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           ออกเดินทางสูญ่ีปุน เมืองแหงประวัติศาสตรท่ีนาคนหา
สัมผัสกับบรรยากาศยอนยุคของญ่ีปุน วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม
พรอมออกเดินทางไปกับไกดมืออาชีพและมากประสบการณ ดูแล
แบบจัดเต็มใหทุกทาน อ่ิม ฟน ไปพรอมๆกัน 
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Travel will healing anything like a bacon
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JAPAN TRIP 
 

วันท่ี สถานท่ีทองเท่ียว  โรงแรม

DAY 1 พบกับทีมงานเบคอนทริปที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

DAY 2
 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วัดเซ็นโซจิ

ชิบูยา - TeamLab Planets - ยานกินซา
 KEIO PLAZA

DAY 3
 
 

 HOTEL KANEYAMAEN

DAY 4 ปราสาทมัตสึโมโตะ - ถนนนิวาเตะ - ซันมาจิ ซูจิ  MERCURE TAKAYAMA

DAY 5
ชิราคาวาโกะ - นาโกยา - วัดโอสึ แคนนอน

ซากาเอะ
 HILTON NAGOYA

DAY 6
เกียวโต - วัดคิโยะมิซุ - ศาลเจาฟูชิมิอินาร ิ

ยานชินไซบะชิ - โดทงโบริ
 

SWISSO OSAKA
NAMBA

DAY 7
ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ
  

เชา เย็นกลางวัน
อาหาร

ตลาดซึกิจิ - เจดียชุเรโตะ - Oshino Hakkai 
Oishi Park - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 

https://travel.trueid.net/detail/7GrMwva2RRm
https://centrip-japan.com/th/spot/117.html
https://www.talonjapan.com/kiyomizu-dera/
https://www.jnto.or.th/activities/all-around-japan/9-shopping-area/shinsaibashi-namba/
https://www.talonjapan.com/oishi-park/
https://www.talonjapan.com/lake-kawaguchiko/
https://www.talonjapan.com/lake-kawaguchiko/


JAPAN TRIP DAY 1

20.00 น.  พบกับทีมงานเบคอนทริป เรียนเชิญทุกทานท่ีจุดนัดหมาย 
ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 10 
23.55 น.  ออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะ เท่ียวบิน TG642
07.40 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนาริตะ

วัดเซนโซจิ
 นําทานสักการะ ขอพรองคเทพ ที่วัดวัดเซน
โซจิ วัดทางศาสนาพุทธที่เกาแกที่สุดใน
ภูมิภาคคันโต จุดเดนของวัดคือ โคมแดง
ขนาดมหึมาท่ีตั้งอยูบริเวณประตูคามินาริมง

เชา อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหาร



TeamLab Planets
 นําทานดําด่ิงสูโลกแหงศิลปะ พิพิธภัณฑท่ีจะ
พาทุกคนไปสํารวจโลกแหงศิลปะผานการมอง
เห็น การไดยิน และสัมผัส สรางสรรคโดย
TeamLab ผูมีผลงานอินเตอรแอคทีฟตระการ
ตามากมายจัดแสดงไปทั่วโลก

กลางวัน  อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถ่ิน

JAPAN TRIP DAY 2

ยานกินซา
 นําทานชม สถานที่ ที่หลอมรวมประเพณี
ดั้งเดิมและนวัตกรรมสมัยใหมเอาไวดวยกัน
อยางลงตัว มีหางสรรพสินคาเกาแก รานคา
เล็กๆ แบบบูติก รวมไปถึงรานอาหารขนาด
เล็กสไตลบิสโทร

ชิบูยา
 นําทานชม ศูนยกลางดานแฟช่ัน มีแหลง
ชอปปง หางสรรพสินคาขนาดใหญ รานคา
รวมท้ังช็อปของแบรนดดังอยูมากมาย
นอกจากน้ันแลวก็ยังมีรานอาหารและแหลง
บันเทิงอยางครบครัน

ค่ํา อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถ่ิน



JAPAN TRIP DAY 2

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
KEIO PLAZA

JAPAN TRIP DAY 3

ตลาดปลาซึกิจิ
 นําทานเพลิดเพลินกับแหลงรวมอาหารท่ี
หลากหลาย ท้ัง อาหารคาว อาหารสด ผลไม
ของหวาน และเครื่องดื่มไปที่น่ีรับรองวาฟน

เจดียชุเรโตะ
  นําทานชม เจดียแดง 5 ช้ัน เจดียช่ือดังบน
ยอดเขาในสวนอะระคุระเซ็นเง็นซ่ึงหันหนาไป
ทางภูเขาไฟฟูจิ ดานบนเม่ือขึ้นไปแลวจะ
ทําใหเห็นทัศนียภาพไดแบบ360 องศา

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม



Oishi Park 
 นําทานชมความงามของหน่ึงในจุดชมวิวยอด
ฮิตของภูเขาไฟฟูจิ เราสามารถเพลิดเพลินกับ
ถนนดอกไมยาวถึง 350 เมตร เเละทะเลสาบ
ใกล ท่ีเห็นวิวสวยจนใจฟู

Oshino Hakkai
 นําทานชมหมูบานน้ําใส ที่น่ีมีความสวยงาม
ในระดับท่ีวาไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปน
มรดกทางธรรมชาติ และยังมีความเช่ือของคน
ญ่ีปุนวาหากไดดื่มน้ําทั้ง 8 บอของท่ีนี่ จะ
มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

