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รหสัทวัร ์JAP2342 
 

TOKYO OARAI FUKUSHIMA FUJI 6D4N 

ซุปตาร ์ไดมอนด ์รทู 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
เทีย่ว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

ไฮไลท!์! ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 

เทีย่ว จ.ฟกุชุมิะ  ชม ทะเลสาบโกะชคินิมุะ หรอื บงึหา้ส ี

เยอืนเมอืงซามไูร พรอ้มชมปราสาทสรึกุะ ณ เมอืงไอส ึ

ขอพร ณ วดัเอ็นโซจ ิตน้ก าเนดิววัแดงอากะเบโกะ 
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ฟร!ี! แชเ่ทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมูบ่า้นโบราณ โออจุ ิจคู ุพรอ้มลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ “โซบะตน้หอม” 

ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ

สกัการะ ศาลเจา้นกิโกะโทโชก ุไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลก จาก UNESCO 

ขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฟตูาระซงั 

ยอ้นยคุไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ 

ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เรยีนรูแ้ละ้สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผา่นข ัน้ตอนพธิกีารชงชา 

ไฮไลท!์! สะดดุตาไปกบั ใบไมเ้ปลีย่นส ีสดใส ณ อโุมงคเ์มเป้ิล หรอื โมมจิ ิ

สกัการะส ิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 
ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-06 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

02-07 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

03-08 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

04-09 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

05-10 ตลุาคม 2565**HOT PRICE 35,888.- 10,000.- 
 

 

06-11 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

07-12 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

08-13 ตลุาคม 2565**วนัสวรรคต ร.9 38,888.- 10,000.- 
 

 

09-14 ตลุาคม 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

10-15 ตลุาคม 2565 39,888.- 10,000.- 
 

 

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

 

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

 

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

 

14-19 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

15-20 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

16-21 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
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17-22 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

18-23 ตลุาคม 2565 36,888.- 10,000.- 
 

 

19-24 ตลุาคม 2565**วนัปิยะมหาราช 38,888.- 10,000.- 
 

 

20-25 ตลุาคม 2565 37,888.- 10,000.- 
 

 

21-26 ตลุาคม 2565**วนัปิยะมหาราช 39,888.- 10,000.- 
 

 

22-27 ตลุาคม 2565 39,888.- 10,000.- 
 

 

23-28 ตลุาคม 2565  39,888.- 10,000.- 
 

 

24-29 ตลุาคม 2565  39,888.- 10,000.- 
 

 

29 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2565 39,888.- 10,000.- 
 

 

30 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

01-06 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

02-07 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

03-08 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

04-09 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

05-10 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

06-11 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

07-12 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

08-13 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

09-14 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

10-15 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

11-16 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

12-17 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

13-18 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

14-19 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

15-20 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

16-21 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

17-22 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
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** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.50 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 ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ- ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทริ

แหง่คามอิโิซะ - ตลาดปลาโออาไร – จงัหวดัฟกุชุมิะ - ทะเลสาบโกะชคินิมุะ 

 08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโตของเกาะฮอนช ูประเทศญีปุ่่ น อิ

บารากซิ ึง่อยูไ่ม่ห่างจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลที่

เกีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่วเน่าญีปุ่่ น มาก

ทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยู่

บนเนนิเขาหันหนา้สู่มหาสมุทรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงในภูมภิาคคันโต ถูก

18-23 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

19-24 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

 

20-25 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

21-26 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

22-27 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

23-28 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

24-29 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

25-30 พฤศจกิายน 2565 38,888.- 10,000.- 
 

26 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2565 38,888.- 10,000.- 
 

27 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2565 38,888.- 10,000.- 
 

28 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2565 38,888.- 10,000.- 
 

29 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.- 
 

30 พฤศจกิายน-05 ธนัวาคม 2565 39,888.- 10,000.- 
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เลือกใหเ้ป็นทรัพย์สนิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดรั้บ

ความเชื่อถือมาอย่างยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วาม

คุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสุขภายใน

ครอบครัว น าท่านรับพลังงานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 

(Kamiiso no Torii)  โทริอ ิสี เทาที่นิ่ งสงบ บนโขดหิน

ท่ามกลางฟองคลื่นสขีาวที่สาดกระเซ็น ซึง่เป็นที่ประดษิฐาน

ของเทพเจา้โอนามุจิโนะมโิคโตะ และ เทพเจา้สุคุนะฮิโค

นะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต ่29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยงัเป็นจดุถา่ยรปูพระอาทติยข์ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มี

