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Day 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคันไซ ญ่ีปุ่น (บริการอาหารบนเคร่ือง)  
20.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การ 

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  
23.59 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคนัไซ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 622 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคนัไซ ญ่ีปุ่ น (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานคนัไซ นครโอซากา้ - ศาลเจา้สุมิโยชิ - พิพิธภณัฑบ์ะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป - 
ปราสาทโอซากา้ - ยา่นชินไซบาชิ – โดทงโบริ (หากท่านใดไม่ตอ้งการท่องเท่ียวตาม
โปรแกรมสามารถเลือกซ้ือตัว๋ยนิูเวอร์แซลได ้*ตอ้งแจง้ ณ วนัจอง* ไกดแ์นะน าการเดินทาง) 

  

แนะน า Sarasa Hotel Namba 
หรือเทียบเท่า 

3. ตึกซูโม่ - เกียวโต - ศาลเทพเจา้อินาริ - วดัคิโยมิซุ - ถนนโบราณฮิกาชิยาม่า - วดัคิงคะคุ
จิ - ป่าไผซ่ากาโนะ - ยา่นกิออน - เมืองกิฟ ุ

   

Tokyo Inn Gifu หรือ
เทียบเท่า 

4. ตลาดเชา้ทาคายาม่า - ยา่นเมืองเก่า - ถนนซงัมาจิ - สะพานนาคะบาชิ- ศาลาว่าการเมือง
เก่า – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ชิซูโอกะ - ม้ือพิเศษ!!บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์– แช่
ออนเซ็น 

 แนะน า 
 

Jusone Fujioyama 
หรือเทียบเท่า 

5. ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจา้โคมิทาเกะ – ศูนยจ์ าลองผา่นดินไหว - โตเกียว - กนัดั้มโอ
ไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิต้ี – Duty Free – ชอ้ปป้ิงชินจุกุ 

  แนะน า Shinjuku Prince 
Hotel หรือเทียบเท่า 

6. ตลาดปลาสึกิจิ- วดัอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น ้าสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - ชอ้ป
ป้ิงอิออนมอลล ์- ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานุวรรณภูมิ (บริการอาหารบน
เคร่ือง) 

 แนะน า 
 

 

ขาไป TG 622 BKK - KIX เวลา 23.59น. – 07.30น. 
ขากลบั TG 677 NRT - BKK เวลา 17.25น. – 21.55น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
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Day 2 ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - พพิิธภัณฑ์บะหมี่กึง่ส าเร็จรูป - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - 

โดทงโบริ (หากท่านใดไม่ตอ้งการท่องเท่ียวตามโปรแกรมสามารถเลือกซ้ือตัว๋ยนิูเวอร์แซลได ้*ตอ้งแจง้ ณ วนัจอง* ไกด์
แนะน าการเดินทาง)  

