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TG005-HND-SDJ DEC-DEC (Update 8/11/22) 

 

 

 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

ลงโตเกยีว สกัการะส ิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิของอรอ่ยที ่ถนนนากามเิสะ 

โตเกยีวสกายทร ีเดนิเลน่ชมววิอา่วโตเกยีวสวยๆ ทีโ่อไดบะ แวะช็อปทีช่นิจกู ุ

ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบฮาโกเน ่ชมิไขด่ าทีบ่อ่น า้พรุอ้นโอวาคดุาน ิ

สมัผสัววิภเูขาไฟฟจูสิวยๆ ณ หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะ ฮกัไก แวะลานสกฟีจูเิท็น 

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุชมหนา้ผาลา้นปี แวะวดัเซ็นโซจ ิ 

สมัผสัความงามของแหลง่ออนเซ็นชือ่ดงั กนิซนัออนเซ็นอนัเลือ่งชือ่ 

เทีย่วชม ปราสาททสรึงุะ หรอื ปราสาทไอส ึวาคามตัส ึสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรซ์ามไูร 

ปราสาทเซ็นได สสุานซุอโิฮเดน แวะชอ้ปป้ิงจใุจ ณ เมอืงเซนไดทีถ่นนช็อปป้ิงครสิโรด 

เซนไดฟรเีดย ์1 วนัเต็ม จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชวิไดต้ามอธัยาศยั 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 12,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

21-26 ธนัวาคม 2565 (Bus 1) 33 ทีน่ ัง่ 55,888.- 12,000.- 
 

 

21-26 ธนัวาคม 2565 (Bus 2) 33 ทีน่ ัง่ 55,888.- 12,000.- 
 

 

21-26 ธนัวาคม 2565 (Bus 3) 34 ทีน่ ัง่ 55,888.- 12,000.- 
 

 



TG005-HND-SDJ DEC-DEC (Update 8/11/22) 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย - สนามบนินานาชาตฮิาเนดะ 

12.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เทีย่วบนิ TG… เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

14.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตฮิาเนดะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตฮิาเนดะ (Haneda International Airport) น าท่านผ่านขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณา

ปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่

อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบั

และจบั 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่กใหท้กุทา่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั  Shinjuku Washinton Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีส่อง กรงุโตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – โตเกยีวสกายทร ี– โอไดบะ - ชนิจกู ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

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

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

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) จากนัน้ นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองค า 

ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความ

เคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบั

ภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มชี ือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ 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) 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ 

(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของ

ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุด

เช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอ

มคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคุณภาพเกรดด ี ความ

ละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ

เลน่ไปมาอยูเ่หนอืกรงุโตเกยีว นอกจากแมวยกัษ์แลว้ ทา่นยงัสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอท

ใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีนีี ้ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จาน

บนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครือ่งดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพไดอ้สิระ ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Shinjuku Washinton Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม ฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิไขด่ า ณ หบุเขาโอวาคดุาน ิ- หมูบ่า้นโอชิ

โนะฮกัไก - ลานสกฟีูจเิท็น - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมอืงหนึง่ในอ าเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากา

วะ ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวนัออก เป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่ว โดยสามารถ

เดนิทางไปชมภูเขาไฟฟูจจิากโตเกยีวและกลับไดภ้ายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน ้าพุรอ้น 

พพิธิภัณฑ์ และกจิกรรมนันทนาการอื่น ๆ แลว้ ฮาโกเนะยังไดรั้บการก าหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณี

แห่งชาตญิี่ปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่ น (Japanese Geoparks Network) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง)  

 จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลา

ประมาณ 10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนยีภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟู

จอิกีดว้ย  

เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาท)ี คอื หุบเขา

ภูเขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาคาม ิในชว่งทีภู่เขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สุดทา้ยเมือ่ประมาณ 

3,000 ปีก่อน ดังนัน้ ท าใหบ้รเิวณนี้มแีร่ก ามะถันหรอืซัลเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ า 

