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โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
นมสัการ พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุสส ึพระพุทธรูปปางยนืทีสู่งทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น 

ชม หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก บอ่น า้เกดิจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น จากภูเขาไฟฟูจ ิ

เทีย่วชมเทศกาลดอกไม ้“เทศกาลทุง่ดอกไม ้ฟูจชิบิะซากุระ” (Shibazakura Festival) 

สวนดอกไม ้อาชคิางะ สวนดอกวสิทเีรยี ทีส่วยงามและอลงัการทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่น 

เขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโตะ 1ใน 12 ปราสาทด ัง้เดมิทีย่งัคงสภาพสมบูรณ ์

คามโิคจ ิหุบเขาในฝนัทีอ่ยูสู่งขึน้ไปทางเหนอืของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบตน้ต าหรบัญีปุ่่ น 

แชน่ า้แร ่ออนเซ็น ธรรมชาต ิท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยระบบหมุนเวยีนโลหติ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุก ุและ จุดเช็คอนิแหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

อิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปไูมอ่ ัน้ 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหตุ ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 12,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์15,000 บาท/ทา่น 
 
 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

19.00 น.  พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพือ่พบไกดแ์ละรบั
เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ที่ของ

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอนิ  
22.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกยีว ณ ประเทศญีปุ่่น เทีย่วบนิที ่TG682 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – เมืองอิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ –   

ตลาดปลาโออาไร – ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ– อาม ิพรเีมยีม เอาทเ์ล็ต 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกยีว ณ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่าน ขั ้นตอนศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผ่านข ัน้ตอน

การเขา้ประเทศแลว้ 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 30 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

13 – 20 เมษายน 2566 **สงกรานต*์* 88,888.- 17,000.- 
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 น าท่านออกเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่

ในภูมภิาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่ น อบิารากซิึง่อยู่ไม่หา่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานที่

ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลที่เกีย่วกับดอกไม ้ที่มีใหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนี้

ยังเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถ่ัวเน่าญีปุ่่ น มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 น าท่านนมัสการ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุด

ของประเทศญี่ปุ่ น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติิโลกกนิ

เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ท า

ใหส้ามารถมองเห็นไดต้ัง้แต่ใจกลางเมืองโตเกยีวเลยทีเดยีว สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปั้น

และขึน้ไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึง่จะอยู่ตรงส่วนของหนา้อก

พระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทัง้หมด บนชัน้นี้จะมีกระจกที่เป็นช่อง

หนา้ต่างอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงนี้อีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้

พระพุทธรูปดา้นใน) 

 จากนัน้ออกเดนิทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ท่าน

สามารถอิม่อร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่สง่ตรงมาจากท่าเรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื

อาหารทะเลป้ิงย่าง นอกจากนี้ยังมอีาหารทะเลตากแหง้ที่ท าเองโดยชาวประมง ซึง่เหมาะส าหรับเป็น

ของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลา

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

ย่างเนย และกุง้ เป็นตน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) --- Cash Back 2000 YEN 

จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ที่มีประวัตศิาสตร์
ยาวนาน ตัง้อยู่บนเนนิเขาหันหนา้สู่มหาสมุทรแปซฟิิก เป็นหนึง่ในเสาโทรอิขินาดใหญ่ที่มีชือ่เสยีงใน

ภูมภิาคคันโต ถูกเลือกใหเ้ป็นทรัพย์สนิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดร้ับความเชื่อถือมาอย่าง
ยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัว 
จากนั้นน าท่านสู่ อาม ิพรีเมียม เอาทเ์ล็ต (AMI PREMIUM OUTLETS) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่ในอ าเภออนิาชกิ ิจังหวัดอบิาราก ิสามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงใน
รา้นคา้แบรนดด์ังจากทัง้ในและนอกประเทศกว่า 150 รา้นซึง่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศเขยีวขจใีนสไตล์
ชายฝ่ังทะเลตะวันตกของสหรัฐ จุดเดน่ของอาม ิพรเีมยีม เอาทเ์ล็ต อยู่ทีร่า้นอาหารทีม่ใีหเ้ลอืกลิม้รส

