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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

ลอ่งเรอืเกบเิก ชมววิทวิทศัน ์พรอ้มฟงัเพลงพืน้บา้นเคยบ์โิออวิาเกะ 

พเิศษ รบัประทาน Wanko Soba อาหารขึน้ชือ่ของจงัหวดัอวิาเตะ 

ชวนเทีย่ว จ.มยิาก ิชมความนา่รกัของสนุขัจิง้จอก  

เทีย่ว เมอืงอาโอไร จ.อบิาราก ิเมอืงชายหาดทะเลญีปุ่่ นตะวนัออก  

ลิม้รส ป้ิงยา่ง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร 

ขอพร ณ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิรบัพลงังานบวก ณ เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ 

เทีย่ว จ.ฟกุชุมิะ ถา่ยรปู ณ จดุชมววิสะพานขา้มแมน่ า้ทาดาม ิ1   

ชมฝงูหงส ์ณ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ หรอื ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์

เยอืนเมอืงซามไูร พรอ้มชมปราสาทสรึกุะ ณ เมอืงไอส ึ

ฟร!ี! แชเ่ทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ ณ สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซ็น 

เขา้ชมหมูบ่า้นโบราณ โออจุ ิจคู ุพรอ้มลิม้ลองอาหารทอ้งถิน่ “โซบะตน้หอม” 

ชมความงาม ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ

ลอ่งเรอืชม อา่วมตัซชึมิา่ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิงถนนครสิโรด้ เมอืงเซ็นได 

นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์ณ วดัจซูนจ ิทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

น ัง่กระเชา้ภเูขาซาโอะ ชม Snow Monster หรอื ปิศาจหมิะจเูฮยีว  

สมัผสักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกซีาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ 

แวะ ชอ้ปป้ิงออิอนมอล ์นารติะ  

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น** 

** 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 านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

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 ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

26 ธนัวาคม 65-01 มกราคม 66  52,555.- 12,000.- 



บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – จงัหวดัอบิาราก ิ– ตลาดปลานาคามนิาโตะ - ตลาดปลาโอ

อาไร – ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ- เสาโทรแิหง่คามอิโิซะ -  จงัหวดัฟุกุชมิะ – ทะเลสาบอนิะ

วะชโิระ  

 

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) ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญีปุ่่ น อบิารากซิึง่อยูไ่มห่า่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะ

เทศกาลทีเ่กีย่วกับดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากน้ียังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่ว

เน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

จากนัน้เดนิทางสู ่ตลาดปลานาคามนิาโตะ (Nakaminato Fish Market) ซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงฮติาชิ

นากะในจังหวัดอบิาราก ิเป็นหนึง่ในตลาดนักทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุของจังหวดั ทีม่อีาหารทะเลทีจ่บัมา

สดๆ จากท่าเรือนาคามนิาโตะทีอ่ยู่ใกลก้ัน เพลดิเพลนิกับการชมิและจับจ่ายทีต่ลาดแห่งน้ี ทีซ่ ึง่ทุก

อย่างสดใหม่และราคาเป็นกันเอง อีกทัง้ยังดงึดูดนักท่องเที่ยวกว่าหนึ่งลา้นคนต่อปี น าท่านอสิระ

อาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) ท่านสามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหมส่ง่

ตรงมาจากท่าเรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอือาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากนี้ยังมอีาหาร

ทะเลตากแหง้ทีท่ าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็นของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหาร

ทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลาสดๆ เช่น ปลาอังโค ปลาชริาสุ (ปลา

ขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 



12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) Cash Back 1000Yen/Person (By 

Guide)  

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 

 ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกชุมิะ (Fukushima) เป็นจังหวัดในภูมภิาคโทโฮค ุเป็นเมอืงทีเ่คยเจอภัย

พบิัตทิางธรรมชาต ิทัง้แผ่นดนิไหว และสนึาม ิรวมถงึภัยพบิัตจิากโรงงานไฟฟ้านิวเคลยีร ์แต่ดว้ยที่

เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานทีท่่องเทีย่วสวยงาม รวมถงึ

ความร่วมแรงร่วมใจของคนทอ้งถิน่ที่ตัง้ใจใหก้ารท่องเที่ยวมาช่วยให ้จังหวัดฟุกุชมิะ กลับมามี

ชวีติชวีาอีกครัง้ ท าใหเ้มืองน้ีเป็นอกีหนึ่งจุดหมายปลายทางทีนั่กท่องเทีย่วไม่ควรพลาด (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.10 ชัว่โมง)  