นักทอ่งเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่งขึน้สูข่อบฟ้า 

จากนั้น  ออกเดินทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ท่าน

สามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงมาจากท่าเรือประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรือ

อาหารทะเลป้ิงยา่ง นอกจากนี้ยังมอีาหารทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็นของ

ฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงยา่ง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เชน่ 

ปลาองัโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึยา่งเนย และกุง้ 

เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1)  Cash Back 1000Yen/Person (By 

Guide)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกชุมิะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภมูภิาคโทโฮค ุเป็นเมอืงทีเ่คยเจอภยัพบิัติ

ทางธรรมชาต ิทัง้แผน่ดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภยัพบิตัจิากโรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร ์แต่ดว้ยทีเ่ป็นเมอืงทีม่ี

ธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่่องเทีย่วสวยงาม รวมถงึความร่วมแรงร่วมใจ

ของคนทอ้งถิน่ทีต่ัง้ใจใหก้ารท่องเทีย่วมาชว่ยให ้จังหวัดฟกุุชมิะ กลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้ ท าใหเ้มอืงนี้

เป็นอกีหนึง่จุดหมายปลายทางทีนั่กท่องเทีย่วไม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) น า

ทา่นชมความงามของ ทะเลสาบโกะชคินิุมะ (Goshikinuma) ตัง้อยูใ่นอทุยานแห่งชาตบินัได-อาซาฮ ี

บรเิวณนีม้ทีัง้ทะเลสาบ บงึนอ้ยใหญร่วมทัง้บอ่น ้าพรุอ้นหลายแหง่ ประกอบดว้ยบงึ ไดแ้ก ่บชิาโมนุมะ (บงึ

ใหญท่ีส่ดุ), อาคานุมะ, มโิดโรนุมะ, ทัตสนุึมะ , เบนเทนุมะ (Bentenuma), รรุนุิมะ, อาโอนุมะ และยางนุิมะ 

ทะเลสาบแห่งนี้เกดิการจากระเบดิของภูเขาไฟบันไดเมือ่ปีค.ศ.1888 การระเบดิท าใหแ้ร่ธาตุต่างๆ ยัง

หลงเหลอือยู่ในน ้า ท าใหส้่งผลต่อสขีองน ้าในบงึเมือ่สะทอ้นกับแสงอาทติยจ์ะเห็นเป็นสสีันต่างๆ เชน่ สี

เหลอืง, สเีขยีวอมแดง, สแีดง ไปจนถงึสฟ้ีาเขม้ คนญีปุ่่ นจงึ

เรียกที่นี่ว่า โกะชิค ินุมะ ที่แปลว่า  บ ึงน ้าห้าสี น่ันเอง 

กิจกรรมยอดนิยมส าหรับบึงแห่งนี้ คือ การเช่าเรือพาย 

(ส าหรับราคาโปรดสอบถามหนา้งาน) บรเิวณนี้ยังมรีา้นขาย

ของ คาเฟ่เล็กๆ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชมความงดงามที่

ธรรมชาตเิป็นผูส้รา้ง และถ่ายภาพเก็บความประทับใจตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Hotel Sankyo Fukushima หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่าม วดัเอ็นโซจ ิ– เมอืงไอส ุ– ปราสาทสรึกุะ  - สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออจุ ิ

จคู ุ- หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น. น าท่านออกเดนิทางไปยัง วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) วัด

เกา่แกคู่่เมอืงยานาอสิุ ตน้ก าเนดิของ ววัแดงอากะเบโกะ ยอ้นไปเมือ่ 1,200 ปีกอ่น เกดิแผน่ดนิไหวจน

อุโบสถเสียหาย จ าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซม แต่การขนยา้ยเสาเพื่อการซ่อมแซมนั้นเป็นไปอย่าง

ยากล าบาก แต่แลว้อยูก่็มวีัวสขีนแดงปรากฎตัวขึน้ จงึน ามาชว่ยขนยา้ยเสาและวัสดุก่อสรา้งต่างๆ ท าให ้
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การซ่อมแซมนั้นส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี จึงไดม้ีการ

สรา้งรปูปัน้วัวขึน้มาดา้นหนา้พระอโุบสถ อกีทัง้ภายใน

อุโบสถยังเป็นที่ประดษิฐานพระอักโษภยพุทธะองค์

ใหญ่ ผูค้นเดนิทางมาสักการะอย่างเนืองแน่น ดว้ย

ศรัทธาทีเ่ต็มเป่ียม เพือ่น าความสขุมาสูท่กุคน บรเิวณ

วัดยังถอืเป็นจดุชมซากรุะ ในชว่งฤดูใบไมผ้ล ิและจุด

ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง อกีดว้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่่าจะเป็นปราสาท

หรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของออน

เซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) อกีดว้ยน าท่านสู่ ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga Castle) หรือ 

ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแหง่เดยีวทีย่งัคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอัน

เป็นสญัลักษณ์แห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานรีถไฟไอสวุาคามทัซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาท

คุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี 

ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้

เทา่นัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแห่งนี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ังทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ย

ในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองตากอากาศออนเซนเล็กๆ ที่มชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดนิทางได ้

ค่อนขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดย

เป็นสถานรีถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระ

ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผอ่นคลายตามอธัยาศัย ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานแีหง่นี ้

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ(3) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบัเมนทูอ้งถิน่ โซบะตน้หอม 

(Kagi Soba) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจคูุ (Ouchi Juku) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยคุ

เอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกัน

สองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ 

การคมนาคมยงัไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชิ

โมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคุไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ในปัจจบุันหมูบ่า้นโบราณหลายหลัง

ในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบรูณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหาร

และทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

น าทา่นชม หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นความ

สวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กว่าจะสกึกร่อน

เป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึ

แปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิ

หรอื หนา้ผารปูเจดยี ์จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  Hotel Sankyo Fukushima หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนกิโกะ - ผา่นชม สะพานชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชก ุ- ศาลเจา้ฟตูาระ - จงัหวดัไซตา

มะ - ยา่นเมอืงเกา่คาวะโกเอะ - จงัหวดัยามานาช ิ
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

07.00 น. จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงนกิโกะ (Nikko) จงัหวดัโทจกิ ิ(Tochigi) ส าหรับนิกโกะ ถือเป็นเมอืง

ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างประเทศ มมีีแหล่งท่องเที่ยวทัง้ทาง

ธรรมชาต ิและทางวัฒนธรรมมชีือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดรั้บการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

น ัง่รถบสัผา่นชม สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู ่ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิโกะ 

เป็นของศาลเจา้ฟตูะระซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับสะพานคนิไต

เคยีว ทีอ่วิาคนูกิบัสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้ม แมน่ า้ได

ยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับ

น ้าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมเีสาหนิรองรับน ้าหนัก สมัยก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูง

หรอืเชือ้พระวงศเ์ทา่นัน้ในการขา้มแมน่ ้าไดยะ (ไมร่วมคา่ขา้มสะพาน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 500 

เยน) จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกุนั้นก็เป็นศาลเจา้ที่มี

ความส าคัญต่อนกิโกแ้ละต่อญีปุ่่ นมาก เพราะเป็นสุสานของโชกุน โตกุกาวา่ อเิอยาสุ ซึง่เป็นโชกนุทีม่ี

ความส าคัญต่อประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึทีน่ี่ยัง มกีารอัญเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิฮเิด

โยช ิไดเมยีวคนส าคัญ และมนิาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ีจ่ัดตัง้รัฐบาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีแ่ห่งนี้ดว้ย ศาล

เจา้นกิโกะโทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณทางเขา้มแีผ่นหนิ

จารกึตัวอักษรว่า โทโชกุและโทรอิ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาตัง้อยู่ เป็นจุดรับพลังทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

มากกวา่ 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้ช ัน้ สสีันสวยงาม มคีวาม

สงูถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลังคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ีหรอืจะเป็น ประตมิากรรมลงิสามตวั ที่

แสดงความหมายวา่ไมดู่ ไมพู่ด ไมฟั่งสิง่ทีไ่มด่ ีนอกจากนี้ยงัประตมิากรรม แมวนอน ทีถู่กก าหนดใหเ้ป็น

สมบตัแิหง่ชาตขิองญีปุ่่ น อยูท่ีป่ระตซูากาชติะมง ซึง่แมวนอนนัน้สือ่ถงึ สนัตภิาพ น่ันเอง จากนัน้น าทา่นขอ

พรความรัก ณ ศาลเจา้ฟูตะระซงั (Futarasan Shrine) ไมใ่ชแ่ตด่า้นความรักแบบหนุ่มสาวเทา่นัน้ ทัง้

ดา้น ครอบครัวหรอืเพือ่น ก็สามารถทดสอบขอความรัก ณ ศาลเจา้แห่งนีไ้ด ้ภายในศาลเจา้ จะมสีถานทีท่ี่

จะท าใหโ้ชคดดีา้นความรักอยู่มากมาย เชน่ "จุดปาหวัใจขอใหส้มหวงัดา้นความรกั" เมือ่ปาแผ่นรูป