มากมายหลากสไตลห์ลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาหารอติาเลยีน อาหารเกาหล ีหรือแกงกะหรีอ่นิเดยี 
และยังมบีรกิารส าหรับนักท่องเทีย่วตา่งชาต ิเชน่ บรกิารรับช าระเงนิดว้ย UnionPay ทุกรา้น หรอืสนิคา้

ปลอดภาษี (เฉพาะรา้นคา้ทีร่่วมรายการ) ฯลฯ 
ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) --- บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 

 

 
 

 
 

https://livejapan.com/th/go-visiting/go-architecture/go-temples/
https://livejapan.com/th/go-eating/go-korean-food/
https://livejapan.com/th/go-eating/go-japanese-food/go-curry/
https://livejapan.com/th/go-visiting/
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ทีพ่กั  HOTEL MARROAD TSUKUBA 

 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงอบิาราก ิ- เมอืงฮาโกเนะ - ล่องเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิ ไข่ด า ณ หุบเขาโอ

วาคุดาน ิ - เมอืงยามานาช ิ- หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก - จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ)- ออนเซ็น + ขาปูยกัษ ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดนิทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหนึ่งใน

อ าเภออาชิกะราชโิมะ จงัหวดัคานากาวะ ตั ้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็น

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถเดนิทางไปชมภูเขาไฟฟูจจิากโตเกยีวและกลับได ้

ภายในระยะเวลาหนึง่วัน และนอกจากน ้าพุรอ้น พพิธิภัณฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอืน่ ๆ  แลว้ ฮาโก

เนะยังไดร้ับการก าหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณีแห่งชาตญิี่ปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่ น 

(Japanese Geoparks Network) 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใชเ้วลา

ประมาณ 10-15 นาท ีใหท่้านไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟู

จอิกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
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เดนิทางสู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาที) คอื หุบเขา

ภูเขาไฟที่เกดิจากการปะทุของภูเขาคาม ิในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบดิครัง้สุดทา้ยเมื่อประมาณ 

3,000 ปีก่อน ดังนัน้ ท าใหบ้รเิวณนี้มีแร่ก ามะถันหรือซัลเฟอร์ในปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไข่ด า 

(Kuro-Tamago) ซึง่เป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่นี้ ว่ากันว่ากนิไขด่ าหนึง่ฟอง จะ

อายุยนืขึน้ไปอกีเจ็ดปี 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

เป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีววิภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่

สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่าง

ทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะที่ละลายในช่วงฤดู

รอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาด

เป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนม

หวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ 

จากนั้นเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ที่มีความสูง

เหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชือ่เสยีงเป็นที่รูจ้ักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของ

ภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื้อสนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (5) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั  SUN PLAZA HOTEL FUJI LAKE YAMANAKA 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 
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วนัทีส่ ี ่ เมืองยามานาชิ –  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น –  พิพิธภณัฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ –  

เมอืงมตัสโึมโตะ – ไรว่าซาบไิดโอะ – ปราสาทมตัสโึมโตะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิี
ชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท่้านไดม้ีส่วนร่วมในพธิีการชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
จากนั้นเดินทางสู่ พพิธิภณัฑห์มู่บ้านอยิาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาท)ี ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบ

ไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่ถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี ค.ศ.1966 จนกระท่ังต่อมาอกี 40 ปีไดร้ับการ
บรูณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ให  ้ ประชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรู ้
เกีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 
หลังคาเรือน ในอาคารแตล่ะหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมือแบบดัง้เดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑ์
และแกลลอรี่, ซือ้สนิคา้พื้นเมือง, เพลดิเพลนิกับรา้นน ้าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมีจัดอเีวนท์

แบบโบราณใหเ้ขา้กับฤดกูาลดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมือง

ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโนะ ซึง่เคยเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันโอลมิปิกฤดูหนาวปี 

1998 มัตสโึมโตต้ัง้อยู่บรเิวณเชงิเขาของเทือกเขาแอลป์ญีปุ่่ น จงึท าใหเ้มืองทัง้เมืองถูกโอบลอ้มไป

ดว้ยภเูขานอ้ยใหญ่ใจกลางประเทศญีปุ่่ น  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านสู่ ไร่วาซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) ไร่วาซาบทิี่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น สัมผัสขัน้ตอน

การผลติ ทีท่างไร่พถิพีถัินมากๆ กว่าจะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรงมาถงึผูบ้รโิภคได ้ไร่แหง่นี้นับไดว้่าเป็นอกี