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคนัไซ นครโอซากา้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 
น าท่าสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ศาลเจา้แห่งน้ีไม่ใช่แค่ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีท าให้น่าสนใจ หากยงัเป็นเพราะความศกัดิสิทธ์ิของเทพคามิ (เทพเจา้ชินโต) ท่ี
เช่ือว่าเม่ือสักการะแลว้จะเดินทางปลอดภยั แคลว้คลอดจากอนัตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรือท่ีใหค้วามนบัถือ
เทพเจา้องคน้ี์มากๆ เห็นไดจ้ากการท่ีสามารถเห็นศาลเจา้รูปแบบน้ีไดต้ามบริเวณใกล้ๆ ท่าเรือแฟนๆ ท่ีช่ืนชอบบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของ Nissin ถา้มา
เที่ยวท่ีเมืองโอซากา้ ตอ้งแวะมาท่ี พพิธิภณัฑ์บะหมีก่ึ่ง เมืองอเิคะดะ ในจงัหวดัโอซากา้ สร้างขึ้นเพ่ือให้ชาวโลกไดรั้บรู้ว่า “บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป” 
หรือ “Instant Ramen” ถือก าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่ น *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมในวนัท่ีไม่สามารถเขา้ได*้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เซ็ตอาหารญี่ปุ่ นชุดหม้อไฟ 
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บ่าย น าท่านชม ปราสาทโอซาก้า สวนสาธารณะเชิงประวติัศาสตร์ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางโอซากา้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของผูค้นท่ีช่ืนชอบ
ปราสาทญ่ีปุ่ น และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซากา้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็นท่ีพ านกัของโทโยโทมิ ฮิเด
โยชิ ผูร้วมญ่ีปุ่ นใหเ้ป็นหน่ึงเดียวในสมยันั้น ใชเ้วลาตั้งแตเ่ร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญท่ี่กลายเป็น
หน่ึงในสัญลกัษณ์ของญ่ีปุ่ น (อิสระถ่ายภาพดา้นนอก) 
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยูใ่กลก้บันมับะและ โดทงโบริ จุดท่องเท่ียวยอดนิยมในโอซากา้ ท่ีน่ีมี ยา่นร้านคา้ ชินไซบาชิซุจิ แหล่งชอ้ปป้ิง
ช่ือดงัของโอซากา้ดว้ย ยา่นร้านคา้ชินไซบาชิซุจิมีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมยา่นร้านคา้อ่ืนๆ ท่ีอยูห่วัและทา้ยดว้ยก็จะกลายเป็นยา่น
ร้านคา้ท่ีมีความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ร้าน
คาแรคเตอร์ต่างๆ ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่มากมายก็รวมตวักนัอยูท่ี่น่ี เรียกไดว่้ามีทุกอยา่งท่ีอยากไดจ้ริงๆ 

 ค ่า  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ 
พกั Sarasa Hotel Namba หรือเทียบเท่า 

https://matcha-jp.com/th/6260
https://matcha-jp.com/th/5840
https://matcha-jp.com/th/list/?region=33&category=all
https://matcha-jp.com/th/4175
https://matcha-jp.com/th/4175
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(หากท่านใดไม่ตอ้งการท่องเท่ียวตามโปรแกรมสามารถเลือกซ้ือตัว๋ยนิูเวอร์แซลได ้*ตอ้งแจง้ ณ วนัจอง* ไกดแ์นะน าการเดินทาง) (คา่ตัว๋โดยประมาณ 
ผูใ้หญ่ 8,400 เยน/ เด็ก 5,400 เยน) 
เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั นบัเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ  ยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์
ท่ีเปิดตวัอยา่งย่ิงใหญ่อลงัการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอยา่งๆน่าดึงดูดใจคนจ านวนมากสวนสนุกแห่งน้ีแบ่งเป็นโซนต่างๆไดแ้ก่ 
New York : การจ าลองเป็นเมืองนิวยอร์กท่ีเป็นฉากของภาพยนตร์ดงัหลายๆเร่ืองอย่าง spider Man ท่ีจะมีเคร่ืองเล่นเด่นๆช่ือว่า Adventures of spider Man 
ท่ีน่ียงัมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติท่ีจะท าให้เด็กๆฟินกบัความเก่งของสไปเดอร์แมนกนัเตม็ๆ 
Hollywood : โซนน้ีถือว่าครบเคร่ืองเร่ืองฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวท่ี้น้ี เคร่ืองเล่นโดนๆก็มีให้ไดห้วาดเสียวกนัอย่าง Holly wood Dream the 
Ride หรือใครอยากจะสัมผสัประสบการณ์ดูภาพยนตร์ท่ีน่ีก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ท่ีไดสั้มผสัแบบครบทุกประสาทสัมผสัท่ีเตม็รูปแบบมาตรฐานระดบั
โลก 
Jurassic Park : ใครท่ีเคยดู Jurassic Park คงอดไม่ไดท่ี้อยากจะเขา้มาโลกท่ีมีไดโนเสาร์หลากหลายสายพนัธ์ุแบบในหนงับา้งใช่มั้ยคะ รับรองว่ามาโซนน้ีจุ
ใจแน่ค่ะ เพราะขนทพัเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเน้ือ แถมยงัสามารถต่ืนเตน้ไปกบัการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ท่ีสุดจะหวาดเสียวด้วยการด่ิงจาก
ความสูง 25 เมตร 
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Minion Park : ซนใหม่ล่าสุดท่ีเพ่ิงเปิดตวัไปในวนัท่ี 21 เมษายน 2017โดยมาแทนท่ีโซนของ Back To The Future นบัเป็นโซนท่ีเรียกเสียงกร๊ีดกร๊าดทั้งกบั
เด็กและผูใ้หญ่อยา่งมาก ดว้ยความน่ารักของเจา้มินเน่ียนสีเหลืองตวัป่วนท่ีชอบมากท่ีสุดก็น่าจะเป็นบา้นมินเน่ียนท่ีเหมือนในหนงัเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่น
สนุกกนัตลอดทาง ท่ีส าคญัของพรีเม่ียมน่ารักมากมาย 

