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โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
นมสัการ พระใหญอ่ชุคิ ุไดบสุส ึพระพุทธรปูปางยนืทสีงูทสีดุของประเทศญปีุ่ น 

ชม หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก บอ่นําเกดิจากหมิะทลีะลายในชว่งฤดรูอ้น จากภเูขาไฟฟจู ิ
เทยีวชมเทศกาลดอกไม ้“เทศกาลทุง่ดอกไม ้ฟจูชิบิะซากรุะ” (Shibazakura Festival) 
สวนดอกไม ้อาชคิางะ สวนดอกวสิทเีรยี ทสีวยงามและอลงัการทสีดุของประเทศญปีุ่ น 

เขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโตะ 1ใน 12 ปราสาทดงัเดมิทยีงัคงสภาพสมบรูณ์ 
คามโิคจ ิหบุเขาในฝนัทอียูส่งูขนึไปทางเหนอืของเทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ น 

สมัผสัวฒันธรรมญปีุ่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบตน้ตาํหรบัญปีุ่ น 
แชนํ่าแร ่ออนเซ็น ธรรมชาต ิทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยระบบหมนุเวยีนโลหติ 

ชอ้ปปิงจใุจ ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุ ุและ จดุเช็คอนิแหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ
อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปไูมอ่นั 

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / 
Infant เด็กอายตํุากวา่ 2 ปี ราคา 12,000 บาท/ทา่น 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์15,000 บาท/ทา่น 

 
 
วนัแรก  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
19.00 น.  พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพอืพบไกดแ์ละรบั

เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ทีของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

22.45 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฮาเนดะ กรงุโตเกยีว ณ ประเทศญปีุ่ น เทยีวบนิท ีTG682 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

 
วนัทสีอง ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่ น – เมืองอบิาราก ิ– พระใหญ่อุชิคุ –   

ตลาดปลาโออาไร – ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ– อาม ิพรเีมยีม เอาทเ์ล็ต 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานฮาเนดะ กรงุโตเกยีว ณ ประเทศญปีุ่ น หลงัจากผา่น ขันตอนศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพอื
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผา่นขนัตอน
การเขา้ประเทศแลว้ 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 30 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

13 – 20 เมษายน 2566 **สงกรานต*์* 88,888.- 17,000.- 
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 นําท่านออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.40 ชัวโมง) ตังอยู่
ในภมูภิาคคันโตของเกาะฮอนช ูประเทศญปีุ่ น อบิารากซิงึอยู่ไม่หา่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานที
ทอ่งเทยีวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลทเีกยีวกับดอกไม ้ทมีใีหช้มตลอดทังปี นอกจากนี
ยังเป็นเจังหวัดทมีกีารผลตินัตโตะ หรอื ถัวเน่าญปีุ่ น มากทสีดุในญปีุ่ นอกีดว้ย 

 นําท่านนมัสการ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนทีสูงทสีุด
ของประเทศญีปุ่ น และเคยเป็นรูปปันทีสูงทสีุดในโลกทีถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิ
เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมอืปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสูงถงึ 120 เมตร ทํา
ใหส้ามารถมองเห็นไดต้ังแต่ใจกลางเมืองโตเกยีวเลยทเีดยีว สามารถเขา้ไปยังบรเิวณภายในรูปปัน
และขนึไปยังจุดทีเป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที 85 เมตร ซงึจะอยู่ตรงส่วนของหนา้อก
พระพุทธรูป เป็นจุดทสีามารถมองเห็น ววิในมุมดา้นกวา้งได ้ทังหมด บนชันนีจะมกีระจกทเีป็นชอ่ง
หนา้ต่างอยู่ดว้ยกัน 4 ดา้น และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากตรงนีอีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้
พระพทุธรปูดา้นใน) 

