
 

OSAKA KYOTO NAGOYA FUJI TOKYO 

6DAYS 4NIGHTS BY TG 

“ซุปตารท์ุง่ดอกไมห้ลากสตีามฤดกูาล” 

ก าหนดการเดนิทางเดอืน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2566 



 
 

 

โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
นมสัการ หลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบทุส ึณ วดัโทไดจ ิ

ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคจุ ิของเมอืงเกยีวโต 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบตน้ต าหรบัญีปุ่่ น 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดัน า้ใส สามสายน า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์แหง่เกยีวโต 

ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ นทีม่าแลว้ตอ้งไดเ้ห็น 

ไฮไลท!์! ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ สวนดอกไม ้ฮานาโนะมโิยโกะ  

ชอ้ปป้ิงยา่นดงัจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิของโอซากา้ และ ชนิจกู ุกรงุโตเกยีว 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ(ออนเซน) 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 9,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINLAND)  

ราคาทวัรเ์พยีง 36,888 บาท/ทา่น (จ านวนจ ากดั)  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 30 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

31 พฤษภาคม - 05 มถินุายน 2566 48,888.- 9,500.- 

 

 

01 – 05 มถินุายน 2566 48,888.- 9,500.- 

 

 

15 – 20 มถินุายน 2566 48,888.- 9,500.- 

 

 

22 – 27 มถินุายน 2566 48,888.- 9,500.- 

 

 

29 มถินุายน – 04 กรกฎาคม 2566 48,888.- 9,500.- 

 

 

26 – 31 กรกฎาคม 2566 49,888.- 9,500.- 

 

 



 
 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.30 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพือ่พบไกดแ์ละรบั
เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.59 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่TG622 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงโอซากา้ – เมอืงนารา –  

วดัโทไดจ ิ–  ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผ่านข ัน้ตอน

การเขา้ประเทศแลว้ 

 เมอืงโอซากา้ (Osaka) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 

ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันเมืองโอซากา้มีสถานที่

ท่องเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม มสีวนสนุกขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 

เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) และ คชุคิัตส ึ

 เดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แต่

ชว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่น้ีมวีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บาง

แห่งไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก น าท่านสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืง

นารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดทีม่ีชือ่เสยีงมากที่สุดและมคีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตร์ของประเทศญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทัง้หมดใน

ประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี

การยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื 

ไดบทุสเึดน ซึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอย่าง

มากก็คอื เสาไมยั้กษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสาน้ีมขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ

เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งน้ีไปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้

ไดใ้นชาตหินา้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (รวมค่าเขา้ชม) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท)ี เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ 

ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารุซึง่อยูท่างป้อมตะวกัตก ความ

งดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บรเิวณ

แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้น

เครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนด์



 
 

ทัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการ

รวมกันอยู่บรเิวณน้ี ใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ย่านบันเทงิยามค ่า

คืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชไิปจนถึงสะพานนิปปนบาช ิ

ไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลโิกะแมน หรอื ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori 

Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑาก าลังวิง่อยู่บนลู่ว ิง่ ซึง่ถูกตดิตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1935 

นอกจากน้ียังมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบกันหลง น่ันก็คอื รา้นปูคานโิดรากุ (Kani Doraku) ซึง่

มปีูยักษ์ขยับแขนและลูกตาไดอ้กีดว้ย และหา้มพลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอ

ซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงโอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ– การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – วดัคโิยมสิเึดระ – 

เมอืงนาโกยา่ – ยา่นซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

https://www.associa.com/nma/multi-lingual/locations/?wovn=en
https://www.associa.com/nma/multi-lingual/locations/?wovn=en


 
 

เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ น มี
ชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนตเ์สน่ห์แบบ
ชนบทญีปุ่่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 
 น าท่านสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้ง

ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็น

วัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมอีาคาร

หลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จน

เกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea 

ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา

น้ีอกีดว้ย พธิชีงชาหมายถงึ “วถิแีห่งชา” ซะโดจะเรยีกอกีอย่างวา่”ฉะโนะยุ” ซึง่เป็นประเพณีทีเ่กา่แก่

ของญี่ปุ่ น ตน้แบบของพธิชีงชาซึง่ความหมายว่าความสามัคคใีนการเคลือ่นไหว หัวใจพธิชีงชา คอื 

ความสนุทรยีใ์นความเรยีบง่าย การรวมเป็นหนึง่เดยีวกับธรรมชาตดิว้ยจติใจทีน่ิง่สงบและบรสิทุธิซ์ ึง่ส ิง่

