
Yutorelo Nikko
Active Resort Zao 
Hotel Keihan Sendai
Yunohara
Daiwa Roynet Hotel Tokyo
Kyobashi

โรงแรม ระดับ 4 ดาว

 

ออกเดินทางสูญ่ีปุน เมืองแหงประวัติศาสตรท่ีนาคนหา สัมผัสกับ
บรรยากาศยอนยุคของญ่ีปุน วัฒนธรรมประเพณีท่ีงดงาม พรอม
ออกเดินทางไปกับไกดมืออาชีพและมากประสบการณ ดูแลแบบ
จัดเต็มใหทุกทาน 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 

 ศาลเจานิกโกโทโช - ทะเลสาบชูเซนจิ 
 น้ําตกเคโงน - คินุกาวาออนเซน

 Nikko Kanaya Hotel 

DAY 3
 
 

 Active Resort Zao

DAY 4
ศูนยหัตถกรรมอากิอุ  - ลองเรืออาวมัตสึชิมา  -

เซ็นได   - NAPS Sendai - ถนนคลิสโรด
 Hotel Keihan Sendai

DAY 5 กินซัง - กินซัง ออนเซ็น  Yunohara

DAY 6
ลองเรือผานหุบเขาเกบิเคะ - สถานีรถไฟอิชิโนเซก ิ

น่ังรถไฟชินกังเซ็นกลับโตเกียว - ชินจูกุ
 

Daiwa Roynet Hotel
Tokyo Kyobashi

DAY 7
วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล 

 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ 
  

เชา เย็นกลางวัน

อาหาร

ชาโอะ - หมูบานจ้ิงจอกซาโอะ 
กระเชาจิโร - ชาโอะ ออนเซ็น สกี รีสอรท

 

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 1

22.00 น.  พบกับทีมงานเบคอนทริป เรียนเชิญทุกทานท่ีจุดนัดหมาย 
ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 10
02.40 น.  ออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะ เท่ียวบิน XJ602
10.45 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนาริตะ

ศาลเจานิกโกโทโช 
 นําทานชม  ศาลเจาท่ีเปน 1 ในมรดกโลกข้ึน
ช่ือของญ่ีปุนที่โดงดังท่ีสุดในบรรดาศาลเจา
ทั้งหมด จุดเดนอยูที่สถาปตยกรรมท่ีไดรับการ
ลงรัก ทาสี และงานแกะสลักตกแตงเสา ท่ี
งดงามจนพลาดไมได



ทะเลสาบชูเซนจ ิ
 นําทานไปสูดอากาศบริสุทธ์ิ และลองเรือรอบ
ทะเลสาบ พรอมชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ภูเขาและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

 น้ําตกเคโงน
 น้ําตกเคงอนเปนน้ําตกหลายช้ันท่ีสวยงาม
และสวยงาม ตั้งอยูในเมืองนิกโก ประเทศ
ญ่ีปุน ดวยความสูง 97 เมตร (318 ฟุต) เปน
น้ําตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดนิกโกและเปนหน่ึงใน
น้ําตกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศญี่ปุน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Nikko Kanaya Hotel 

JAPAN TRIP DAY 2



JAPAN TRIP DAY 3

เมืองซาโอะ
เมืองท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือของจังหวัดมิ
ยางิ เปนท่ีรูจักกันดีในเรื่องน้ําพุรอน
และภูเขาที่อยูรายรอบ

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานจิ้งจอกซาโอะ
เขตรักษาพันธุสัตวที่ตั้งอยูในจังหวัดมิ
ยางิของญ่ีปุน หมูบานแหงน้ีเปนท่ีอยูของ
สุนัขจิ้งจอกกวา 100 ตัว และเปนสถาน
ท่ีทองเท่ียวยอดนิยมสําหรับคนทุกวัย 

กระเชาลอยฟาซาโอะ
กระเชาลอยฟาที่ยาวที่สุดและสูงที่สุดใน
ภูมิภาคโทโฮคุรเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพที่สวยงามของเขตอนุรักษ
ธรรมชาติในบริเวณใกลเคียงและทิวทัศน
หิมะในฤดูหนาวท่ีสวยงาม



