


เร �ยนกับเจ้าของภาษาตัวจร �ง
Tokyo Ikuei Japanese School



ฟร�! ซิมอินเตอร์เน็ตแบบไม่อั�น
อัพเดททุกที�...ทันทุกเทรนด์





วันที� สถานที� โรงแรม

01/10/2022 พบกับทีมงานเบคอนทร �ปที�สนามบินสุวรรณภูมิ 
ทีมงานคอยดูแลความสะดวกและเช็คเอกสารการเข้าเมืองญี�ปุ�น -

02/10/2022 วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทร � LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

03/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL -  ฮาราจูกุ - ย่านชิบูย่า LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

04/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - โอไดบะ - สะพานสายรุ้ง LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

05/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - ซานร �โอ พูโรแลนด์ LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

06/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ�าซุมิดะ LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

07/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - OPEN CAMPUS ADACHI LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

https://www.japankakkoii.com/japan-guide/tokyo-shibuya/


08/10/2022 TOKYO DISNEYSEA ALL DAY LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

09/10/2022 ภูเขาไฟฟจิู ชั�น5 - หมู่บ้านนํ�าใส - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะพร �เมี�ยมเอ้าท์เลต LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

10/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - อากิฮาบาระ LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

11/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - โคเอนจ ิ LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

12/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - พิพิธภัณฑ์โดเรม่อน LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

13/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - คามาคุระ LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

14/10/2022 TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL - ประกาศนียบัตร LOISIR SHINAGAWA
SEASIDE หร �อเทียบเท่า

15/10/2022 เดินทางกลับประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ -



TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL
สําหรับการเร �ยนทั�ง 10 วัน



Executive for you !!
ความหรูหราเป�นเร ��ด...
ที�สุดแห่งความประทับใจ...
ความปลอดภัยชั�นเยี�ยม...
...สัมผัสด้วยตัวคุณเอง...



วนัแรกของการเดินทาง...

       22.00น.       พบกับทีมงานเบคอนทร �ปที�สนามบินสุวรรณภูม ิ
                        ทีมงานคอยดูแลความสะดวกและเช็คเอกสาร

       00.00น.       นําทุกท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ�น
                        สายการบินไทย เที�ยวบินที� TG622



วนัที�สองของการเดินทาง...

วัดอาซากุสะ 
วัดนี�เป�นวัดพุทธที�นับถือ เจ้าแม่กวนอิม หร �อ พระโพธิสัตว์คันนน

(Kannon Bosatsu) และเป�นวัดที�เก่าแก่ที�สุดในโตเกียวเลยทีเดียว
มีประวัติความเป�นมาว่า เมื�อป� ค.ศ.628 โดยมี 2 พี�น้องชาวประมง
พบองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดเล็กที� แม่นํ�าซูมิดะ (Sumida) และได้นํา
กลับเข้าหมู่บ้าน และหัวหน้าหมู่บ้านจึงประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม

ไว้ที�บ้านเพื�อเก็บรักษา  และเป�ดให้ชาวบ้านมากราบไหว้

TOKYO LANDMARK... โตเกียวสกายทร �
สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองหลวงญี�ปุ�นแทน “โตเกียวทาวเวอร์” 

หากขึ�นไปชั�นบนสุด จะสามารถชมว �วเมืองและมองเห็นไปจนถึงที�ที�อยู่ไกลออกไป
ถ้าเป�นวันอากาศดี จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่ไกลๆ ได้อย่างชัดเจนด้วย 
ที�นี�ล้อมรอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าสไตล์โมเดิร์น “โตเกียว โซรามาจิ” 

และย่านร้านค้าหน้าตาย้อนยุค “ย่านร้านค้าชิตะมาจินินโจคิราคิราทาจิบานะ”
รวมทั�งพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟที�น่าสนใจมากมาย



วนัที�สามของการเดินทาง...
Shopping Times...

ฮาราจูกุเป�นสถานีที�ตั�งอยู่ระหว่างชิบุยะและชินจูกุของรถไฟ JR สาย
ยามาโนเตะ ที�ว ��งรอบใจกลางโตเกียว มีผู้คนจํานวนมากลงรถไฟที�
สถานีฮาราจูกุ สามารถเยี�ยมชมสถานที�ยอดนิยมมากมาย เช่น สวน
สาธารณะโยโยกิและศาลเจ้าเมจิ รวมถึงถนนโอโมเตะซันโดที�เร �ยง

รายไปด้วยร้านค้าแบรนด์สุดหรูและบูติกอันหรูหรา

“คาวาอี�” ที�ฮาราจูกุ ดินแดนแห่งแฟชั�นกันเถอะ

ต่อกันที�....ย่านชิบูย่า

นย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านแฟชั�น มีแหล่งช้อปป�� ง 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั�งช็อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย

นอกจากนั�นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน



มาแล้ว...ต้องลองทาน
รับประทารอาหารกลางวัน Part 1....