JAPAN TRIP DAY 3

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
 นําทานชม ความงามของธรรมชาติโดย
ทะเลสาบแหงนี้จะอยูบริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาท่ีใหญที่สุดในประเทศญ่ีปุน และยังเปน
ศูนยกลางของพื้นท่ีฟูจิโกะโกะอีกดวย 

กลางวัน  อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถิ่น

https://www.talonjapan.com/oishi-park/
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://matcha-jp.com/jp/3182
https://matcha-jp.com/jp/3182


ถนนนิวาเตะ
  นําทานสัมผัสบรรยากาสแบบคนทองที่
ถนนที่เปนตรอกคนเดินเล็กๆ ยาวประมาณ
300 เมตร 

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

JAPAN TRIP DAY 3

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
HOTEL KANEYAMAEN 

JAPAN TRIP DAY 4

ปราสาทมัตสึโมโตะ 
 สักษณของเมืองที่ไมวาใครที่ไปมัตสึโมโตตอง
แวะมาเยือนใหได เปนปราสาทที่ไดรับยกยอง
ใหเปนสมบัติของชาติ เปนปราสาททีมี 5 ช้ัน
ท่ีเกาแกที่สุดในญี่ปุน 

กลางวัน  อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถิ่น



ซันมาจิ ซูจิ
 นําทานชมยานเมืองเกาสมัยเอโดะบานไม
โบราณโทนสีน้ําตาลดํา เรียงรายไปตามทาง
เดิน มีคูน้ําอยูรอบเมือง ตนไมรมรื่นอยูเปนระ
ยะๆ และยังมีรานคาของพื้นเมืองใหชอปปง
เพลินๆ

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Mercure Hida Takayama 

JAPAN TRIP DAY 4

ค่ํา อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถ่ิน

https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/


JAPAN TRIP DAY 5

ชิราคาวาโกะ
นําทานชมเมืองเมืองมรดกโลกของ
ญ่ีปุน มีหมูบานมรดกโลกอันเกาแก
สัมผัสบรรยากาศด้ังเดิมสุดคลาสสิค 

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นาโกยา
นําทานชมเมืองที่ข้ึนช่ือวาเปนแหลง
อุตสาหกรรม ศูนยกลางการทองเท่ียว
ของภูมิภาคชูบุ

ศาลเจาโอสึ คันโนน 
นําทานไปนมัสการ ขอพรเจาแมกวนอิม
เพื่อรับความเฮงยอนหลังตรุษจีน เพิ่ม
ศิริมงคล รับโชคลาภ ปงๆ

กลางวัน  อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถ่ิน

https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
http://travel.trueid.net/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://matcha-jp.com/th/chubucentrair


JAPAN TRIP DAY 5

ค่ํา อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถ่ิน

ซากาเอะ
ยานทองเท่ียวและแหลงชอปปงสําคัญ
ของนาโกยา มีแลนดมารคท่ีสําคัญของ
เมือง ไดแก หอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอร
และโอเอซิส 21 นอกจากน้ันแลว ยังมี
รานขายสินคาแฟช่ันแบรนดเนม ราน
อาหาร รวมถึงรานขายสินคาลดราคา
ยอดนิยม

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Hilton Nagoya 



JAPAN TRIP DAY 6

เกียวโต 
นําทานชมนครเกียวโต เปนเมืองหลัก
ของจังหวัดเกียวโต และเปนอดีตเมือง
หลวงของประเทศญ่ีปุน ซึ่งจัดวาเปน
ศูนยกลางของเกาะฮนชู

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถิ่น

วัดคิโยะมิซุ 
นําทานชม วัดน้ําใส สถาปตยกรรม
โบราณท่ีงดงามจนยูเนสโกไดบันทึกให
วัดแหงน้ีข้ึนเปนมรดกโลก มีนํ้าท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติจากนํ้าตกโอโตว จนได
เปนฉายาวาวัดน้ําใส

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
นําทานขอพรเทพเจาจ้ิงจอกอินาริเพ่ือ
ความสิริมงคล และยังไดถายรูปกับประตู
โทริอิ ที่เรียงตัวกันขางหลังศาลเจา
จํานวนหลายหม่ืน

https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/


JAPAN TRIP DAY 6

โดทงโบริ
นําทานชอปปงกับยานโดทงโบริ ที่มี
สินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ
และของกินที่เด็ดไมแพยานไหน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Swissôtel Nankai Osaka

 

ยานชินไซบะชิ
นําทานชอปปงกับยานชินไซบะชิ ท่ีมี
รานจากแบรนดระดับโลก รานเครื่อง
สําอาง รานขายยา รานปลอดภาษี
(Duty Free) และอีกมากมายใหทานได
เลือกสรร

https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/


JAPAN TRIP DAY 7

11.00 น.  นําทุกทานเดินทางทาอากาศนานาชาติคันไซเดินทางสูสทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน TG623
15.45 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับถึงประเทศไทยโดย
สวัสดิภาพ

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม



 เท่ียวกับคนรูใจตองไปกับคนรูจริง Bacontrip
พาเท่ียวทุกประเทศในงบท่ีคุณวางแผนได

Japan
Dubai

Switzerland

Turkey


