


Before you go
 นี่คือรายชื่อที่พักแนะนําในราคาสบายกระเปา ซึ่งตั้งอยูในยานชิบูยาและยานชินจูกุ คุณจึง

สามารถเดินทางไปยังที่พักเหลานี้ไดอยางสะดวกสบาย!

งบประมาณ โรงแรม 

ไมเกิน 1,900 บาทตอคืน (โดย
ประมาณ) 

● Do-C Ebisu
● Imano Tokyo Hostel

ไมเกิน 4,900 บาทตอคืน (โดย
ประมาณ) 

● APA Hotel Shinjuku Kabukicho Tower
● Citadines Central Shinjuku Tokyo
● Dormy inn Premium Shibuya Jingumae
● Shibuya Tobu Hotel Tokyo

ไมเกิน 9,400 บาทตอคืน (โดย
ประมาณ) 

● Hilton Hotel Tokyo
● Trunk Hotel

ไอเทม สถานที่

อุปกรณ 4G WiFi สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) เทอรมินอล 1: 
เคานเตอร QL Liner, ชั้น 1, เคานเตอรผูโดยสารขาเขา บริเวณ
ล็อบบี้ผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศ โซน North Wing
เวลาทําการ: 06.30 น. จนเที่ยวบินสุดทายของวันเดินทางมาถึง

สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) เทอรมินอล 2:
เคานเตอร QL Liner, ชั้น 1, เคานเตอรผูโดยสารขาเขา บริเวณ
ล็อบบี้ผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศ 
เวลาทําการ: 06.30 น. จนเที่ยวบินสุดทายของวันเดินทางมาถึง

สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) เทอรมินอลเที่ยวบินระหวาง
ประเทศ: เคานเตอร NINJA WIFI, ชั้น 2, สถาน ีHaneda 
Airport International Terminal ของรถไฟสาย Keikyu 
เวลาทําการ: 06.30-23.45 น.
เคานเตอร JAL ABC, ชั้น 3, อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 
สนามบินฮาเนดะ
เวลาทําการ: 23.45-06.30 น.

รถไฟ Tokyo Skyliner สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) เทอรมินอล 1: เคานเตอร 
HIS, ชั้น 1, ล็อบบี้ผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศ โซน South 
Wing
เวลาทําการ: 08.30-22:00 น.

กอนเดินทางไปสนามบิน โปรดอยาลืมไปนับไอเทมจําเปนเหลานี้

https://www.klook.com/th/activity/3825-wifi-device-japan-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=3825_EN
https://www.klook.com/th/activity/1410-skyliner-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1410_EN


ไอเทม สถานที่ 

รถไฟ Tokyo Skyliner สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) เทอรมินอล 2: เคานเตอร 
HIS, ชั้น 1, ล็อบบี้ผูโดยสารขาเขาระหวางประเทศ โซน Central 
Building
เวลาทําการ: 08.30-22.00 น.

สนามบินฮาเนดะ (HND) เทอรมินอลเที่ยวบินระหวางประเทศ: 
เคานเตอร HIS, ชั้น 2, ทางขวามือของทางออกล็อบบี้ผูโดยสาร
ขาเขา
เวลาทําการ: 08.30-22.00 น.

บัตรโดยสารรถไฟ Tokyo Subway 
(24, 36 หรือ 72 ชั่วโมง)

บัตร JR Pass สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) เทอรมินอล 1: 
● ศูนยบริการนักทองเที่ยว JR EAST, ชั้น B1

เวลาทําการ: 08.15-19.00 น.
● สํานักงานจําหนายบัตรโดยสารรถไฟ JR 

(Midori-no-Madoguchi)
เวลาทําการ: 06.30-08.15 น., 19.00-21.45 น.

สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) เทอรมินอล 2- 3:
● ศูนยบริการนักทองเที่ยว JR EAST, ชั้น B1

เวลาทําการ: 08.15-20.00 น.
● สํานักงานจําหนายบัตรโดยสารรถไฟ JR 

(Midori-no-Madoguchi)
เวลาทําการ: 06.30-08.15 น., 20.00-21.45 น.

สนามบินฮาเนดะ (HND) เทอรมินอลเที่ยวบินระหวางประเทศ: 
● ศูนยบริการนักทองเที่ยว JR EAST, ชั้น 2 บริเวณเครื่อง

ตรวจบัตรโดยสารของรถไฟ Tokyo Monorail / ล็อบบี้
ผูโดยสารขาเขา
เวลาทําการ: 06.45-18.30 น.

https://www.klook.com/th/activity/1410-skyliner-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1410_EN
https://www.klook.com/th/activity/1552-subway-ticket-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1552_EN
https://www.klook.com/th/activity/1552-subway-ticket-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1552_EN
https://www.klook.com/th/activity/1420-7-day-whole-japan-rail-pass-jr-pass/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1420_EN


เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางถึงโตเกียว รับสิ่งของที่จําเปนตอการทองเที่ยวครั้งนี้ที่สนาม
บิน

เดินทางถึง โรงแรม เช็คอินและพักผอน นั่งรถไฟ Tokyo Skyliner แลวเปลี่ยน
ไปใชขนสงมวลชนอื่น ๆ  หรือโดยสาร
รถสวนตัวในสนามบิน

1330-1400 เดินทางไปยัง สวนสาธารณะแหงชาติชินจูกุเกียวเอ็น (Shinjuku 
Gyoen National Garden)

ใชเวลาเดินไปยังสวนสาธารณะประมาณ 
5 - 10 นาที โดยสามารถเลือกลงรถไฟ
ไดหลายสถานี และใชทางออกของ
สถานีรถไฟไดหลายทางออก

1400-1530 เดินเลนและพักผอนที่ สวนสาธารณะแหงชาติชินจูกุเกียวเอ็น
พรอมปกนิกและรับประทานอาหารกลางวันภายในสวน

1530-1545 เดินทางไปยังศูนยการคา LUMINE ใชเวลาเดินประมาณ 10-15 นาที จาก
สวนสาธารณะแหงชาติชินจูกุเกียวเอ็น   
(ประตู Shinjuku) ไปยังศูนยการคา 
LUMINE

1545-1745 ชอปปงใหจุใจที่อาคารใดก็ไดจากอาคารทั้ง 4 ของศูนยการคา 
LUMINE พรอมไปอิ่มอรอยที่รานอาหารมากมายในศูนยการคา

1745-1815 เดินทางไปยัง จุดชมวิวเมืองโตเกียว รปปงหงิฮิลล (Roppongi 
Hills Tokyo City View)

เดินประมาณ 5 นาทีจากสถาน ี
Shinjuku แลวนั่งรถไฟสาย Oedo ไป
ยังสถานี Roppongi เดินออกจากทาง
ออกที่ 3 แลวเดินตอประมาณ 5-10 นาที
ไปตึกรปปงหงิฮิลล โมริทาวเวอร

1815-1930 เพลิดเพลินไปกับทิวทัศนของเมืองในยามเย็นจากจุดชมวิวเมือง
โตเกียว รปปงหงิฮิลล

1930-1940 เดินทางไปยัง ราน Gonpachi Nishiazabu เดิน 10 นาทีจากตึกโมริทาวเวอรไปยัง
ราน Gonpachi Nishiazabu

1940-2045 รับประทานอาหารเย็นที่ ราน Gonpachi Nishiazabu ซึ่งเปน
รานอาหารชื่อดังที่ไดมอบแรงบันดาลใจใหแกฉากตอสูใน
ภาพยนตรเรื่อง Kill Bill อันเปนฉากที่ทุกคนตางจดจําได

2045-2100 เดินทางไปยัง ราน Dining Bar พรอมการแสดงมายากล เดินจากราน Gonpachi ไปยังราน 
Dining Bar ประมาณ 15 นาที

2100-2245 เดินทางประมาณ 15 นาทีจะถึง ราน Dining Bar ซึ่งควรไปถึง
กอนเวลา 21.15 น. เพื่อชมการแสดงมายากลและเพลิดเพลินไปกับ
ของหวานและเครื่องดื่มไมอั้น

เดินทางกลับ โรงแรม เดินประมาณ 3 นาทีไปยังสถานี 
Roppongi และเดินทางกลับโรงแรม

DAY 1 OVERVIEW



วิธีการเดินทาง:
สวนสาธารณะแหงชาติชินจูกุเกียวเอ็นมีประตูทางเขาทั้งหมด 3 ทาง: Shinjuku, Okido และ Sendagaya