โอโคโนะ มิยากิ
โอโคโนะมิยากิแบ่งออกเป�น "สไตล์คันไซ"

โอโคโนะมิยากิ"สไตล์คันไซ" จะรวมวัตถุดิบทั�งหมดก่อนแล้วจึงนําไปย่าง



วนัที�สี�ของการเดินทาง...
ไปต่อกันเล๊ย...

โอไดบะเป�นเขตเดียวที�มีหาดทรายจึงสามารถทําให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินกับ
วันหยุดที�แสนผ่อนคลายได้มากยิ�งขึ�น ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการไปแช่อนเซ็น
เพื�อทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื�นขึ�น หร �อหากต้องการช้อปป�� ง ที�นี�มีตัวเลือกมากมาย
ไม่ว่าจะเป�น “ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี�โอไดบะ” “ศูนย์การค้าไดเวอร์ซิตี�โตเกียว”

และ “ศูนย์การค้าเดคส์โตเกียวบีช” 

ถ่ายรูปกันดั�ม... โอไดบะ เป�นเส้นทางหลักที�จะเชื�อมต่อระหว่างเกาะโอไดบะกับ
กรุงโตเกียว โดยสะพานแห่งนี�มีทั�งทางด่วน ทางปกติ
และทางสําหรับเดินเท้าอยู่ทั�งสองด้านไม่ใช่แค่มีความ
สําคัญในการใช้ประโยชน์เท่านั�นนะคะ สะพานสายรุ้ง
แห่งนี�ยังเปร �ยบเสมือนแลนด์มาร์กที�สําคัญมากๆของ

อ่าวโตเกียวที�ไม่ว่าใครถ้าได้มาต้องแวะมาให้ได้

สะพานสายรุ้ง(Rainbow Bridge)



วนัที�ห้าของการเดินทาง...

ซานร �โอ พูโรแลนด์ (Sanrio Puroland)
ดินแดนในฝ�นของสาวกซานร �โอ ที�รวมตัวละครสุดมุ้งมิ�ง
นําทีมโดยแมวน้อย ฮัลโหล คิตตี� ที�แสนโด่งดังมามอบ
ความสนุกให้กับทุกคน ไม่ว่าจะ มายเมโลดี�, กิกิลาลา 

ลิตเติลทว �นสตาร์, แบดแบดแบดส์มารุ รวมไปถึงตัวละคร
รุ่นใหม่ๆ อย่างเจ้า ไข่ขี�เกียจกุเดะทามะ ก็มาด้วย

เติมความสดใสในวัยมุ้งมิ�ง....



วนัที�หกของการเดินทาง...
สุดจัดปลัดบอก.... แมงกะพรุนเร �องแสง

พิพิธภัณฑ์สัตวนํ์�าซุมิดะ (Sumida Aquarium)
 สัตว์นํ�าน่ารักๆนี�มีให้ชมอย่างจุใจ จุดที�โดดเด่นของพิพิธภัณฑ์คือ 

แท๊งก์กระจกที�จุนํ�าได้มากถึง 350,000 ลิตร ซึ�งนับเป�นแท๊งก์ในร่ม
ที�ใหญ่ที�สุดของญี�ปุ�น ข้างในเป�นที�อยู่อาศัยของนกแพนกว �น และแมวนํ�า 



วนัที�เจ็ดของการเดินทาง... เนื�องจากเป�นวันเป�ดแคมป� ADACHI 
เพื�อไม่ให้เป�นการเสียเวลา

ทางเราเตร �ยมเซทเบนโตะให้ทุกท่าน
ท่านละ 1 เซท

เพื�อสัมผัสสุดยอดบรรยากาศ
การรับประทานอาหารในแบบฉบับของญี�ปุ�น

 Part 2....



วนัที�แปดของการเดินทาง...
โตเกียว ดิสนีย์ซี (Tokyo DisneySea) 

เพลิดเพลินความสนุกทั�งวัน... 
 