หนึง่แหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาตสิายไร่ทีใ่ครไดล้องมาตอ้งตดิอกตดิใจ ดว้ยท าเลทีต่ัง้การทีท่างไร่ใชน้ ้า

บรสิุทธิจ์ากล าธารที่ไหลมาจากเทือกเขาทางทศิเหนือ ซึง่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคอืเดือน

พฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม ภายในนอกจากไร่วาซาบแิลว้ ยังมีรา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดให ้

นักท่องเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ย ไม่ว่าจะเป็นวาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซา

บ ิแกงกะหรีว่าซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ิน ้าสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ีท่ าจากวาซาบ ิน ้าวาซาบ ิไอศกรมีรสวา

ซาบ ิช็อกโกแลตรสวาซาบ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30

นาท)ี เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และเป็น 

1 ใน 5 ปราสาทที่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นสมบัตปิระจ าชาติ เป็นปราสาทที่สรา้งอยู่บนพื้นที่ราบ มี

เอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่กับโครงสรา้งอาคารหลัก และเนื่องจากผนังปราสาทมี

สีด าและปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก เลยมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ ที่แปลว่า 

ปราสาทอกีา ส าหรับขา้งในตัวปราสาทมีขัน้บันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมาก บรเิวณทางเดนิจัด

แสดงวัสดเุครือ่งใชท้างประวัตศิาสตร ์ เชน่ ชดุเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกก,ุ ปืนคาบศลิาและอาวุธที่เคย

ใชสู้ร้บในสมัยก่อน หนา้ต่างเป็นหนา้ต่างไมแ้คบๆ มีช่องส าหรับยงิปืนและยงิลูกธนู ท่านสามารถ
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เพลดิเพลนิกับทัศนียภาพของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นและเมอืงมัตสโึมโตะไดจ้ากชัน้บนสดุของปราสาท

แหง่นี้ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั  MATSUMOTO 

 

วนัทีห่า้ เมอืงมตัสโึมโตะ – คามโิคจ ิ- จงัหวดักฟิุ – หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายา

มะ – ถนนซนัมาจซูิจ ิ- เมอืงมตัสโึมโตะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
น าท่านเดนิทางสู่ คามโิคจ ิ(Kamikochi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) แหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาตทิี่มีทวิทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น  ดนิแดนแห่งธรรมชาติ
ท่ามกลางหุบเขาแสนสวยของเทือกเขา “เจแปน แอลป์” (Japan Alps) เป็นหุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึน้

ไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ภาพสายน ้าของแม่น ้าอะซสูะ ที่ใสสะอาดไหลผ่านสะพานคัป
ปะ ลอ้มรอบดว้ยผืนป่าเขยีวขจี และฉากหลังของยอดเขาสูงตระหง่านระดับ 3,000 เมตร ใหท่้านได ้
เพลดิเพลนิกับการเดนิเลน่สบายๆ ไปกับธรรมชาตทิีส่วยงาม อสิระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทับใจ

ตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านสู่ จงัหวดักฟิุ (Gifu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) จังหวัดในภูมภิาคชูบุ มี
พื้นที่ส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นป่า ภูเขา และแม่น ้าเมืองที่คนไทยรูจ้ักมีหลายเมือง ไม่ว่าจะเป็นทาคา

ยาม่ า  (Takayama), เกโระ  (Gero), ฮิดะ  (Hida) และหมู่ บ า้นชิร าคาวะโกะ  (Shirakawa-
go) นอกจากนี้กฟิยุังมชีือ่เสยีงเพราะถูกใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งดังชือ่คมิโินะนะวะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
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จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองที่เป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful 

village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ีชือ่เสยีงแหง่หนึง่ ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึรุ ิ เป็น
บา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช  มคีวามหมายว่า พนมมอื ซึง่เป็นการบ่ง

บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นที่มีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่ท ามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือที่
ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใช ้

ตะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมือง

เล็กๆ ที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ อสิระใหท่้านเดนิเล่น ถนนซนัมาจซูิจ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึง่

ถูกขนานนามว่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นย่านเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ึง่อารย

ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบรูณ์ บา้นเรือน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรง

สาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว ้นอกจากนี้ยังมี วัด, ศาล

เจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาติ

อันอดุมสมบรูณ์ 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.20 ช่ัวโมง) 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (11) 

ทีพ่กั  MATSUMOTO 

 
 

วนัทีห่ก เมอืงมตัสโึมโตะ – เมอืงยามานาช ิ– เทศกาลทุง่ดอกไม ้ฟูจชิบิะซากุระ – เมอืงโยโกฮามา่ – 

โกดงัอฐิสแีดงโยโกฮามา – ยา่นไชนา่ทาวน ์– กรุงโตเกยีว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิ(Yamanashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ช่ัวโมง) เมือง

หลวงอยู่ที่นครโคฟุ ยามานาชิเป็นจังหวัดที่มีภูเขาปิดลอ้ม โดยเฉพาะภูเขาฟูจิซึ่งเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวนยิมมาเที่ยวกันมาก มีสนิคา้ขึน้ชือ่คอืไวน์ ที่นครโคฟุมีชือ่เสยีงมากในอตุสาหกรรมอัญ

มณี และมทีวิทัศน์ธรรมชาตอิันงดงาม 
น าท่าน  เที่ยวชมเทศกาลดอกไม ้“เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจ ิชิบะซากุระ” (Shibazakura 
Festival) หลังจากตอ้นรับฤดใูบไมผ้ลดิว้ยดอกซากุระไปแลว้ ดอกไมท้ี่จะมาอวดโฉมรับช่วงตอ่ไป

นั้นก็คือ “ดอกชบิะซากุระ” หรือ “ดอกพิงค์มอส” ที่จะผลบิานในช่วง กลางเดือนเมษายนไปจนถงึ
เดอืนพฤษภาคม เทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ที่คาวากุจโิกะ เมืองแห่งภูเขาไฟฟูจิ จังหวัดยามะนาช ิ

เป็นเทศกาลหนึง่ทีม่ชีือ่เสยีงมาก  จุดเดน่ของเทศกาล ชบิะซากรุะ ทีค่าวากจูโิกะ ก็คอืววิภเูขาไฟฟูจิ
น่ันเอง เราจะไดเ้ห็นทัง้ภูเขาไฟฟจู ิ สัญลักษณ์ของญีปุ่่ น พรอ้มๆ กับดอกชบิะซากรุะสชีมพูสวยหวาน 
ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจากการชมดอกไมแ้ลว้ ในงานยังมีจุดขายอาหารและของหวานเมนู

พเิศษทีท่ าขึน้ในชว่งนี้โดยเฉพาะอกีดว้ย 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
น าท่านเดนิทางสู่ โยโกฮาม่า (Yokohama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่

อยู่ในจังหวัดคานากาวะ (Kanagawa) จังหวัดที่อยู่ตดิทางใตข้องโตเกยีว เสน่หข์องโยโกฮาม่าอยู่ที่
ทะเลและท่าเรือ รวมถึงววิทิวทัศน์ที่มีกลิน่อายของต่างประเทศ แถมยังมีที่ชอ้ปที่ก ินที่น่าสนใจ

มากมายนับไม่ถว้น 
น าท่านสู่ โกดงัอฐิสแีดงโยโกฮามา (Yokohama Red Brick Warehouse) หรือที่เรียกว่าอะ
คาเรนกะโซอูโกะ (Aka-Renga Souko) ตัง้อยู่บนอ่าวที่สวยงามของ ท่าเรือโยโกฮามาในจังหวัดคา

นากาว่า, ประเทศญีปุ่่ น ประกอบไปดว้ยสองอาคารโดยอาคารที่ 2 ถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1911 และ
อาคารที่ 1 นัน้ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1913 เพื่อใชเ้ป็นอาคารศุลกากร และคลังสนิคา้ของประเทศ 
ตัง้แต่ปลายยุคเมจิ จนถงึตน้ยุคไทโช และไดร้ับการฟ้ืนฟูใหเ้เป็นสถานที่ ทางวัฒนธรรมและการ

พาณิชยใ์นปี ค.ศ. 2002 ทีม่รีา้นคา้, คาเฟ่ และรา้นอาหารมากมาย และบรเิวณใกลก้ันใหท่้านเดนิเลน่ 
ย่านไชน่าทาวน ์(Chukagai) ที่นี่มีรา้นอาหารจีนและรา้นขายของจิปาถะต่างๆ มากมาย รูส้ ึก