● ประตู Shinjuku ใชเวลาเดินจากทางออก New South ของสถานี JR Shinjuku ประมาณ 15 นาที 
หรือ ใชเวลาเดินจากสถาน ีShinjuku-gyoemmae สาย Marunouchi ราว 5 นาที

● ประตู Okido ใชเวลาเดินจากสถาน ีShinjuku-gyoemmae สาย Marunouchi ประมาณ 5 นาที 
● ประตู Sendagaya ใชเวลาเดินจากสถาน ีJR Sendagaya สาย Chuo/Sobu Line ราว 5 นาที

1330-1530: เพลิดเพลินไปกับอากาศ
อันแสนบริสุทธิ์ที่ สวนสาธารณะแหงชาติ
ชินจูกุเกียวเอ็น

ชินจูกุเกียวเอ็นนั้น เปนที่ตั้งของสวนที่มีความแตก
ตางกันไปถึง 3 สวนหลักดวยกัน โดยสวนญี่ปุนถือ
เปนสวนที่มีความเกาแกมากที่สุด ซึ่งคุณยังสามารถ
เที่ยวชมคิว โคริวโอะ เต (ตําหนักไตหวัน) ภายใน
สวนไดอีกดวย 

ถาหากคุณเดินทางบนเครื่องบินมาหลายชั่วโมง 
สวนแหงนี้คือสถานที่ที่เหมาะแกการมายืดเสนยืด
สายเปนที่สุด กอนมาที่สวนอยาลืมแวะรานสะดวก
ซื้อตามทาง แลวซื้อขาวปนญี่ปนสักกอนมาปกนิก
แบบญี่ปุนใตตนไมอันเขียวชอุมภายในสวนแหงนี้!
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DAY 1 | Shinjuku

คาเขาชม: 200 เยน
ที่อยู: 11 Naitomachi, Shinjuku, Tokyo 160-0014
เวลาทําการ: วันอังคาร-อาทิตย เวลา 09.00-16.30 น. (เขาชมไดกอนเวลา 16.00 น.)

โปรดทราบ: แมสวนสาธารณะแหงชาติชินจูกุเกียวเอ็นจะปดในวันจันทร แตจะเปดทําการทุกวันในชวงฤดูซากุระบาน (ปลายเดือนมีนาคมถึง
ปลายเดือนเมษายน) เชนเดียวกับเทศกาลชมดอกเบญจมาศประเทศญี่ปุน (เริ่มชวงกลางเดือนพฤศจิกายน) โดยสวนจะปดทําการในชวง
เทศกาลปใหม คือในชวงวันที่ 29 ธันวาคม-3 มกราคม ของทุกป



วิธีการเดินทาง:
คุณสามารถเดินทางมาศูนยการคา LUMINE ไดดวย
การเดินจากสวนสาธารณะแหงชาติชินจูกุเกียวเอ็น 
(ประตูทางออก Shinjuku) 

1545-1745: ซื้อของที่คุณอยากไดใน
เมืองโตเกียวใหจุใจที่ศูนยการคา 
LUMINE

ศูนยการคา LUMINE ประกอบดวยอาคารกวา 4 
หลัง ไดแก Lumine 1, Lumine 2, Lumine Est 
และ Lumine 0 ซึ่งคุณสามารถชอปปงไดอยาง
จุใจ! โดย Lumine Est ถือเปนอาคารที่ใหญที่สุด
ของศูนยการคา ประกอบไปดวยรานคากวา 300 
ราน บนพื้นที่กวา 10 ชั้น นอกจากนี้อาคาร
ศูนยการคาทั้ง 4 หลังยังไดรับการออกแบบใหเชื่อม
ตอกับสถานี Shinjuku อีกดวย
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DAY 1 | Shinjuku

ที่อยู: 5-24-2 Sendagaya, Shibuya 151-8580, Tokyo 
Prefecture
เวลาทําการ: วันธรรมดา 11.00-21.30 น. | วันหยุดสุดสัปดาหและ
วันหยุดนักขัตฤกษ 10.30-21.30 น.
โปรดทราบ: เวลาเปดทําการของแตละรานอาจแตกตางกันไป

วิธีการเดินทาง:
จากศูนยการคา LUMINE ใชเวลาเดินไปสถานี JR Shinjuku 
ประมาณ 1-5 นาที แลวลงรถที่สถานี Roppongi จากนั้นจึงออก
จากทางออกที่ 3 แลวเดินเปนเวลา 5-10 นาทีไปยังรปปงหงิฮิลล

1815-1930: เพลิดเพลินไปกับทิวทัศนที่ตึกรปปงหงิ 
ฮิลล โมริ ทาวเวอร

ตึกนี้เปนหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดในเมืองโตเกียวซึ่งมีจุดวิวผนังกระจกที่
จะชวยใหคุณสามารถชมวิวของเมืองใหคุณไดแบบ 360 องศา 
นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวอีกจุดที่ชั้น 54 ซึ่งเปนจุดชั้นดาดฟาใหคุณ
ไดชมวิวเมืองโตเกียวในอีกมุม
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คาเขาชม: 1,800 เยน (จายเพิ่ม 500 เยน หากจะเขาชมจุดชมวิวชั้นดาดฟา)
ที่อยู: 6 Chome-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-0032
เวลาทําการ: วันอาทิตย-วันพฤหัสบดี 10.00-23.00 น. | วันศุกร & วันเสาร 
10.00-01.00 น. (เขาชมไดกอนเวลาปดทําการ 1 ชั่วโมง)

เครดิตรูปภาพ: Flickr

https://flic.kr/p/TTsGaE


วิธีการเดินทาง:
ใชเวลาเดินจากตึกโมริ ทาวเวอรืไปยังราน 
Gonpachi Nishiazabu ประมาณ 10 นาที

1940-2045: รับประทานอาหารที่ราน 
Gonpachi Nishiazabu

รานอาหารแหงนี้เปนที่รูจักกันในฐานะ ‘รานอาหาร 
Kill Bill’ โดยราน Gonpachi นั้นไมไดเปนเพียง
แครานอาหารที่แปลกใหม แตยังเปนจะมอบ
ประสบการณที่แตกตางใหแกคุณอีกดวย

นอกจากนี้ รานอาหารแหงนี้ยังเปนรานอาหารที่
เหลาคนดังอยาง ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช 
ตางแวะมาเยี่ยมเยียน!
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DAY 1 | Shinjuku

ที่อยู: 1 Chome-13-11 Nishiazabu, Minato-ku, Tōkyō-to 
106-0031
เวลาทําการ: ทุกวัน เวลา 11.30-03.30 น. (สั่งอาหารไดกอนเวลา 
01.45 น. และสั่งเครื่องดื่มไดกอนเวลา 03.00 น.)

วิธีการเดินทาง:
เดินจากราน Gonpachi Nishiazabu เปนเวลา 10 - 15 นาที

2100-2245: ปดทายคํ่าคืนนี้ดวยการแสดง
มายากลที่ราน Roppongi Dining Bar

หากคุณยังอยากไปสนุกตอและอยากไปสัมผัสประสบการณยาม
คํ่าคืนที่แสนแปลกใหมในโตเกียว อยาลืมแวะไปเพลิดเพลินกับ
เครื่องดื่ม พรอมชมมายากลที่ราน Dining Bar 

มีแพ็กเกจอาหารมากมายใหคุณไดเลือกอิ่มอรอย แตเนื่องจาก
วาคุณจะแวะไปหลังอาหารคํ่า แพ็กเกจเครื่องดื่มไมอั้น 90 นาที
พรอมของหวานดูจะเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด
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ที่อยู: 〒106-0032 Tōkyō-to, Minato-ku, Roppongi, 4 Chome-6-
７MAHOU Dining Bar OSMAND（マホウダイニングバーオズマンド）
เวลาทําการ: ทุกวัน 19.00-23.30 น.