 จากนันออกเดนิทางสู่ ตลาดปลาโออาไร (Oaraicho) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) ท่าน
สามารถอมิอรอ่ยกบัอาหารทะเลสดใหมส่ง่ตรงมาจากทา่เรอืประมงโออาไร อาท ิขา้วหนา้ปลาดบิ หรอื
อาหารทะเลปิงยา่ง นอกจากนียังมอีาหารทะเลตากแหง้ททํีาเองโดยชาวประมง ซงึเหมาะสําหรับเป็น
ของฝากอกีดว้ย อสิระรับประทานอาหารทะเลสดๆ แบบปิงย่าง เพลดิเพลนิกับหลากหลายเมนู ปลา
สดๆ เชน่ ปลาอังโค ปลาชริาส ุ(ปลาขา้วสาร) ตามแตฤ่ดกูาล หอยเชลล ์หอยตลับ หอยนางรม หมกึ
ยา่งเนย และกุง้ เป็นตน้ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาโออาไร (1) --- Cash Back 2000 YEN 
จากนันเดนิทางสู่ ศาลเจา้โออาไรอโิซซาก ิ(Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้ทมีปีระวัตศิาสตร์
ยาวนาน ตังอยู่บนเนนิเขาหันหนา้สูม่หาสมทุรแปซฟิิก เป็นหนงึในเสาโทรอิขินาดใหญ่ทมีชีอืเสยีงใน
ภูมภิาคคันโต ถูกเลือกใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมแห่งจังหวัด และไดร้ับความเชอืถือมาอย่าง
ยาวนานในฐานะเทพเจา้ผูใ้หค้วามคุม้ครองการคมนาคมทางทะเล และความสงบสขุภายในครอบครัว 
จากนันนําท่านสู่ อาม ิพรเีมยีม เอาทเ์ล็ต (AMI PREMIUM OUTLETS) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชวัโมง) ตังอยูใ่นอําเภออนิาชกิ ิจังหวัดอบิาราก ิสามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิงใน
รา้นคา้แบรนดด์ังจากทังในและนอกประเทศกวา่ 150 รา้นซงึลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศเขยีวขจใีนสไตล์
ชายฝังทะเลตะวันตกของสหรัฐ จุดเดน่ของอาม ิพรเีมยีม เอาทเ์ล็ต อยูท่รีา้นอาหารทมีใีหเ้ลอืกลมิรส
มากมายหลากสไตลห์ลายประเทศ ไม่วา่จะเป็นอาหารอติาเลยีน อาหารเกาหล ีหรอืแกงกะหรอีนิเดยี 
และยังมบีรกิารสําหรับนักทอ่งเทยีวตา่งชาต ิเชน่ บรกิารรับชาํระเงนิดว้ย UnionPay ทกุรา้น หรอืสนิคา้
ปลอดภาษี (เฉพาะรา้นคา้ทรีว่มรายการ) ฯลฯ 

คาํ  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) --- บฟุเฟ่ตปิ์งยา่ง 
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ทพีกั  HOTEL MARROAD TSUKUBA 

 
 
 
วนัทสีาม เมอืงอบิาราก ิ- เมอืงฮาโกเนะ - ลอ่งเรอืโจรสลดั ณ ทะเลสาบอาช ิ- ชมิ ไขด่ํา ณ หุบเขาโอ