Universal Wonderland : เรียกไดเ้ลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะไดร้วมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปังมาไวร้วมกนัไม่ว่าจะเป็น เจา้
เหมียวสุดคิข ุHello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจา้หมาขาวจอมป่วน Snoopy ย่ิงเคร่ืองเล่นน่ีเหมือนออกมาให้เดก็ๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุด 
ถา้เดินแลว้เหน่ือยก็ยงัมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ไดน้ัง่ชิลกินกนัเพลินๆ บอกไดเ้ลยว่าถา้เด็กๆมาโซนน้ีมีอยูย่าวๆ 
Lagoon : ถา้ช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแลว้อยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยงัไง มาโซนน้ีเลยค่ะไม่ผิดหวงัแน่ๆ แถมยงัจะไดดู้โชวอ์นัน่าต่ืน
ตาต่ืนใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกนัให้เพลินๆอีก 
Water World : คนท่ีเคยดูภาพยนตร์เร่ือง water worldเช่ือเลยว่ายงัคงจดจ าคามมนัส์ทะลุปรอทของหนงัไดดี้ แมจ้ะผ่านมานานแลว้หากก็ยงัเป็นหนังใน
ดวงใจของหลายๆคนอยูจ่นถึงปัจจุบนั ซ่ึงโซนน้ีมีโชวดุ์ เด็ด เผด็ มนัส์ท่ีสนุกไม่แพใ้นหนงัเลย 
Amity Village (Jaws) : เป็นโซนท่ีจ าลองทอ้งทะเลตามเร่ือง Jaws ให้ผูเ้ล่นไดล้่องเรือผา่นฉลามตวัยกัษท่ี์โผล่มาทีใจหายวา๊บๆ ถึงจะเปียกไปซกันิดแต่แคมี่
เส้ือกนัฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมนัส์ไปไดแ้ลว้ 
The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมท่ีหลายคนใฝ่ฝันถึงว่าคร้ังหน่ึงตอ้งมาเจิมให้ได ้แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดนอ้ยแฮร่ี พอทเตอร์ตอ้ง
ร้องวา้วไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดน่ีจองลองเอามาจากหนงัไดส้มจริงมากๆ เดินหลงเขา้มาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่
ปราสาทฮอกวอตส์น่ีก็ขโมยใจไปแลว้คร่ึงดวง ย่ิงแต่ตวัเป็นพ่อมดแม่มดย่ิงอิน ตอนกลางคืนย่ิงฟินเพราะมีการเปิดไฟท่ีปราสาทดว้ยนะเออเร่ิดมากๆ ท่ี
ส าคญัมีการเอาเทคโนโลยีล ้าๆมาใส่เพ่ือความตระการตาดว้ย 
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Day 3 ตึกซูโม่ - เกยีวโต - ศาลเทพเจ้าอนิาริ - วัดคิโยมิซุ - ถนนโบราณฮิกาชิยาม่า - วัดคิงคะคุจิ - ป่าไผ่ซากาโนะ - ย่านกอิอน - 
เมืองกฟิุ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างโดทง พลาซ่า(ตึกซูโม่) ตั้งอยูใ่นยา่นชินไซบาฉิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา้ เพ่ิงเปิดตวั อยา่งเป็นทางการไปเม่ือ
เดือนเมษายน 2017 น่ีเอง ดว้ยรูปแบบอาคารท่ีทนัสมยับวกกบัท่ีตั้งซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนใหญ่ ท าให้มีความโดดเดน่สะดุดตา จนกลายเป็นจุดนดัพบ
แห่งใหม่ของยา่นน้ีไปแลว้ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เนน้ร้านคา้ปลอดภาษี และเปิดท าการตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น. โดยบริเวณชั้น 1 จะ
เป็นร้านนาฬิกา, เคร่ืองประดบั, แว่นตา, ร้านจ าหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เคร่ืองส าอาง, โสม, ร้านจ าหน่าย
สินคา้เก่ียวกบัตวัการ์ตูน และห้องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นร้านจ าหน่ายยา และสินคา้เบด็เตลด็ 

