
 

TOKYO OARAI FUKUSHIMA FUJI 6D4N 

ซุปตาร ์โตเกยีวเนยกรอบม ัย้คะ 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมถิุนายน-กนัยายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

 



 

เท ีย่ว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

ไฮไลท!์! ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 

เท ีย่ว จ.ฟุกุชมิะ  ชม ทะเลสาบโกะชคินุิมะ หรอื บงึหา้ส ี

เยอืนเมอืงซามูไร พรอ้มชมปราสาทสรึกุะ ณ เมอืงไอส ึ

ขอพร ณ วดัเอ็นโซจ ิตน้ก าเนดิววัแดงอากะเบโกะ 

ฟร!ี! แชเ่ทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยูโนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมูบ่า้นโบราณ โออุจ ิจูคุ พรอ้มลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ “โซบะตน้หอม” 

ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ

สกัการะ ศาลเจา้นกิโกะโทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลก จาก UNESCO 

ขอพรความรกั ณ ศาลเจา้ฟูตาระซงั 

ยอ้นยุคไปกบั หมูบ่า้นเอโดะจิว๋ ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ 

ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เรยีนรูแ้ละ้สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผา่นข ัน้ตอนพธิกีารชงชา 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ท ี ่ถนนนากามเิสะ  

ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ชนิจูกุ จุดเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

กรณีทีญ่ ีปุ่่ นใหเ้ขา้ประเทศไมเ่กนิกรุป๊ละ 15 ทา่น 

ทกุพเีรยีด จา่ยเพิม่ทา่นละ 3,500 บาท  
**เงือ่นไขนีเ้ป็นไปจนกวา่นโยบายเขา้ประเทศญีปุ่่ นจะมกีารปรบัเปลีย่น** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

04-09 กรกฎาคม 2565**HOT PRICE 28,888.- 10,000.- 
 

 

06-11 กรกฎาคม 2565 30,888.- 10,000.- 
 

 

11-16 กรกฎาคม 2565**วนัอาสาฬหฯ+วนัเขา้พรรษา 30,888.- 10,000.- 
 

 

18-23 กรกฎาคม 2565 29,888.- 10,000.- 
 

 

20-25 กรกฎาคม 2565 30,888.- 10,000.- 
 

 



 

25-30 กรกฎาคม 2565 29,888.- 10,000.- 
 

 

27 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2565**วนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10 
30,888.- 10,000.- 

 
 

29 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 2565 30,888.- 10,000.- 
 

 

31 กรกฎาคม-05 สงิหาคม 2565 29,888.- 10,000.- 
 

 

01-06 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

02-07 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

03-08 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

04-09 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

05-10 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

06-11 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

07-12 สงิหาคม 2565 34,888.- 10,000.- 
 

 

08-13 สงิหาคม 2565 34,888.- 10,000.- 
 

 

09-14 สงิหาคม 2565**Obon 34,888.- 10,000.- 
 

 

10-15 สงิหาคม 2565**Obon 34,888.- 10,000.- 
 

 

11-16 สงิหาคม 2565**Obon+วนัแม่แหง่ชาต ิ 35,888.- 10,000.- 
 

 

12-17 สงิหาคม 2565**Obon 34,888.- 10,000.- 
 

 

13-18 สงิหาคม 2565**Obon 33,888.- 10,000.- 
 

 

14-19 สงิหาคม 2565**Obon 33,888.- 10,000.- 
 

 

15-20 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

16-21 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

17-22 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

18-23 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 



 

*Obon (โอบง้) คอื เทศกาลเซ่นไหวด้วงวญิญาณบรรพบรุุษของชาวญีป่ ุ่ น เป็นวนัหยุดยาว ชาวญีป่ ุ่ นนยิมเทีย่วในช่วงนี ้รถตดิ หอ้งพกัแน่นท าใหร้าคาสูงกว่าปกต  ิ

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

 

 

19-24 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

20-25 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

21-26 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

22-27 สงิหาคม 2565 31,888.- 10,000.- 
 

 

23-28 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

24-29 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

25-30 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

26-31 สงิหาคม 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

29 สงิหาคม-03 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

31 สงิหาคม-05 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

05-10 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

07-12 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

12-17 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

14-19 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

19-24 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

21-26 กนัยายน 2565 32,888.- 10,000.- 
 

 

26 กนัยายน-01 ตลุาคม 2565 33,888.- 10,000.- 
 

 

28 กนัยายน-03 ตลุาคม 2565 33,888.- 10,000.- 
 

 

30 กนัยายน-05 ตลุาคม 2565 33,888.- 10,000.- 
 

 



 
วนัแรก      ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

20.30 น. พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเคร ือ่งด ืม่บนเคร ือ่ง 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ- ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิหง่