วาคุดาน ิ - เมอืงยามานาช ิ- หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - จุดชมววิชนั 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยูก่บั
สภาพอากาศ)- ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําท่านเดนิทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัวโมง) เป็นเมืองหนึงใน
อําเภออาชกิะราชโิมะ จงัหวดัคานากาวะ ตังอยู่บรเิวณเชงิเขาฮาโกเนะดา้นตะวันออก เป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเทยีว โดยสามารถเดนิทางไปชมภูเขาไฟฟจูจิากโตเกยีวและกลับได ้
ภายในระยะเวลาหนงึวัน และนอกจากนําพุรอ้น พพิธิภัณฑ ์และกจิกรรมนันทนาการอนื ๆ แลว้ ฮาโก
เนะยังไดรั้บการกําหนดใหเ้ป็นอุทยานธรณีแห่งชาตญิีปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญีปุ่ น 
(Japanese Geoparks Network) 
จากนันนําท่าน ล่องเรอืโจรสลดั (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาช ิใชเ้วลา
ประมาณ 10-15 นาท ีใหท้า่นไดล้อ่งเรอืชมความงามของทัศนียภาพสองขา้งทาง รวมถงึววิภเูขาไฟฟู
จอิกีดว้ย 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
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เดนิทางสู ่หุบเขาโอวาคุดาน ิ(Owakudani) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20-30 นาท)ี คอื หุบเขา
ภูเขาไฟทเีกดิจากการปะทุของภูเขาคาม ิในชว่งทภีูเขาไฟฮาโกเนะระเบดิครังสุดทา้ยเมอืประมาณ 
3,000 ปีก่อน ดังนัน ทําใหบ้รเิวณนีมแีร่กํามะถันหรอืซัลเฟอรใ์นปรมิาณมาก ไฮไลท!์!! ชมิ ไขด่ํา 
(Kuro-Tamago) ซงึเป็นไขต่ม้สกุในบอ่ของหบุเขาโอวาคดุานแิหง่น ีวา่กันวา่กนิไขดํ่าหนงึฟอง จะ
อายยุนืขนึไปอกีเจ็ดปี 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)  
เป็นจุดท่องเทียวสําคัญอีกสถานทีหนึง โดยมีววิภูเขาไฟฟูจสิีขาวตัดกับพืนหลังสีฟ้า เป็นภาพที
สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อนํา 8 บ่อในโอชโินะ ตังอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นําทัง 8 นีเป็นนําจากหมิะทลีะลายในชว่งฤดู
รอ้น ทไีหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทมีรีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําใหนํ้าใสสะอาด
เป็นพเิศษ นอกจากนียังมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของทรีะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทขีายทังผัก ขนม
หวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถนิอนืๆ 
จากนันเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) ทีมีความสูง
เหนือจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีมชีอืเสยีงเป็นทรีูจั้กไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามที
ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึงของประเทศญีปุ่ น ทังยังเป็น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเทียวต่างชาตทิีมาเยือนญีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําทา่นขนึสู่ชนัท ี5 ของ
ภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธไิมข่นึ ในกรณีทอีากาศไมเ่ออือํานวย หรอื ทางขนึปิด) ททีกุทา่นจะ
ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ
ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซอืสนิคา้ของทีระลกึซงึเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลาย
บรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย 

 คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (5) พเิศษ!! อมิอรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 
ทพีกั  SUN PLAZA HOTEL FUJI LAKE YAMANAKA 

จากนนัใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่าแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชนํ่าแรแ่ลว้ จะ
ทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีนึ 
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วนัทสี ี เมืองยามานาชิ – การเรียนพิธีชงชาญีปุ่ น – พิพิธภณัฑ์หมู่บ ้านอ ิยาชิโนซาโตะ –  
เมอืงมตัสโึมโตะ – ไรว่าซาบไิดโอะ – ปราสาทมตัสโึมโตะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีันตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา 
การรับชา และการดมืชา ทุกขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี
ชงชานี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย และ
จากนันใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย 
จากนันเดินทางสู่ พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาท)ี ตังอยูใ่นพนืททีเีคยเป็นหมูบ่า้นเกษตรกรรมบนชายฝังทศิตะวันตกของ ทะเลสาบ
ไซโกะ (Lake Saiko) ซงึถูกพายไุตฝุ้่ นพัดถล่มในปี ค.ศ.1966 จนกระทังต่อมาอกี 40 ปีไดร้ับการ
บรูณะขนึใหมใ่หเ้ป็นแบบดังเดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ให ้ ประชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรู ้
เกยีวกับวัฒนธรรม ลองและซอืสนิคา้หัตถกรรมแบบดังเดมิ ภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 
หลังคาเรอืน ในอาคารแตล่ะหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดังเดมิแลว้ ยังสามารถชมพพิธิภัณฑ์
และแกลลอร,ี ซอืสนิคา้พืนเมอืง, เพลดิเพลนิกับรา้นนําชาและรา้นอาหาร นอกจากนียังมจัีดอเีวนท์
แบบโบราณใหเ้ขา้กบัฤดกูาลดว้ย 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) เป็นเมอืง
ทีใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโนะ ซงึเคยเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันโอลมิปิกฤดูหนาวปี 
1998 มัตสโึมโตต้ังอยู่บรเิวณเชงิเขาของเทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ น จงึทําใหเ้มอืงทังเมอืงถูกโอบลอ้มไป
ดว้ยภเูขานอ้ยใหญใ่จกลางประเทศญปีุ่ น  