จากนั้น น าท่านมุ่งหนา้เดินทางเขา้ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านไปยงั ศาลเทพเจ้าอินาริ หรือท่ีบางคนเรียกกนัว่าศาลเจา้เสาแดง ศาลเจา้สุนขัจิ้งจอก เป็นศาล
เจา้ศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กบัเทพเจา้ Inari เทพเจา้แห่งการเพาะปลูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเกียวโต บริเวณเขาอิ
นาริ ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในท่ีเที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีเสาโทริอิสีแดงนบัพนัตน้ มากท่ีสุดกว่าศาลเจา้อ่ืนๆ ในเกียวโต และ
ยงัเดินทางสะดวกดว้ยการนัง่รถไฟมาลงท่ีสถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกบัศาลเจา้เลย รูปป้ันสุนขัจิ้งจอก ท่ีหนา้ศาลเจา้ มีความเช่ือว่าเป็นผูส่้ง
สารของเทพเจา้ 
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จากนั้น   น าท่านไป วัดคิโยะมิซุ หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ วัดน ้าใส นบัเป็นวดัท่ีไม่ไดมี้ช่ือเสียงโด่งดงัในระดบัจงัหวดั เน่ืองจากการท่ีวดัมีสถาปัตยกรรม 
โบราณท่ีงดงามชวนตะลึงจนยเูนสโกไดบ้นัทึกให้วดัแห่งน้ีขึ้นเป็นมรดกโลก ซ่ึงท่ีมาของช่ือวดัน ้าใสก็มาจากการท่ีวดัแห่งน้ีนั้นไดถู้กสร้างขึ้นปี 
ค.ศ. 780 แลว้ไดมี้น ้ าท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน ้าตกโอโตวะ ไหลผ่านตวัวดันัน่เอง จุดท่ีถือว่าเป็นไฮไลทก์ารท่องเท่ียวของท่ีน่ีก็คงไม่พน้ 
อาคารไมข้นาดใหญ่ท่ีแค่การสร้างก็น่าท่ึงแลว้ เพราะการสร้างทั้งหมดน้ีไม่มีการใชต้ะปูใดๆทั้งส้ิน ถือเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณท่ีสุดยอด
จริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพ้ืนดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ย่ืนออกไปภายนอกท าให้บริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม 
มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและใบไมแ้ดงท่ีขึ้นช่ือของเกียวโตอีกดว้ย  