(Kuro-Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่นี ้ว่ากันวา่กนิไขด่ าหนึง่ฟอง จะ

อายยุนืขึน้ไปอกีเจ็ดปี  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 เดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาที)  เป็น

ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุดท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพืน้

หลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสเีหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้น

เล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามา

นาคาโกะ บอ่น ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูิ

ผ่านหนิลาวาที่มรีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลติภัณฑ์

ทอ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ลานสกฟีูจเิท็น สโนว รสีอรท์ (Fujiten Snow 

Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นลานสกแีละทีพ่ักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะ

ไดส้มัผัสกบัหมิะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอืตืน่เตน้

ไปกับการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีหง่นี้ ท่านสามารถดืม่ด ่ากบัทัศนียภาพทีถ่กูปกคลมุดว้ยหมิะทีดู่

แลว้สะอาดตาอยา่งยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นจะพบกบัววิ ภเูขาไฟฟจู ิซึง่เป็นสญัลักษณ์หนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตทิีรั่งสรรคไดอ้ยา่ง

ลงตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล   

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (5) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู 

ทีพ่กั Alexander Yamanakako Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงฟุกชุมิา่ - วดัเอ็นโซจ ิ- หมูบ่า้นโบราณโออจุ ิจคู ุ- หนา้ผาลา้นปีโทโน เฮทสรึ ิ- ทะเลสาบ

โกชคินิมุะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji) วัดชือ่ดังประจ ายา่นไอสปุระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,200 ปี มชีือ่เรยีกเต็มๆ วา่ 

Fukuman Kokuzo Bosatsu Ensoji ซึง่เป็นหนึง่ในสาม สถานทีส่ักการะพระโพธสิัตวโ์คคุโซที่

ส าคัญของญีปุ่่ น เป็นวัดเกา่แก่ที ่ถูกก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ.807 โดยนักบวชชือ่ Tokuichi Daishi แห่ง

เมอืงไอส ุจุดเดน่ของวัดแหง่นีค้อืโถงระเบยีงของอาคารหลักทีต่ัง้อยูบ่นหนา้ผาขนาดใหญเ่ดมิทสีรา้ง

มาจากไม ้ตามประวัตศิาสตร ์วัดแหง่นีไ้ดรั้บไมศ้ักดิส์ทิธิม์าจากพระเกจสิมยัราชวงศถ์ัง เมือ่น ากลับมา

ญีปุ่่ น ท่านไดแ้บง่ตน้ไมอ้อกเป็น 3 สว่น โยนลงสูท่ะเล และไมด้ังกลา่วไดล้อยไปยงับรเิวณจังหวัด อิ

บาราก ิชบิะ และ ฟกุชุมิะ อกีทัง้ทา่นโคโบไดช ิยงัไดใ้ชไ้มศ้ักดิส์ทิธิแ์กะสลักเป็นพระโพธสิตัวโ์คคโุช

ขึน้มา กอ่นทีจ่ะมกีารสรา้งวหิารวัดในปีค.ศ. 807  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ(Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี  บา้น

โบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ น

โบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมี
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บา้นโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งนี้

เป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลัก

ในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่

ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคุไดรั้บการบรูณะ

ใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  

 เดนิทางสู ่โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น ้าโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผ่าน 

กว่าจะสกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็น

ภาษาถิน่ของไอส ึแปลว่า หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชันๆ ทีดู่คลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็น

ทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้ผารปูเจดยี ์น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  

ทีพ่กั Sankyo Fukushima Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

 

 

 

วนัทีห่า้   เมอืงไอสุวากามตัส ึ- ปราสาทสรึุกะ - แหล่งออนเซ็นเก่าแก่กนิซนั – สุสานซูอโิฮเดน - 

ปราสาทเซ็นได - ช็อปป้ิงถนนครสิโรด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไอสุวากามตัส ึเป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่่าจะเป็นปราสาท

หรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสยุังมมีนตเ์สน่หเ์รือ่งของ

