
 



 
 
 

Day 1 Bangkok 
 

   สนามบินประเทศไทย (ไม่รวมค่าต๋ัวเครื่องบิน) 
 
 

Day 2 Ibaraki - Fukushima  
 

รับคณะท่านที่สนามบินจะมีเจ้าหน้าที่(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)คอยต้อนรับคณะและนำท่าน
เดินทางท่องเท่ียวต่อไป  
เดินทางสู่ อิบารากิ (Ibaraki) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) 

 
 จากน้ันนำท่านสู่ “ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ“ (Oarai Isosaki Shrine) เป็นท่ีประดิษฐานของ
เทพเจ้า Onamuchi no Mikoto และเทพเจ้า Sukunahikona no Mikoto ว่ากันว่าเทพ
เจ้าท้ังสองเป็นผู้นำความอุดมสมบูรณ์และความม่ังคั่งมาให้ประเทศญี่ปุ่น ผู้คนท่ีแวะเวียน
มายังศาลเจ้าแห่งน้ีมักจะขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและหายจากโรคภัยมากท่ีสุด หรือไม่ก็
ขอให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต สมหวังในเรื่องการแต่งงาน มีคุณธรรมและปัญญา ขอ

พรแก้ปีชง นอกจากน้ียังมีการจัดเทศกาลต่าง ๆ ตลอดปี ใกล้กันพาท่านไปท่ีโลเคชั่นท่ีรู้

กันดีในหมู่คนญี่ปุ่นว่าสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระ-อาทิตย์ตกได้สวยงามมาก อีก
ท้ังบรรยากาศก็จะแตกต่างกันโดยส้ินเชิงตามสภาพอากาศและฤดูกาล จุดท่ีนิยมถ่ายรูป
ท่ีสุดน่ันก็คือ จุดท่ีมองเห็นซุ้มประตู Kamiiso No Torii  
 
 



 
จากน้ันนำท่านเดินทางไปยังตลาดปลา Oarai Fish Market ซึ่งตลาดแห่งน้ีจะต้ังแผงขาย

สัตว์ทะเลท่ีจับได้จากท่าโออาไรเท่าน้ัน โดยแต่ละฤดูที(นี(ก็จะมีวัตถุดิบชื่อดังอย่างเช่น หอย

ลายในฤดูใบไม้ผลิ หอยนางรมอิวากากิในฤดูร้อน ปลาโบนิโตะในฤดูใบไม้ร่วง และปลาแอง
เกอลฟิชในฤดูหนาว 
เดินทางสู่ ฟูกูชิมา (Fukushima) จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุ โด่งดังเรื่องอุตสาหกรรมประมง
ขนาดใหญ่จึงมีอาหารทะเลสดๆ จำนวนมาก จากน้ันนำท่านสู่ Goshikinuma Pond หรือ 
หรือบึงห้าสี ในจำนวนบึงท้ังหมดน้ัน บึง Bishamon-numa เป็นบึงท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด และ 
ได้รับความนิยมสูงสุด บึงน้ำสีสวยสะดุดตาเม่ือยามสะท้อนแสงแดด ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์
ของการมาเยือน และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร ซึ่งจะได้ชม
ความสวยงามของบึงต่าง ๆ ท่ีมีเฉดสีท่ีแตกต่างกันออกไป 
 
เช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก  

หากท่านเลือกโรงแรม 3 ดาวท่านจะได้พักท่ี mt. Innマウントイン หรือเทียบเท่า 

หากท่านเลือกโรงแรม 4 ดาวท่านจะได้พักท่ี Active Resorts Urabandai หรือเทียบเท่า 



 

Day 3 Aizu  
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  เดินทางสู่ Enzoji Temple (วัดเอนโซจิ) หน่ึงในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัด  
  Fukushima โดยท่ีน่ีเป็นวัดท่ีมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามมากทำเลท่ีต้ังของวัด Enzoji น้ันจะอยู่
  บนเนินเขาเล็กๆ ท่ีมีแม่น้ำทาดามิ (Tadami) ท่ีสวยงามไหลผ่านด้านหน้า 
  นำท่านเดินทางสู่ ไอซึ (Aizu) อยู่ทางตะวันตกสุดในสามภูมิภาคของจังหวัดฟูกุชิมะ เป็น