จากนั้น น าท่าน ช็อปป้ิงย่านฮิกาชิยาม่า ถือไดว่้าเป็นย่านการคา้ท่ีฮอตฮิตมากแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต โดยย่านน้ีจะตั้งอยู่บริเวณท่ีเป็นเนินเขาทาง
ตะวนัออกของเกียวโต เต็มไปดว้ยร้านคา้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินคา้ต่างๆและร้านขนมพ้ืนเมือง พูดได้
เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด ส่ิงท่ีท าให้ย่านน้ีมีเสน่ห์มากท่ีสุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบา้นเรือนร้านคา้ท่ียงัคงความเก่าแก่เป็นสไตล์
โบราณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณระหว่างวดัน ้ าใสหรือคิโยะมิสุ ไปจนถึงศาลเจา้ยาซากะ ท่ีจะแมจ้ะเป็นถนนแคบๆแต่บอกเยว่าเด็ดตรงท่ีตวั
บา้นเรือนท่ีเรียงรายตลอดเส้นทางจะเป็นรูปแบบสถาปัยกรรมโบราณดั้งเดิมของญ่ีปุ่ นท่ีท าจากไมล้ว้นๆแลดูมีมนตร์ขลงัดึงดูดใจแบบบอกไม่ถูก 
จนท าให้กลายเป็นยา่นท่ีสมกบัเป็นส่วนหน่ึงของเมืองมรกกโลกอยา่งเกียวโตจริงๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เซ็ตอาหารญี่ปุ่ นเท็มปุระ ซุป หมูทอด 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดคิงคะคุจิ หรือ วัดทอง ท่ีคนไทยทัว่ไปรู้กนัในช่ือว่าวดัทอง สาเหตุท่ีคนส่วนมากเรียกวดัน้ีว่าวดัทองนัน่ก็เพราะว่าอาคาร
หลกัของวดัน้ีมีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดเด่นเป็นสง่าอยูท่่ามกลางน ้ า เรียกไดว่้าดงัขนาดกลายเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์หน่ึงของสถานท่ีท่องเท่ียวใน
เมืองเกียวโตเลย และดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีงดงามล ้าค่าน่ีเองจึงท าให้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากยเูนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 เดิมทีนั้น
วดัแห่งน้ีถูกสร้างมาเพ่ือเป็นท่ีพ านกัของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชิมิสุ และยงัมีไวเ้พ่ือรับรองแขกระดบัส าคญัๆ ภายหลงัท่ีท่านเสียชีวิตก็มีการยก
ท่ีพกัแห่งน้ีให้กลายมาเป็นวดัในนิกายเซน ซ่ึงก็กลายมาเป็นวดัวดัคินคะคุจิอย่างปัจจุบนั และดว้ยความงดงามตระการตาจึงกลายมาเป็นตน้แบบ
ของวดักินคะคุจิหรือวดัเงินท่ีถูกสร้างโดยหลานชายของโชกุนในเวลาต่อมา  