เครดิตรูปภาพ: Flickr

https://flic.kr/p/5EuSVC


เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

0930-1000 เดินทางไปยัง ตลาดปลาสึกิจิ (Tsukiji Fish Market) เดินทางไปยังสถานี Tsukijishijo หรือ 
สถาน ีTsukiji แลวเดินตอประมาณ 5-7 
นาทีไปยังตลาดปลาสึกิจิ

1000-1200 ไปลิ้มลองปลาสด ๆ เปนอาหารเชาที่รานอาหารใน ตลาดปลาสึกิจิ 
พรอมชมวิธีการดําเนินกิจการของตลาดปลาที่ใหญที่สุดในโลก

1200-1215 เดินทางไปยัง สวนฮามะริคิว (Hamarikyu Gardens) เดินจากตลาดปลาสึกิจิไปยังสวนฮามะริ
คิวเปนเวลา 15 นาที

1215-1315 ชมทิวทัศนของเมืองจากระยะไกลที่ สวนฮามะริคิว พรอมเพลิดเพลิน
ไปกับนํ้าชาที่รานนํ้าชา

1315-1345 เดินทางไปยัง สวนตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียล (Imperial 
Palace East Gardens)

เดินไปยังสถานี Hamamatsuchō
ประมาณ 10 นาที แลวนั่งรถไฟสาย 
Keihintohoku ไปยังสถานี Tokyo 
แลวเดินไปยังสวนตะวันออกพระราชวัง
อิมพีเรียลเปนเวลา 10-15 นาที

1345-1445 เดินเที่ยวภายใน สวนตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียล แลว
เพลิดเพลินไปกับความอัศจรรยทางธรรมชาติ

1400-1500 เดินทางไป สถาน ีTokyo เดินไปยังสถานี Tokyo เปนเวลา 10-15 
นาที

1500-1700 เยียมชมสถาปตยกรรมของ สถาน ีTokyo แลวแวะรับประทาน
อาหารกลางวันที่โซนราเมน สตรีท ซึ่งตั้งอยูภายในสถานี

1700 - 1715 เดินทางไปยังยาน อากิฮาบาระ (Akihabara) นั่งรถไฟ JR สาย Yamanote ไปยัง
สถาน ีAkihabara

1715-2100 สํารวจยาน อากิฮาบาระ ซึ่งไดรับสมญานามวาเปน ‘เมือง
อิเล็กทรอนิกส’ ซึ่งนอกจากรานขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแลว คุณ
ยังจะไดเพลิดเพลินไปกับรานขายการตูนและหนังสือการตูน รวมไป
ถึงรานเมดคาเฟและรานอารเคดคาเฟอีกดวย โดยคุณจะไดอิ่มอรอย
ไปกับอาหารเย็นที่รานอาหารกอนเดินทางกลับโรงแรม

เดินทางกลับโรงแรม

DAY 2 OVERVIEW



1000-1100: รับประทานอาหารเชาที่ตลาดปลาที่
มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองโตเกียว 

ตลาดปลาสึกิจินั้นมีชื่อเสียงจากการจัดประมูลปลาทูนาในยามเชา 
และถือเปนตลาดปลาที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย โดยตลาดปลาแหงนี้
แบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ ตลาดดานในและตลาดดานนอก  
ตลาดดานนอกนั้นเปนตลาดที่นักทองเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมและ
เลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ, มีดคุณภาพเยี่ยม และสินคาอื่น ๆ ได

แตหากคุณตองการชมการประมูลปลากันแบบสด ๆ คุณก็สามารถ
เดินทางมาชมไดที่ตลาดดานใน ซึ่งเปนตลาดสําหรับทั้งผูคาและ
ขายสงปลา โดยนักทองเที่ยวสามารถเขาชมตลาดในไดหลังเวลา 10 
โมงเชาซึ่งถือเปนชวงที่เลยชั่วโมงเวลาเรงดวนไปแลว และเพื่อไมให
เปนการรบกวนแกกิจการ หางรานภายในตลาดใน นักทองเที่ยวยัง
จําเปนตองปฏิบัติตามกฎดังตอไปนี้: 

● อยูใหหางจากพื้นที่หวงหาม
● หามกีดขวางการจราจร
● ไมอนุญาตใหนํากระเปาใบใหญหรือกระเปาเดินทางเขามา

ภายในพื้นที่
● ไมอนุญาตใหนําเด็กหรือสัตวเลี้ยงเขามาขางใน
● หามสูบบุหรี่
● โปรดสวมรองเทาที่เหมาะสมกับพื้นที่ (รองเทาบูท,รองเทา

กีฬา ฯลฯ) 
● หามแตะตองอะไรทั้งสิ้น

การเยี่ยมชมตลาดสึกิจิจะไมสมบูรณหากคุณไมไดไปรับประทาน
ซูชิเปนอาหารเชา นอกจากนี้คุณยังสามารถเติมเต็มประสบการณ
ครั้งนี้ไดดวยการไปรวมกิจกรรมเวิรคช็อปทําซูชิที่ตลาดปลาสึกิจิ 
โดยคุณจะตองมายังจุดนัดพบที่สถานีรถบัส Hamamatsucho 
และจะไดรับคําแนะนําตั้งแตเริ่มจนจบกิจกรรม อีกทั้งจะได
เพลิดเพลินไปกับการทําซูชิดวยตัวเอง และสามารถรับประทานซูชิที่
คุณทําเปนอาหารเที่ยงได! 

1

วิธีการเดินทาง: 
เดินจากสถาน ีTsukiji (รถไฟใตกดินสาย Hibiya) ไปยังตลาดปลา
สึกิจิประมาณ 5 นาที

DAY 2 | Tokyo & Akihabara

เครดิตรูปภาพ: Flickr

เครดิตรูปภาพ: Flickr

เครดิตรูปภาพ: Flickr

ที่อยู: 5 Chome-2-1 Tsukiji, Chūō, Tokyo 104-0045
เวลาทําการ: วันจันทร-เสาร ตั้งแต ตี 5 จนถึงชวงบายออน ๆ 

https://flic.kr/p/SXFaxy
https://flic.kr/p/3GYJZD
https://flic.kr/p/DHbXLz


DAY 2 | Tokyo & Akihabara

1215-1315: สัมผัสวิถีแหงเซนที่สวนฮามะริคิว

หลังจากสนุกกับการทองเที่ยวชวงเชาที่ตลาดปลาสึกิจิแลว อยาลืมไป
เที่ยวตอดวยที่สวนฮามะริคิวอันแสนสงบ โดยคุณสามารถเดินเลนและ
เพลิดเพลินไปกับบึงนํ้าเค็มภายในสวน พรอมชมตึกสูงมากมาย
ทามกลางตนไมอันเขียวชอุมของสวนแหงนี้ 

คาเขาชม: 300 เยน
ที่อยู: 1-1 Hamarikyuteien, Chūō, Tokyo 104-0046
เวลาทําการ: ทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. (เขาชมไดกอนเวลา 16.30 น.)

โปรดทราบ: สวนฮามะริคิวจะปดทําการทุกวันที่ 29 ธันวาคม-1 มกราคม ของทุกป 

2

วิธีการเดินทาง: 
เดินจากตลาดสึกิจิไปยังสวนฮามะริคิวเปนเวลา 15 นาที

เครดิตรูปภาพ: Flickr

1345-1445: เที่ยวชมสวนตะวันออกพระราชวัง
อิมพีเรียล
พระราชวังอิมพีเรียลในโตเกียวคือที่ประทับของสมเด็จพระจักพร
รดิญี่ปุน แมตัวพระราชวังจะปดไมใหเขาชม แตนักทองเที่ยวก็ยัง
สามารถเยี่ยมชมสวนตะวันออกของพระราชวังอิมพีเรียล หรือสวนสวน
โกะเกียว ฮิกะช ิเกียวเอ็น ไดฟรี 

โดยจะเปดใหเขาชมภายในพระราชวังไดเฉพาะวันที่ 23 ธันวาคม หรือ 
2 มกราคมของทุกปเทานั้น ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิและพระ
บรมวงศานุวงศอาจเสด็จออกมหาสมาคมในวันดังกลาวอีกดวย!

