
 

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 

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 

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.- 
 

 

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.- 
 

 

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.- 
 



 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ- ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิหง่

คามอิโิซะ - ตลาดปลาโออาไร – จงัหวดัฟุกชุมิะ - ทะเลสาบโกะชคินิมุะ 

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.- 
 



 

  
08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น

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

สด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยู่ในภมูภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญีปุ่่ น อบิารากซิ ึง่อยูไ่มห่า่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลทีเ่กีย่วกบัดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนีย้งัเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่ว

เน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนาน 

ตัง้อยูบ่นเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงในภมูภิาคคนั

โต ถูกเลือกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดรั้บความเชือ่ถือมาอย่างยาวนานใน

ฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัว น าท่านรับ

พลังงานบวก ณ เสาโทรแิห่งคามอิโิซะ (Kamiiso no Torii) โทรอิสิเีทาที่นิ่งสงบ บนโขดหนิ

ท่ามกลางฟองคลืน่สขีาวทีส่าดกระเซ็น ซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิคโตะ และ 

เทพเจา้สคุุนะฮโิคนะโนะมโิคโตะ สรา้งขึน้ตัง้แต่ 29 ธันวาคม ค.ศ.856 รวมทัง้ยังเป็นจุดถ่ายรูปพระ

อาทติยข์ึน้ทีม่ชี ือ่เสยีง มนัีกท่องเทีย่วมากมายมาเฝ้าคอยเพือ่เก็บภาพชว่งเวลาทีแ่สงตะวันสาดสอ่ง

ขึน้สูข่อบฟ้า 

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

สามารถอิม่อรอ่ยกบัอาหารทะเลสดใหมส่ง่ตรงมาจากทา่เรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื

อาหารทะเลป้ิงยา่ง นอกจากนี้ยงัมอีาหารทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลา

สดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแต่ฤดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึ

ยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 



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

Guide)  

 ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกชุมิะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภมูภิาคโทโฮค ุเป็นเมอืงทีเ่คยเจอภยั

พบิัตทิางธรรมชาต ิทัง้แผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร ์แต่ดว้ยที่

เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่่องเทีย่วสวยงาม รวมถงึ

ความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิน่ที่ตัง้ใจใหก้ารท่องเที่ยวมาช่วยให ้จังหวัดฟุกุชมิะ กลับมามี

ชวีติชวีาอกีครัง้ ท าใหเ้มอืงนี้เป็นอกีหนึ่งจุดหมายปลายทางทีนั่กท่องเทีย่วไม่ควรพลาด (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) น าท่านชมความงามของ ทะเลสาบโกะชคินิุมะ (Goshikinuma) 

ตัง้อยูใ่นอทุยานแหง่ชาตบินัได-อาซาฮ ีบรเิวณนีม้ทีัง้ทะเลสาบ บงึนอ้ยใหญร่วมทัง้บอ่น ้าพรุอ้นหลาย

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

มะ (Bentenuma), รุรนุิมะ, อาโอนุมะ และยางนุิมะ ทะเลสาบแห่งนี้เกดิการจากระเบดิของภูเขาไฟ

บันไดเมือ่ปีค.ศ.1888 การระเบดิท าใหแ้ร่ธาตุตา่งๆ ยังหลงเหลอือยูใ่นน ้า ท าใหส้ง่ผลตอ่สขีองน ้าใน

บงึเมือ่สะทอ้นกบัแสงอาทติยจ์ะเห็นเป็นสสีนัตา่งๆ เชน่ สเีหลอืง, สเีขยีวอมแดง, สแีดง ไปจนถงึสฟ้ีา

เขม้ คนญีปุ่่ นจงึเรยีกทีน่ ีว่า่ โกะชคินิุมะ ทีแ่ปลว่า บงึน า้หา้ส ีน่ันเอง กจิกรรมยอดนยิมส าหรับบงึ

แหง่นี ้คอื การเชา่เรอืพาย (ส าหรับราคาโปรดสอบถามหนา้งาน) บรเิวณนีย้งัมรีา้นขายของ คาเฟ่เล็กๆ 

ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมความงดงามทีธ่รรมชาตเิป็นผูส้รา้ง และถ่ายภาพเก็บความประทับใจตาม

อธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Hotel Sankyo Fukushima หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 



 

 

วนัทีส่าม วดัเอ็นโซจ ิ– เมอืงไอสุ – ปราสาทสรึุกะ  - สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซ็น - หมูบ่า้นโออุจ ิจคู ุ

- หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

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

วัดเก่าแก่คู่เมอืงยานาอสิุ ตน้ก าเนิดของ ววัแดงอากะเบโกะ ยอ้นไปเมื่อ 1,200 ปีก่อน เกดิ

แผ่นดนิไหวจนอุโบสถเสยีหาย จ าเป็นตอ้งท าการซอ่มแซม แต่การขนยา้ยเสาเพือ่การซอ่มแซมนัน้