จากนั้น น าท่านสู่ ป่าไผ่ซากาโนะ น้ีป่าไผท่ี่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองเกียวโต ทั้งทศันียภาพท่ีสวย และแปลกตาของป่าไผซ่ากาโนะ ท าให้มีนกัท่องเท่ียวมาเย่ียม
เยียนท่ีน่ีอยา่งไม่ขาดสายค่ะ เราสามารถเดินชมป่าไผต่ามทางเดินท่ีไดจ้ดัไวใ้ห้เป็นระยะทาง 500 เมตร ตลอดสองขา้งทางเดินประกอบไปดว้ยตน้
ไผสู่งชะลูด และในระหว่างทางนกัท่องเท่ียวจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัเสียงล าไผสี่กนัยามลมพดั นบัเป็นเสียงธรรมชาติท่ีแสนไพเราะสุดจะบรรยาย
ไปเลยทีเดียว นบัว่าท่ีน่ีเป็นอีกแห่งหน่ึงท่ีท าให้ชาวต่างชาติหลายคนตอ้งมนตเ์สน่หข์องโลกฝ่ังตะวนัออก  
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จากนั้น น าท่านเดินทางไปยา่น กิออน ยา่นท่องเท่ียวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโตท่ีไม่ว่าใครไดล้องมาเยือนซกัคร้ังลว้นแต่ติดใจกนัทั้งนั้น นัน่ก็เพราะ
ไม่ไดมี้เฉพาะแหล่งช็อปป้ิงเด็ดๆทั้นนะคะ หากยงัมีการผสมผสานความเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของคนญ่ีปุ่ นอยา่งเกอิชาไวด้ว้ย โดยสามารถเห็น
เกอิชาเดินไปๆมาๆในบริเวณน้ีได ้ถนนเส้นหลกัจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านด่ืมชาและร้านอาหารทอ้งถ่ินเยอะยากมาย ซ่ึงแต่ละร้านก็จะการแสดง
โชวจ์ากเกอิโกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซ่ึงสวยงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกฟิุ เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า เมนู ชาบู 
พกั Tokyo Inn Gifu หรือเทียบเท่า   
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Day 4 ตลาดเช้าทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่า – ถนนซังมาจิ - สะพานนาคะบาชิ - ศาลาว่าการเมืองเก่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - 
ชิซูโอกะ - มื้อพเิศษ!!บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงั ตลาดเช้าทาคายาม่า ตั้งอยูใ่นเมืองทาคายาม่า ของจงัหวดักิฟุ  เป็นตลาดเก่าแก่ซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่สมยัเอโดะ หรือเม่ือประมาณ 
200 ปีก่อน โดยเป็นท่ีส าหรับขายผกัผลไม ้รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบนันั้นมีสินคา้ขายหลากหลายทั้งอาหารสด และอาหารพร้อมทาน และยงัมี
พวกของท่ีระลึกซ่ึงเป็นของพ้ืนเมืองจ าหน่ายอีกดว้ย 
น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซ่ึงเป็นยา่นเลก็ ๆ ท่ีมีวฒันธรรมอนัเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัเอโดะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนโบราณท่ี
ไดรั้บการอนุรักษดู์แลเอาไวเ้หมือนเช่นเดิม มีอายมุากกว่า 200 ปี ส่วนใหญ่เป็นบา้นไม ้2 ชั้น ทาดว้ยสีด าหรือน ้าตาลเขม้ทั้งหลงั เรียกว่าเป็นอีก
ยา่นเมืองเก่ายอดนิยมของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได ้ในยา่นเมืองเก่าแห่งน้ีก็ยงัมีถนนคนเดินยอดนิยมอยา่ง ถนนซันมาชิ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้จ านวนมาก
ตั้งอยูริ่มถนนให้ไดเ้ดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งเพลิดเพลินบนัเทิงใจกนัเลยทีเดียว และท่ีน่ียงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกหลายจดุให้ไดม้าเยี่ยมชม
กนัตลอดทั้งวนัไม่ว่าจะเป็น โรงกลั่นสาเกเก่า (Old Sake Breweries), พพิธิภณัฑ์ฮิดะมินโซคุโคโคคัง (Hida Minzoku Kokokan / Hida Folk 
Archeological Museum), แกลเลอร่ีศิลปะฟูจิ (Fujii Art Gallery)  

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านทาคายาม่า 

https://www.japankakkoii.com/tag/takayama/
https://www.japankakkoii.com/tag/gifu/
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น าท่านชม สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูท่ี่เมืองทาคายาม่าในเขตฮิดะของจงัหวดักิฟุ ซ่ึงเมืองเก่าแห่งน้ียงัคงรักษาบรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นดั้งเดิม จน
กลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่านกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการสัมผสัเสน่ห์แบบญ่ีปุ่ นๆท่ามกลางธรรมชาติอนังดงาม สะพาน
สามารถเห็นไดอ้ยา่งโดดเดน่จากสีท่ีแดงเขม้ ท าให้เป็นจดุท่ีสังเกตไดง้่าย อีกทั้งสะพานแห่งน้ียงัถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัจุดหน่ึงของเมือง 
โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนท่ีจะมีซากุระบานสะพร่ังอยูร่ายลอ้มตวัสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหน่ึงของเมือง
ทาคายาม่าเลยทีเดียว 