  เมืองแห่งซามูไร พาท่านเข้าชม ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) ซึ่งหลังคาเดิมท่ีเป็นสีเทา
  กลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น เม่ือขึ้นไปยังชั้น 
  บนสุดจะสามารถชมวิวของเมืองเบ้ืองล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เก่ียวกับประวัติศาสตร์ของ
  ปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน  
  เดินทางสู่ Yunokami Onsen Station สถานีรถไฟที่มีลักษณะหลังคาที่โดดเด่น มีต้น
  ซากุระขนานข้างทางรถไฟท้ังซ้ายและขวา   



   
 
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi juku) เป็นหมู่บ้านโบราณที่สร้างขึ้น
  ในสมัยเอโดะ ปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดฟูคุชิมะ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์
  สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ โดยมีลักษณะเป็นหมู่บ้านโบราณยาวประมาณ 500 
  เมตร แต่ว่าระยะทางรวมของเขตอนุรักษ์ยังลึกเข้าไปในป่าด้านในอีกมาก 

  เดินทางสู่ โทโนะเฮะซึริ หน้าผาหินล้านปี (Tonohetsuri)  เป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ
  Ogawa หน้าผาหินสูงชันท่ีถูกกัดเซาะโดยน้ำท่ีไหลผ่านจนสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้าน 
  ปีจนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามมีรูปทรงแปลกตาคล้ายกับหอคอย 12 หลัง 
   เรียงรายกันอยู่ สามารถชมวิวได้จากหลายมุมไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวจากด้านบนหรือบน
  สะพานแขวน จะมองเห็นวิวของแม่น้ำโอกาวะ 
 

เช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก  

หากท่านเลือกโรงแรม 3 ดาวท่านจะได้พักท่ี mt. Innマウントイン หรือเทียบเท่า 

หากท่านเลือกโรงแรม 4 ดาวท่านจะได้พักท่ี Active Resorts Urabandai หรือเทียบเท่า 



 

Day 4 Nikki – Saitama - Yamanashi 
   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  เดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาในจังหวัดโทจิงิ นำท่านไปยังสะพานชิน
  เคียว (Shinkyo Bridge) หรือที่หลาย ๆ คนจะรู้จักกันในชื่อว่า “สะพานศักดิ์สิทธ์ิ” ได้รับ
  การจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นมาจากไม้และ
  ทาเคลือบด้วยยางไม้สีแดง มีเสหินเป็นตัวรับน้ำหนักท้ังสองฝ่ังต้ังอยู่เหนือแม่น้ำไดยะกาว่า  
  ใกล้กันกับสะพานนำท่านไปยัง ศาลเจ้าโทโชกุ( Toshogu Shrine) เป็นศาลเจ้าท่ีเปรียบ 
  เสมือนแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโกภายในศาลเจ้าแห่งนี้นั้นมีการออกแบบและประดับ
  ตกแต่งตัวอาคารต่าง ๆอย่างประณีตงดงาม ไฮไลท์ของท่ีน่ีน่ันก็คือ รูปลิงปิดหู ปิดตา  
  ปิดปาก ใกล้กันนำท่านไปยัง ศาลเจ้าฟูทาระซัง(Futarasan Shrine) ตั้งอยู่ที่เมืองนิกโก้
  เช่นกันมีอายุกว่าพันปี งดงามแบบคลาสสิค 

   
   



   
  นำท่านสู่ ไซตามะ (Saitama) เป็นจังหวัดใหญ่ติดกับกรุงโตเกียวทางตอนเหนือ 

  นำท่านไปยัง คาวาโกเอะ(Kawagoe) ท่ีได้รับฉายาว่าเอโดะน้อย(Little Edo) หรือ Koedo 
  ท่ีอยู่ในจังหวัดไซตามะ เป็นย่านเมืองเก่า จะมีบ้านเรือนเก่าให้เราเดินเล่นชมไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะ
  เปล่ียนเป็นร้านขายของท่ีส่วนใหญ่จะเป็นพวกของกิน เช่นขนม หรือผักดอง นอกจากน้ี 
  ระหว่างสองข้ามทางของถนนจะมีตรอกเล็กๆท่ีมีอาคาร และร้านรวงให้เราเข้าไปเดินเล่นได้
  ดว้ย โดยท่ีเป็นอีกไฮไลท์ของย่านน้ีจะท่ีเรียกว่า ตรอกลูกกวาด(Candy Alley) ท่ีสองข้าง
  ทางจะเน้นขายขนมแบบลูกอมแบบญี่ปุ่น 
  นำท่านสู่ ยามานาชิ (Yamanashi) จังหวัดในภูมิภาคชูบุ  