ที่อยู: 1-1 Chiyoda, Tokyo 100-8111, Japan
เวลาทําการ: วันอังคาร-พฤหัสบดี และวันหยุดสุดสัปดาห เวลา 09.00-16.30 น

3

วิธีการเดินทาง: 
เดินจากสวนฮามะริคิวไปยังสถาน ีHamamatsuchō เปนเวลา 
10 นาที จากนั้นจึงขึ้นรถไฟสาย Keihintohoku ไปยังสถานี 
Tokyo แลวเดินตออีกประมาณ 10-15 นาทีจึงจะถึงพระราชวัง
อิมพีเรียล

เครดิตรูปภาพ: Flickr

https://flic.kr/p/eX3puK
https://flic.kr/p/dwyMg7


วิธีการเดินทาง:
เดินจากสวนตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียลไปยังสถานี Tokyo 
ประมาณ 10-15 นาที 

1500-1700: เยี่ยมชมสถาปตยกรรมของสถานี Tokyo

สถาน ีTokyo นั้นไมไดเพียงแคเปนสถานีที่ใชเปลี่ยนรถโดยสารเทานั้น 
แตยังเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมสําหรับนักทองเที่ยว สืบเนื่องมาจาก
สถาปตยกรรมอันโดดเดนของตัวอาคาร รวมถึงรานคาและรานอาหารนับ 
100 กวาราน 

หลังจากเดินเที่ยวในสวนมาอยางจุใจแลว คุณอาจอยากหาอะไรมา
รับประทานเสียหนอย อยาลืมแวะมาที่โซนราเมน สตรีท ในสถาน ีTokyo 
ที่ซึ่งคุณสามารถเลือกอิ่มอรอยไปกับรานราเมนไดหลายตอหลายราน  

โดยรานราเมนชื่อดังที่คุณจะตองหลงรักก็คือราน Rokurinsha ซึ่งเปน
รานราเมนที่รังสรรคเมนูทสึเคเมนชามรอนใหคุณไดรับประทาน แมคิว
ของรานจะคอนขางยาว แตก็ถือวาคุมคามาก ๆ  

4

ที่อยู: 1 Chome Marunouchi, Chiyoda, Tokyo

DAY 2 | Tokyo & Akihabara

เครดิตรูปภาพ: Flickr

เครดิตรูปภาพ: Flickr

1715-2100: สํารวจยานอากิฮาบาระ ยานชื่อดังที่ไดชื่อ
วาเปน ‘เมืองอิเล็กทรอนิกส’

หากคุณชื่นชอบการตูนและเกมแลว ยานนี้จะเปนดังสวรรคของคุณเลย
ทีเดียว ยานอากิฮาบาระนั้นไดรับสมญานามวาเปน ‘เมืองอิเล็กทรอนิกส’ 
เนื่องจากยานนี้มีรานขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยูมากมาย รวมถึงราน 
อารเคดคาเฟ, เมดคาเฟ และรานอาหารในธีมตาง ๆ

แวะไปชอปปงที่ราน Bic Camera ซึ่งเปนรานขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
รายใหญที่สุดในญี่ปุนที่มีสินคามากมายที่คุณกําลังมองหา อยาลืมรับ คูปอง
สวนลดพิเศษสําหรับนักทองเที่ยว เพื่อใชเปนสวนลด 7% สําหรับการใชจาย
ภายในราน

5

วิธีการเดินทาง:
นั่งรถไฟ JR สาย Yamanote ไปยังสถานี Akihabara

ที่อยู: Akihabara, Taitō, Tokyo 110-0006

เครดิตรูปภาพ: Flickr

https://flic.kr/p/Xf1fwH
https://flic.kr/p/pH5cSW
https://www.klook.com/th/activity/11253-bic-camera-tourist-privilege-discount-coupon/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=11253_EN
https://www.klook.com/th/activity/11253-bic-camera-tourist-privilege-discount-coupon/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=11253_EN
https://flic.kr/p/ov8GGh


DAY 3 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

0930-1000 เดินทางไปยัง สวนโยโยก ิ(Yoyogi Park) เดินทางไปยังสถานี Harajuku ดวย
รถไฟ JR สาย Yamanote แลวเดินอีก
ราว 10 นาทีไปยังสวนโยโยกิ

1000-1200 เยี่ยมชมศาลเจาเมจิที่ สวนโยโยก ิพรอมพบปะผูคน
มากหนาหลายตา

1200-1225 เดินทางไปยังราน Torikatsu Chicken. เดินประมาณ 20 - 25 นาทีไปยังราน 
Torikatsu Chicken ซึ่งตั้งอยูยานโด
เก็นซากะ

1225-1325 พบกับความอรอยของเมนูคัตสึแบบโฮมเมดที่นอยคนจะเคยมาลิ้ม
ลองที่ราน Torikatsu Chicken 

1325-1350 เดินทางไปยัง ถนน Takeshita ในยานฮาราจูกุ เดิน 5 นาทีไปยังหาแยกชิบูยา แลวจึง
เดินตออีก 18 นาที

1350-1700 เดินเลนในยานฮาราจูกุอันโดงดัง พรอมเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยม เชน ถนน Takeshita, ถนน Omotesando, ถนน 
Ura-Hara และอื่น ๆ อีกมากมาย

1700-1730 เดินทางไปยัง ตึกศาลาวาการกรุงโตเกียว (Tokyo 
Metropolitan Government Building) 

เดินทางไปยังสถานี Harajuku แลวขึ้น
รถไฟสาย Yamanote ไปยังสถานี 
Shinjuku แลวเปลี่ยนไปนั่งสาย Oedo 
และลงรถที่สถานี Tochomae แลวจึง
เดินตอราว 3 นาทีไปยังตึกศาลาวาการ
กรุงโตเกียว 

1730-1900 เพลิดเพลินไปกับทิวทัศนของเมืองโตเกียวที่รานเคาเฟรานใดก็ได
บริเวณจุดชมวิวตึกศาลาวาการกรุงโตเกียว 

1900-1915 เดินทางไปยัง ตรอก Omoide Yokocho แลวไปตอที่ ยาน
โกลเดนไก (Golden Gai)

เดินราว 12 นาทีไปยังตรอก Omoide 
Yokocho แลวจึงเดินตออีก 7 นาทีไป
ยังยานโกลเดนไก 

1915-2115 เที่ยวชม ตรอก Omoide Yokocho และ ยานโกลเดนไก พรอม
รับประทานอาหารสไตลอิซากายะและยากิโทริ

2115-2130 เดินทางไป ยานคาบูกิโช (Kabukicho) เดินราว 3 นาทีจากยานโกลเดนไกไปยัง
ยานคาบูกิโช

2130-2400 สัมผัสชีวิตยามคํ่าคืนที่แสนคึกคักในเมืองโตเกียวไปตามถนนที่เต็ม
ไปดวยปายไฟนีออนของ ยานคาบูกิโช พรอมแวะไปยัง ราน 
Robot Restaurant อันสุดแสนแปลกใหม

เดินทางกลับ โรงแรม 



DAY 3 | Harajuku & Kabukicho

เครดิตรูปภาพ: Flickr

1000-1200: เที่ยวชมสวนโยโยกิอันโดงดัง

สวนโยโยกินั้นถือเปนหนึ่งในสวนที่ใหญที่สุดในเมืองโตเกียว มีทั้งทุง
หญากวาง, บึง และสวนปาใหเยี่ยมชม จึงทําใหสวนแหงนี้เหมาะแกการ
มาเดินเลน, วิ่งจ็อกกิง, ปกนิก และทํากิจกรรมกลางแจงอื่น ๆ โดยสถาน
ที่ทองเที่ยวที่โดงดังที่สุดของสวนโยโยกิก็คงหนีไมพน ศาลเจาเมจิ แต
สถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ เชน บอนํ้าคิโยมะสะและสะพานคามาอิชิ ก็นา
สนใจไมแพกัน

สิ่งที่นาสนใจอีกสิ่งของสวนโยโยกิก็คือผูคนภายในสวนนั่นเอง จึงทําให
สวนแหงนี้เหมาะแกการชมผูคนมากหนาหลายตา นั่นก็เปนเพราะสวน
แหงนี้ตั้งอยูใกลกับยานฮาราจูกุเปนอยางมาก คุณจึงจะไดชมผูคนที่มี
บุคลิกและการแตงตัวแตกตางกัน ซึ่งก็จะมีทั้งคนที่มาเดินเลนและเปด
การแสดง ไมวาจะเปน แกงร็อกอะบิลลี, คนแตงคอสเพลย, คนแตงตัวส
ไตลโลลิตา และอีกมากมาย 

เขาชมสวนโยโยกิไดฟรี
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เครดิตรูปภาพ: Flickr

วิธีการเดินทาง:
นั่งรถไฟ JR สาย Yamanoteet ไปยังสถานี Harajuku แลวจึงเดิน
ตออีก 10 นาทีจากสถานีไปยังสวนโยโยกิ

ที่อยู: 2-1 Yoyogikamizonocho, Shibuya, Tokyo 151-005
เวลาทําการ: เปดตลอดเวลา

1225-1325: ลิ้มลอง คัตซึ ที่อรอย
ที่สุดที่ราน Torikatsu Chicken

หากคุณกําลังมองหารานอาหารดี ๆ ที่นอยคน
จะรูจัก ลองแวะมาอิ่มอรอยที่ราน Torikatsu 
Chicken รานอาหารบรรยากาศสุดสบายของ
คูสามีภรรยาวัยเกา ตั้งอยูในตรอกเล็ก ๆ ของ
ยานชิบูยา