คามอิโิซะ - ตลาดปลาโออาไร – จงัหวดัฟุกชุมิะ - ทะเลสาบโกะชคินุิมะ 

  
08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยู่ในภมูภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญีปุ่่ น อบิารากซิึง่อยู่ไม่ห่างจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลทีเ่กีย่วกบัดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนีย้ังเป็นเจงัหวดัทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถัว่

เน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  



 
เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนาน 

ตัง้อยู่บนเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมุทรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงในภมูภิาคคนั

โต ถูกเลอืกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดร้ับความเชือ่ถอืมาอย่างยาวนานใน

ฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครวั น าทา่นรบั

พลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทรอิสิเีทาทีน่ิ่งสงบ บนโขดหนิ

ท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซ็น ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ 

เทพเจา้สคุนุะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต ่29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจดุถา่ยรปูพระ

อาทติยข์ ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มนีักทอ่งเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพื่อเก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวนัสาดส่อง

ขึน้สูข่อบฟ้า 

จากนัน้  ออกเดนิทางสู ่ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ทา่น

สามารถอิม่อรอ่ยกบัอาหารทะเลสดใหม่สง่ตรงมาจากทา่เรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื

อาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากนีย้ังมอีาหารทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรบัเป็น

ของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลา

สดๆ เชน่ ปลาองัโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล หอยเชลล ์หอยตลบั หอยนางรม หมกึ

ย่างเนย และกุง้ เป็นตน้ 

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

Guide)  

 ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกชุมิะ (Fukushima) เป็นจงัหวดัในภมูภิาคโทโฮค ุเป็นเมอืงทีเ่คยเจอภยั

พิบัตทิางธรรมชาต ิทัง้แผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร ์แต่ดว้ยที่

เป็นเมืองทีม่ธีรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่่องเทีย่วสวยงาม รวมถงึ

ความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิ่นทีต่ัง้ใจใหก้ารท่องเทีย่วมาช่วยให ้ จังหวัดฟุกุชมิะ กลับมามี

ชวีติชวีาอกีครัง้ ท าใหเ้มืองนี้เป็นอกีหนึง่จุดหมายปลายทางทีน่ักท่องเทีย่วไม่ควรพลาด (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) น าทา่นชมความงามของ ทะเลสาบโกะชคินุิมะ (Goshikinuma) 

ตัง้อยู่ในอทุยานแห่งชาตบิันได-อาซาฮ ีบรเิวณนีม้ทีัง้ทะเลสาบ บงึนอ้ยใหญ่รวมทัง้บ่อน ้าพุรอ้นหลาย

แห่ง ประกอบดว้ยบงึ ไดแ้ก ่บชิาโมนุมะ (บงึใหญ่ทีส่ดุ), อาคานุมะ, มโิดโรนุมะ, ทตัสนึุมะ , เบนเทนุ

มะ (Bentenuma), รุรนิุมะ, อาโอนุมะ และยางนิุมะ ทะเลสาบแห่งนีเ้กดิการจากระเบิดของภเูขาไฟ

บันไดเมือ่ปีค.ศ.1888 การระเบดิท าใหแ้รธ่าตตุา่งๆ ยังหลงเหลอือยู่ในน ้า ท าใหส้ง่ผลตอ่สขีองน ้าใน

บงึเมือ่สะทอ้นกบัแสงอาทติยจ์ะเห็นเป็นสสีนัตา่งๆ เชน่ สเีหลอืง, สเีขยีวอมแดง, สแีดง ไปจนถงึสฟ้ีา

เขม้ คนญีปุ่่ นจงึเรยีกทีน่ ีว่า่ โกะชคินุิมะ ทีแ่ปลวา่ บงึน า้หา้ส ีนั่นเอง กจิกรรมยอดนยิมส าหรับบึง

แห่งนี ้คอื การเชา่เรอืพาย (ส าหรบัราคาโปรดสอบถามหนา้งาน) บรเิวณนีย้ังมรีา้นขายของ คาเฟ่เล็กๆ 

ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงดงามทีธ่รรมชาตเิป็นผูส้รา้ง และถ่ายภาพเก็บความประทบัใจตาม

อธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  mt. inn "マウント イン" หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   



 
 

 

วนัทีส่าม วดัเอ็นโซจ ิ– เมอืงไอส ุ– ปราสาทสรึกุะ  - สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซ็น - หมู่บา้นโออุจ ิจคู ุ

- หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงโครยิามะ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น. น าทา่นออกเดนิทางไปยัง วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

วัดเก่าแก่คู่เมืองยานาอิสุ ตน้ก าเนิดของ ววัแดงอากะเบโกะ ยอ้นไปเมื่อ 1,200 ปีก่อน เกิด