 น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 

ของประเทศญี่ปุ่ น  เกดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟ มีแร่ธาตุกรดเจือปนอยู่ จงึไม่มีส ิง่ชวิติใดๆ 

อาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งน้ีจงึมคีวามใสจนไดรั้บฉายาว่า ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์

หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝงูหงสอ์พยพ

มาอาศัยกันอยมูากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Hotel Route Inn Aizuwakamatsu หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 



วนัทีส่าม  จุดพกัรถโอเซะไคโดะ มชิมิะจูกุ - ถา่ยรูป ณ จุดชมววิสะพานขา้มแมน่ า้ทาดามทิี ่1 – เมอืง

เซนได – ล่องเรอือ่าวมตัสชึมิ่า – วดัโกไดโดะ – วดัซูอกินัจ ิ– วดัเอนสอึนิ - ชอ้ปป้ิงถนนค

ลสิโรด 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

07.30 น. เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม พรอ้มออกเดนิทาง 

08.30 น. เดินทางถึง  (Ozekaido Mishima Juku Roadside Station) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) จากจุดพักรถใชเ้วลาเดนิเทา้เพยีง 3-5 นาท ีจะถงึ จุดชมววิสะพานขา้มแมน่ า้ทาดามทิี ่1 

(No.1 Tadami River Bridge) เป็นจุดทีม่องเห็นรถไฟสายทาดามแิล่นขา้ม สะพานไดอจิ ิเคยีว

เรยีว (Daiichi Kyoryo) ซึง่ถือเป็นแลนดม์าร์คทีใ่ครมาฟุกุชมิะจะตอ้งไม่พลาดมาเก็บภาพความ

ประทับใจน้ี (เวลาทีร่ถไฟจะแล่นขา้มสะพาน ประมาณ 09.12 น. กบั  09.15 น. สงวนสทิธิ ์

หากเกดิความล่าชา้เนือ่งดว้ยสภาพอากาศ หรอือุบตัเิหตุตา่งๆ อาจท าใหไ้ม่สามารถชมใน

เวลาทีก่ าหนดได ้บรษิทัฯ ขอปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยไกดจ์ะเป็นผูแ้จง้ใหท้ราบ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถาณการณ์หนา้งานทีส่ดุ)  

เดนิทางสู ่เมอืงเซนได (Sendai) เป็นเมอืงหลวงของ จงัหวดัมยิาง ิและยังเป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิ

และมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมภิาคโทโฮคุไดรั้บฉายาว่า เมอืงแห่งตน้ไม ้เพราะมีสวนสาธารณะ

หลายแห่งทั่วเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ร่มรื่น เซนไดมสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญหลากหลายทัง้

ปราสาท วัดวาอาราม หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิง และรา้นคา้รา้นอาหารตา่งๆ อกีมากมาย (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) 

13.20 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

น าท่านเดนิทางสู่ ทา่เรอืมตัสชึมิา่ เพื่อล่องเรือเฟอรรี่ชม อา่วมตัซชึมิา่ (Matsushima Bay) ที่

ตดิอันดับ 1 ใน 3 ววิทีส่วยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวทีเ่ต็มไปดว้ยเกาะ

หนิเล็กๆกระจายตัวกันมากกวา่ 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆน้ียังมตีน้สนญีปุ่่ นขึน้อยู่ดว้ยท าใหเ้กดิภาพ

ทีแ่ปลกตา จากนัน้ขึน้ ทา่เรอืชโิกมา่ (Marine Gate Shiogama)  ชม วดัโกไดโดะ (Godaido 

Temple) เป็นพระอโุบสถขนาดเล็กบนเกาะตดิกับทา่เรอืมัตสชึมิะ เน่ืองจาก ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดด

เด่น ท าใหว้ัดแห่งน้ีกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมัตสชึมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 807 เป็นทีป่ระดษิฐาน

ของพระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่กอ่ตัง้โดยพระสงฆท์ีก่อ่ตัง้วดัซอูกิันจ ิโดยรูปปั้นจะถกูน ามาใหป้ระชาชนได ้

ชมกันทกุๆ 33 ปี เดนิทางสู ่วดัซูอกินัจ ิ(Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในภมูภิาค

โทโฮค ุภายในอาคารมกีารลงรักปิดทองและเพน้ทส์ปีระตบูานเลือ่นไวอ้ยา่งสวยงาม กอ่ตัง้ครัง้แรกใน

ปี 828 เดมิเป็นวัดนิกายเทนได และไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นวัดเซนในชว่งสมัยคามาคูระ วัดแห่งน้ีได ้

สะทอ้นความสวยงามตามธรรมชาตขิองเมอืงมัตสชึมิะไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยบรเิวณทางเขา้หอ้งโถงใหญ่