รานอาหารแหงนี้รังสรรคเมนูเนื้อสัตวชุบแปง
ทอด หรือ คัตซึ ที่มีทั้งเนื้อหมู, หมึก และปลา
แมกเคอเรล ใหคุณไดชมกรรมวิธีการทํากัน
แบบสด ๆ ในราคาสบายกระเปา
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เครดิตรูปภาพ: @yoon_choi

วิธีการเดินทาง:
จากสวนโยโยกิไปราน Torikatsu 
Chickenใชเวลาเดิน 20-25 นาที 

ที่อยู: 2-16-19 Dogenzaka, Shibuya, 
Tokyo 150-0043
เวลาทําการ: วันธรรมดา 11.00-15.00 น.,, 
16.00-21.00 น. | วันเสาร 11.00-20.00 น.

https://flic.kr/p/H8j9XG
https://flic.kr/p/7QDquR
https://www.instagram.com/p/BkNkqYPD3IX/


1350-1700: สัมผัสความแปลกตาที่ยานฮาราจูกุ

หลังจากไดอิ่มอรอยไปกับอาหารเที่ยงแลว ลองออกไปเดินเลนที่ยานฮาราจูกุแลวคอยเดินตอไปยังยานชิบูยาที่ไดชื่อวาเปน
ยานที่จอแจมากที่สุดยานหนึ่ง และอยาลืมไปสัมผัสความจอแจนี้ดวยการเดินขามหาแยกชิบูยาอันโดงดัง! 
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DAY 3 | Harajuku & Kabukicho

เครดิตรูปภาพ: Flickr

ถนน Takeshita ถือเปนถนนที่จอแจ (และมีความแปลกใหม) มากที่สุดในยานฮาราจูก ุเมื่อคุณเดินมาถึงถนน Takeshita 
คุณจะไดพบกับซุมประตูวงโคงอันใหญที่ตั้งอยูบริเวณตนสายของถนน ขางราน Yoshinoya ถนนสายนี้เรียงรายไปดวยราน
ขายสินคาแฟชั่นนําเทรนด, เสื้อผามือสองแปลกaา, รถเข็นขายขนม และรานฟาสตฟูด ซึ่งทําใหถนนเสนนี้มีบรรยากาศที่
คึกคักเปนอยางมาก 

เมื่อคุณเดินมาจนสุดถนน Takeshita ในทางทิศใตแลว คุณก็จะพบกับถนน Omotesando ที่มีความงดงามอันแปลกตาใน
อีกรูปแบบ ถนนสายนี้ขนาบขางไปดวยตนไมสีเขียวชอุมซึ่งเรียงรายไปตลอดสาย จนไดรับฉายาวาเปน ถนน ‘ช็องเซลีเซแหง
เมืองโตเกียว’ สุดทายนี้ อยาลืมแวะไปที่ถนน Ura-Harajuku (มักรูจักกันในชื่อถนน Ura-Hara) ซึ่งถือเปนสถานที่ที่คุณจะ
ไดพบกับรานคาเล็ก ๆ และรานขายของอิสระที่จําหนายสินคาแนวโมเดิรนและแนววินเทจมากมาย

 
วิธีการเดินทาง:
จากราน Torikatsu Chicken ใชเวลาเดินไปยังยานฮาราจูกุประมาณ 20 นาที โดยคุณจะไดผานหาแยกชิบูยาอีกดวย.

ที่อยู: Harajuku, Jingumae, Shibuya, Tokyo 150-0001

เครดิตรูปภาพ: Flickr

เครดิตรูปภาพ: Flickr

https://flic.kr/p/cLvk7j
https://flic.kr/p/Q9euZj
https://flic.kr/p/8FZy5A


1730-1900: ผอนคลายไปกับการชมวิวที่ตึกศาลาวาการกรุง
โตเกียว

แวะมาที่ตึกศาลาวาการกรุงโตเกียว ซึ่งถือเปนจุดแวะที่ดีที่สุด หากคุณกําลังคิด
วาหนวยงานราชการแหงนี้จะเปนสถานที่ที่แสนนาเบื่อสมชื่อแลวละก็ ขอบอก
เลยวา คุณคิดผิดถนัด!

ตึกศาลาวาการกรุงโตเกียว ไดชื่อวาเปนจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง 
และไมตองเสียคาเขาชมใด ๆ ทั้งสิ้น! โดยจุดชมวิวของตึกศาลาวาการนี้จะแบง
ออกเปนสองฝงคือ จุมชมวิวฝงทิศเหนือและจุดชมวิวฝงทิศใต ซึ่งคุณก็สามารถ
ขึ้นไปยังจุดชมวิวของทั้งสองฝงเพื่อชมทิวทัศนของเมืองโตเกียวไดฟรี
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ที่อยู: 2 Chome-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo 163-8001
เวลาทําการ: จุดชมวิวฝงทิศเหนือ - ทุกวัน เวลา 09.30-23.00 น. | จุดชมวิวฝงทิศใต - ทุก
วัน เวลา 09.30-17.30 น. 

เครดิตรูปภาพ: Flickr

เครดิตรูปภาพ: Flickr
วิธีการเดินทาง:
เดินจากสถาน ีHarajuku แลวนั่งรถไฟสาย Yamanote ไปยังสถานี 
Shinjuku แลวคอยเปลี่ยนไปนั่งรถสาย Oedo ไปยังสถานี Tochomae 
จากนั้นจึงเดินจากสถานีไปยังตึกศาลาวาการกรุงโตเกียว ซึ่งจะใชเวลา
ประมาณ 3 นาที

1915-2115: อิ่มอรอยกับยากิโทริที่ตรอก Omoide Yokocho 
และยานโกลเดนไก

ตรอก Omoide Yokocho นั้นยังเปนที่รูจักกันในชื่อตรอกแหงความทรงจํา หรือ
ตรอกฉี่ เปนตรอกที่เต็มไปดวยรานอาหารสไตลอิซากายะและยากิโทริ โดย
บรรยากาศของตรอกจะทําใหคุณรูสึกราวกับวาคุณกําลังเดินอยูในญี่ปุนชวงยุค
หลังสงครามเลยทีเดียว

เดินออกจากตรอกแหงความทรงจําเพียงไมกี่นาที คุณก็จะพบกับยานโกลเดนไก 
ซึ่งเปนยานที่มีบารและรานอาหารบรรยากาศสุดสบายตามตรอกซอกซอยตาง ๆ 
มากมาย คุณจึงจะไดเพลิดเพลินไปกับอาหารและเครื่องดื่มไดอยางจุใจ 
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ที่อยู: Shinjuku Omoide Yokochō, １丁目-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tōkyō-to 
160-0023, Japan | Shinjuku Golden Gai,１丁目-1 Kabukichō, Shinjuku-ku, 
Tōkyō-to 160-0021, Japan

วิธีการเดินทาง:
เดินจากตึกศาลาวาการกรุงโตเกียวไปยังตรอก Omoide Yokochō ใชเวลา 
12 นาที และเดินจากตรอก Omoide Yokochō ไปยังยานโกลเดนไกใชเวลา
ประมาณ 7 นาที

เครดิตรูปภาพ: Flickr

DAY 3 | Harajuku & Kabukicho

https://flic.kr/p/hMSc7Y
https://flic.kr/p/J4QXs9
https://flic.kr/p/s1MsVL


2130-2400: สัมผัสบรรยากาศยามคํ่าคืนของ
เมืองโตเกียวที่ยานคาบูกิโช

หลังจากเดินเลนตามอัธยาศัยที่ตรอกแหงความทรงจําและยาน
โกลเดนไกมาตลอดชวงเย็นแลว ยานคาบูกิโช คือยานที่คุณจะมา
เยือนในยามราตรีใหไดสักครั้งหนึ่ง โดยถนนของยานคาบูกิโช 
นั้นจะเรียงรายไปดวยปายไฟนีออน, บารและผับไปตลอดสาย 