เป็นไปอย่างยากล าบาก แต่แลว้อยู่ก็มวีัวสขีนแดงปรากฎตัวขึน้ จงึน ามาช่วยขนยา้ยเสาและวัสดุ

กอ่สรา้งตา่งๆ ท าใหก้ารซอ่มแซมนัน้ส าเร็จลลุว่งไปดว้ยด ีจงึไดม้กีารสรา้งรปูปัน้วัวขึน้มาดา้นหนา้พระ

อุโบสถ อีกทัง้ภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดษิฐานพระอักโษภยพุทธะองค์ใหญ่ ผูค้นเดนิทางมา

สักการะอยา่งเนืองแน่น ดว้ยศรัทธาทีเ่ต็มเป่ียม เพือ่น าความสขุมาสูทุ่กคน บรเิวณวัดยังถอืเป็นจดุชม

ซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและจดุชมใบไมเ้ปลีย่นส ีในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง อกีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมอืงที่เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมมีนตเ์สน่ห์

เรือ่งของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี อกีดว้ยน าท่านสู ่ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga 



 
Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้

ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยูไ่มไ่กลจากสถานีรถไฟไอสวุา

คามัทซ ึเดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดย

ตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและ

ปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแหง่นี้ ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่งั

ทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญี่ปุ่ น ที่ไดเ้ลือกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานที่นี้ 

 เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงตากอากาศออน

เซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกบั สถานรีถไฟยู

โนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานรีถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่่ นทีม่ี

อาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อน

คลายตามอธัยาศัย ณ จดุออนเซนเทา้ทีส่ถานแีหง่นี ้

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นโออุจ ิจุคุ (3) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบัเมนูทอ้งถิน่ โซบะ

ตน้หอม (Kagi Soba) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญ

ในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ 

เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน

อดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้ง

ถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.

2524 หมูบ่า้นโออจุจิคูไุดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอันทรงคุณคา่ของชาต ิซึง่ใน

ปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ 

รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมนัีกท่องมา

เยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี   

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

ความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี้ ถกูกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กวา่จะ

สกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่

ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่

โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สูโ่รงแรม  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
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วนัทีส่ ี ่  เมอืงนกิโกะ - ผา่นชม สะพานชนิเคยีว - ศาลเจา้โทโชก ุ- ศาลเจา้ฟูตาระ - จงัหวดัไซตามะ 

- ยา่นเมอืงเกา่คาวะโกเอะ - จงัหวดัยามานาช ิ

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

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

ท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างประเทศ มมีแีหล่งท่องเทีย่วทัง้ทาง

ธรรมชาต ิและทางวัฒนธรรมมชีือ่เสยีงโด่งดังในเรือ่งความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

น ัง่รถบสัผา่นชม สะพานชนิเคยีว (Shinkyo Bridge) ตัง้อยู ่ณ ประตูทางเขา้ศาลเจา้และวัดนกิ

โกะ เป็นของศาลเจา้ฟูตะระซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น ร่วมกับ

สะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง 

ทอดขา้ม แมน่ า้ไดยะ (Daiya river) ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก มคีวามยาว 28 เมตร 

กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับน ้าประมาร 10 เมตร สรา้งจากไม ้โดยมเีสาหนิรองรับน ้าหนัก สมัยก่อน

สะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูงหรือเชือ้พระวงศ์เท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ (ไม่รวมคา่ขา้ม

สะพาน มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทา่นละ 500 เยน)  

จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)  ศาลเจา้โทโชกุนั้นก็เป็นศาลเจา้ที่มี

ความส าคัญตอ่นกิโกแ้ละตอ่ญีปุ่่ นมาก เพราะเป็นสสุานของโชกนุ โตกกุาวา่ อเิอยาส ุซ ึง่เป็นโชกนุที่

มคีวามส าคัญตอ่ประวัตศิาสตรญ์ีปุ่่ น รวมถงึทีน่ีย่งั มกีารอญัเชญิดวงวญิญาณอกีสองดวงคอืโตโยโตม ิ

ฮเิดโยช ิไดเมยีวคนส าคัญ และมนิาโมโตะ โยรโิตโมะ ผูท้ีจ่ัดตัง้รัฐบาลทหาร มาสถติย ์ณ ทีแ่ห่งนี้

ดว้ย ศาลเจา้นกิโกะโทโชกุ ไดร้บัการรบัรองเป็น มรดกโลก จากองกรณ์ยูเนสโก ้บรเิวณ

ทางเขา้มแีผ่นหนิจารกึตัวอักษรว่า โทโชกุและโทรอิ ิหนิขนาดใหญ่มหมึาตัง้อยู่  เป็นจุดรับพลังทีม่ี

ประวัตศิาสตรย์าวนานมากกวา่ 400 ปี ภายในศาลเจา้มปีระตมิากรรมสวยงามจ านวนมาก ทัง้ เจดยีห์า้

ช ัน้ สสีนัสวยงาม มคีวามสงูถงึ 36 เมตร ทีใ่ตห้ลังคาชัน้แรกจะมปีระตมิากรรมสบิสองราศ ีหรอืจะเป็น 