ออนเซน็ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม 30 นาท)ี  

น าท่านเยีย่มชม ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพยีงแห่งเดยีวที่

ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึ

ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurokawa Castle) 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แตเ่กดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ.1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหาย

หนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ HILIGHT!!! ปราสาท

แหง่นี ้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่งัทิง้รอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิ

ชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

 

จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 

ชั่วโมง) หมู่บา้นออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นนี้เดมิที เป็น

หมู่บา้นเหมอืงแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมอืงไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่
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ประกอบดว้ย เรยีวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดรั้บการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลาย

สมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมปิระเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า 

(ราคาไมร่วมคา่แชอ่อนเซ็น ราคาอยูท่ ี ่500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยูส่ถานทีบ่รกิาร) 

แวะเยี่ยมชม สุสานซูอิโฮเดน (Zuihoden Mausoleum) เ ป็นที่ตั ้งของหลุมศพท่าน  Date 

Msamune ซึ่งเคยเป็นผูค้รองเมืองที่มีอ านาจมากที่สุดในสมัยเอโดะ เป็นบุคคลส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องทัง้เซนไดและประเทศญีปุ่่ น อาคารสสุานไดรั้บการออกแบบในสไตลห์รูหราในชว่ง

ยคุโมโมยามะ(Momoyama Period) ซึง่โครงสรา้งหลักเป็นงานไมส้ดี าทีต่กแตง่ดว้ยการแกะสลักและ

ทาสสีันสดใส ทางเดนิในพืน้ทีล่อ้มรอบดว้ยป่าไมส้นซดีาร ์ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของประวัตศิาสตรอ์ัน

ยาวนานของตระกลูดาเตะ นอกจากนีใ้นบรเิวณเดยีวกนัยงัมสีสุานของทายาททีค่รองเมอืงตอ่จากทา่น

อกี 2 สสุานทีค่ลา้ยกนัดว้ย 

 

เมอืงเซนได (Sendai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและ

ยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุของภูมภิาคโทโฮคไุดรั้บฉายาว่า เมอืงแหง่ตน้ไม ้

เพราะมสีวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรืน่ เซนไดมสีถานทีท่่องเทีย่วที่

ส าคัญหลากหลายทัง้ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ 

อกีมากมาย 

จากนัน้น าท่านชม ซากปราสาทเซ็นได หรอื ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามว่า ดาเตะ มาซามเูนะ สรา้งขึน้ส าหรับป้องกัน

เมอืง ปราสาทแหง่นีล้อ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้า ภเูขาและป่าซึง่ยงัคงอดุมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิแมปั้จจบุนั

เหลือเพียงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนัน้ไดรั้บการบูรณะขึน้ใหม่อกีครัง้ จากท าเลทีต่ัง้ของ

บรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงามของเมอืงเซนไดได  ้ถนนคลสิโรด (Clis 

Road) ถนนสายช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แต่อาหารทอ้งถิน่หรอื

ฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮเอน HILIGHT!!! ส าหรับย่านนี้คอื 

คาเฟ่นกฮูกฟุคโุระ (Fukuro Café) ตัง้อยูต่กึทีอ่ยูห่ลังรา้น Gucci มคี่าเขา้ 1,200 เยน ซึง่ราคานี้

รวมกับคา่เครือ่งดืม่แบบไมอ่ัน้ โดยจะมนีกฮกูทีถ่กูฝึกจนเชือ่งอยูห่ลากหลายสายพันธุ ์แต่ละตัวลว้นมี

ความน่ารักทีต่่างกันไป ทีส่ าคัญยังสามารถลูบหรอืจับไดภ้ายในการดูแลของพนักงานผูช้ านาญการ 

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงและอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .. ชม.) 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL METROPOLITAN SENDAI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั    

วนัทีห่ก  สนามบนิเซ็นได – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) หรอืขา้วกลอ่งทีท่างเราจดัเตรยีมให ้

  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซ็นได 

 

08.40 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8141 

 

14.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
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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    
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                                                              หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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