอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)   

Hotel Route
Inn Sendai
Higashi หรือ
เทียบเทา

5 ยูโนคามิ ออนเซ็น - หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานปี) - นาริ
ตะ   

Narita
Hedistar
Hotel หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 ฿30,888 ฿30,888 ฿30,888 ฿8,900

5 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 ฿30,888 ฿30,888 ฿30,888 ฿8,900

6 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 ฿30,888 ฿30,888 ฿30,888 ฿8,900

7 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 ฿30,888 ฿30,888 ฿30,888 ฿8,900

8 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 ฿30,888 ฿30,888 ฿30,888 ฿8,900

13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย.
63

฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿8,900

14 เม.ย. 63 - 19 เม.ย.
63

฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿8,900

16 เม.ย. 63 - 21 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

17 เม.ย. 63 - 22 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

18 เม.ย. 63 - 23 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

19 เม.ย. 63 - 24 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900



20 เม.ย. 63 - 25 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

22 เม.ย. 63 - 27 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

23 เม.ย. 63 - 28 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

24 เม.ย. 63 - 29 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900

25 เม.ย. 63 - 30 เม.ย.
63

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - ยามานะชิ - ฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัด
ทะเลสาบอาชิ - พิธีชงชาญี่ปุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น. เหิรฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ600

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว
(เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

เดินทางสู เมืองยามานาชิ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู ฮาโกเน (Hakone) เมืองท่ีเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากมายท่ียังมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ
ขึ้นชื่อในเรื่องออนเซ็น ฮาโกเนเป็นเมืองท่ียังมีภูเขาไฟท่ียังไมปะทุหลงเหลืออยู และท่ีสําคัญคือแหลงทองเท่ียวหลายแหงสามารถ
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดน่ันเอง

นําทาน ลองเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที ใหทานไดลอง
เรือชมความงามของทัศนียภาพสองขางทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้ ้ ่ ่ ่



จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน (Sado) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10
ชั่วโมง) โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมี
พิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปิดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมใน
พิธีการชงชาน้ีอีกดวย และใหทานไดอิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นในชวงฤดูใบไมเปล่ียน
สีเป็นจุดทองเท่ียวสําคัญอีกสถานท่ีหน่ึง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพ้ืนหลังสีฟา และใบไมเปล่ียนสี สีเหลือง แดง สม เป็น
ภาพท่ีสวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมูบานเล็กๆ ประกอบดวยบอน้ํา 8 บอในโอชิโนะ ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ

นําทานเดินทางเขาสูโรงแรม

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Green Tower Makuhari หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ

ยามานะชิ

ฮาโกเน

ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นเขตอยูญ่ีป ุนท่ีอยูในภูมิภาคชูบุซ่ึงหอมลอมไปดวยภูเขาสูงมากมายรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ

เป็นเมืองท่ีมอบความสุขสดชื่นตลอดท้ังปี มีชื่อเสียงทางดานทัศนียภาพ และรีสอรทน้ําพุ
รอนท่ีเป็นจุดหมายปลายทางอันยอดนิยม ดวยวิวทิวทัศนอันเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม
ตลอดท้ัง 4 ฤดู พรอมดวยพิพิธภัณฑศิลปะและอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการพักผอนหยอนใจ และอีเวนท งานเทศกาลตางๆ

เสนทางการเดินเรือจะว่ิงวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ Togendai - Motohakone-
ko – Hakonemachi โดยเรือจะว่ิงวนเป็นรอบ ใชเวลาประมาณรอบละ 10 นาที
ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 นิกโก - สะพานชินเคียว - ศาลเจาโทโชกุ - ไอสุวาคามัสสึ -
ปราสาทซึรุงะ - แมน้ําคันนงจิ - ซากุระ - ออนเซ็น

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

พิธีชงชาญี่ปุน

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

 คํ่า  Hotel Green Tower Makuhari หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู นิกโก (Nikko) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในทิวเขาในจังหวัดโทชิกิ อยูหางจากกรุงโตเกียวไปทางทิศเหนือประมาณ
140 กิโลเมตร เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางประเทศ มีรีสอรทน้ําพุรอนท่ีมีชื่อเสียง
ทิวเขาทางตะวันตกของเมืองเป็นสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาตินิกโก

นําทานชม สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) ตั้งอยู ณ ประตูทางเขาศาลเจาและวัดนิกโก เป็นของศาลเจาฟูตะระซัง
เป็น 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน รวมกับสะพานคินไตเคียว ท่ีอิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ท่ียามานาชิ
สะพานชินเคียวเป็นสะพานโคงสีแดง ทอดขาม แมน้ําไดยะ (Daiya river) ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก มีความยาว 28
เมตร กวาง 7 เมตร (ไมรวมคาขามสะพาน มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 300 เยน)

จากนั้นนําทานสู ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจาโทโชกุนั้นก็เป็นศาลเจาท่ีมีความสําคัญตอนิกโกและตอญ่ีป ุน
มาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาวา อิเอยาสุ ซ่ึงเป็นโชกุนท่ีมีความสําคัญตอประวัติศาสตรญ่ีป ุน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองท่ีเต็มไปดวยวัฒนธรรมซามูไร ไมวาจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองท่ียังคง
สัมผัสไดถึงกล่ินอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมีมนตเสนหเรื่องของออนเซ็น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.10
ชั่วโมง) อีกดวย

นําทานสู ปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแหงเดียวท่ียังคงเอกลักษณด้ังเดิมของ
ญ่ีป ุนไว ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณแหงเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยูไมไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ ปราสาทแหง
น้ี ถือเป็นอนุสรณสถานท่ียังท้ิงรองรอยของเหลานักรบซามูไรกลุมสุดทายในญ่ีป ุน ท่ีไดเลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานท่ีน้ี

นําทานเดินทางสู แมน้ําคันนงจิ (KannonJi River) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) จุดชมซากุระเล่ืองชื่อ ท่ีเต็มไปดวย
ตนโซเมโยชิโนะซากุระและชิดาเระซากุระ ท่ีตั้งขนาบแมน้ําคันนงจิกวา 1 กิโลเมตรเป็นอุโมงคยาว ในชวงท่ีดอกซากุระบาน
สะพรั่งจะทําใหดูยอมสีแมน้ํากลายเป็นสีชมพูระเรื่อ และในเวลากลางคืนจะมีการแสดงไฟประดับหลากสีท่ีชวยเพ่ิมสเนหของดอก
ซากุระในยามค่ําคืนอีกดวย

่ ่ ้



โดยปกติซากุระท่ีฟุคุชิมะจะบานชวงประมาณตนเดือนเมษายนถึงกลางเดือนเมษายน และอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ ในกรณีท่ีเช็คแลวซากุระยังไมบาน สงวนสิทธิป์รับไปเท่ียวท่ี ทะเลสาบอินะวะชิโระ แทน!! โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เมืองท่ีมีขนาดใหญเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีภูมิภาค
โทโฮคุ แวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามมากมาย ไมวาจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ สถานท่ีชมซากุระ และใบไมเปล่ียนสี (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 50 นาที)

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Mukaitaki Ryokan Fukushima หรือเทียบเทา

จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

นิกโก

สะพานชินเคียว

ศาลเจาโทโชกุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีคอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของญ่ีป ุน และ
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวญ่ีป ุน ท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยางมาก เพราะเป็นพ้ืนท่ีของครอบครัวใน
ตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็นเมืองหลวง
แหงใหม ( โตเกียว ) มาจนถึงปัจจุบันน้ี อัฐฐิของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุท่ีสุสาน ภายใน
บริเวณศาลเจาโทโชกุท่ีย่ิงใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะท่ีแปลกตา สลับซับซอน

เป็นสะพานท่ีติดอันดับหน่ึงในสามของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีป ุน มีชื่อเรียกอีกอยางวา
สะพานอสรพิษคู เป็นสะพานโคงสีแดงท่ีทอดขามแมน้ําไดยะ

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอนแรก
นั้นบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานท่ีสําหรับฝ่ังศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคารและ
ขนายศาลเจาเพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารตางๆของศาลเจานั้นมี
การตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในปาเขาจึงทําใหมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ไอสุวาคามัสสึ บาย

