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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนินารติะ - ฟุกุชมิะ    
Grand Park Hotel, Iwaki 
หรอืเทยีบเท่า  

2 
ชมใบแปะก๊วยสนามกีฬาอาซูมะ  - จุดถ่ายรูป “บันไดอาซูมะ สกายไลน์”  
ทะเลสาบโกชคินุิมะ - ศาลเจา้ฮะนิทส ึ- บา้นพกัเทน็เคยีวคะคุ    

Higashiyama Grand Hotel, 
Aizu หรอืเทยีบเท่า  

3 
ปราสาทสรึุงะ - หมู่บา้นโออุจ ิจูคุ - นิกโก้ - ศาลเจา้โทโชกุ - สะพานชนิเคยีว 
ทะเลสาบชเูซนจ ิ- โตเกยีว     

Shinjuku Washington 

Hotel, Shinjuku  



 

 
 
  

หรอืเทยีบเท่า  

4 
สวนโชวะคเินน - วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามเิซ - ชอ้ปป้ิงทาเคยะ (ตกึม่วง) 
ถนนตน้แปะก๊วยเมจจิงิกูไกเอน็ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจกุู    

Shinjuku Washington 

Hotel, Shinjuku  
หรอืเทยีบเท่า  

5 
วดันาริตะซนั ชินโชจิ - ถนนนาริตะซงั โอะโมะเทะซังโด - ชิซุย พรีเมี่ยม 
เอาทเ์ลท็ - สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย     



 
 

 

 
 

BKK       NRT NRT       BKK 

  
JL0708 08.05 15.55 JL0707 18.10 23.35 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

09 – 13 พฤศจกิายน 2565 59,990 56,990 44,990 8,000 

23 – 27 พฤศจกิายน 2565 59,990 56,990 44,990 8,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

** ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่า(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) ค่าทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว ** 
 

** เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป(หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดทีน่ั่ง สะสมไมล์ และเลื่อนการเดินทาง ** 

อัตราค่าบริการข้างต้น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 04 สงิหาคม 2565  
ในกรณีที่มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำขึ้นจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม  

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
4. นักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทัวร์) 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
7. การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของ

ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตรา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์
ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู - สนามบินนาริตะ - ฟกุชิุมะ 
 

05.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 



 
08.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL0708 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง 

(ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 15 นาที) 
15.55 เดินทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัด

กรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุชิมะ” เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่
ภูมิภาคโทโฮคุ ถึงแม้ว่าเมืองฟุกุชิมะจะตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นเมืองที่สามารถยังคงรักษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมไว้
ได้ และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสนิค้ารวมที่ถูกส่งออกสูงท่ีสุดในฮอกไกโดและภมูิภาคโทโฮะคุ ระหว่างทางแวะพัก เมืองอิวากิ
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Grand Park Hotel, Iwaki ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day2 ชมใบแปะกว๊ยสนามกีฬาอาซูมะ - จดุถ่ายรปู “บนัไดอาซูมะ สกายไลน์” - ทะเลสาบโกชิคินุมะ - ศาลเจ้าฮะนิทสึ 

บ้านพกัเทน็เคียวคะค ุ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำเดินทางไปยังจดุชมใบแปะก๊วยที่ สนามกีฬาอาซูมะ (Azuma Sports Park) ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นจดุชมใบ

แปะก๊วยระดับท็อป ที่ปลูกเรยีงไวอ้ย่างสวยงามเป็นสีเหลืองทองอร่ามตลอดแนวทางเดิน 

 

 

 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบโกชิคินุมะ (Goshikinuma Pond) ระหว่างทางแวะ จุดถ่ายรูป “บันไดอาซูมะ สกายไลน์” หนึ่ง

ในถนนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น และยังถือว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะแก่ชมใบไม้แดงบนภูเขาอาซุมะ ซึ่งมี

ระยะทาง 29 กิโลเมตรโดยประมาณ 

 



 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือท่ีรู้กันในฉายา ทะเลาบห้าสี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบันไดอาซาฮี ซึ่งในบริเวณนี้จะประกอบไป