สองขา้งทางจะเรยีงรายดว้ยไมส้นซดีาร ์และถ ้าต่างๆที ่อดตีเคยเป็นสถานทีท่ าสมาธ ิปัจจุบันเต็มไป

ดว้ยรูปปั้นตา่งๆ ไมไ่กลกันนัก น าทา่นเขา้ชม วดัเอนสอึนิ (Entsuin Temple) วัดแหง่น้ีรูจ้ักคุน้เคย

กันในชือ่ วดัแหง่กุหลาบ มกีารวาดรูปดอกกหุลาบตะวันตกทีว่่ากันว่าเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเอาไวด้า้น



ในบานประตูขวาของตูป้ระดษิฐานพระพุทธรูป วัดสรา้งขึน้ในปี 1646 เพื่อไวทุ้กข์และบูชาเทพ 

Mitsumune เทพแหง่ความเมตตาทีเ่สยีชวีติเมือ่อายเุพยีง 19 ปี ทางเขา้วัดมสีวนมอสและหนิตัง้อยู่ 

และดา้นหลังวัดเป็นป่าไมส้นซดีารส์ าหรับน่ังท าสมาธ ิบรเิวณพืน้ทีว่ัดเป็นทีต่ัง้ของหลมุฝังศพ และรูป

ปั้นของขนุนางดาเตะหนุ่มขีม่า้ขาวลอ้มรอบดว้ยองครั์กษ์ผูภั้กดทีีป่ลดิชพีตายตามไป 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคลสิโรด (Clis Road) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถนนสายช ้

อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายตัง้แตอ่าหารทอ้งถิน่หรอืฟาสตฟ์ู้ด รา้นคาเฟ่

เก๋ๆ ศูนยเ์กมส ์ไปจนถงึแบรนดเ์นมระดับไฮ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิ

ทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  Sendai Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 
 

วนัทีส่ ี ่  จงัหวดัอวิาเตะ – วดัจซูนจ ิ– ลอ่งเรอืเกบเิก - กนิซงั ออนเซ็น - เมอืงเซนได 

   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 จากนัน้น าท่านสู ่จงัหวดัอวิาเตะ (Iwate) จังหวัดในภูมภิาคโทโฮคุ ในอดตีเคยเป็นถิน่อาศัยของ

ชนเผ่าเอะมชิ ิเป็นจังหวัดทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่ นรองจากฮอกไกโด ผูค้นนิยมท าการ

ประมง เป็นจังหวัดทีม่กีารขยายพันธุส์าหร่ายวากะเมะและหอยเป๋าฮือ้ไดม้ากทีส่ดุในญีปุ่่ น มสีถานที่

ท่องเทีย่วมากมาย มอีาหารขึน้ชือ่อย่าง วังโกะโซบะ, โมรโิอกะเรเมน และจาเมน เป็นตน้ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

น าท่านสู่ วดัจูซนจ ิ(Chusonji Temple) ตัง้อยู่ใน เมอืงฮริาซุม ิจงัหวดัอวิาเตะ เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเมอืงฮริาอซิมู ิกอ่ตัง้ขึน้ในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานกิายเทน

ได ประกอบดว้ยอาคารต่างๆ สบิกว่าหลังในพืน้ทีข่นาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกลูฟจูิ

วาระในปลายศตวรรษที ่12 ปัจจุบันจงึเหลอือาคารดัง้เดมิเพยีง 2 หลัง บรเิวณทีต่ัง้ของวัดชซูนจนัิน้ 

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อกีดว้ย  

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารทา่นดว้ย เมนู wanko soba 



 
13.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เกบเิก (Geibikei) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี คอืชอ่งเขายาว 2 

กม. ซึง่เกดิจากแม่น ้าซาเท็ตส ึลอ้มรอบดว้ยหนา้ผาสงูตระหง่านกวา่ 50 ม. ชือ่ เกบ ิซึง่แปลว่า จมกู

สงิโต นัน้มาจากหนิปูนทีอ่ยู่ใกลป้ลายสุดของชอ่งเขามรูีปร่างคลา้ยจมูกสงิโต น าท่าน ล่องเรอื ชม

ทัศนียภาพทีง่ดงามของน ้าตก กอ้นหนิทีน่่าทึง่ และถ ้าหนิปูน ฯลฯ เมือ่มาถงึครึง่ทางของการล่องเรอื 

คุณสามารถลงจากเรือมาเดนิได ้มีหนา้ผากวา้งใหญ่ซึง่มรูีขนาดเล็กอยู่ ไฮไลท!์!! สามารถซือ้ อุ