เมืองไอสุวาคามัสสึ ตั้งอยูในจังหวัดฟูกุชิมะ มีจุดทองเท่ียวทางประวัติศาสตรของประเทศ
ญ่ีป ุนเยอะแยะมากมาย โดงดังในงานฝีมือด้ังเดิมท่ีเรียกวา“เครื่องเคลือบไอสึ”นอกจากนั้น
ยังเป็นแหลงผลิตขาวและเหลาสาเกอีกดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - ภูเขาไฟซาโอะ - ซาโอะโรปเวย - เซน
ได - ลองเรืออาวมัตสึชิมา - ศาลโกะไดโดะ - วัดซุยกันจิ - วัด
เอ็นทสึอิน - เซนได - ยานอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)

ไมรวมคาขามสะพานชินเคียว มีคาใชจายเพ่ิมเติมทานละ 300 เยน

โดยปกติซากุระท่ีฟุคุชิมะจะบานชวงประมาณตนเดือนเมษายนถึงกลางเดือนเมษายน และอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ ในกรณีท่ีเช็คแลวซากุระยังไมบาน สงวนสิทธิป์รับไปเท่ียวท่ี ทะเลสาบอินะวะชิโระ แทน!! โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ปราสาทซึรุงะ

ซากุระแมนํ้าคันนงจิ

ซากุระ

เป็นศูนยรวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง Aizu-wakamatsu ปัจจุบัน ภายใน
ปราสาทถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ มีการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของปราสาท
แหงน้ี รวมถึงวิถีชีวิตของเหลาซามูไรอีกดวย นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังสามารถขึ้นไปชม
ไดถึงชั้นบนสุดของปราสาท ชมสวนรอบปราสาทท่ีรายรอบไปดวยตนซากุระ ซ่ึงดึงดูดนัก
ทองเท่ียวใหมาเยือนปราสาทแหงน้ีในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกปี

เป็นแมน้ําสายเล็กๆ ท่ีเป็นหน่ึงในจุดชมวิวซากุระท่ีดีท่ีสุดของจังหวัดฟุกุชิมะ ท่ีในฤดูใบไม
ผลิตนซากุระท่ีสวนใหญเป็นสายพันธุ Yoshino ท่ีน่ีจะพรอมใจผลิดอกสีชมพูนวลอัน
งดงามจนเกิดเป็นบรรยากาศของอุโมงคตนซากุระเหนือแมน้ําเป็นระยะทางกวา 1
กิโลเมตรท่ีมีบรรยากาศอันสวยงามและแสนสงบสุขย่ิง

เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูปตามอัธยาศัย โดยดอกซากุระนั้นถือเป็นดอกไม
ประจําชาติของญ่ีป ุนท่ีจะผลิดอกเพียงชวงเวลาสั้นๆไมเกิน 2 อาทิตย อีกท้ังทานจะไดเห็น
บรรยากาศท่ีคนญ่ีป ุนจะมาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือชมซากุระอยางมีความสุข และฉลองกันอยาง
สนุกสนาน

ออนเซ็น คํ่า

 Mukaitaki Ryokan Fukushima หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

้



นําทานเดินทางสู หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ (Zao Kitsune mura หรือ Zao Kitsune mura) (ใชเวลาเดินทางประมาณ
1.10 ชม.) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจ้ิงจอกหลายหลายสายพันธ หลากสี ท่ีญ่ีป ุนนั้นเชื่อวาจ้ิงจอก
เป็นผูสงสารของ Inari Okami เทพเจาชินโตดานความอุดมสมบูรณ

ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจ้ิงจอกถึงจะเป็นแบบเล้ียง แตบางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคูมือการทอง
เท่ียวท่ีทางเจาหนาท่ีของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจ้ิงจอกจะตองแจงเจาหนาท่ีหรือ
อยูในสายตาเจาหนาท่ีทุกครั้ง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของตัวนักทองเท่ียวเอง

หมายเหตุ หมูบานสุนัขจ้ิงจอก ปิดทุกวันพุธ ยกเวนเดือนกุมภาพันธ เปิดทําการทุกวันไมมีวันหยุด ดังนั้น สงผลให
โปรแกรมวันท่ี 22-27 มีนาคม, 29 มีนาคม-03 เมษายน 05-10 เมษายน และ 19-24 เมษายน 2563 ไมสามารถเขาชมสุนัข
จ้ิงจอก ณ หมูบานน้ีได