ด้วยทะเลสาบ บึงน้อยใหญ่และบ่อน้ำพุร้อนในบริเวณจะมีบึงอยู่ทั้งหมด 9 บึง แต่ละบึงก็จะมีสีสันสดใสแตกต่างกันไป ระหว่างบึงจะเป็น

เส้นทางเดินชมธรรมชาติที่สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงได้ด้วย ตลอดเส้นทางที่เดินจะรายล้อมไปด้วยสีสันของใบไม้ตัดกับสี

ของน้ำทะเลสาบท่ีมีตั้งแต่ฟ้าครามไปจนถึงเขียวอมแดง เป็นภาพธรรมชาติที่สวยแปลกตาและหาชมได้ที่นี่เท่าน้ัน 

 

 

 

นำท่านไปยัง ศาลเจ้าฮะนิทสึ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับศาลเจ้าที่นิกโก้ และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ศาลเจ้าฮะนิทสึเป็นที่เก็บ

กระดูกของนายโฮชินะ มะสะยูกิ ซึ่งมีตำแหน่งใหญ่ที่สุดของไอสึ ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีศาลเจ้าแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีแดงของใบเมเปิ้ล  

เปรียบเสมือนดั่งปูพรมตอนรับนักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวชม 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ้านพักเท็นเคียวคะคุ เป็นวิลล่าที่อดีตเคยเป็นของตระกูลอาริสึกาวะโนะมิยะ สมาชิกราชวงศ์ของอดีต

จักรพรรดิ ถูกสร้างขึ้นในปี 1908 เป็นบ้านพักต่างอากาศท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงาม ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ ทะเลสาบอินะวะชิโระ “เท็นเคียวคะขุ วิล

ล่า” ได้รับการออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกท้ังภายนอกและการตกแต่งภายในรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ก็ถูกออกแบบมา

อย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองไอสึ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง) 



 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Higashiyama Grand Hotel, Aizu ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

 
Day3 ปราสาทสึรงุะ - หมู่บ้านโออจิุ จคู ุ- นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชก ุ- สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - โตเกียว 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางชม ปราสาทสึรุงะ หรือ “ปราสาทนกกระเรียน” เป็นปราสาทเพียงแห่งเดียวท่ี

ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวา

คามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ สร้างขึ้นใน

ปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนัก

และได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ช้ัน เหลือเพียง 5 ช้ันเท่านั้น ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็น

อนุสรณ์สถานท่ียังท้ิงร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่นที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเอง

ลง ณ สถานที่น้ี  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะ

ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียง

รายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่

สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการ

คมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งใน



 
ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง 

ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี  

 

 

 

 

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต

และยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของ

ตระกูลและบรรดาผูเ้ลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ช้ัน สถานท่ีรวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็น

โบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้ม ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์

ของญี่ปุ่นและยังเป็นศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ่น 

ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นที่ท่ีมีสถาปัตยกรรมวิจิตรงดงามมาก  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งซุ้มโยเมมง ที่ประดับประดาด้วยสิงห์และมังกรในท่วงท่าและลีลาที่

ต่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาทำจากไม้เคยากิรองรับน้ำหนัก 12 ต้น โดย

ในอดีตจะมีเพียงซามูไรชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าออกประตูนี้ได้แต่

ต้องทิ้งดาบไว้ด้านนอกเสียก่อนตามธรรมเนียมด้านความปลอดภัย 



 
หรับงานไม้แกะสลักที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ของศาลเจ้าโทโชกุ คือ งานแกะสลักปริศนาธรรม รูปลิงปิดหู ปิดตา และปิดปาก 

เป็นการสอนให้ผู้คนละเว้นการดู การฟัง และการพูดในสิ่งท่ีไม่ดี ซึ่งปริศนาาธรรมนี้ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นการผสมผสานที่

เข้ากันอย่างลงตัวของลัทธิเต๋า และศาสนาชินโต 

นอกจากนี้ที่คานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสัตว์อีกหนึ่งรูปที่โด่งดัง ก็คือ รูปแมวหลับ ที่ดูเหมือนแมวนี้กำลังนอนหลับ แต่แท้จริงแล้วแมว