JAPAN TRIP DAY 3

ซาโอะ ออนเซ็น สกี รีสอรท
สถานที่เลนกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง
เปนท่ีรูจักจากสัตวประหลาดหิมะ ตนไม
ท่ีปกคลุมดวยหิมะ มีกิจกรรมหลาก
หลาย เชน สกี สโนวบอรด เล่ือนหิมะ

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Active Resorts
 Miyagi Zao



JAPAN TRIP DAY 4

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

ศูนยหัตถรรมอากิอุ
ศูนยจัดแสดงงานฝมือท่ีตั้งอยูในเมือง
เซนได ประเทศญ่ีปุน สัมผัสกับงานฝมือ
แบบด้ังเดิมของญ่ีปุนที่สืบทอดกันมาจาก
รุนสูรุน 

ลองเรืออาวมัตสึชิมา 
ลองเรือในอาวมัตสึชิมะเปนประสบการณที่
ไมควรพลาด เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่
สวยงามของอาว กับหมูเกาะนับรอยที่
ปกคลุมไปดวยตนไมนานาพันธ

เซ็นได
เมืองเซ็นไดเปนเมืองที่ใหญที่สุดใน
ภูมิภาคโทโฮคุของญ่ีปุน มีประวัติศาสตร
อันยาวนานในฐานะเมืองปราสาทที่
สําคัญที่สุดแหงหน่ึงในสมัยเอโดะ 



นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Hotel Keihan Sendai 

JAPAN TRIP DAY 4

NAPS
อิสระช็อปปงอุปกรณสําหรับรถ
มอเตอรไซค ณ ราน NAPS

ถนนคลิสโรด
ยานการคาท่ีคึกคักต้ังอยูในใจกลางเมือง
เปนท่ีตั้งของธุรกิจหลากหลาย ท้ังราน
อาหาร รานคา และสถานบันเทิง 



นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Yunohara Ryoukan 

JAPAN TRIP DAY 5

กินซังออนเซ็น
จุดหมายปลายทางยอดนิยมมานานหลายศตวรรษ และเปนท่ีรูจักจากถนนท่ีงดงาม
สถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม และบอน้ําพุรอนกลางแจง ผูเยี่ยมชมสามารถเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมที่หลากหลาย

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม



JAPAN TRIP DAY 6

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือหุบเขาเกบิเคะ
ลองเรือไปตามแมนํ้า ช่ืนชมความงาม
ของหนาผาสูงตระหงาน นํ้าตกที่ลดหล่ัน
เปนช้ันๆ และน้ําที่ใสสะอาด

สถานีรถไฟอิชิโนเซคิ 
สถานีรถไฟในจังหวัดอิวาเตะ ประเทศ
ญ่ีปุน จุดจอดหลักในสาย Tohoku
Shinkansen ซึ่งใหบริการความเร็วสูง
ตรงไปยังโตเกียว

โตเกียว
โตเกียวเปนเมืองหลวงของญ่ีปุนและเปน
หน่ึงในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก  
มีประชากรกวา 13 ลานคนและเปน
ศูนยกลางของวัฒนธรรม การเงิน และ
เทคโนโลยี  



JAPAN TRIP DAY 6

JAPAN TRIP DAY 7

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Daiwa Roynet Hotel 

Tokyo Kyobashi

วัดนาริตะซัง 
เปนวัดพุทธนิกายชิงน ท่ีโดดเดนตั้งอยู
ใจกลางเมืองนาริตะในจังหวัด ชิบะ
ประเทศญี่ปุน มีประวัติศาสตรอัน
ยาวนานยอนหลังไปถึงป ค.ศ. 940

Aeon Mall Narita 
แหลงชอปปงและพักผอนที่ทันสมัยต้ัง
อยูในนาริตะ ประเทศญ่ีปุน หางสรรพ
สินคามีรานคา รานอาหาร และสถาน
บันเทิงมากมาย 



JAPAN TRIP DAY 7

14.25 น.  นําทุกทานเดินทางทาอากาศยานนาริตะ เดินทางสูทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน XJ603
19.25 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับถึงประเทศไทยโดย
สวัสดิภาพ



 เท่ียวกับคนรูใจตองไปกับคนรูจริง Bacontrip
พาเท่ียวทุกประเทศในงบท่ีคุณวางแผนได

Japan
Dubai

Switzerland

Turkey