ดังนั้น สงวนสิทธิ ์ปรับไปเก็บสตรอเบอรี่แทน นําทาน เก็บสตรอเบอรี่ (Strawberry Pick up) สดๆ ลูกโตสีแดง หอม
หวาน จากไร ณ เมืองฟุกุชิมะ อิสระใหทานเก็บและชิมสตรอเบอรี่ไมอ้ันตามอัธยาศัยเป็นเวลา 30 นาที จนกระท่ังไดเวลาอัน
สมควร

เฉพาะ 4 period น้ี เทานั้น ไปเก็บสตรอเบอรี่แทนไปชมสุนัขจ้ิงจอก

จากนั้นนําทานเดินทางสู ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นภูเขาไฟท่ีตั้งอยูเป็นแนวกัน
พรมแดนระหวาง ยามากาตะ กับ มิยางิ เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักทองเท่ียวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดท้ังปี

นําทานน่ัง กระเชาลอยฟาซาโอะ (Zao Ropeway) ท่ีจะพาคุณไตจากดานลางของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ การน่ัง
กระเชาเคเบิ้ลอันแสนสบายน้ีถือเป็นอีกประสบการณท่ียอดเย่ียม ท่ีจะทําใหคุณไดสัมผัสกับทัศนียภาพของธรรมชาติท่ีอยูตรง
หนาท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงฤดูกาล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองเซนได (Sendai) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองท่ีมีความเจริญและมีขนาดใหญท่ีสุดของ
ภูมิภาคโทโฮคุ ไดรับฉายาวา เมืองแหงตนไม เพราะมีสวนสาธารณะหลายแหงท่ัวเมืองท่ีเต็มไปดวยตนไมใหญรมรื่น เซนไดมี
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญหลากหลายท้ังปราสาท วัดวาอาราม หางสรรพสินคา แหลงชอปป้ิง และรานคารานอาหารตางๆ อีก
มากมาย

นําทานเดินทางสู ทาเรือชิโกมะ (Marine Gate Shiogama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เพ่ือลองเรือเฟอรรี่เพ่ือ
ชม อาวมัตซึชิมะ (Matsushima Bay) ท่ีติดอันดับ 1 ใน 3 วิวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน (Nihon Sankei) เป็นอาวท่ี
เต็มไปดวยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมีตนสนญ่ีป ุนขึ้นอยูดวยทําใหเกิดภาพท่ีแปลก
ตา ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที

จากนั้น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือมัตสึชิมะ เน่ืองจาก ตั้งอยูใน
ตําแหนงท่ีโดดเดน ทําใหวัดแหงน้ีกลายเป็นสัญลักษณของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสรางขึ้นในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธ
รูป 5 องค ซ่ึงกอตั้งโดยพระสงฆท่ีกอตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปป้ันจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ปี

เดินทางสู วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทอง
และเพนทสีประตูบานเล่ือนไวอยางสวยงาม กอตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และไดถูกดัดแปลงใหเป็นวัดเซน
ในชวงสมัยคามาคูระ วัดแหงน้ีไดสะทอนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะไดเป็นอยางดี

นําทานเขาชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแหงน้ีรูจักคุนเคยกันในชื่อ วัดแหงกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบ
ตะวันตกท่ีวากันวาเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนเอาไวดานในบานประตูขวาของตูประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสรางขึ้นในปี 1646 เพ่ือไว
ทุกขและบูชาเทพ Mitsumune เทพแหงความเมตตาท่ีเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี

เดินทางกลับสู เมืองเซนได

จากนั้นอิสระชอปป้ิง ถนนคลิสโรด (Clis Road) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ถนนสายช็อปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดของเมือง
มีสินคาใหเลือกหลากหลายตั้งแตอาหารทองถิ่นหรือฟาสตฟ ูด รานคาเฟเกๆ ศูนยเกมส ไปจนถึงแบรนดเนมระดับไฮเอนด อิสระ
ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Route Inn Sendai Higashi หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ

ภูเขาไฟซาโอะ

ซาโอะโรปเวย

หมูบานสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยูใกลกับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของ
จังหวัดมิยากิ เปิดใหเขาชมตั้งแตปี 1990 ภายในหมูบานมีสัตวนานาชนิดกวา 100 ตัว
รวมถึงสุนัขจ้ิงจอก 6 สายพันธุท่ีว่ิงไปมาไดอยางอิสระในพ้ืนท่ีกวาง ในประเทศญ่ีป ุน
สุนัขจ้ิงจอกเป็นสัตวท่ีสําคัญชนิดหน่ึง ตั้งแตระดับชาวบานมีความเชื่อวาสุนัขจ้ิงจอกมี
วิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจาของศาสนาพุทธชินโตอยู ซ่ึงเป็นเทพแหงความ
อุดมสมบูรณของการเกษตร(ขาว, ใบชา) และความเจริญรุงเรือง ใหทานไดสัมผัสความนา
รักของสุนัขจ้ิงจอก และปอนอาหารสุนัขจ้ิงจอก พรอมเก็บภาพความประทับใจ

ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) เป็นภูเขาไฟท่ีตั้งอยูเป็นแนวกันพรมแดนระหวาง Yamagata
กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ มีแหลงน้ําพุรอนซาโอะ (Zao
Onsen) ซ่ึงมีความเป็นกรดสูง ในชวงฤดูรอนคนรักธรรมชาตินิยมมาเท่ียวปลองภูเขาไฟ
โอคามา(Okama Crater) สวนในชวงฤดูหนาวซาโอะออนเซนจะกลายเป็นสกีรีสอรทชั้น
นํา และเป็นหน่ึงในไมกี่ท่ีท่ีจะพบกับตนไมแชแข็ง (snow monsters)

เป็นกระเชาท่ีนําพานักทองเท่ียวขึ้นชมวิวอันงดงามของภูเขาซาโอะ กระเชาลอยฟาซาโอะ
ไมเพียงแตใชในการเดินทางเทานั้นแตยังเป็นวิธีการชมวิวท่ียอดเย่ียมอีกดวย ดวยภูมิ
ทัศนอันงดงามทําใหท่ีน่ีสามารถมาเท่ียวไดตลอดท้ังปี และในแตละซีซ่ันก็จะมีความแตก
ตางอยางสิ้นเชิงดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เซนได

ลองเรืออาวมัตสึชิมา

ศาลโกะไดโดะ

 บาย

เป็นเมืองใหญเมืองหน่ึงในภูมิภาคโทโฮคุท่ีมีประชากรกวาลานคนอยูอาศัย ถึงแมวาเซนได
จะเป็นเมืองใหญและทันสมัย แตความกาวหนาในดานตางๆ ของเมืองไดผสมกลมกลืน
กับธรรมชาติอยางไดสมดุล หลายๆแหงในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนใหตองหยุดมอง
เชน ทิวทัศน น้ําใสไหลรินของแมน้ําฮิโระเซะ หรือตนเคยะขิท่ีเขียวชอุมเป็นแนวตลอดสาย
ถนน ความเขียวขจีของแมกไมในเมืองน้ีเองท่ีทําใหเซนไดไดสมญาวาเป็น “เมืองแหง
ตนไม"

ลองเรือชมความงามรอบอาว และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง การเล้ียงหอยนางรม ให
อาหารนกนางนวลท่ีบินมาตามเรือ

ศาลเจาแหงน้ีเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเจาถึง 5 องค เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ
สรางดวยไม มีระเบียงท้ังสี่ดาน ท่ีน่ีมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาอยูเสมอไมขาดสายดวยไป
ถึงไดงายและไมเสียคาเขาชม การขามไปศาลเจาจะมีสะพานชวงสั้นๆ 3 ชวง สองชวงกอน
ถึงศาลเจาเรียกวา ซึคาชิบาชิ สรางจากไม เวนชองระหวางไมกระดาน เมื่อเดินขามจะมอง
เห็นพ้ืนน้ําดานลาง มักมีคูรักมาจูงเมื่อขามสะพานเพราะเชื่อวา จะทําใหสานสัมพันธแหง
รักแนบแนนย่ิงขึ้น