น้ีคอืปรัชญาของซาโด 

น าท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) แปลเป็น
ภาษาไทยว่า วัดน ้าใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงเกยีวโต สรา้งขึน้มากอ่นทีเ่กยีวโตจะเป็นเมอืง
หลวงของญี่ปุ่ น เมื่อปี ค.ศ.778 นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองคพ์ระ
โพธิสัตว์เจา้แม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากน้ีที่น่ียังเป็นที่
ประดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความร ่ารวยม่ังคั่ง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแตท่ี่
น่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทีค่ ้ายันระเบยีงวัด ขนาดใหญ ่เสาดังกลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญจ่ านวน
รอ้ยกวา่ตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไมข้นาดใหญส่งูจากพืน้ 12 เมตร โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว อาคารไมห้ลงั
น้ีไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะสว่นหนึง่
ของอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 
น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เป็นตัวเมืองของ

จงัหวดัไอจ ิมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่

ส าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  

น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ 

โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสึ

ซาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวมแฟชั่น

และรา้นคา้สุดเก๋มากมาย เช่น ร า้นเสื้อผา้ , ร า้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น 

หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึง่

เป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทงิมากมาย ที่มี Grand 

Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากน้ีทีน่ี่ยังเป็นสถานทีต่ัง้ของ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/
https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/
https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/


 
 

พกัที ่  THE B NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนาโกย่า – ทะเลสาบยามานากะโกะ – เมอืงยามานาช ิ- หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก -  

จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู่ ทะเลสาบยามานากะโกะ (Yamanakako Lake) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชั่วโมง แวะจุดพักรถ 1 ครัง้) คือทะเลสาบที่อยู่ในหมู่บา้นยามานากะโกะ (Yamanakako Mura) 
จังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi) มพีืน้ที ่6.57 ตารางกโิลเมตรซึง่ใหญท่ีส่ดุในบรรดา "ทะเลสาบฟจูทิัง้
หา้ (Fuji-Goko) บรเิวณรอบทะเลสาบสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟจูไิดอ้ย่างสวยงาม จงึมนัีกทอ่งเทีย่ว
จ านวนมากเดนิทางมาเยีย่มเยอืนทะเลสาบยามานากะโกะแหง่น้ี ในปี 2013 ทะเลสาบแหง่น้ีเป็นหนึง่
ในทรัพยส์มบัตอิงคป์ระกอบของ "ภูเขาไฟฟูจ ิสถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์ละบ่อเกดิแห่งแรงบันดาลใจทาง
ศลิปะ" ทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

เป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีววิภูเขาไฟฟูจสิีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่

สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่าง

ทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดู

รอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รูีพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาด

เป็นพเิศษ นอกจากน้ียังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผัก ขนม

หวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ 



 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ทีม่คีวามสงูเหนือ
จากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาติ
ไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุง่หมายของ
นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้
และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (6) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั  YUKARI NO MORI YAMANAKAKO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัทีห่า้ เมอืงยามานาช ิ– สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบ

คาวากจุ ิ(ตามฤดกูาล) – กรงุโตเกยีว – ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้

– เมอืงนารติะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม ้

ขนาดใหญ่ใกลก้ับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟจูมิพีืน้ทีถ่งึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 

87.5 ไร่ มดีอกไมห้ลายพันธุท์ีป่ลูกไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปี ภายในสวนยังมี

ดอกไมท้ีถ่กูปลกูไวใ้นโดมขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของดอกไมใ้นร่มไดแ้มใ้นวันทีฝ่นตก 

ไฮไลท!์!! น ้าตกเมยีวจนิ น ้าตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บรเิวณรอบๆ น ้าตกยังมกีังหันและมุม

ถ่ายรูปมากมาย ส าหรับที่น่ีท่านสามารถเขา้ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี โดยทางสวนมีตารางบอก

ชว่งเวลาบานของดอกไมช้นดิตา่งๆ ดงันี ้ 

 ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืนพฤษภาคม : ดอกทวิลปิ,  

 ปลายเดอืนมถินุายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปป้ี, แคลฟิอรเ์นยีป๊อปป้ี  

 กลางถงึปลายเดอืนสงิหาคม : ดอกทานตะวนั 

 ปลายเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน : ดอกบานชืน่ ,ดอกคอสมอส เป็นตน้ 