ประตมิากรรมลิงสามตวั  ที่แสดงความหมายว่าไม่ดู  ไม่พูด ไม่ฟังสิ่งที่ไม่ดี นอกจากนี้ยัง

ประตมิากรรม แมวนอน ทีถ่กูก าหนดใหเ้ป็นสมบตัแิหง่ชาตขิองญีปุ่่ น อยูท่ีป่ระตซูากาชติะมง ซึง่แมว

นอนนัน้สือ่ถงึ สันตภิาพ น่ันเอง จากนัน้น าท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ฟูตะระซงั (Futarasan 

Shrine) ไมใ่ชแ่ต่ดา้นความรักแบบหนุ่มสาวเท่านัน้ ทัง้ดา้น ครอบครัวหรอืเพือ่น ก็สามารถทดสอบ

ขอความรัก ณ ศาลเจา้แหง่นี้ได ้ภายในศาลเจา้ จะมสีถานทีท่ีจ่ะท าใหโ้ชคดดีา้นความรักอยูม่ากมาย 

เชน่ "จดุปาหวัใจขอใหส้มหวงัดา้นความรกั" เมือ่ปาแผน่รปูหัวใจไปทีเ่สาแหง่ความรัก ยิง่ใกลเ้สา

แหง่ความรักเทา่ไหร ่ก็ดเูหมอืนค าขอจะยิง่ใกลค้วามจรงิ นอกจากจะมชีือ่เสยีงดา้นขอความรักแลว้นัน้ 

ศาลเจา้แหง่นีย้งัมผีูค้นนยิมมาขอพรดา้นโชคลาภอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 



 
 น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยูต่ดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเด่นเรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหล่ง

รวมจดุชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่อ่งเทีย่วน่าสนใจหลายแหง่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 

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

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่

สมยักอ่น โดยค าวา่ Kura แปลวา่ โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่น

นยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี ้ในสมยักอ่นเนือ่งจากเมอืงคาวาโกเอะ

เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอยา่งมากเปรยีบไดก้บัโตเกยีวในปัจจุบนัเลยทเีดยีว พ่อคา้แมค่า้

จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายเุกา่แกแ่ละยงัคงความดัง้เดมิมาจนถงึ

ปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) 

เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ทีร่า้นคา้สว่นใหญ่จะขายขนมพืน้เมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทีม่าของชือ่

ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กี้พื้นเมืองญี่ปุ่ น, 

ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถั่วแดงและมนัหวาน และยงัมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ จนกระทั่งได ้

เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาช ิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้สู่

ทีพ่ัก 

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 จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

เป้ิล (เฉพาะวนัทีก่ าหนด) -  กรุงโตเกยีว - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามิ

เสะ – ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิพรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจูก ุ

- เมอืงนารติะ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

07.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูง

เหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่มาเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 50 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

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 และ  22-

27 พฤศจกิายน 2565 

** แวะชม (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิชมไมเ่กนิ 45 นาท)ี 



 
แวะชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีณ อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) 

เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิม ตัง้อยู่ใกลก้ับทะเลสาบคาวากจูโิกะ บรเิวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็น

งานเทศกาลชมใบเมเป้ิลเปลีย่นส ีFuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ทีต่ลอด

สองฝ่ังขา้งทางจะเรยีงรายไปดว้ยตน้เมเป้ิลมากกวา่ 60 ตน้ ทีม่ใีบสแีดง สเีหลอืงและสสีม้สลับไปมา

ทอดยาวกวา่ 2 กโิลเมตร ส าหรับใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหลน่ลงทีพ่ืน้หรอืทีค่ลอง ท าใหท้ัง้ดา้นบนและ

ดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิลหลากสสีัน ราวกับพุ่มอโุมงคใ์บเมเป้ิล ในยามค ่าคนืตัง้แต่เวลา 16.30 -

22.00 น. จะมีการประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนวทาง ท าให ้

อโุมงคใ์บเมเป้ิลแห่งนี้ไมว่่าจะยามกลางวันหรอืกลางคนืก็งดงามไมแ่พก้ัน (**หมายเหต ุเทศกาล 

Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้ในช่วงราวๆ ปลายเดอืนตุลาคม 

ของทกุปี และส าหรบัปี 2022 ยงัไมป่ระกาศออกมาอยา่งแนช่ดั) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  

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

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนัน้นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ 

วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพ

นับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 

5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายใน

วัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มชี ือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” บรเิวณ

ทางเขา้สู่ตัววหิารจะมี ถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้น

คา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ และ

ขนมนานาชนดิ ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถา่ยรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีสู่ง

ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้ าสุมดิะ เป็นหอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีม้ี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 

600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 

หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

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

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั ้งเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนด์เนม เสือ้ผา้

แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 

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

ที่ออกจากล าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให ้

ภาพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ 

ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น 

แพนดา้, รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่ น  ท่าน



 
สามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับทีพ่ัก ที่เมอืงนาริ

ตะ (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 ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

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    