 หมายเหตุ

วันท่ี 5

ขอควรระวัง เน่ืองจากสุนัขจ้ิงจอกถึงจะเป็นแบบเล้ียง แตบางตัวยังมีสัญชาติญาณเดิมอยู ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคูมือการทอง
เท่ียวท่ีทางเจาหนาท่ีของหมูบานแจกใหอยางเครงครัด และหากตองการถายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจ้ิงจอกจะตองแจงเจาหนาท่ีหรือ
อยูในสายตาเจาหนาท่ีทุกครั้ง ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของตัวนักทองเท่ียวเอง

หมายเหตุ หมูบานสุนัขจ้ิงจอก ปิดทุกวันพุธ ยกเวนเดือนกุมภาพันธ เปิดทําการทุกวันไมมีวันหยุด ดังนั้น สงผลให
โปรแกรมวันท่ี 22-27 มีนาคม, 29 มีนาคม-03 เมษายน 05-10 เมษายน และ 19-24 เมษายน 2563 ไมสามารถเขาชมสุนัข
จ้ิงจอก ณ หมูบานน้ีได
ดังนั้น สงวนสิทธิ ์ปรับไปเก็บสตรอเบอรี่แทน

นําทาน เก็บสตรอเบอรี่ (Strawberry Pick up) สดๆ ลูกโตสีแดง หอมหวาน จากไร ณ เมืองฟุกุชิมะ อิสระใหทานเก็บ
และชิมสตรอเบอรี่ไมอ้ันตามอัธยาศัยเป็นเวลา 30 นาที จนกระท่ังไดเวลาอันสมควร

เฉพาะ 4 period น้ี เทานั้น ไปเก็บสตรอเบอรี่แทนไปชมสุนัขจ้ิงจอก

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

วัดซุยกันจิ

วัดเอ็นทสึอิน

เซนได

ยานอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)

เป็นวัดนิกายเซนท่ีประกอบดวยหลังคาใหญคลุมอารามสงฆพ้ืนเป็นไมตัดกับกําแพงขาว
พรอมวิหารท่ีงดงามดวยภาพวาดนกยูง อีกท้ังประตูโอนะริมน (Onarimon) และประตูนะ
คะมน(Nakamon) ถูกสรางในปีค.ศ.1604 โดยคําสั่งของเจาเมือง Date Masamune
และตกแตงอยางวิจิตรแบบสถาปัตยกรรมแหงยุค Azuchi Momoyama ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแหงชาติ Zuiganji (วัดซุยกันจิ) ยังเป็นวัดท่ีสําคัญแหง
หน่ึงในเขตโตโฮคุ และยังเป็นวัดประจําตระกูลดาเตะท่ีปกครองมัตสุชิมา ในชวงคริส
ศตวรรษท่ี 17

เป็นวัดประจําศาสนาพุทธนิกายเซ็นแหงหน่ึง สรางโดยหลานแทๆของเจาเมืองเซ็นไดรุน
แรก ดาเตะ มาซามุเนะ นามวามิทสึมุเนะ เพ่ือใชเป็นสุสานประจําตัว อาคารหลักของวัดน้ี
ชื่อวา คาวาราบุ ตัวอาคารผสมผสานกับสวนญ่ีป ุนบริเวณรอบ ใหบรรยากาศของความสงบ
รมรื่นแบบเซ็นไดเป็นอยางดี ภายในสวนมีบอน้ําสําหรับดอกบัวญ่ีป ุน ตนเมเปิล ตน
ชวนชม และพันธุไมตางๆจากบริเวณทิวเขา ผลัดกันเบงบานอวดโฉมในฤดูกาลตางๆ หลัง
จากผูมาเยือนเขาสักการะศาลเจา เป็นเวลาท่ีเหมาะมากสําหรับเดินชมบรรยากาศโดยรอบ
สวน