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านสู่ ไร่วาซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) ไร่วาซาบทิใีหญ่ทสีุดในญีปุ่ น สัมผัสขันตอน
การผลติ ททีางไรพ่ถิพีถิันมากๆ กวา่จะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรงมาถงึผูบ้รโิภคได ้ไรแ่หง่นนัีบไดว้า่เป็นอกี
หนงึแหลง่ทอ่งเทยีวธรรมชาตสิายไรท่ใีครไดล้องมาตอ้งตดิอกตดิใจ ดว้ยทําเลทตีังการททีางไรใ่ชนํ้า
บรสิุทธจิากลําธารทไีหลมาจากเทอืกเขาทางทศิเหนือ ซงึชว่งเวลาทเีหมาะสมในการปลูกคอืเดอืน
พฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม ภายในนอกจากไร่วาซาบแิลว้ ยังมีรา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดให ้
นักทอ่งเทยีวไดเ้ลอืกซอืผลติภัณฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ย ไม่วา่จะเป็นวาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซา
บ ิแกงกะหรวีาซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ินําสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ทํีาจากวาซาบ ินําวาซาบ ิไอศกรมีรสวา
ซาบ ิชอ็กโกแลตรสวาซาบ ิและอนืๆอกีมากมาย 

จากนันนําท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30
นาท)ี เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดังเดมิทยีังคงสภาพสมบรูณ์และสวยงามทสีดุของประเทศญปีุ่ น และเป็น 
1 ใน 5 ปราสาททไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นสมบัตปิระจําชาต ิเป็นปราสาททสีรา้งอยู่บนพนืทรีาบ มี
เอกลักษณ์ตรงทมีหีอคอยและป้อมปืนเชอืมตอ่กับโครงสรา้งอาคารหลัก และเนอืงจากผนังปราสาทมี
สดํีาและปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก เลยมชีอืเรียกว่า คาราซุโจ ทแีปลว่า 
ปราสาทอกีา สําหรับขา้งในตัวปราสาทมขีันบันไดสูงชันและเพดานทไีม่สูงมาก บรเิวณทางเดนิจัด
แสดงวัสดเุครอืงใชท้างประวัตศิาสตร ์เชน่ ชดุเกราะซามไูรสมัยเซ็นโกก,ุ ปืนคาบศลิาและอาวธุทเีคย
ใชสู้ร้บในสมัยก่อน หนา้ต่างเป็นหนา้ต่างไมแ้คบๆ มีช่องสําหรับยงิปืนและยงิลูกธนู ท่านสามารถ
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เพลดิเพลนิกบัทัศนยีภาพของเทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ นและเมอืงมัตสโึมโตะไดจ้ากชนับนสดุของปราสาท
แหง่น ี

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
ทพีกั  MATSUMOTO 
 
วนัทหีา้ เมอืงมตัสโึมโตะ – คามโิคจ ิ- จงัหวดักฟิุ – หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายา

มะ – ถนนซนัมาจซิูจ ิ- เมอืงมตัสโึมโตะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
นําท่านเดนิทางสู่ คามโิคจ ิ(Kamikochi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) แหล่งท่องเทียว
ทางธรรมชาตทิีมีทวิทัศน์ภูเขาทีสวยงามทีสุดแห่งหนึงของประเทศญีปุ่ น ดนิแดนแห่งธรรมชาติ
ทา่มกลางหุบเขาแสนสวยของเทอืกเขา “เจแปน แอลป์” (Japan Alps) เป็นหบุเขาในฝันทอียู่สงูขนึ
ไปทางเหนือของเทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ น ภาพสายนําของแม่นําอะซสูะ ทใีสสะอาดไหลผ่านสะพานคัป
ปะ ลอ้มรอบดว้ยผนืป่าเขยีวขจ ีและฉากหลังของยอดเขาสงูตระหง่านระดับ 3,000 เมตร ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการเดนิเลน่สบายๆ ไปกบัธรรมชาตทิสีวยงาม อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ
ตามอธัยาศยั 
จากนันนําท่านสู่ จงัหวดักฟิุ (Gifu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) จังหวัดในภูมภิาคชบูุ มี
พนืทสีว่นใหญ่กว่า 80% เป็นป่า ภูเขา และแม่นําเมอืงทคีนไทยรูจั้กมหีลายเมอืง ไม่วา่จะเป็นทาคา
ยาม่ า  (Takayama), เกโร ะ  (Gero), ฮิด ะ  (Hida) และหมู่ บ า้นชิร าคาวะโกะ  ( Shirakawa-
go) นอกจากนกีฟิยุงัมชีอืเสยีงเพราะถกูใชเ้ป็นฉากในภาพยนตรก์ารต์นูเรอืงดังชอืคมิโินะนะวะ 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
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จากนันนําท่านสู่ หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงทเีป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีมีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึ ไฮไลท!์! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็น
บา้นชาวนาโบราณทมีอีายุมากกว่า 250 ปี คําวา่ กชัโช  มคีวามหมายวา่ พนมมอื ซงึเป็นการบ่ง
บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทมีหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วททํีามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที
ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไม่ใช ้
ตะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขนึทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 
จากนันออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืง
เล็กๆ ทีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารนําใสจํานวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตร์และ
วัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถนนซนัมาจซิูจ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซงึ
ถกูขนานนามวา่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นยา่นเมอืงเกา่แกท่ยีังคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารย
ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญปีุ่ นไดอ้ย่างสมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรง
สาเก สรา้งขนึดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว ้นอกจากนียังม ีวัด, ศาล
เจา้, สะพานและตลาดเชา้ทคีกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาติ
อนัอดุมสมบรูณ์ 
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.20 ชวัโมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (11) 
ทพีกั  MATSUMOTO 

 
 
วนัทหีก เมอืงมตัสโึมโตะ – เมอืงยามานาช ิ– เทศกาลทุง่ดอกไม ้ฟูจชิบิะซากุระ – เมอืงโยโกฮามา่ – 