ตัวที่เห็นนี้ไม่ได้หลับ  แต่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดินไปท่ีด้านหลังของภาพแมวหลับนี้  แล้วจะได้เห็นรูปนกกระจอกท่ีกำลังตื่นตระหนกอยู่คู่หนึ่ง 

แผ่นภาพแกะสลักนี้สื่อถึงว่ารัฐบาลทหารเอโดะที่มองเผินๆเหมือนแมวหลับอยู่นี้  ในความจริงเป็นแมวท่ีพร้อมจะกระโดดตระครุบนกอยู่  

หากแว่นแคว้นใดไม่อยู่ในร่องรอยแล้วรัฐบาลเอโดะก็พร้อมจะบด  ขยี้ในทันที  ทั้งนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และ

จินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เป็นตัน ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงาม

ตามอัธยาศัย 

 

 จากนั้นนำท่านผ่านชม สะพานชินเคียว ซึ่งเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับ

สะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชินเคียวเป็นสะพานโค้งสีแดง ทอดข้ามแม่น้ำไดยะ ตรงเชิง



 
ปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก ช่ือว่าสะพานชินเคียว หรือ สะพานอสรพิษคู่ มีความยาว 28 เมตร กว้าง 7 เมตร สูงจากระดับน้ำประมาณ 

10 เมตร สร้างจากไม้โดยมีเสาหิน รองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นสะพานที่สวยงามอีกแห่ งหนึ่งของบรรดาสะพานไม้ของญี่ปุ่น ทาด้วยสีแดง 

สมัยก่อนสะพานนี้ใช้เฉพาะเจ้านายช้ันสูงหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นในการข้ามแม่น้ำไดยะ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  

 นำท่านเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบท่ีก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไต

ในอดีต ซึ่งเป็นทะลสาบท่ีอยู่สูงท่ีสุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศท่ีนี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่ง

อาจจะมีลมพัด ทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อกันลมมาให้พร้อม) เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขาสูง

ชันและโค้งหักศอกอันเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมีช่ือโค้งเป็นของตัวเอง  

 



 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความ

สวยงามในทุกฤดู มีสถานท่ีท่องเทีย่วยอดฮติ แฟช่ันมากมาย สวรรคข์องนักช้อปปิ้ง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น 
ที่พัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day4 สวนโชวะคิเนน - วดัอาซากสุะ - ถนนนากามิเสะ - ช้อปป้ิงทาเคยะ (ตึกม่วง) - ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกไูกเอน็ 
ดิวต้ีฟรี - ช้อปป้ิงชินจกู ุ

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนโชวะคิเนน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญ่ถึง 16,300 

เอเคอร์ ภายในแบ่งโซนออกเป็น 2-3 สวน โดยเชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางสำหรับเดินเท้าและจักรยาน โดยทุกท่านจะได้ชมต้นกิงโกะและ
ต้นเมเปิ้ลล้อมรอบสวนญี่ปุ่น ที่มีสีเหลืองอร่ามและแดงอวดโฉมทั่วทั้งพื้นที่ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งจะสวยงามมากในช่วงในฤดูใบไม้
ร่วง จึงเป็นสถานที่ที่นิยมมักมาเดินเล่นพักผ่อน , อ่านหนังสือ, ปิคนิก, ทำบาบีคิว, ดูนก, ปั่นจักรยาน, พายเรือ, ออกกำลังกาย, และ
กิจกรรมอื่นๆ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู 

จากนั้นนำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ  นอกจากนั้น
ท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือก
ซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังจากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ถนนนาคามิเซ (Nakamise Street) ถนนช้อปปิ้งที่มี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่
ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับ
รสชาดสุดแสนอร่อย 

 

 ขนาดองค์จกัรพรรด์ิยงัรบัสัง่คนสนิทให้มาซื้อท่ีน่ี!!! นัน่กค็ือ “เมล่อนปัง” เป็นขนม
ปังแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เมล่อน แต่จริงๆแล้ว
คือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซ่ึงเหมือนผิวเมล่อนของญ่ีปุ่ น เป็นท่ีมาของช่ือ “เม
ล่อนปัง” นัน่เอง 