หัวใจไปทีเ่สาแหง่ความรัก ยิง่ใกลเ้สาแหง่ความรักเทา่ไหร่ ก็ดเูหมอืนค าขอจะยิง่ใกลค้วามจรงิ นอกจากจะ

มชีือ่เสยีงดา้นขอความรักแลว้นัน้ ศาลเจา้แหง่นีย้งัมผีูค้นนยิมมาขอพรดา้นโชคลาภอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยูใ่นภมูภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยูต่ดิโตเกยีว 

มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหลง่รวมจดุชอ้ปป้ิง

และสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 

16.00-17.30น.เดนิชม ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นยา่นทีม่บีา้นเรอืนสมัยเอ

โดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบรเิวณนีย้ังเคยมโีกดังเก็บของอยูห่ลายแหง่ตัง้แตส่มัยกอ่น โดยค าว่า 

Kura แปลว่า โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนคุระซคุรุ ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่นนยิมเดนิเทีย่วชมตกึราม

บา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้ ในสมัยกอ่นเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้

ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคาร

ตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจุบนัก็มี จากนัน้ใหท้่าน อสิระช ้

อปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะ

ขายขนมพื้นเมืองเช่น เคก้ และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชือ่ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง 

นอกจากนี้ยังมขีายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ืน้เมอืงญีปุ่่ น, ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมันหวาน 

และยงัมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัยามานา

ช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

20.00 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 ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า

ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีห่า้  จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – พธิชีงชาญีปุ่่ น - แวะชม อุโมงค์

ใบเมเป้ิล (เฉพาะวนัทีก่ าหนด) -  กรงุโตเกยีว - กรงุโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงถนน

นากามเิสะ – ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง 

ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสงูเหนอืจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบ

มาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่ว

ตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ใน

กรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิ

โดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่

เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรูป

และซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และ

การดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่ค่

รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

ส าหรบัวนัเดนิทางที ่**29 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน , 30 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน,  

31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2565  

01-06, 02-07, 03-08, 04-09, 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-

17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26 แล ะ  22-27 

พฤศจกิายน 2565 

** แวะชม (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิชมไมเ่กนิ 45 นาท)ี 

แวะชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีณ อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) เป็น

จุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสยีอดนิยม ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบคาวากูจโิกะ บรเิวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็นงาน

เทศกาลชมใบเมเป้ิลเปลีย่นส ีFuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ทีต่ลอดสองฝ่ังขา้ง

ทางจะเรยีงรายไปดว้ยตน้เมเป้ิลมากกว่า 60 ตน้ ทีม่ใีบสแีดง สเีหลอืงและสสีม้สลับไปมาทอดยาวกว่า 2 

กโิลเมตร ส าหรับใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหล่นลงทีพ่ืน้หรอืทีค่ลอง ท าใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ย

ใบเมเป้ิลหลากสสีนั ราวกบัพุม่อโุมงคใ์บเมเป้ิล ในยามค ่าคนืตัง้แตเ่วลา 16.30 -22.00 น. จะมกีารประดับ

ไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวทาง ท าใหอ้โุมงคใ์บเมเป้ิลแห่งนี้ไมว่่าจะยาม

กลางวันหรือกลางคืนก็งดงามไม่แพก้ัน (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn 

Leaves Festival จะจดัขึน้ในช่วงราวๆ ปลายเดอืนตุลาคม ของทุกปี และส าหรบัปี 2022 ยงัไม่

ประกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  

เดนิทางสู ่โตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู

(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยูใ่จกลาง

เมอืง มสีถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนยิมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) 

วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว 

ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหว ้
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ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่

ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า 

“Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise 

Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของ

เล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ และขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิง

เงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลาขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

ใกลก้ันพาทา่นเดนิไปถา่ยรปูคู่กบั หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีส่งูทีส่ดุใน

โลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว  บริเวณริมแม่น ้ าสุม ิดะ เป็นหอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 

เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร และหอซี

เอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศนข์อง หอคอยโตเกยีวสกายทร ี

ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืง

เกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

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

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์

หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้ม

พลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาด

มหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคุณภาพเกรดด ี 

ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ

เล่นไปมาอยูเ่หนือกรงุโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทีถู่กครเีอทให ้

เป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีนีี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ 

UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครือ่งดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน า

ทา่นเดนิทางกลับทีพ่ัก 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** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย

การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้

กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

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

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