จากนั้น น าท่านชม ศาลาว่าการเมืองโบราณทาคายาม่า เป็นอาคารเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง ในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีท างานของขา้ราชการชั้นสูงดา้นการ
ปกครอง เช่น การคลงั การเรียกเก็บภาษี ตลอดจนการบริหารจดัการป่าไม ้และใชเ้ป็นบา้นพกัอาศยัของอดีตท่านผูว่้าแห่งฮิดะ (เมืองทาคายาม่าใน
ปัจจุบนั) ตั้งแตปี่ ค.ศ. 1692 หรือในยคุสมยัของเอโดะ (อิสระถ่ายภาพดา้นนอก)  
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น าท่านชม หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บา้นเก่าแก่อายกุว่า 250 ปี และกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ดว้ย
เอกลกัษณ์ของอาคารบา้นเรือนในหมู่บา้นท่ีไดรั้บการดูแลอนุรักษณ์อยา่งดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากน้ียงัไดรั้บการยก
ยอ่งให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมพร้อมกบัหมู่บา้นโกคายาม่า (Gokayama) ในจงัหวดัโทยาม่า จากองคก์รยเูนสโกในปี ค.ศ. 1995 ตั้งอยูใ่น
เมืองโอนะ จงัหวดักิฟุ ประเทศญ่ีปุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่ ชิซูโอกะ เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า พเิศษ!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่น ้าร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ
สวย (แช่คร้ังละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง)พกั Jusone Fujioyama หรือเทียบเท่า 
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Day 5 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 - ศาลเจ้าโคมิทาเกะ – ศูนย์จ าลองผ่านดินไหว - โตเกยีว - กันดั้มโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี ้- Duty Free ช้อป
ป้ิงชินจุกุ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ภูเขาไฟฟูจิช้ันท่ี 5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นทั้งจดุชมวิวยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว และจุดเร่ิมตน้ในการเดินเทา้ขึ้นไปสู่ยอด
ภูเขาไฟฟูจิส าหรับบรรดานกัปีนเขา ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมในวนัท่ีไม่สามารถเขา้ได*้ 
ศาลเจ้าโคมิทาเกะ เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ แลนมาร์คส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณจงัหวดัชิซุโอะ
กะและจงัหวดัยามานาชิ ศาลเจา้แห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแตค่.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เทง็งุ” (Tengu) ปีศาจจมูกยาวตามต านานญ่ีปุ่ นท่ีเช่ือกนัว่าเคย
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ปกครองดินแดนบริเวณน้ีมาก่อน ซ่ึงค าว่า “โคมิตาเกะ” โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอยา่งการสักการะเทง็งุ และการซ้ือเคร่ืองรางติดไมติ้ดมือ
กลบัไปแลว้ ศาลเจา้โคมิตาเกะยงัเป็นจุดชมวิวเก๋ ๆ ท่ีคุณจะไดเ้ห็นทะเลสาบคาวากุจิอนังดงามทอดตวัอยูเ่บ้ืองล่างอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  FUJINO EKI  เป็นตัวแทนของการส่งขอ้ความไปถึงทุกคน ให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภยัพิบติั
แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจดัแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผน่ดินไหวห้องแสดง
เหตุการหลงัแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว     ห้องอุทกภยั ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนช๊
อปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่ นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  
น าท่านเดินทางสู่ โตเกียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูยากินิก ุ
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ ODAIBA  คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไวเ้ป็นแหล่งช้อปป้ิงและแหล่ง

บนัเทิงต่างๆในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 
1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไว้



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสีเขียว  สถานท่ีต่างๆใน ย่านโอไดบะ ไดแ้ก่  สะพานสายรุ้ง, ห้าง Aqua City Odaiba, ห้าง Palette Town,ห้าง 
Venus Fort, ห้าง Diver City Tokyo Plaza  

จากนั้น อิสระท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE 
จากนั้น    น าท่านอิสระ ช็อปป้ิงย่านชินจุกุ แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่า 

บรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยก์ลางของย่านน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวน
มากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้ริการสถานีแห่งน้ี ทางดา้นตะวนัตกยา่นน้ีท่ีเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นน า ตึกแฝดท่ีเป็นส านกังาน
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รัฐบาลซ่ึงดา้นบนของตึกน้ีเปิดให้ประชาชมเขา้ชมฟรี ส่วนทางดา้นตะวนัออกนั้นคือคาบูกิโชะ เป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้,ร้าน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น   

ค ่า     เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินจุกุ 
พกั Shinjuku Prince Hotel หรือเทียบเท่า 