นดามะ หรอื หนิโชคด ี และพยายามโยนหนิเหลา่น ัน้เขา้ไปในรู ถา้ท าส าเร็จก็จะหมายความ

วา่ จะโชคด ีระหวา่งการลอ่งเรอื คนพายเรอืจะรอ้งเพลงพืน้บา้นชือ่วา่ เคยบ์โิออวิาเกะ อสิระใหท้า่น

เพลดิเพลนิความงามของธรรมชาต ิตน้ไม ้ป่าเขา ล าธาร คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงพลงเพราะๆ ในบาง

ชว่ง ตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 90 นาท)ี 

17.00 น. จากนั้นน าท่าน เดนิเล่น ณ กนิซงั ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 

ชั่วโมง) หมู่บา้นออนเซนเล็กๆ กลางหุบเขา ประวัตยิาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บา้นน้ีเดมิที เป็น

หมู่บา้นเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการท าเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บา้นออนเซ็นอย่างเดียว ที่น่ี

ประกอบดว้ย เรยีวกังมากมายสไตลต์ะวันตกทีส่รา้งจากไมห้ลายชัน้ ไดรั้บการปลูกสรา้งตัง้แต่ปลาย

สมัยไทโชถงึโชวะตอนตน้ สามารถสัมผัสกับภูมปิระเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบา้นเรือนยุคเก่า 

(ราคาไมร่วมคา่แชอ่อนเซ็น ราคาอยูท่ ี ่500-3000 เยน ท ัง้นีข้ ึน้อยูส่ถานทีบ่รกิาร)  

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูโ่รงแรม ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  Sendai Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

    



วนัทีห่า้  จงัหวดัยามากาตะ – กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ ชมปิศาจหมิะจูเฮยีว – อสิระเล่นกจิกรรมฤดู

หนาวบนลานสก ีซาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ – จงัหวดัมยิาก ิ– หมูบ่า้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ - 

เมอืงฟุกชุมิะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัยามากาตะ (Yamagata) จังหวัดในภูมภิาคโทโฮคุ พืน้ทีส่ว่นใหญ่

เป็นภูเขา  หนา้ผา และแอ่งกระทะ เป็นจังหวัดทีย่ังคงธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ไวอ้ยู่ ท าใหป้ลกูเชอรร์ี่

และสาลีไ่ดม้ากทีส่ดุในญีปุ่่ น อกีทัง้ยังขึน้ชือ่เรือ่งขา้วอร่อย ในขณะเดยีวกันยามากาตะก็เป็นจังหวัดที่

แมคโดนัลดม์าเปิดเป็นจังหวัดสดุทา้ยในญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

  

จากนัน้น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ทีจ่ะพาคณุไตจ่ากดา้นลา่งของเขาซา

โอะ ไปจนถงึยอดเขาจโิซะ (Jizo) ในชว่งฤดูหนาวหมิะจะปกคลุมทั่วพืน้ทีเ่ป็นสขีาวโพลน ชมปีศาจ

หมิะ (Snow Monster) หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ จเูฮยีว (Juhyo) ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากจะสะสม

ของหมิะทีต่กลงมาจนกอ่ตวัเป็นรูปร่างตา่งๆ พออยูร่วมๆ กัน ดรูาวคลา้ยกับปีศาจ และในเวลากลางคนื

ยังมีการเปิดไฟไลท์อัพเพิม่ความสวยงามอกีดว้ย อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดูหนาว ณ 

ลานสก ีซาโอะ ออนเซ็น สกรีสีอรท์ (Zao Onsen Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 

นาท)ี เป็นหนึง่ในสถานทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของญีปุ่่ น ทีน่ี่โด่งดังดว้ยคุณภาพของหมิะทีล่ะเอยีดเบาราวผง

แป้ง หรอืทีเ่รยีกว่า พาวเดอรส์โนว ์(Powder Snow) ท่านสามารถเชา่หว่งยางสโนว หรอื เดนิชม

ปิศาจหมิะอยา่งใกลช้ดิไดต้ามอัธยาศัย ราคาไมร่วมคา่เชา่ชุดและอปุกรณ์ส าหรบัลานสก ี 

(***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากในวนัที่สภาพอากาศไม่

เอือ้อ านวยตอ่การชมปีศาจหมิะ อาจปรบัไปยงัสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ทดแทน โดยจะปรบัไป

เลน่สกทีีอ่ ืน่ทดแทนดว้ยเชน่กนั) 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัมยิาก ิ(Miyagi) จังหวัดในภูมภิาคโทโฮคุ มเีมอืงหลักคอื เซนได (Sendai) 