 
ยานแหงนี้ ขึ้นชื่อวาเปนยานที่นามาใชชีวิตยามคํ่าคึนมากที่สุด
ในเมืองโตเกียว เพราะเต็มไปดวยบารดี ๆ มากมายที่จะทําใหคุณ
สนุกไดอยางไมรูเบื่อ หากไดมาเยือนยานนี้แลว อยาลืมแวะไปยัง 
ราน Robot Restaurant ซึ่งเปนรานที่คุณจะไดมาสัมผัสชีวิต
ยามคํ่าคืนในรูปแบบที่ไมเหมือนใคร เปยมไปดวยพลังและความ
แปลกใหม นอกจากนั้น การแสดงแสงสีของรานอาหารแหงนี้จะ
ยังมีการใชเลเซอรหลากสี, แดนเซอรในชุดประกายเพชร และใช
หุนยนตประกอบการแสดงอีกดวย ดังนั้น จึงขอการันตีวาคุณจะ
ไมสามารถหาประสบกาณณการรับประทานแบบนี้ไดจากที่อื่น
อยางแนนอน
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ที่อยู: Kabukicho, Shinjuku, Tokyo 160-0021, Japan

เครดิตรูปภาพ: Flickr

วิธีการเดินทาง:
เดินจากยานโกลเดนไกไปยังยานคาบูกิโชใชเวลาราว 3 นาที

DAY 3 | Harajuku & Kabukicho

https://www.klook.com/th/activity/631-robot-restaurant-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=631_EN
https://flic.kr/p/sjfAqo


DAY 4 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง 

0930-1000 เดินทางไปยัง โตเกียวสกายทรี (Tokyo SkyTree) เดินทางไปยังสถานี Tokyo SkyTree 
หรือสถานี Oshiage Station 
‘SKYTREE’ จากนั้นจึงเดินตอไปยัง
โตเกียวสกายทรี ใชเวลาราว 3 นาที

1000-1200 ชมทิวทัศนยามเชาของเมืองโตเกียวที่จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี 
แลวเดินทางไปยัง ศูนยการคาโตเกียวโซลามาจิ (Tokyo 
Solamachi) เพื่อรับประทานอาหารเชา

1200-1220 เดินทางไปยัง ยานอาซากุสะ (Asakusa) เดินไปยังยานอาซากุสะเปนเวลา 20 
นาที 

1220-1420 เยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมใน ยานเมืองเกาอาซากุสะ พรอม
ลองนั่งรถลาก, รวมกิจกรรมแตงชุดซามูไร และรับประทานอาหาร
ทองถิ่น

1420-1430 เดินทางไปยัง สวนอูเอโนะ (Ueno Park) เดินทางไปยังสถานี Asakusa แลวขึ้น
รถไฟสาย Ginza ไปยังสถานี Ueno 
แลวเดินตออีกประมาณ 3 นาทีก็จะถึง
สวนอูเอโนะ 

1430-1630 รวมเพลิดเพลินและปกนิกใตตนไมที่ สวนอูเอโนะ พรอมเยี่ยมสถาน
ที่ทองเที่ยวชื่อดังรอบ ๆ สวน. 

1630-1730 เดินทางไปยัง บอนํ้าพุรอนโอเอโดะออนเซ็นโมโนกาตา 
(Oedo-Onsen Monogatari)

เดินทางไปยังสถานี Ueno ขึ้นรถไฟ
สาย Ginza ไปยังสถานี Shimbashi 
จากนั้นจึงเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟสาย 
Yurikamome แลวลงรถที่สถานี 
Telecom Center จากนั้นจึงเดินตอไป
ยังโอเอโดะ ออนเซ็น โมโนกาตาร ิใช
เวลาเดินประมาณ 8 นาที

1730-2230 รวมกําจัดความเครียดของคุณที่ บอนํ้าพุรอนโอเอโดะออนเซ็นโมโน
กาตา ออนเซ็นธีมปารคที่จะทําใหคุณไดมาผอนคลายรางกาย พรอม
สําหรับการทองเที่ยวในวันตอไป 

เดินทางกลับ โรงแรม 



1000-1200: ชมทิวทัศนเมืองโตเกียวยามเชา
ที่โตเกียวสกายทรี

โตเกียวสกายทรีนั้นคือหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูง
กวา 634 เมตร!  โดยสวนหลักของจุดชมวิวหลักนั้นมีดวย
กัน 3 ชั้น ตั้งอยูบนความสูง 350 เมตร สวนจุดชมวิวอีกจุด
นั้นตั้งอยูบนความสูง 450 เมตร โดยเปนจุดชมวิวที่ไดรับ
การออกแบบใหเปนทางวน ซึ่งคุณสามารถชมวิวผาน
หนาตางกระจกดได 

ชวงเวลาที่คุณควรมาเยี่ยมชมคือชวงเชา เนื่องจากเปนชวง
ที่คนยังไมเขามาชมมากนัก! หลังจากชมทิวทัศนยามเชา
เสร็จแลว คุณก็สามารถไปยังศูนยการคาโซลามาจิ ซึ่งเปน
ศูนยการคาที่ตั้งอยูที่โตเกียวสกายทรี มีรานคามากกวา 300 
รานใหคุณไดสนุกไปกับการชอปปง! โดยคุณสามารถเลือก
แวะไปอิ่มอรอยที่รานอาหารตาง ๆ ภายในศูนยไดอีกดวย 

เคล็ดลับจากผูรู: หากคุณซื้อ บัตรเขาชมโตเกียวสกายทรี 
พรอมคูปองคอมโบ ที่โตเกียวโซลามาจ ิคุณยังจะไดรับ
เวาเชอรแทนเงินสดมูลคา 1,000 เยนเพื่อไปชอปปงที่โซลา
มาจิใหจุใจ!

หากคุณยังสงสัยอะไรทําใหโตเกียวสกายทรีแหงนี้พิเศษมาก
นัก ลองอานเพิมเติมเกี่ยวกับ ขอแตกตางระหวางโตเกียว
ทาวเวอรและโตเกียวสกายทรี

DAY 4 | Asakusa & Ueno

1

คาเขาชม: 1,850 เยน (จุดชมวิวที่  1) + 1,030 เยน สําหรับจุดชมวิ
วที่ 2 
ที่อยู: 1 Chome-1-2 Oshiage, Sumida, Tokyo 131-0045
เวลาทําการ: ทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น.

วิธีการเดินทาง:
เดินจากสถาน ีTokyo SkyTree ไปยังโตเกียวสกาย
ทรีใชเวลาประมาณ 3 นาที
หรือ เดินจากสถาน ีOshiage Station ‘SKYTREE’ 
ไปยังโตเกียวสกายทรีใชเวลาราว 3 นาที

https://www.klook.com/th/activity/8500-tokyo-skytree-ticket-tokyo-solamachi-coupon-combo-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=8500_EN
https://www.klook.com/th/activity/8500-tokyo-skytree-ticket-tokyo-solamachi-coupon-combo-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=8500_EN
https://www.klook.com/th/article/4197-tokyo-tower-tokyo-skytree
https://www.klook.com/th/article/4197-tokyo-tower-tokyo-skytree
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1220-1420: เยี่ยมชมยานเมืองเกาอาซากุ
สะ

วัดเซ็นโซจิดูจะเปนวัดที่โดงดังที่สุดในยานเมืองเกา
ของโตเกียว และถือเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่ตอง
มาเยือนหากไดมาโตเกียว ดวยเหตุนี้ จึงทําใหหลายคน
มักมองขามวัดอื่น ๆ ในยานนี้ไป แตแทจริงแลว ยานอา
ซากุสะถือเปนยานที่มีสิ่งนาสนใจมากมายใหคุณไดเดิน
ชม

ถนนสายชอปปง Nakamise เปนถนนสายสั้น ๆ ความ
ยาว 250 เมตรที่มีรานคาเรียงรายกันมากกวา 100 กวา
ราน รานคาเหลานี้จําหนายของหลากหลายตั้งแตขนม
ไปจนถึงของที่ระลึก, สินคาแฮนเมด และสินคาอื่น ๆ อีก
มากมาย และถาคุณรูสึกอยากเที่ยวแบบผอนคลาย
เสียหนอย คุณก็ยังสามารถเลือกใชบริการ ทัวรรถลาก
รอบอาซากุสะ ไดเชนกัน!