เป็นเมืองใหญเมืองหน่ึงในภูมิภาคโทโฮคุท่ีมีประชากรกวาลานคนอยูอาศัย ถึงแมวาเซนได
จะเป็นเมืองใหญและทันสมัย แตความกาวหนาในดานตางๆ ของเมืองไดผสมกลมกลืน
กับธรรมชาติอยางไดสมดุล หลายๆแหงในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนใหตองหยุดมอง
เชน ทิวทัศน น้ําใสไหลรินของแมน้ําฮิโระเซะ หรือตนเคยะขิท่ีเขียวชอุมเป็นแนวตลอดสาย
ถนน ความเขียวขจีของแมกไมในเมืองน้ีเองท่ีทําใหเซนไดไดสมญาวาเป็น “เมืองแหง
ตนไม"

เป็นยานชอปป้ิงหลักท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองเซนได ตรงบริเวณสถานีรถไฟเซนได และสถานี
รถไฟใตดินโอบะ โดริ อิจิบังโจ ยานน้ีถือเป็นยานชอปป้ิงท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ซ่ึงมี
พ้ืนท่ีกวางขวางยาวไปหลายชวงตึก เริ่มตั้งแตอาคาร AER และ Parco ยาวไปจนถึงโคคุบุ
นโช มีท้ังสินคาตางๆ มากมาย รานแบรนดเนม หางสรรพสินคาหลายแหง รานอาหาร
หลากชนิด คาเฟ ไปจนถึงราน 100 เยน

 คํ่า  Hotel Route Inn Sendai Higashi หรือเทียบเทา



ยูโนคามิ ออนเซ็น - หมูบานโบราณโออุจิจูคุ - หนาผาโทโนะเฮทสึ
ริ (หนาผาลานป) - นาริตะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองยูโนะคามิ ออนเซน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ท่ีมีชื่อเสียงของ
จังหวัดฟูกุชิมะ ท่ีเดินทางไดคอนขางสะดวกเพราะอยูติดกับ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น Yunokami Onsen Station โดย
เป็นสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญ่ีป ุนท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญ่ีป ุนโบราณ อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการแชเทา
ผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทาท่ีสถานีแหงน้ี

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บานโบราณท่ีอดีตเคยเป็น
เมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปีกอน เป็นบานชาวนาญ่ีป ุนโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆ เรียงรายกันสอง
ฝ่ังกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบานโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู โทโนะเฮทสึริ (Tonohetsuri) หรือ หนาผาลานปี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)เป็นความสวยงามท่ี
ธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ี ถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ีไหลผาน กวาจะสึกกรอนเป็นเวลานานเป็นลานปี จนกลาย
มาเป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ ท่ีดู
คลายกับเจดีย จึงเป็นท่ีมาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองนาริตะ เพ่ือเขาสูท่ีพัก (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

ยูโนคามิ ออนเซ็น

หมูบานโบราณโออุจิจูคุ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของญ่ีป ุนท่ีมีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญ่ีป ุน
โบราณ อีกท้ังติดกันยังมีจุดออนเซนเทาใหใชบริการไดฟรีระหวางท่ีรอรถไฟดวย ผูโดยสาร
ท่ีมารอรถไฟหรือมาเดินเลนจะชอบมาน่ังแชเทากันท่ีน่ี

หมูบานโออูจิจูคุ (Ouchijuku) เป็นบานสไตลญ่ีป ุนแบบมุงหลัง ปัจจุบันยังคงรักษาไวเป็น
อยางดี และมีการดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ อาหาร
ยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากน้ียังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิ
จูคุ นักทองเท่ียวสามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดได
ตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 6 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่ ่ ่

หนาผาโทโนะเฮทสึริ (หนาผาลานป)

นาริตะ

เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสรางขึ้น โดยหนาผาริมแมน้ําโอคาวะน้ีถูกกัดเซาะโดยน้ําท่ี
ไหลผานกวาจะสึกกรอนเป็นเวลานานเป็นลานปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม ชื่อ
โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลวาหนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆ
ท่ีดูคลายกับเจดีย จึงเป็นท่ีมาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ เป็นสถานท่ีตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

 คํ่า  Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ601 สายการบินมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



 หมายเหตุ สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 4 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 



คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป

สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 8,900.

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเป็นสายการบินแอรเอเซียเทานั้น

้ ้ ่ ่



ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ี
เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซ้ือตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง 

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรท้ังหมด

ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


