
 
  
  

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26191 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 

 

  



 
  
  

 
 
 

  

 

วัน

ที่ 

โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ     

2 สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า  

ซันมาชิ ซูจิ 

   TOYAMA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 เจแปนแอล์ป ก าแพงหิมะ    MATSUMOTO 

HOLTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 ปราสาทมัท สึ โม โต้  -  ภู เขา ไฟฟู จิ  -  พิ พิธภัณฑ์

แผ่นดินไหว  

ชินจูกุ 

  - SHINJUKU 

WASHINGTON HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

5 วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ชิบูย่า  - - SHINJUKU 

WASHINGTON HOTEL  

หรือเทียบเท่า  

6 เทศกาลดอกทิวลิป - ชิซุย เอ้าท์เล็ต - สนามบินนาริตะ 

สนามบินสุวรรณภูม ิ

  -  

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมกีารสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 



 
  
  

 
 
 

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย พบกับ

เจ้าหน้าที่ทีค่อยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

00:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644  

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง 

ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

08:00  ถึง สนามบิน จุบุ เซ็นแทร์ นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืงน าท่านเดินทางเขา้

ชมความงดงามและเ ป็นเอกลักษณ์ของ 

“หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวา่โกะ” หมู่บ้ามรดก

โลกแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า 

“กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสร้าง

หลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศา

คล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออก

แบบอย่างชาญฉลาดของช่างไม้สมัยโบราณ 

สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาว

 สนามบินสุวรรณภูม ิ •  สนามบินนาโกย่า                                       

 (-/-/-)    DAY1 

1 

 

NGO

 

08.00 00.05 TG644 

 

BKK 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

BKK 

 

 
21.55 17.25    TG677 

NRT 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

เดินทางโดยสายการบิน 

 สนามบินาโงย่า • หมู่บ้านมรดกโลก ชริาคาว่าโกะ • เมืองทาคายาม่า • ซันมาชิซูจ ิ            

(-/L/D)    
DAY2 

1 



 
  
  

 
 
 

อันยาวนาน ท าให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีก

ด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่เต็ม

ไปด้วยบ่อน ้าร้อนและเส้นทางชม ... จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์

บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนน

สายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็น

บ้านเรือนไม้สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ เต็มไปด้วยกลิ่นอาย

ของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซี่ๆ มุง

ด้วยหลังคากระเบ้ืองโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้ว

หลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนก าลัง

เดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอด

เส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบ

นี้แล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าท้องถิ่น อย่างเช่น

ร้านท าสาเก ร้านท ามิโซะ รวมไปถึงอาหารพ้ืนเมือง

และขนมหวานหลากหลาย ตื่นตาตื่นใจไปกับของที่

ระลึกที่มีดีไซน์น่ารักๆอย่างเช่น ตุ๊กตาซารุโบโบะ เป็น

ตุ๊กตาเครื่องรางซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นไม่แพ้แมว

กวัก ซารุโบโบะเป็นตุ๊กตาที่ไม่มีหน้า แต่งชุดสไตล์

ญี่ปุ่น มีหลากสีหลากหลายขนาดให้เลือก ถือเป็นสัญลักษณ์ทางของฝากจากทาคายาม่า 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร   

ที่พัก TOYAMA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า  



 
  
  

 
 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง 

“เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยว

คลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ทาเท

ยาม่า น าท่าน นั่งรถรางไฟฟ้า รูป

ขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพ่ือเปลี่ยน 

รถโค้ชสายธรรมชาติ   สู่ ยอดดอยมุโร

โด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและ

ทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู 

เช่น น ้าตกเมียวโจ เป็นน ้าตกที่สูงที่สุด

ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1 ,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกก าแพงหิมะที่สูงกว่า 20 

เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางนี้บริเวณ

ยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟา้สีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  

 เทือกเขาเจแปนแอลป์ (เสน้ทางก าแพงหิมะ)                                                              

 (B/L/D)    
DAY3 

1 



 
  
  

 
 
 

น าท่านโดยสาร รถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ภูเขาทาเท

ยาม่า”ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่

ราบไดคัมโป เพ่ือชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่ งของภูเขา คุโรเบะไดร่า ที่

ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหว

ลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจย่ิงแก่นักทอ่งเที่ยวทุกคน น าทา่นโดยสาร

กระเช้า ข้ามเหวลึก ซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่

มีเสาค ้าคั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้า

พาโนราม่า...จากนั้นน าท่านโดยสาร รถกระเช้าไฟฟา้รูปขั้นบันได อีก

ครั้งเพ่ือลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคโุรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาว

ของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการ

ตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน ้าที่ปล่อยออกจาก

แอ่งน ้าสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบ้ืองล่าง ด่าน

สุดท้ ายของเส้นทางธรรมชาติ น าท่ าน

โดยสารรถโค้ชไฟฟา้ปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์

ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร 

คุณจะได้มีโอกาสสัมผัสความย่ิงใหญ่ของ

ธรรมชาติ นอกจากนี้ส่ิงที่น่าทึ่งที่สุดคือหิมะที่

ปกคลุมบนยอดเขา เป็นภาพอันงดงามตื่นตา

ตื่นใจ เกินค าบรรยายใดๆ ทั้งส้ิน 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร   

ที่พัก MATSUMOTO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



 
  
  

 
 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมตัสึโมโต้” (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมา

ซะ ซึ่งใช้เป็นที่พ านักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่ครั้งอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม และในปัจจุบันที่นี่ได้

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่จัดแสดงอย่างมากมาย ว่ากันว่า

ปราสาทมัตสึโมโต้เป็นปราสาทที่สวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และเนื่องจากตัวปราสาทมีผนังเป็นสีด าทั้งหลังและ

ส่วนของหลังคาก็ดูคล้ายๆกับอีกาที่ก าลังกางปีกอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาทนี้อีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทอีกาด า นั่นเอง.. 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัย

พิบัติแผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกต

กระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ ปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

เครื่องป้ันดินเผาและของฝากอีกมากมาย 

 ปราสาทมัตสึโมโต้ • ภูเขาไฟฟูจิ • พิพิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว  • ช้อปป้ิงชินจูกุ         (B/L/-)

    
DAY4 

 1 



 
  
  

 
 
 

น าท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สุดในโลก

แห่งหนึ่ง ที่มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี.... น าท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศ

และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5”บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออ านวยหรือชั้นสูงสุด

ที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)  

น าท่านสู่ ย่านชนิจกูุ แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังในโตเกียว ให้ท่านอิสระและ

เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกาเครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณ

ผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับ

วัยรุ่นเครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่า    อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก SHINJUKU WASINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า  

  



 
  
  

 
 
 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่า โชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค า ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง หรือประตู

ฟา้ค ารณ” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี“ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า

แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย  

น าท่านช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซด์มอลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว แน่น

ขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขายของที่ระลึก

ที่ก าลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่

ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและ

 วัดอาซากุสะ  • โอไดบะ • ชิบูย่า           (B/-/-)  
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นับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว ในยามอาทิตย์อัสดง ภาพ

แสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟา้ 

เที่ยง    อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

“ชิบูย่า” ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นอีกแห่งของมหานครโตเกียว ให้ท่านได้หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปป้ัน

สุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาว ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบ

จากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” อิจิมารุคิว ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้นที่มีทั้ง

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นน าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย 

ค ่า    อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก SHINJUKU WASINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



 
  
  

 
 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa ที่เมือง Sakura (ซะคุระ) จังหวัด 

Chiba  ในงานนี้จะได้ชมกับทุ่งทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเก็บภาพกับ

ดอกทิวลิปตามอัธยาศัย ...  

น าท่านเดินทางสู่ “นารติะ ชิซุย เอ้าท์เลต็” ซึ่งมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมทั้งสินค้าที่

ที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชื่อดังจากทัวโลก ทั้งแฟชั่นน าสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่น

นาฬิกาจากทัวทุกค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากนอย่างสุด ๆ แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโก

อินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา ล่าสุด อาทิ Diesel, J Ferry, Edwin, Gap, 

Coach ,Citizen ,Seiko ,Tommy Hilfiger และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ช็อคโกแล็ค Godiva รวมถึงป๊อบ

คอร์นอันโด่งดัง Garrett Popcorn 

 เทศกาลชมดอกทิวลิป • นาริตะ ชิซุย เอ้าทเ์ล็ต • สนามบินนาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ           

(B/-/-)    
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เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17:25 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบิน TG677 

21:55 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้มื  

 

****************** 

อตัตราคา่บรกิาร 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 
ที่นั่ง 

15 – 20 เมษายน 2566 66,900 9,900 30 

เป็นราคาโปรโมชั่นไมม่รีาคาเด็ก 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 29,900 บาท 

ราคาทัวร์ไมร่วมตั่วเครือ่งบินลดจากราคาทัวร์ 24,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มัคคเุทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท 



 
  
  

 
 
 

 



 
  
  

 
 
 

 

 

 



 
  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
  

 
 
 

 



 
  
  

 
 
 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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