Day 6 ตลาดปลาสึกจิิ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - แม่น ้าสุมิดะ - โตเกยีวสกายทรี - ช้อปป้ิงออิอนมอลล์ - ท่าอากาศยานนาริตะ 
ท่าอากาศยานุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ตลาดปลาสึกิจ ิเป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งท่ีท่ีใหญท่ี่สุดในโลก ดว้ยปริมาณการคา้ขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตนัต่อวนั  
แมต้ลาดปลาสึกิจิจะเป็นตลาดขายส่งอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือเป็นอยา่ง
มากส าหรับนกัท่องเท่ียว ทั้งการเปิดให้เขา้ชมการประมูลปลาทนู่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอใหน้กัท่องเท่ียว
ไดม้าล้ิมลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซ้ือไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 
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น าท่านชม วัดอาซากุสะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเด่น เป็นจดุถ่ายรูปห้ามพลาดของคนท่ีมาเที่ยวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลย
เรียกกนัจนติดปากว่าวดัอาซากุสะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดัก็เป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

น าท่านชม ถนนนากามิเสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัว่า ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะว่าสายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนน
สายน้ีรับรองว่าถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถว่ิงเขา้สู่
พ้ืนท่ีภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านอาซากุสะ 
แม่น ้าสุมิดะ เป็นแม่น ้าท่ีไหลผา่นเมืองโตเกียว ออกสู่อ่าวโตเกียว โดยเป็นแม่น ้าท่ีแยกออกมาจากแม่น ้าอาราคาวะ ท่ีไหลผา่นจงัหวดัไซตามะ ซ่ึง
อยูท่างเหนือของโตเกียว 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE คือหอโทรทศัน์โตเกียวสกายทรี ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจาก
วดัอาซากุสะมากนกัแบบเดินมาก็ยงัไหว ซ่ึงเป็นหอท่ีเพ่ิงสร้างขึ้นมาใหม่และยงัเป็นเหมือนแลนดม์าร์คส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเมืองโตเกียวเลยก็
ว่าได ้ไม่ว่าจะเพราะความสูงของตึกท่ีทา้ชนทุกตึกดว้ยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร 
และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจดุชมวิวเมืองโตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจดุนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ 360 องศา โดยไดรั้บการยอมรับให้

https://www.talonjapan.com/sensoji-temple/
https://www.japankakkoii.com/japan-guide/sumida-river-sakura-tokyo/
https://www.japankakkoii.com/japan-guide/tokyo/
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โตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ท่ีกินเท่ียวช็อปป้ิงอยูใ่นตึกแห่งน้ีครบครันรวมทั้งยงัมีอควอเรียมอยูใ่นนั้นอีกดว้ย  (อิสระถ่ายภาพดา้น
นอก) 

อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ณ AEON MALL (อิออนมอลล์) เป็นศูนยก์ารค้ายอดฮิตท่ีมีสาขามากมายทั่วญ่ีปุ่ น นอกจากจะจัดจ าหน่ายสินค้า
ทุกประเภท เช่น ของใช้ในชีวิตประจ าวนั เคร่ืองส าอาง แฟชั่น และสัตว์เล้ียงแล้ว ยงัมีส่ิงบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ให้ได้
เพลิดเพลินกันอีกด้วย ภายในสว่าง ทางเดินกวา้ง และเพดานสูง ท าให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีผงัการจัดร้านดีเดิน
ได้สะดวกสบาย ซ้ือหาสินค้าสุดฮิตได้ทนัใจ AEON MALL ตอบสนองความต้องการในการชอปปิงท่ีหลากหลาย เหมาะกับผูค้นทุกเพศ
ทุกวยั หากไปท่ี AEON MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุกกับการชอปปิงและสัมผสัวิถีชีวิตแบบญ่ีปุ่ นด้วย  

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถช้อปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้
ภายในสนามบิน 

17.25 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 677   

21.55 น.  เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 
 
 
 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  
หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 
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อตัราค่าบริการ                                                                           
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

8 – 13 ตุลาคม 65 
(วันคล้ายวันสวรรคต) 

59,700.- 57,777.- 11,777.- 

23 – 28 พฤศจิกายน 65 57,700.- 55,777.- 11,777.- 

30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 65 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

59,700.- 57,777.- 11,777.- 

07 – 12 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

59,700.- 57,777.- 11,777.- 
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