 
แผ่นดนิไหวจนอุโบสถเสยีหาย จ าเป็นตอ้งท าการซอ่มแซม แต่การขนยา้ยเสาเพือ่การซอ่มแซมนัน้

เป็นไปอย่างยากล าบาก แต่แลว้อยู่ก็มีวัวสขีนแดงปรากฎตัวขึน้ จงึน ามาช่วยขนยา้ยเสาและวัสดุ

กอ่สรา้งตา่งๆ ท าใหก้ารซอ่มแซมนัน้ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ีจงึไดม้กีารสรา้งรปูปั้นววัขึน้มาดา้นหนา้พระ

อุโบสถ อกีทัง้ภายในอุโบสถยังเป็นทีป่ระดษิฐานพระอักโษภยพุทธะองคใ์หญ่ ผูค้นเดนิทางมา

สกัการะอย่างเนอืงแน่น ดว้ยศรทัธาทีเ่ต็มเป่ียม เพือ่น าความสขุมาสูท่กุคน บรเิวณวดัยังถอืเป็นจดุชม

ซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและจดุชมใบไมเ้ปลีย่นส ีในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง อกีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมืองทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรอืตวัเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่ห์

เร ือ่งของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี อกีดว้ยน าทา่นสู ่ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga 

Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดยีวทีย่ังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้

ปราสาทหลงัคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งเมอืงไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานรีถไฟไอสวุา

คามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดย

ตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและ

ปรบัจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เทา่นัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแห่งนี ้ถอืเป็นอนุสรณส์ถานทีย่ัง

ทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญี่ปุ่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี้ 

 เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงตากอากาศออน

เซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจงัหวดัฟูกชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยู่ตดิกบั สถานรีถไฟยู

โนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานรีถไฟเพยีงแห่งเดยีวของญีปุ่่ นทีม่ ี

อาคารสถานที าจากหลงัคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแช่เทา้ผ่อน

คลายตามอธัยาศยั ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานแีห่งนี ้

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นโออุจ ิจุคุ (3) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบัเมนูทอ้งถ ิน่ โซบะ

ตน้หอม (Kagi Soba) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นโออุจ ิจคู ุ(Ouchi Juku) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมืองส าคัญ

ในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ 

เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั ใน

อดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมอืนแหลง่ทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้ง

ถนนหลกัทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.

2524 หมู่บา้นโออจุจิคูไุดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรกัษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ใน

ปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ 

รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุันมนีักทอ่งมา

เยีย่มชมหมู่บา้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

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

ความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี ้ถกูกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน กวา่จะ

สกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทศันท์ีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่

ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่

โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   



 
ทีพ่กั  mt. inn "マウント イン" หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงนกิโกะ - ผ่านชม สะพานชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชก ุ- ศาลเจา้ฟูตาระ - จงัหวดัไซตามะ 

- ย่านเมอืงเกา่คาวะโกเอะ - จงัหวดัยามานาช ิ

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

07.00 น. จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงนกิโกะ (Nikko) จงัหวดัโทจกิ ิ(Tochigi) ส าหรบันกิโกะ ถอืเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งประเทศ มมีแีหลง่ทอ่งเทีย่วทัง้ทาง

ธรรมชาต ิและทางวฒันธรรมมชีือ่เสยีงโดง่ดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ตา่งๆทีไ่ดร้บั

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

น ัง่รถบสัผ่านชม สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู่ ณ ประตทูางเขา้ศาลเจา้และวัดนิก

โกะ เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับ

สะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนิกับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง 

ทอดขา้ม แม่น ้าไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก มีความยาว 28 เมตร 

กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับน ้าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมีเสาหินรองรับน ้าหนัก สมัยก่อน

สะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูงหรอืเชือ้พระวงศเ์ท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไม่รวมค่าขา้ม

สะพาน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิท่านละ 500 เยน)  

จากนั ้นน าท่านสู่ ศาลเจา้โทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกุนั ้นก็เป็นศาลเจา้ที่มี

ความส าคญัตอ่นกิโกแ้ละตอ่ญีปุ่่ นมาก เพราะเป็นสสุานของโชกนุ โตกกุาวา่ อเิอยาส ุซึง่เป็นโชกนุที่

มคีวามส าคญัตอ่ประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึทีน่ีย่ัง มกีารอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิ

ฮเิดโยช ิไดเมียวคนส าคญั และมินาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ ีจ่ัดตัง้รฐับาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีแ่ห่งนี้

ดว้ย ศาลเจา้นกิโกะโทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณ

ทางเขา้มีแผ่นหนิจารกึตัวอักษรว่า โทโชกุและโทรอิ ิหินขนาดใหญ่มหึมาตัง้อยู่  เป็นจุดรับพลงัทีม่ ี

ประวตัศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้

ช ัน้ สสีนัสวยงาม มคีวามสงูถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลงัคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ีหรอืจะเป็น 

ประตมิากรรมลงิสามตวั ที่แสดงความหมายว่าไม่ดู ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ไม่ดี นอกจากนี้ยัง



 
ประตมิากรรม แมวนอน ทีถ่กูก าหนดใหเ้ป็นสมบัตแิห่งชาตขิองญีปุ่่ น อยู่ทีป่ระตซูากาชติะมง ซึง่แมว

นอนนัน้ส ือ่ถงึ สันตภิาพ นั่นเอง จากนัน้น าทา่นขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฟูตะระซงั (Futarasan 

Shrine) ไม่ใชแ่ตด่า้นความรกัแบบหนุ่มสาวเทา่นัน้ ทัง้ดา้น ครอบครวัหรอืเพือ่น ก็สามารถทดสอบ

ขอความรกั ณ ศาลเจา้แห่งนีไ้ด ้ภายในศาลเจา้ จะมสีถานทีท่ ีจ่ะท าใหโ้ชคดดีา้นความรกัอยู่มากมาย 

เชน่ "จดุปาหวัใจขอใหส้มหวงัดา้นความรกั" เมือ่ปาแผ่นรปูหัวใจไปทีเ่สาแห่งความรกั ยิง่ใกลเ้สา

แห่งความรกัเทา่ไหร ่ก็ดเูหมอืนค าขอจะยิง่ใกลค้วามจรงิ นอกจากจะมชีือ่เสยีงดา้นขอความรกัแลว้นัน้ 

ศาลเจา้แห่งนีย้ังมผีูค้นนยิมมาขอพรดา้นโชคลาภอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจรญิมากเพราะอยู่ตดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิุ ทีโ่ดดเดน่เรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบูรณ ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหลง่

รวมจดุชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแห่ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 

16.00-17.30น.เดนิชม ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทีม่บีา้นเรอืน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่

สมัยกอ่น โดยค าวา่ Kura แปลวา่ โกดงั จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่น

นยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี ้ในสมัยกอ่นเนือ่งจากเมอืงคาวาโกเอะ

เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจบุันเลยทเีดยีว พ่อคา้แม่คา้

จงึร า่รวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายุเกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึ

ปัจจบุันก็ม ีจากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลกูกวาด (Candy Alley) 

เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่

ตรอกลูกกวาดหรอืตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กีพ้ื้นเมืองญี่ปุ่ น, 

ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถัว่แดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ จนกระทัง่ได ้

เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้สู่

ทีพ่ัก 

19.30 น.  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (6) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู  

ทีพ่กั  ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

   
 

 

 

 

 

 

 



 
วนัทีห่า้  จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – พิธ ีชงชาญีปุ่่ น - กรุงโตเกยีว - 

กรงุโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สมุ ิ

ดะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ย่านชนิจกู ุ- เมอืงนารติะ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่ ีความสูง

เหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยือนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ท ี ่5 ของ

ภเูขาไฟฟูจ ิ(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ข ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอ ือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 จากนัน้สัมผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น นั่นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 50 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรบัชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพิธกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทัว่โลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนัน้นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ 

วดัอาซากสุะ (Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพ

นับถอืมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 

5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายใน

วดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 



 
ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ ีชือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” บรเิวณ

ทางเขา้สู่ตัววหิารจะมี ถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้น

คา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เช่น หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ และ

ขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงยีวยากไิสถ้ัว่แดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถ่ายรูปคูก่ับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีส่งู

ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนดม์าร์กอกีอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้ าสุมิดะ เป็นหอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีม้ี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 

600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทศันข์อง 

หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซากสุะที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไม่รวมคา่ขึน้หอคอย) 

น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านอสิระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นส าหรบัวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแห่งใหม่ของชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 

มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีง

ทีอ่อกจากล าโพงคุณภาพเกรดด ี  ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ทีใ่ห ้

ภาพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยู่เหนอืกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ 

ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ทีถู่กครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มิตผิ่านจอแอลอดีนีี้ ไม่ว่าจะเป็น 

แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบิน UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครือ่งดูดฝุ่ น  ท่าน

สามารถรบัชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัทีพ่ัก ทีเ่มอืงนาร ิ

ตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Narita Gateway Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  

     
 

วนัทีห่ก   ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

  หลงัรบัประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเคร ือ่งด ืม่บนเคร ือ่ง** 

 



 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เคร ือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเท่าน ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอย่างถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนือ้ววั  ไม่ทานเนือ้หมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริตั 

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

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

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

 

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

 

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

1    

2    

3    

4    
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