 
 



 

 

 
นำท่านช้อปปิ้ง ทาเคยะ หรือท่ีรู้จักกันในนาม “ตึกม่วง” จุดช้อปปิ้งอีกหนึ่งจุดที่ยอดฮิตทั้งนักท่องเที่ยวเองและคนญี่ปุ่น มีของให้ท่านได้
เลือกช้อปปิ้งมากมาย อาทิ ขนม ของกินญี่ปุ่น ชาญี่ปุ่น เครื่องดื่มสำเร็จรูป อาหารเสริม วิตามิน กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง
นอกจากน้ียังมีพวกนาฬิกาแบรนด์เนม เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ พร้อมมีเคาน์เตอร์ Duty free ทำเรื่องปลอดภาษีได้อีกด้วย 

 
นำท่านชม ถนนต้นแปะก๊วยเมจิจิงกูไกเอ็น ที่ถนนแห่งนี้มีต้นแปะก๊วยอยู่มากกว่ากว่า 100 ต้นเรียงรายเต็มสองฝั่งถนนและเกาะกลาง
ยาวกว่า 300 เมตร ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีถนนทั้งสายจะเต็มไปด้วยความสวยงามสีทองอร่ามราวกับภาพวาด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชม
ใบแปะก๊วยท่ีสวยท่ีสุดในใจกลางกรุงโตเกียว 

  

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ต่อจากนั้นอิสระทุกท่าน

เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งที่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดได้จากที่น่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ 

ร้านขายเครื ่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน Matsumoto แหล่งรวมเหล่าบรรดา

เครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า Whip Foam ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คน

ไทยรู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ Louis Vuitton, Uniqlo, กระเป๋าสุดฮิต 

Bao Bao Issey Miyake, เสื ้อ Comme Des Garcons, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Nike, Converse, 

New Balance, Reebok ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC Mart  



 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก Shinjuku Washington Hotel, Shinjuku ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 

Day5 วดันาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด - ชิซุย พรีเม่ียม เอาท์เล็ท - สนามบินสุวรรณภูมิ 
ประเทศไทย 



 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำท่านชม วัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอ

พรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธ์ิเลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้า

ที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา 

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนนาริตะซัง โอะโมะเทะซังโด ที่มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ในบรรยากาศย้อน

ยุค และวัดสำคัญของย่านนี้ สองฝั่งตลอดสายเต็มไปดว้ยร้านค้าต่างๆมากกว่า 150 ร้านค้า บวก

กับบรรยากาศบ้านเรือนที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นยุคโบราณ ทำให้การเดินช็อปปิ้งมีสีสันและ

อินกับความญี่ปุ่นข้ึนไปอีก 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

จากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัที ่ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ (Shisui Premium Outlet) แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้
และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดงัไปทัว่โลก กว่า 150 ร้าน อาทิเช่น Coach, Gap, Samsonite, Rayban เลือกดูเครื่องประดบั และ
นาฬกิาหรูอย่าง Citizen, G-Shock, Fossil, Seiko ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Adidas, Nike, ABC Mart, Puma, Reebok, Timberland 
ฯลฯ  อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิม้ลอง มากกว่า  20 รา้นใหเ้ลอืกไม่ว่าจะเป็น อาหารญีปุ่่ น ราเมง็ อาหารจนี 
หรอืแมก้ระทัง่พซิซ่า ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น 
 

18.10 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ JAPAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่JL0707 พรอ้มบรกิารอาหาร
บนเครื่อง (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง 40 นาท)ี 

23.35 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
  



 

  



 
 

ข้อควรระวัง!! ในการเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุน่ 
 
ตามประกาศเมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2565 ทางญีปุ่่ นไดม้กีารประกาศให ้“ประเทศไทย” จดัอยู่ใน กลุ่มสีน ้าเงิน ซึง่ส าหรบัเกณฑเ์งือ่นไข
ของกลุ่มสนี ้าเงนิ มดีงันี้  
 

 ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวั 
 ไม่ตอ้งแสดงเอกสารรบัรองวคัซนี  
 ไม่ตอ้งตรวจโควดิทีส่นามบนิญีปุ่่ น 
✓ แสดงผลตรวจ PCR ก่อนเดนิทาง ภายใน 72 ชัว่โมง (ผ่านแอพพลเิคชัน่ MySOS) 

 
 
 

ในการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น ผูเ้ดนิทางจะตอ้งพ านักอยู่ในไทยใหค้รบ 14 วนัก่อนเดนิทางไปยงัประเทศญีปุ่่ น หรอืจะตอ้งไม่ม 
ประวตักิารเดนิทางไปยงัประเทศนอกเหนือกลุ่มสนี ้าเงนิก่อนเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
 

ห้ามเดินทางเข้าประเทศนอกเหนือในกลุม่สีน ้าเงิน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 14 วนั  

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รายช่ือประเทศ นอกเหนือกลุ่มสีน ้าเงิน 

 

Bhutan, Brunei, India, Macau, Maldives, North Korea, Sri Lanka, Vietnam, Cook Island, Kiribati, Marshall, 
Micronesia, Nauru, Niue, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Antigua and Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Saint Christopher and 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, 
Venezuela, Andorra, Belarus, Cyprus, Georgia, Kazakhstan, Kosovo, Liechtenstein, Malta, North 
Macedonia, Portugal, San Marino, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Vatican, Kuwait, 
Lebanon, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey, Yemen, Angola, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of the Congo, 
Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, 
Libya, Mali, Mauritania, Mauritius, Namibia, Niger, Republic of Congo, Sao Tome and Principe, Senegal, 
Seychelles, Somalia, Sudan, Togo, Tunisia, Zimbabwe, Pakistan, and Fiji    

กลุ่มสีเหลือง 

Albania, and Sierra Leone 

กลุ่มสีแดง 



 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูวีซ่าประเทศ ญี่ปุ่น 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
 

ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
............................................................................................................................. ............................................................................ 
ชื่อ-นามสกุลเก่า *กรณีที่เคยเปลี่ยน (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)    
............................................................................................................................. ............................................................................ 

วันเดือนปีเกิด ........................................................... สถานที่เกิด ........................................................... ................................ 
                                (วัน/เดือน/ปี ค.ศ.)                                              (เขต/อำเภอ)                        (จังหวัด)                            (ประเทศ) 
เพศ  □ ชาย    □ หญิง  สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงาน □ หม้าย  □ หย่า    

สัญชาติ ......................................................................  สัญชาติเดิม หรือสัญชาติอื่น ........................................................... . 
หมายเลขประจำตัวประชาชน ......................................................................... ................................................................. ....... 
ประเภทหนังสือเดินทาง  □ ทูต    □ ราชการ □ ธรรมดา  □ อ่ืนๆ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................................................................................................. ............................ 
ออกให้ ณ ................................................................ ............. วันที่ออก .................................................................................... 
ออกให้โดย ................................................................ .............วันที่หมดอาย ุ................................................................... ......... 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ..................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ................................................................ 

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา..................................................................................................................... ...................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต *** 

 

*อาชีพของคู่สมรส (หรือผู้ปกครองกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อยู่ใต้อุปการะ)    
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 



 

เอกสารทีลู่กค้าต้องเซน็และส่งกลับมาให้ทางบริษัท 
** เอกสารทั้ง 3 ชุด และแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ทางเจา้หน้าที่จะทำการสง่ไฟล์เอกสารให้หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำแลว้  

หลังจากได้รบัเอกสารให้ลูกค้าสง่ให้กบัทางเจา้หน้าที่พร้อมเอกสารอื่นๆ ในการยื่นวีซ่า (เจ้าหน้าที่จะทำการโทรนดัรับเอกสาร และให้คำแนะนำอีกครั้ง) ** 



 

 

เอกสารชุดท่ี 2 หนังสือมอบอ านาจ เอกสารชุดท่ี 3 แบบสอบถามเพ่ือการย่ืนวีซ่า 

เซ็นตรงจุดน้ี 

เอกสารชุดท่ี 1 VISA APPLICATION FORM TO ENTER 
JAPAN 

เซ็นตรงจุดน้ี 



 
  

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 