โกดงัอฐิสแีดงโยโกฮามา – ยา่นไชนา่ทาวน ์– กรงุโตเกยีว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงยามานาช ิ(Yamanashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัวโมง) เมอืง
หลวงอยู่ทีนครโคฟุ ยามานาชิเป็นจังหวัดทีมีภูเขาปิดลอ้ม โดยเฉพาะภูเขาฟูจิซ ึงเป็นจุดที
นักทอ่งเทยีวนยิมมาเทยีวกันมาก มสีนิคา้ขนึชอืคอืไวน์ ทนีครโคฟมุชีอืเสยีงมากในอตุสาหกรรมอัญ
มณี และมทีวิทัศนธ์รรมชาตอินังดงาม 
นําท่าน เทียวชมเทศกาลดอกไม ้“เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจ ิชิบะซากุระ” (Shibazakura 
Festival) หลังจากตอ้นรับฤดูใบไมผ้ลดิว้ยดอกซากรุะไปแลว้ ดอกไมท้จีะมาอวดโฉมรับชว่งตอ่ไป
นันก็คือ “ดอกชบิะซากุระ” หรอื “ดอกพงิคม์อส” ทจีะผลบิานในช่วง กลางเดือนเมษายนไปจนถงึ
เดอืนพฤษภาคม เทศกาลชมดอกชบิะซากรุะ ทคีาวากจุโิกะ เมอืงแหง่ภูเขาไฟฟจู ิจังหวัดยามะนาช ิ
เป็นเทศกาลหนงึทมีชีอืเสยีงมาก  จุดเดน่ของเทศกาล ชบิะซากรุะ ทคีาวากจูโิกะ ก็คอืววิภเูขาไฟฟจูิ
นันเอง เราจะไดเ้ห็นทังภเูขาไฟฟจู ิสัญลักษณ์ของญปีุ่ น พรอ้มๆ กับดอกชบิะซากรุะสชีมพูสวยหวาน 
ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจากการชมดอกไมแ้ลว้ ในงานยังมจีุดขายอาหารและของหวานเมนู
พเิศษททํีาขนึในชว่งนโีดยเฉพาะอกีดว้ย 
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เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
นําท่านเดนิทางสู ่โยโกฮามา่ (Yokohama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชัวโมง) เป็นเมอืงที
อยูใ่นจังหวัดคานากาวะ (Kanagawa) จังหวัดทอียูต่ดิทางใตข้องโตเกยีว เสน่หข์องโยโกฮามา่อยู่ที
ทะเลและท่าเรือ รวมถงึววิทวิทัศน์ทีมีกลนิอายของต่างประเทศ แถมยังมีทีชอ้ปทีกนิทีน่าสนใจ
มากมายนับไมถ่ว้น 
นําท่านสู่ โกดงัอฐิสแีดงโยโกฮามา (Yokohama Red Brick Warehouse) หรือทเีรียกว่าอะ
คาเรนกะโซอโูกะ (Aka-Renga Souko) ตังอยู่บนอ่าวทสีวยงามของ ท่าเรอืโยโกฮามาในจังหวัดคา
นากาวา่, ประเทศญปีุ่ น ประกอบไปดว้ยสองอาคารโดยอาคารท ี2 ถูกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1911 และ
อาคารท ี1 นันถูกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1913 เพอืใชเ้ป็นอาคารศุลกากร และคลังสนิคา้ของประเทศ 
ตังแต่ปลายยุคเมจ ิจนถงึตน้ยุคไทโช และไดร้ับการฟืนฟูใหเ้เป็นสถานที ทางวัฒนธรรมและการ
พาณชิยใ์นปี ค.ศ. 2002 ทมีรีา้นคา้, คาเฟ่ และรา้นอาหารมากมาย และบรเิวณใกลก้ันใหท้า่นเดนิเลน่ 
ย่านไชน่าทาวน ์(Chukagai) ทีนีมีรา้นอาหารจีนและรา้นขายของจปิาถะต่างๆ มากมาย รูส้กึ
เหมอืนมาเดนิเมอืงจนีมาถงึกจ็ะเจอสญัลักษณ์ของทนีคีอืซุม้ประตสูนํีาเงนิ 