ผูค้นนิยมท าการเกษตรและประมง และยังมีมีสถานที่ท่องเทีย่วน่าสนใจมากมาย (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นสุนขัจ ิง้จอกซาโอะ (Zao Kitsune mura) ตัง้อยู่ใน จ.มยิาง ิมอีาณา

บรเิวณถงึ 18,000 ตารางฟตุ รวบรวมเอาสนัุกจิง้จอกหลายหลายสายพันธ ์หลากส ีทีญ่ีปุ่่ นนัน้เชือ่วา่

จิง้จอกเป็นผูส้่งสารของ Inari Okami เทพเจา้ชนิโตดา้นความอุดมสมบูรณ์ ที่น่ีแบ่งออกเป็น

สองโซน คอืโซนสตัวท์ีอ่ยูใ่นกรง มทีัง้ แพะ แกะ กระตา่ย มา้ สนัุขจิง้จอก ซึง่สามารถใหอ้าหารได ้กับ

โซนเปิดทีม่จีิง้จอกเดนิไปมา อสิระใหท้า่นชมความน่ารัก ขนฟตูัวนุ่มของสนัุขจิง้จอกตามอัธยาศัย ขอ้

ควรระวงั เน่ืองจากสุนัขจิง้จอกถงึจะเป็นแบบเลีย้ง แต่บางตัวยังมสีัญชาตญิาณเดมิอยู่ ดังนัน้ ควร

ปฏบิัตติามคู่มือการท่องเทีย่วทีท่างเจา้หนา้ทีข่องหมู่บา้นแจกใหอ้ย่างเคร่งครัด และหากตอ้งการ

ถ่ายรูปหรือสัมผัสตัวสุนัขจิง้จอกจะตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่หรืออยู่ในสายตาเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ ทัง้น้ีเพื่อ

ความปลอดภัยของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัจังหวดัฟกุชุมิะ เพือ่น าทา่นกลับสูท่ีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  Hotel Route Inn Aizuwakamatsu  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

     
 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีห่ก เมอืงไอส ุ - ปราสาทสรึกุะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน - สถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซ็น – เมอืง

นารติะ - หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ - หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ– เมอืงนารติะ จงัหวดัชบิะ - ออิอน 

มอลล ์นารติะ  

   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็น

ปราสาทหรือตัวเมอืงทียั่งคงสัมผัสไดถ้งึกลิน่อายของยุคสมัยโบราณ นอกจากน้ีไอสุยังมมีนตเ์สน่ห์

เรือ่งของออนเซ็น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อกีดว้ยน าทา่นสู ่ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga 

Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรยีน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไว ้

ปราสาทหลังคาสเีเดงอันเป็นสัญลักษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสวุา

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

ตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผน่ดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบรูณะและ

ปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ ไฮไลท!์!! ปราสาทแหง่น้ี ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่ัง

ทิง้ร่องรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน้ี่  

 เดนิทางสู ่เมอืงยูโนะคาม ิออนเซน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นเมอืงตากอากาศออน

เซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวัดฟกูชุมิะ ทีเ่ดนิทางไดค้อ่นขา้งสะดวกเพราะอยูต่ดิกับ สถานรีถไฟยู

โนคาม ิออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) โดยเป็นสถานีรถไฟเพยีงแหง่เดยีวของญีปุ่่ นทีม่ี

อาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการแชเ่ทา้ผ่อน

คลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ทีส่ถานีแหง่น้ี 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญ

ในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ 

เรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ใน

อดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้ขนาบขา้ง

ถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้น้ีเคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เมือ่ พ.ศ.

2524 หมูบ่า้นโออจุจูิคไุดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอันทรงคุณคา่ของชาต ิซึง่ใน

ปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ 

รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมนัีกท่องมา

เยีย่มชมหมูบ่า้นน้ีกวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นโออุจ ิจุคุ (9) พเิศษ!! อิม่อร่อยกบัเมนูทอ้งถิน่ โซบะ

ตน้หอม (Negi Soba)  

14.30 น. น าท่านชม หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เป็น

ความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะน้ี ถกูกัดเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กวา่จะ

สกึกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศนท์ีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่

ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกับเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่

โทโนะเฮทสรึิ หรือ หนา้ผารูปเจดีย์ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนารติะ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

18.00-19.00 น.เดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์นารติะ (Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาต ิเน่ืองจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมัย

สไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์

ภายในบา้น นอกจากน้ียังมีรา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Asia Hotel Narita หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  



 
 

วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

  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 ** 

 

 



 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 

 
 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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