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Daiwa Roynet Hotel Osaka  
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           ออกเดินทางสูญ่ีปุน เมืองแหงประวัติศาสตรท่ีนาคนหา
สัมผัสกับบรรยากาศยอนยุคของญ่ีปุน วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม
พรอมออกเดินทางไปกับไกดมืออาชีพและมากประสบการณ ดูแล
แบบจัดเต็มใหทุกทาน อ่ิม ฟน ไปพรอมๆกัน 
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JAPAN TRIPJAPAN TRIP
  

7วัน5คืน
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www.bacontrip.com

m.me/bacontrip

Travel will healing anything like a bacon

http://www.bacontrip.com/?fbclid=IwAR0bKKU7kFKWKkE3YradYsPU2cgFtvw03FgR-7kqad7N5DetqB8pobsFW8k


JAPAN TRIP 
 

วันท่ี สถานท่ีทองเท่ียว  โรงแรม

DAY 1 พบกับทีมงานเบคอนทริปที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

DAY 2
 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว - วัดอา

ซากุซะ - ชินจุกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - เจดียชุเรโตะ 
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

 Fuji view hotel

DAY 3
 
 

 
Mercure Hida

Takayama

DAY 4
ตลาดเชาทาคายามา - ซันมาจิ ซูจิ - ชิราคาวาโกะ

นาโกยา - ศาลเจาโอสึ คันโนน  
Sakae Shopping

 
Dormy Inn Premium

Nagoya Sakae

DAY 5
เกียวโต -  Kimono Rental - วัดคิงกะกุจิ
วัดคิโยะมิซุ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - โดทงโบริ

 
Daiwa Roynet Hotel

Osaka 
 Higashi Temma

DAY 6 Universal Studios  
Daiwa Roynet Hotel

Osaka 
 Higashi Temma

DAY 7
ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ
  

เชา เย็นกลางวัน
อาหาร

ฟูจิเทนสกีรีสอรท -  ปราสาทมัตสึโมโตะ 
ถนนนาวาเตะ - ทาคะยามา

https://www.tripadvisor.com/Attractions-g14134968-Activities-c26-t143-Sakae_Naka_Nagoya_Aichi_Prefecture_Tokai_Chubu.html
https://www.klook.com/th/activity/21903-vasara-kimono-rental-kyoto/
https://www.klook.com/th/activity/21903-vasara-kimono-rental-kyoto/
https://www.talonjapan.com/kiyomizu-dera/
https://www.alpico.co.jp/th/travelog/post/an-introduction-to-hakuba-valley-japans-ultimate-winter-wonderland/
https://visitmatsumoto.com/th/spot/nawate-street/


JAPAN TRIP DAY 1

20.00 น.  พบกับทีมงานเบคอนทริป เรียนเชิญทุกทานท่ีจุดนัดหมาย 
ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาท่ี 2 เคานเตอร C
23.55 น.  ออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะ เท่ียวบิน TG642
07.40 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนาริตะ

วัดอาซากุซะ
 นําทานสักการะ ขอพรองคเทพ ที่วัดอาซากุ
ซะ วัดทางศาสนาพุทธที่เกาแกท่ีสุดใน
ภูมิภาคคันโต จุดเดนของวัดอาซากุสะคือ
โคมแดง ขนาดมหึมาท่ีตั้งอยูบริเวณประตูคา
มินาริมง



ชินจูกุ
 นําทานเขาเขตศูนยกลางดานการปกครอง
ดานการทองเที่ยว และดานวัฒนธรรมของกรุง
โตเกียว  แหลงชอปมากมายใหเลือกสรร และ
สตรีทฟูดที่ใครไดลองก็ตองตาลุกวาว

JAPAN TRIP DAY 2

ภูเขาไฟฟูจิ
 นําทานชม แลนดมารคสําคัญของประเทศ
ญ่ีปุนท่ีไมมาถือวามาไมถึง นอกจากน้ีภูเขาไฟ
ฟูจิยังเปนภูเขาไฟอันศักดิ์สิทธ์ิและจุดเริ่มตน
ของแรงบันดาลใจ ในการสรางสรรคงาน
ศิลปะตางๆ

เจดียชุเรโตะ
 นําทานชม เจดียแดง 5 ช้ัน เจดียช่ือดังบน
ยอดเขาในสวนอะระคุระเซ็นเง็นซึ่งหันหนาไป
ทางภูเขาไฟฟูจิ ดานบนเม่ือข้ึนไปแลวจะ
ทําใหเห็นทัศนียภาพไดแบบ360 องศา



ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
 นําทานชม ความงามของธรรมชาติโดย
ทะเลสาบแหงน้ีจะอยูบริเวณเชิงภูเขาไฟ
ฟูจิ ภูเขาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศญ่ีปุน
และยังเปนศูนยกลางของพ้ืนท่ีฟูจิโกะโกะ
อีกดวย 

JAPAN TRIP DAY 2

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Fuji view hotel  

https://matcha-jp.com/jp/3182
https://matcha-jp.com/jp/3182


 ปราสาทมัตสึโมโตะ  
 สักษณของเมืองท่ีไมวาใครที่ไปมัตสึโมโตตอง
แวะมาเยือนใหได เปนปราสาทที่ไดรับยกยอง
ใหเปนสมบัติของชาติ  เปนปราสาททีมี 5 ช้ัน
ท่ีเกาแกที่สุดในญ่ีปุน 