เช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก  

หากท่านเลือกโรงแรม 3 ดาวท่านจะได้พักท่ี Yukari no Mori หรือเทียบเท่า 

หากท่านเลือกโรงแรม 4 ดาวท่านจะได้พักท่ี Sun Plaza Hotel Fuji Yamanakako 
  หรือเทียบเท่า 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู   
   ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ 
   ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Day 5 Tokyo 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านไปยัง ภูเขาไฟฟูจิชั้นท่ี 5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นท้ังจุดชมวิวยอดนิยมท่ี
  สามารถขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดเต็มตา รวมถึงสามารถมองเห็นวิวของทะเลสาบ
  ท้ัง 5 แห่งท่ีรายล้อมอยู่ได้อีกด้วย จากน้ันนำท่านไปชมพิธีชงชา (Tea ceremony) หรือ 
  ซะโด (Sado) คือ วัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณท่ีสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน หลักๆแล้วคือการชง
  ชาทานกับขนม แต่ยังมีแนวคิดและวัฒนธรรมแฝงอยู่อีกมากมาย 

  ใกล้กันนำท่านสู่ วัดเซนโซจิ(Sensoji Temple) ท่ีมีหลายๆชื่อท่ีคนนิยมเรียกขานกันท้ังวัด
  อาซากุสะ หรือวัดโคมแดง เป็นหน่ึงในวัดท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดวัดหน่ึงของเมือง
  โตเกียว  โดยจะมี ถนนนากามิเสะ (Nakamise )ท่ีเป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นท่ีภายในวัดท่ีจะเต็ม
  ไปด้วยร้านค้ามากมาย เป็นย่านท่ีเหมาะกับสายช้อปป้ิงอย่างมาก และนำท่านไปต่อยัง 
  Tokyo Sky Tree หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo Tower) เป็นอีกหน่ึง
  จุดถ่ายรูปสำคัญของโตเกียว 

   



 

   
  จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย 
  ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอ

  แอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงท่ี
  ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง 
  นำท่านกลับ นาริตะ (Narita)  

เช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก  

หากท่านเลือกโรงแรม 3 ดาวท่านจะได้พักท่ี Asia Hotel Narita หรือเทียบเท่า 
หากท่านเลือกโรงแรม 4 ดาวท่านจะได้พักท่ี Narita View Hotel หรือเทียบเท่า 



 

   

Day 6 Airport 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทาง(โดยรถบัสโรงแรม) สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ   
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อัตราค่าบริการ/ท่าน (บาท) 

ท่ีพัก 11-14ท่าน 9-10 ท่าน 7-8 ท่าน 5-6 ท่าน 3-4 ท่าน 2 ท่าน พักเดี่ยว 

3 ดาว 30,999 33,999 39,999 47,999 67,999 85,999 11,000 

4 ดาว 41,999 45,599 50,999 59,999 81,999 99,999 15,900 

 
 
 
อัตราน้ีรวม 
- ท่ีพักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า 
- อาหารทุกม้ือตามระบุ ทุกโรงแรม 
- รถพาเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ไกด์ท้องถิ่น (สามารถพูดภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได้) 
-บัตรเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 
 
 
อัตราน้ีไม่รวม 

- ต๋ัวเครื่องบินขาไปและกลับ 

-ค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าแพ็กเกจ) 

-ค่าใช้จ่ายในการตรวจ  RT-PCR 

-ค่าวีซ่าท่องเท่ียว 1,575 บาท ( ถ้าไม่ผ่านหักจากค่าแพ็คเกจ 800 ) 

-ค่าทริปไกด์ตามเห็นแก่ความสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท  กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 35 วันก่อนออกเดินทาง (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่า35วันเดินทางบริษัทขอเก็บ
เงินเต็มจำนวน) 

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อน
ส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจำ 

 
 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการชำระเงิน 

 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 30 – 44 วัน คืนเงิน 75 % ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น 
ค่ามัดจำ โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 20 – 29 วัน คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น 
ค่ามัดจำเครื่องโรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีชำระแล้วท้ังหมด 
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่า
ทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้าม
เข้าออกประเทศฯลฯ 
กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อน
ออกเดินทาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากต่ำกว่าอาจมีค่าใช้จ่าย ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการ
ของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจองทุกคร้ัง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างบริษัทและลูกค้าทุกท่าน 
ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ันไม่มีราคาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สนใจจองกรุณาติดต่อ 

Ø สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

Ø จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

Ø หรือโทร 02-234-5936 

 