เหมอืนมาเดนิเมอืงจนีมาถงึก็จะเจอสัญลักษณ์ของทีน่ี่คอืซุม้ประตสูนี ้าเงนิ 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในภมูภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) 
มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมอืง มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย เป็น

จุดหมายปลายทางยอดนยิมของนักท่องเทีย่วท่ัวโลก 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (14) --- บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 

ทีพ่กั  KEIO PLAZA HOTEL TOKYO 

https://www.jointtravel.com/japan-travel-information/
https://www.jointtravel.com/japan-travel-information/
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วนัทีเ่จ็ด กรุงโตเกยีว – จงัหวดัโทชงิ ิ- สวนดอกไม ้อาชคิางะ – จงัหวดัไซตามะ – ยา่นเมอืงเก่าคาวะ

โกเอะ  – กรุงโตเกยีว – ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ – ทา่อากาศยานฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 
น าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัโทชงิ ิเพื่อชม สวนดอกไม ้อาชคิางะ (Ashikaga Flower Park) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นหนึง่ในสวนดอกวสิทเีรยีทีส่วยงามและอลังการทีส่ดุของประเทศ

ญี่ปุ่ น บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ที่จัดแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมายใหนั้กท่องเที่ยวไดช้ื่นชม 

โดยมีไฮไลทอ์ยู่ที่ อุโมงคต์น้วสิทีเรียยาวเกอืบ 100 เมตร และตน้วสิทีเรียขนาดใหญ่ยักษ์ อายุกว่า 

140 ปีมาแลว้ อยู่ทีจ่ังหวัดโทชกิ(ิTochigi) เมอืงอาชคิางะ(Ashikaga) ดอกวสิทเีรยีเป็นดอกไมท้ี่ชาว

ญี่ปุ่ นใหค้วามส าคัญมากเช่นเดยีวกับดอกซากรุะ  โดยในภาษาญี่ปุ่ น ดอกวสิทีเรียนี้จะอ่านออกเสยีง

ว่า ฟูจ ิเสยีงเดยีวกับภูเขาไฟฟูจ ิภูเขาประจ าชาต ิและยังถูกใชเ้ป็นชือ่ตระกูลของคนญี่ปุ่ นกันอย่าง

แพร่หลาย รวมไปถงึชดุการแสดงคาบกู ิทีเ่ป็นการแสดงละครเวทขีองญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิดว้ย ท าใหส้วน

แหง่นี้เมือ่ถงึฤดใูบไมผ้ลซิึง่เป็นชว่งพคี จะมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางมาชมกันมากมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) อยู่

ในภูมภิาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ตดิโตเกยีว มีเมืองชชิบิุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาตอิุดม

สมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหลง่รวมจุดชอ้ปป้ิงและสถานทีท่ีท่่องเทีย่วน่าสนใจหลาย

แหง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 

เดนิชม ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบา้นเรือน

สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่

สมัยกอ่น โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดัง จงึเป็นทีม่าของชือ่ถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri ซึง่เป็นเสน้ทีค่น

นยิมเดนิเทีย่วชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี้ ในสมัยกอ่นเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะ

เจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทีเดยีว พ่อคา้แม่คา้

จงึร ่ารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารก็มอีายุเกา่แกแ่ละยังคงความดัง้เดมิมาจนถงึ

ปัจจุบันก็ม ีจากนัน้ใหท่้าน อสิระชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) 

เป็นเสน้ชอ้ปป้ิง ที่รา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นที่มาของชือ่

ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมน่ันเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุก้กี้พื้นเมืองญี่ปุ่ น, 

ไอศกรมี, ขนมทีท่ าจากถ่ัวแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชิน้เล็กๆและของฝากตา่งๆ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ใหท่้านอสิระ

และเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั้งเครื่องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์ หรือสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ แบรนด์เนม เสื้อผา้

แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่น

จอแอลอดีมีีขนาดมหมึา จอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงที่ออกจาก

ล าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยรีะดับสูง ที่ใหภ้าพเสมือนจรงิ

ปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถ

รับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีนีี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไน
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กี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครื่องดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บ

ภาพไดต้ามอัธยาศัย 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

  
วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานฮาเนดะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

00.20 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย 

(THAI AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่TG661 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง)  
04.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม  
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง..................... ................... 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