ฟูจิเทนสกีรีสอรท
 นําทานไปพบความสนุก ท่ีสกีรีสอรตทาง
ตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เปนทําเลที่เยี่ยม
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเปนฉากหลังและ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะอยูเบื้องลาง

JAPAN TRIP DAY 3

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

ถนนคนเดินนาวาเตะ
 นําทานสัมผัสบรรยากาสแบบคนทองท่ี ถนน
ท่ีเปนตรอกคนเดินเล็กๆ ยาวประมาณ 300
เมตร  

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


ทาคะยามา
 นําทานชม แหลงทองเท่ียวยอดฮิตท่ีมี
บานเรือนแบบญ่ีปุนโบราณสมัยเอโดะ ท่ี
ชาวบานยังคงรักษาไวใหไดเห็น
สถาปตยกรรมและอารยธรรมโบราณท่ี
ชวนหลงไหล

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Mercure Hida Takayama 

JAPAN TRIP DAY 3

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


JAPAN TRIP DAY 4

ตลาดเชาทาคายามา 
นําทานใชเวลาอิสระชอปปงที่ตลาดเชา
ทาคายามาที่อยูเลียบแมน้ํามิกาวะ เปน
ตลาดเกาแกตั้งแตสมัยเอโดะ มีสินคา
ขายหลากหลายอาหารสด อาหาร
พรอมทาน และพวกของที่ระลึกซึ่งเปน
ของพื้นเมืองจําหนายอีกดวย

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

ซันมาชิซูจิ
นําทานชมยานเมืองเกาสมัยเอโดะบาน
ไมโบราณโทนสีน้ําตาลดํา เรียงรายไป
ตามทางเดิน มีคูน้ําอยูรอบเมือง ตนไม
รมรื่นอยูเปนระยะๆ และยังมีรานคาของ
พื้นเมืองใหชอปปงเพลินๆ

ชิราคาวาโกะ
นําทานชมเมืองเมืองมรดกโลกของญ่ีปุน
มีหมูบานมรดกโลกอันเกาแก สัมผัส
บรรยากาศด้ังเดิมสุดคลาสสิค 

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/
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


JAPAN TRIP DAY 4

นาโกยา
นําทานชมเมืองที่ข้ึนช่ือวาเปนแหลง
อุตสาหกรรม ศูนยกลางการทองเที่ยว
ของภูมิภาคชูบุ

ศาลเจาโอสึ คันโนน 
นําทานไปนมัสการ ขอพรเจาแมกวนอิม
เพ่ือรับความเฮงยอนหลังตรุษจีน เพิ่ม
ศิริมงคล รับโชคลาภ ปงๆ

Sakae Shopping
นําทานชอปปงกอนกลับท่ีศูนยรวม
แบรนดเนมแหงนาโกยา 

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


JAPAN TRIP DAY 4

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Dormy Inn Premium 

Nagoya Sakae

JAPAN TRIP DAY 5

เกียวโต 
นําทานชมนครเกียวโต เปนเมืองหลัก
ของจังหวัดเกียวโต และเปนอดีตเมือง
หลวงของประเทศญ่ีปุน ซึ่งจัดวาเปน
ศูนยกลางของเกาะฮนชู

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

Kimono Rental
นําทานไปเชาชุดกิโมโน เพ่ือเก็บภาพ
ความประทับใจในทริปน้ี แบบจุใจ

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/


วัดคิงคะคุจิ
นําทานสักการะส่ิงศักสิทธิ์ ณ วัดพุทธ
นิกายเซน จุดเดนของวัดคิงคะคุจิ คือ
อาคารสีทองที่ต้ังอยูริมบอน้ําและสวน
แบบญ่ีปุน ทานอาจจะคุนเคยจากการตู
อิคอิวซังที่ใชปราสาทแหงน้ีเปนฉาก
ปราสาทของโชกุนในเรื่อง

JAPAN TRIP DAY 5

วัดคิโยะมิซ ุ
นําทานชม วัดน้ําใส สถาปตยกรรม
โบราณที่งดงามจนยูเนสโกไดบันทึกให
วัดแหงน้ีขึ้นเปนมรดกโลก มีน้ําที่เกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติจากน้ําตกโอโตว จนได
เปนฉายาวาวัดน้ําใส

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
นําทานขอพรเทพเจาจิ้งจอกอินาริเพื่อ
ความสิริมงคล และยังไดถายรูปกับประตู
โทริอิ ท่ีเรียงตัวกันขางหลังศาลเจา
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/


JAPAN TRIP DAY 5

โดทงโบริ
นําทานชอปปงกับยานโดทงโบริ ท่ีมี
สินคาหลากหลายใหทานไดเลือกซื้อ
และของกินท่ีเด็ดไมแพยานไหน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Daiwa Roynet Hotel 

Osaka Higashi Temma
 

JAPAN TRIP DAY 6

Universal Studios 
ใหเวลาอิสระแกทานไดดื่มดําความสนุก เหมือนไดยอนวัยเด็กและใชเวลาครอบครัว

ในดินแดนแหงเทพแหงสวนสนุกและเพลิดเพลินกับตัวการตูนในวัยเด็กมากมาย

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/


นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
Daiwa Roynet Hotel 

Osaka Higashi Temma
 

JAPAN TRIP DAY 6

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