หรอื เทศกาลชมดอกลาเวนเดอรท์ีท่ะเลสาบคาวากุจ ิ Fuji Kawaguchiko Herb Festival 
จัดขึน้ทีร่มิทะเลสาบคาวากจุใินชว่งตน้ฤดรูอ้น ซึง่นอกจากจะจัดขึน้เพือ่ตอ้นรับฤดชูมดอกลาเวนเดอร์
แลว้ ยังจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับความงามของดอกไมอ้กีหลากชนดิ เชน่ ดอกคาโมมายลแ์ละสมุนไพร
มากมาย โดยสถานทีจ่ัดงานหลักคอื สวนสาธารณะยากซิาค ิ(Yagizaki Park) สวนยอดนยิมที่
ดงึดูดนักท่องเที่ยวมากมายดว้ยลาเวนเดอร์ซอฟครีมและชาสมุนไพร  และสวนสาธารณะโออชิ ิ
(Oishi Park) ทีม่ภีาพภูเขาฟจูซิ ึง่เป็นฉากหลังของทะเลสาบคาวากุจติัดกันกับภาพทุ่งดอกลาเวน
เดอรอ์ย่างสวยสดงดงาม อสิระใหท้่านไดว้ิง่เล่นทา่มกลางทุง่ดอกลาเวนเดอรส์มี่วงสดใส สัมผัสกลิน่
หอมสดชืน่ และเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงาม พรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ดอก
ลาเวนเดอรจ์ะบานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ สงวนสทิธิห์ากชว่งวนัเดนิทางลา
เวนเดอรไ์มม่แีลว้ ไกดส์ามารถปรบัโปรแกรมไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 



 
 

เดนิทางสู ่โตเกยีว (Tokyo) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสาย

ยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมอืง มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย เป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทั่วโลก 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจุกุ (Shinjuku) ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสาหรับวัยรุ่น เครือ่งสาอางยีห่อ้ดังของ

ญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิ

แห่งใหม่ของชาวโซเชีย่ล น่ันก็คอื แมวยักษ์ 3 มติ ิทีโ่ผล่บนจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้

ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากลาโพงคณุภาพเกรดด ีความละเอยีดภาพ

ระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเลน่ไปมาอยู่

เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถู่กครเีอทใหเ้ป็นภาพ 

3 มติผิ่านจอแอลอดีน้ีี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO 

แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น
แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม
ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 
Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 
ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  
น าทา่นสู ่เมอืงนารติะ (Narita) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  HOTEL NIKKO NARITA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

https://th.trip.com/hotels/narita-hotels-list-35714/
https://th.trip.com/hotels/narita-hotels-list-35714/
https://th.trip.com/hotels/narita-hotels-list-35714/


 
 

วนัทีห่ก เมอืงนารติะ – วดันารติะซนั – หา้งสรรพสนิคา้ออิอน – ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ –  

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 น าท่านสู่ วดันารติะซนั (Naritasan Shinshoji Temple) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี  

เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเกา่แก่ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงนารติะ จังหวัดชบิะ ทีว่ัดแหง่น้ีมรูีปเคารพขององคฟ์โุด
เมยีวโอ ทีม่ชี ือ่เรยีกขานกันมาตัง้แตส่มัยโบราณวา่ "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอื
เป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ ชาวญี่ปุ่ นและ
นักท่องเทีย่วนยิมมาไหวข้อพรเรือ่งการงาน การเดนิทางปลอดภัย และโชคลาภ บรเิวณถนนเขา้สูว่ัด 
เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่ว่า โอโมเตะซงัโดะ นารติะ (Naritasan Omotesando) หรือ ถนนปลา
ไหล ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เชน่ รา้นจ าหน่ายสนิคา้
งานฝีมอืดัง้เดมิ รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึ และทีถ่นนแหง่น้ีจะมรีา้นขายขา้วหนา้ปลาไหลขึน้ชือ่ 
และมกีารแร่ปลาโชวส์ดๆ หนา้รา้นอกีดว้ย ซึง่เปิดบรกิารใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วมานานหลายศตวรรษ 

 น าท่านเดนิทางสู่ หา้งสรรพสนิคา้ออิอนชอ้ปป้ิง (AEON) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 
ศูนยร์วมรา้นคา้และสนิคา้ตา่งๆ ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเขตเมอืงนารติะ ท่านจะไดเ้พลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้
ราคา 100 เยน จากรา้น 100 เยน หรอื สนุกกับโซนเกมสเ์ซ็นเตอร ์ทีม่เีครือ่งเล่นอย่างมากมาย รา้น
เสือ้ผา้ทีมั่กมโีปรโมชัน่ลดราคา รา้นหนังสอืรา้นอาหารทีม่เีมนูใหท้า่นไดเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็น อาหารจนี 
ตะวันตก หรือแมแ้ต่ อาหารไทย ก็ยังมี รวมไปถงึซุปเปอร์มาร์เก็ตของทีน่ี่ ที่รวมสนิคา้ทุกประเภท 
อาหารสด อาหารส าเร็จรูป ของใชใ้นครัวเรอืน และ ผลไมท้ีม่อียูต่ามฤดกูาล 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ โตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท)ี  

17.30 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย 
(THAI AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่TG677 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

22.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 
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