ไมเพียงแควัดเทานั้น ในละแวกใกลเคียงยังมี
ศูนยการคาอยาง ศูนยการคาใตดินอาซากุสะ ใหคุณได
ไปเลือกซื้อสินคาอีกดวย

และเพื่อใหคุณไดสัมผัสถึงความเปนยานอาซากุสะให
มากขึ้น คุณสามารถเลือกใสชุดนักรบสมัยยุคกลางของ
ญี่ปุนและชุดซามูไร พรอมเดินไปตามถนนของเมือง
โตเกียวไดดวย แพ็กเกจแปลงโฉมเปนซามูไร ซึ่งจะ
ทําใหคุณรูสึกราวกับวาคุณไดยอนเวลากลับไปในยุค
ญี่ปุนโบราณเลยทีเดียว

DAY 4 | Asakusa & Ueno

เครดิตรูปภาพ: Flickr

เครดิตรูปภาพ: Flickr

https://www.klook.com/th/activity/1033-asakusa-rickshaw-tour-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1033_EN
https://www.klook.com/th/activity/1033-asakusa-rickshaw-tour-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1033_EN
https://www.klook.com/th/activity/7959-samurai-armor-experience-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=7959_EN
https://flic.kr/p/SzPouU
https://flic.kr/p/bqFPNs


หากคุณรูสึกหิว ยานนี้ก็มีรานอาหารมากมายใหคุณได
แวะไปอิ่มอรอย ไมวาจะเปน ขาวหนาปลาไหลที่ราน 
Unagi Irokawa, มอนจายากิแสนอรอยที่ราน 
Tsukushi Okonomiyaki, สุกี้ยากี้นารับประทานที่
ราน Yonekyuuhonten หรือขนมเมลอนปงรสหอม
หวานที่ราน Asakusa Kagetsudo และเนื่องจาก
ของอรอยในยานนี้มีใหคุณไดลิ้มลองมากมาย คุณจึง
สามารถเลือกซื้ออาหารจากที่รานตาง ๆ แลวไปปกนิก
ในสถานที่ตอไปไดเชนกัน 

DAY 4 | Asakusa & Ueno

เครดิตรูปภาพ: YouTube เครดิตรูปภาพ: Flickr

ที่อยู: 5-20 Uenokoen, Taitō, Tokyo 110-0007, Japan
เวลาทําการ: ทุกวัน เวลา 05.00-23.00 น.

วิธีการเดินทาง:
นั่งรถไฟสาย Ginza จากสถาน ีAsakusa ไปยังสถานี Ueno แลวจึงเดิน
ตออีก 3 นาทีไปยังสวนอูเอโนะ

เครดิตรูปภาพ: Flickr

ที่อยู: Asakusa, Taitō, Tokyo 111-0032, Japan

วิธีการเดินทาง:
ใชเวลาเดินจากโตเกียวสกายทรีไปยังยานอาซากุสะประมาณ 20 นาที 

1430-1630: เดินเที่ยวชมสวนอูเอโนะ

สวนแหงนี้มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวา สวนอุเอโนะ ออนชิ โคเอ็น แต
มักจะรูจักกันในชื่อ สวนอูเอโนะ เสียมากกวา นอกจากนี้ สวนแหงนี้ยังถือ
เปนสวนที่มีขนาดใหญโตและงดงามอีกแหงหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยมี
เนื้อที่ประมาณ 53,000 ตารางเมตร ภายในสวนมีสถานที่ทองเที่ยวหลาย
แหงที่นาสนใจ ไมวาจะเปน สวนสัตวอูเอโนะ, วัดคาเนอิจิ, บึงชิโนบาสุ, 
ศาลเจาโทโชก ุและอื่น ๆ อีกมากมาย 
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https://www.youtube.com/watch?v=f7HIc3B0BLI
https://flic.kr/p/zEQtpf
https://flic.kr/p/SWUBkp


ที่อยู: 2 Chome-6-3 Aomi, Kōtō-ku, Tōkyō-to, Japan 135-0064
เวลาทําการ: ทุกวัน เวลา 11.00-21.00 น.

DAY 4 | Asakusa & Ueno

1730-2230: ขจัดความเครียดของคุณที่บอนํ้าพุ
รอนโอเอโดะออนเซ็นโมโนกาตา

การมาทองเที่ยวในประเทศญี่ปุนจะไมมีวันสมบูรณืแบบหากคุณ
ไมไดมาแช ออนเซ็น หรือบอนํ้าพุรอนธรรมชาติ บอนํ้าพุรอนโอ
เอโดะออนเซ็นโมโนกาตา ซึ่งเปนออนเซ็นธรรมชาติพรีเมี่ยม 
ในยานโอไดบะ 

มารวมผอนคลายกลามเนื้อของคุณดวยการแชออนเซ็นซึ่ง
เปนนํ้าพุรอนธรรมชาติที่อยูลึกลงไปกวา 1,400 เมตร โดยมีบอ
นํ้าพุรอนแหงนี้ที่แตกตางกันออกไปกวา 13 บอ อาทิ บอนํ้าพุ
รอนในรม เปนตน 

นอกจากคุณจะไดแชออนเซ็นแลว คุณยังสามารถเดินเลนไป
รอบธีมปารคแหงนี้ในชุดยูกาตะไดอีกดวย เทานั้นยังไมพอ บอ
นํ้าพุรอนแหงนี้ยังมีรานคาแบบญี่ปุน, ยานจําลอง Hirokoji และ 
Happakuyacho ที่ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อสินคาหรือเดินชม
สินคาไดตามอัธยาศัย

กอนเดินทางกลับโรงแรม คุณสามารถรับประทานอาหารที่ราน
อาหารภายในบอนํ้าพุรอนได
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วิธีการเดินทาง:
จากสถาน ีUeno นั่งรถไฟสาย Ginza ไปยังสถานี Shimbashi 
แลวจึงเปลี่ยนไปนั่งรถไฟสาย Yurikamome และลงรถที่สถานี 
Telecom Center จากนั้นจึงเดินตอไปอีก 8 นาทีเพื่อไปยังโอ
เอโดะ ออนเซ็น โมโนกาตาร ิ

https://www.klook.com/th/activity/1314-oedo-onsen-monogatari-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1314_EN
https://www.klook.com/th/activity/1314-oedo-onsen-monogatari-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1314_EN


DAY 5 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

0700-0800 เดินทางไปยัง โตเกียวดิสนียแลนด / โตเกียวดิสนียซี เดินทางไปยังสถานี Maihama ดวย
รถไฟ JR สาย Keiyo หรือรถไฟ JR 
สาย Musashino ก็ไดเชนกัน 

โตเกียวดิสนียแลนด
เดินจากสถาน ีMaihama ไปยังโตเกียว
ดิสนียแลนดเปนเวลา 6 นาที 

โตเกียวดิสนียซี
เดินจากสถาน ีMaihama ไปยังสถานี 
Resort Gateway เปนเวลา 3 นาที  
ดวยรถไฟ Disney Resort Monorail 
แลวลงรถที่สถานี Tokyo DisneySea 
จากนั้นใหเดินตอเปนเวลา 1 นาทีจึงจะ
ถึงโตเกียวดิสนียซี 

0800-2200 เดินทางไปที่สวนสนุกกอนเวลาเปดสัก 1 ชั่วโมง เพื่อใหแนใจวาคุณ
จะไดเขาสวนสนุกเปนคนแรก ๆ คุณยังสามารถใชเวลาสุดแสน
พิเศษทั้งวันนี้ที่โตเกียวดิสนียแลนด หรือ โตเกียวดิสนียซี ไดอยาง
จุใจ และอยาลืมอยูชมการแสดงพลุในชวงคํ่าคืนกอนเดินทางกลับ!

เดินทางกลับ โรงแรม



0800-2200: สนุกสนานแบบเต็มวันที่สวนสนุก
โตเกียวดิสนียแลนด หรือ โตเกียวดิสนียซี

นี่คือสถานที่ทองเที่ยวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศญี่ปุน การ
เดินทางมาโตเกียวของคุณจะไมสมบูรณหากไมไดมาเยือนสวน
สนุกดีสนียแลนดสักแหงหนึ่ง! คงไมจําเปนตองอธิบายถึงความสุด
ยอดของโตเกียวดิสนียแลนด และ โตเกียวดิสนียซี ใหมากความ 
แตหากคุณอยากไดเคล็ดลับดี ๆ และรูจักสวนสนุกทั้งสองแหงนี้ให
มากขึ้น อยาลืมอาน คูมือทองเที่ยวโตเกียวดิสนียแลนด และ คูมือ
ทองเที่ยวโตเกียวดิสนียซี จาก Klook กอนเขาสวนสนุก บทความ
ทั้งสองนี้จะบอกทุกอยางที่คุณจําเปนตองรูตั้งแตเคล็ดลับการเลี่ยง
คิวที่ยาวเหยียด, เครื่องเลนที่คุณตองเลน, อาหารที่คุณตองลอง 
และอื่น ๆ อีกมากมาย!
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คาเขาชม: ประมาณ 7,400 เยน สําหรับ บัตร 1 วัน 
ที่อยู: 1-1 Maihama, Urayasu, Chiba Prefecture 279-0031 | 
1-13 Maihama, Urayasu, Chiba Prefecture 279-0031
เวลาทําการ: ทุกวัน เวลา 09.00-22.00 น.