นําท่านเดนิทางสู่ กรุงโตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศญปีุ่ น ตังอยูใ่นภมูภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) 
มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานททีอ่งเทยีวมากมาย เป็น
จดุหมายปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวทัวโลก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (14) --- บุฟเฟ่ตปิ์งยา่ง 
ทพีกั  KEIO PLAZA HOTEL TOKYO 
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วนัทเีจ็ด กรงุโตเกยีว – จงัหวดัโทชงิ ิ- สวนดอกไม ้อาชคิางะ – จงัหวดัไซตามะ – ยา่นเมอืงเกา่คาวะ
โกเอะ  – กรงุโตเกยีว – ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุ ุ– ทา่อากาศยานฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (15) 
นําท่านเดนิทางสู่จงัหวดัโทชงิ ิเพอืชม สวนดอกไม ้อาชคิางะ (Ashikaga Flower Park) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) เป็นหนงึในสวนดอกวสิทเีรยีทสีวยงามและอลังการทสีดุของประเทศ
ญปีุ่ น บนพนืทขีนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ทจัีดแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆมากมายใหนั้กท่องเทยีวไดช้นืชม 
โดยมไีฮไลทอ์ยู่ท ีอุโมงคต์น้วสิทเีรยียาวเกอืบ 100 เมตร และตน้วสิทเีรยีขนาดใหญ่ยักษ์ อายุกว่า 
140 ปีมาแลว้ อยูท่จัีงหวัดโทชกิ(ิTochigi) เมอืงอาชคิางะ(Ashikaga) ดอกวสิทเีรยีเป็นดอกไมท้ชีาว
ญปีุ่ นใหค้วามสําคัญมากเชน่เดยีวกบัดอกซากรุะ  โดยในภาษาญปีุ่ น ดอกวสิทเีรยีนจีะอา่นออกเสยีงวา่ 
ฟูจ ิเสยีงเดียวกับภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาประจําชาต ิและยังถูกใชเ้ป็นชอืตระกูลของคนญีปุ่ นกันอย่าง
แพรห่ลาย รวมไปถงึชดุการแสดงคาบกู ิทเีป็นการแสดงละครเวทขีองญปีุ่ นแบบดังเดมิดว้ย ทําใหส้วน
แหง่นเีมอืถงึฤดใูบไมผ้ลซิงึเป็นชว่งพคี จะมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาชมกนัมากมาย 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชวัโมง) อยู่
ในภูมภิาคคันโต มีความเจรญิมากเพราะอยู่ตดิโตเกยีว มีเมืองชชิบิุ ทีโดดเด่นเรืองธรรมชาตอิุดม
สมบรูณ์ เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ ทเีป็นแหลง่รวมจดุชอ้ปปิงและสถานททีทีอ่งเทยีวน่าสนใจหลาย
แหง่ 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (16) 
เดนิชม ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านทมีีบา้นเรือน
สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง และบริเวณนียังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตังแต่
สมัยกอ่น โดยคําวา่ Kura แปลวา่ โกดัง จงึเป็นทมีาของชอืถนนครุะซคุรุ ิKurazukuri ซงึเป็นเสน้ทคีน
นยิมเดนิเทยีวชมตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมของเมอืงนี ในสมัยกอ่นเนอืงจากเมอืงคาวาโกเอะ
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นการคา้ขายเป็นอย่างมากเปรยีบไดก้ับโตเกยีวในปัจจุบันเลยทเีดยีว พอ่คา้แมค่า้
จงึรํารวยและมกีารสรา้งอาคารตา่งๆขนึเรอืยๆ บางอาคารกม็อีายเุกา่แกแ่ละยังคงความดังเดมิมาจนถงึ
ปัจจุบันก็ม ีจากนันใหท้า่น อสิระชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) 
เป็นเสน้ชอ้ปปิง ทรีา้นคา้ส่วนใหญ่จะขายขนมพนืเมอืงเชน่ เคก้ และ ขนมหวาน จงึเป็นทมีาของชอื
ตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนันเอง นอกจากนียังมีขายคารนิโดะ (karinto) คุก้กพีืนเมืองญีปุ่ น, 
ไอศกรมี, ขนมททํีาจากถัวแดงและมันหวาน และยังมขีองเล็กชนิเล็กๆและของฝากตา่งๆ 
นําทา่นชอ้ปปิง ยา่นชอ้ปปิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ใหท้า่นอสิระ
และเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายทังเครืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา 
เครืองเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ แบรนด์เนม เสือผา้
แฟชันสําหรับวัยรุ่น เครืองสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอนืๆ หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชยีล นนัก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทโีผลบ่น
จอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสยีงทอีอกจาก
ลําโพงคณุภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทใีหภ้าพเสมอืนจรงิ
ปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยูเ่หนือกรงุโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถ
รับชมโฆษณาตา่งๆ ทถีกูครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีนี ีไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนก,ี 
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ก,ี นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนตเ์ครอืงดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บ
ภาพไดต้ามอัธยาศัย 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานฮาเนดะ กรงุโตเกยีว ประเทศญปีุ่ น (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

  
วนัทแีปด ทา่อากาศยานฮาเนดะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

00.20 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย 
(THAI AIRWAYS) เทยีวบนิท ีTG661 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง)  

04.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม  
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทงัหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ลาํดบั ชอื-นามสกุล (ภาษาไทย) ชอื-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