โปรดทราบ: เวลาทําการอาจมีความแตกตางกันในบางวันและในวันหยุด
นักขัตฤกษ เพื่อใหแนใจ โปรดตรวจสอบ ปฏิทินและเวลาทําการของ
โตเกียว ดีสนีย รีสอรท ลวงหนา และเนื่องจากวาสวนสนุกแหงนี้ไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก คนจะเริ่มตอคิวกันกอนเวลาสวนสนุกเปดหลาย
ชั่วโมง ดังนั้น หากคุณตองการใชเวลาในสวนสนุกแบบเต็มวัน คุณจึง
ควรเผื่อเวลาและเดินทางไปถึงสวนสนุกตั้งแตชวงเชาของวัน

วิธีการเดินทาง:
นั่งรถไฟ JR สาย Keiyo หรือรถไฟ JR สาย Musashino 
แลวลงรถที่สถานี Maihama จากนั้นเดินอีก 6 นาทีก็จะถึง
โตเกียวดีสนียแลนด หรือนั่งรถไฟโมโนเรล สาย Disney 
Resort ไปยังโตเกียวดีสนียซี

DAY 5 | Tokyo Disney Resort

https://www.klook.com/th/article/1450-disneyland-2017-tokyo
https://www.klook.com/th/article/1465-disneysea-2017-tokyo
https://www.klook.com/th/article/1465-disneysea-2017-tokyo
https://www.klook.com/th/activity/589-tokyo-disneyland-japan/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=589_EN
https://www.tokyodisneyresort.jp/th/tdr/calendar.html
https://www.tokyodisneyresort.jp/th/tdr/calendar.html


เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

0800-0840 เดินทางไปยัง สถานีรถบัส Hamamatsucho เดินทางไปยัง สถานีรถบัส 
Hamamatsucho เพื่อพบกับกลุมทัวร

0840-2030 ทองเที่ยวแบบเต็มวันเพื่อไปชม ภูเขาไฟฟูจิ และ ทะเลสาบอชิ ซึ่ง
เปนภูเขาและทะเลสาบเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุน

เดินทางกลับ โรงแรม

DAY 6 OVERVIEW

https://www.klook.com/th/activity/601-mount-fuji-hakone-day-trip-tokyo/


0840-2030: ทัวรทองเที่ยวภูเขาไฟฟู
จิแบบเต็มวัน

ภูเขาไฟฟูจินั้นถือเปนสัญลักษณของประเทศญี่ปุน 
และเปนสถานที่ที่คุณควรมาเยี่ยมชมใหไดสักหนึ่ง
วันหากไดมาทองเที่ยวในโตเกียว! นอกจาก
ทัวรทองเที่ยวภูเขาไฟฟูจิแบบเต็มวันนี้ จะพาคุณ
ไปเยี่ยมชมภูเขาไฟฟูจิแลว คุณยังจะไดปนขึ้น
ภูเขาฮาโกเนะและลองเรือที่ทะเลสาบนํ้าเย็นอชิอีก
ดวย  

มารวมสัมผัสทิวทัศนอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิใน
ระหวางที่คุณนั่งกระเชาที่ภูเขาโคะมะกะทะเกะ 
พรอมชมทิวทัศนของภูเขาอันโดงดังของประเทศ
ญี่ปุนบนความสูงกวา 2,300 เมตรจากบริเวณ
สถานีภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 โดยตลอดการทองเที่ยว
แบบเต็มวันนี้ คุณจะไดชมทิวทัศนธรรมชาติอัน
แสนงดงามซึ่งเขาไปตราตรึงในหัวใจของ
นักทองเที่ยวที่ไดมาเยี่ยมเยือน 
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DAY 6 | Mount Fuji & Hakone

กําหนดการ:

● 08.50 น. ออกเดินทางจากสถานีรถบัส 
Hamamatsucho

● สถานีภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 (30 นาที)
● รับประทานอาหารกลางวัน (50 นาที)
● ลองเรือทะเลสาบอชิ (15 นาที)
● นั่งกระเชาภูเขาโคะมะกะทะเกะ         

(50 นาที)
● สวนฮาโกเนะ (จุดสงลงรถจุดที ่1)
● 17.00-19.30 น. สถาน ีOdawara (จุด

สงลงรถจุดที่ 2)
● 20.30 น. แยกสุกิยาบาชิ ในยานกินซา 

(จุดสงลงรถจุดที ่3)

ขอมูลการนัดรับ:
เวลา: 08.40 น.
สถานที่: สถานีรถบัส Hamamatsucho
ที่อยู: 2 Chome-4-1 Hamamatsuchō, Minato-ku, Tokyo

โปรดมาถึงที่จุดนัดพบกอนเวลานัด 10-15 นาที เพราะรถบัสจะออกตรงเวลา นักทองเที่ยวที่มาสายจะไมสามารถรวมทัวรหรือขอรับเงินคืน
ได 

https://www.klook.com/th/activity/601-mount-fuji-hakone-day-trip-tokyo/


เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

0900-0930 เดินทางไป ยานกินซา เดินทางไปยังสถานี Ginza ดวยรถไฟ
สาย Hibiya, Marunouchi หรือ สาย 
Ginza 

หรือนั่งรถไฟ JR สาย Yamanote ไป
ลงที่สถานี Yurakucho, JR 
Keihin-Tohoku Line or 
Yurakucho Subway Line

To join Ginza food tour, get to 
JR Kinshicho Station South 
Gate for meet-up. 

0930-1500 เดินเที่ยวเลนในยานกินซาเพื่อชอปปงกอนเดินทางกลับประเทศ
และอิ่มอรอยไปกับอาหารเลิศรส! 

เดินทางกลับ โรงแรม และออกเดินทางกลับประเทศ

DAY 7 OVERVIEW



0930-1500: ชอปปงที่ยานกินซากอนเดินทาง
กลับประเทศ
นอกเหนือจากยานชิบูยาและชินจูกุแลว ยานกินซาก็ถือเปน
อีกยานหนึ่งชอปปงสินคาหรูหราอีกยานหนึ่งของเมือง
โตเกียว! นอกจากจะเต็มไปดวยรานคาอันหรูหราแลว ยานนี้
ยังโดดเดนในเรื่องของรานอาหารและความบันเทิง 
เนื่องจากมีหางสรรพสินคา, รานคา, หอศิลป, รานอาหาร 
และคาเฟอยูมากมาย

ยานกินซานั้นเปนยานหรูที่คุณสามารถหาซื้อเสื้อผาและ
เครื่องสําอางแบรนดเนมไดทุกแบรนดที่คุณตองการ โดยมี
รานและจุดชอปปงเลื่องชื่ออยูหลายแหง อาทิ Ginza Six, 
Ginza Wako, Tokyu Plaza Ginza, Mitsukoshi, 
Matsuya, ราน Uniqlo ขนาด 12 ชั้น และอื่น ๆ อีก
มากมาย

นอกจากจะโดดเดนในเรื่องชอปปงแลว ถนน Sunamachi 
Ginza อันโดงดังของยานกินซายังเปนที่รุจักกันในฐานะ
ถนนที่เต็มไปดวยรานอาหารที่ดําเนินกิจการแบบครอบครัว
ซึ่งสืบทอดสูตรการทําอาหารรสเลิศกันมานานกวา 60 ป! มา
รวมอิ่มอรอยกับรานอาหารตาง ๆ ในยานกินซาไปกับ 
ทัวรชิมอาหารและเครื่องดื่มในยานถนนสุนะมะชิกินซา
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DAY 7 | Ginza

เครดิตรูปภาพ: Flickr

 
ที่อยู: Ginza, Chūō, Tokyo 104-0061, Japan

วิธีการเดินทาง:
นั่งรถไฟสาย Hibiya, สาย Marunouchi หรือสาย 
Ginza ไปยังสถานี Ginza
หรือ นั่งรถไฟ JR สาย Yamanote, รถไฟ JR สาย 
Keihin-Tohoku หรือสายใตดินสาย Yurakucho ไปยัง
สถาน ีYurakucho 

https://www.klook.com/th/activity/9110-tokyo-foodrink-tour-sunamachi-ginza-delicatessen-street-tokyo/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_TOKYO&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=9110_EN
https://flic.kr/p/dDixkb