วนัที�เก้าของการเดินทาง...
แวะก่อน...เดี�ยวป�าข้างบ้านสงสัย

ภูเขาไฟฟูจิชั�นที� 5



หมู่บ้านนํ�าใส
 (Oshino Hakkai Village)



SPECIAL FOR YOUSPECIAL FOR YOUSPECIAL FOR YOU



 Yogan Restaurant Part 3....
เสร �ฟความอร่อยป�� งย่าง...ถ่านภูเขาไฟ



หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)
อิ�มแล้ว... เที�ยวต่อกันที�

ลิ�มรสไข่ดําแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกันให้ได้ ซึ�งเจ้าไข่ดํา
มาจากนํ�าพุร้อนธรรมชาติล้วนๆเ โดยด้านนอกของเปลือกไข่

จะเป�นสีดําเนื�องจากถูกแร่กํามะถัน มีความเชื�อว่า
เมื�อทานไข่ดํา 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ�น 7 ป� ยิ�งกินยิ�งดี

โกเทมบะพร �เมี�ยมเอาท์เล็ต
Outlet ที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ�นเพราะของเยอะมากๆ ทั�งแบรนด์ในประเทศและ
แบรนด์ต่างประเทศก็มีครบหมดทุกอย่าง บร �เวณที�ตั�งจะเป�นทางผ่านสําหรับ

การไปเที�ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่(Hakone) จุดที�เป�นไฮไลท์
คือวันไหนฟ�าสดใสๆสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อีกต่างหาก



วนัที�สิบของการเดินทาง...
Japan Pop Culture....

...อากิฮาบาระ

แหล่งจําหน่ายเคร ��องใช้ไฟฟ�าและสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ชื�อดังที�สุดของโตเกียวต้องเป�น

ย่านนี� เพราะย่านนี�นั�นขึ�นชื�อว่าเป�นย่านจําหน่าย
เคร ��องใช้ไฟฟ�าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อันดับ

หนึ�งที�ไม่ว่าหาอะไรรับรองว่าเจอหมด

Call of Duty : 
Black Ops Cold War

สักตาม่ะ...



วนัที�สิบเอ็ดของการเดินทาง...
ลองภาษา....

...ย่านโคเอนจิ (Koenji)

การชวนทุกคนออกตามหา โดนัทรูปสัตว์สุดน่ารักแห่ง
ร้าน Floresta Nature Doughnuts และ 

กาแฟที�เสร �ฟใส่โคนสุดแนว แห่งร้าน Coffee Cone

มีของรางวลัด้วยน้าา....



วนัที�สิบสองของการเดินทาง...
พิพิธภัณฑ์โดเรม่อน

ドラえもん 助けて
(โดเรม่อนช่วยด้วย)

ドラえもんがやってきた

(โดเรม่อนมาแล้ว)



วนัที�สิบสามของการเดินทาง...
เยี�ยมชมย่านเมืองเก่า

คามาคุระ (Kamakura) 

ศาลเจ้าสึรุกาโอกะ ฮาจิมังกู (Tsurugaoka Hachimangu)
ศาลเจ้าที�มีชื�อเสียงที�สุดในคามาคุระ บูชาตระกูลเก็นจิที�มีบทบาท

สําคัญในคามาคุระเมื�อราว 900 ป�ก่อน

วัดโคโทคุอิน (Kotoku-in Temple) 
พระใหญ่ไดบุตสึกัน



วนัที�สิบสี�ของการเดินทาง...

รบัประกาศนียบัตร
จากนั�น...

รบัประทานอาหารเย็น
ดื�มดํ�าคํ�าคืนสุดท้ายก่อนกลับไทย

ทีมงานจะเตร �มเอกสารในการเดินทางกลับประเทศไทยให้กับทุกท่าน



MOMO Paradise Part 4....
มาถึงเจแปนทั�งที... ไม่กินได้ไง



วนัที�สิบห้าของการเดินทาง...
นําทุกท่านเดินทางถึงสนามบินนาร �ตะ 

เวลา --.-- (ตามเวลาประเทศไทย)



นําทุกท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา --.-- (ตามเวลาประเทศไทย)



วันที�เดินทาง ราคาโปรแกรมรวมไม่ตั�ว พักเดี�ยว

1 - 15 ตุลาคม 2565
(15วนั 13คืน) ท่านละ 94,000.- บาท ท่านละ 10,000.- บาท

 ADACHI CAMPUS 

...ราคาทั�งหมดรวมอาหารกลางวนัทั�ง 4 มื�อ สุดพิเศษ
ในมื�ออื�นๆ เราจะพาไปกินร้านสุดป�งให้แก่ท่านแน่นอน...

ราคารวมค่าทําว �ซ่านักเร �ยนประเทศญี�ปุ�น 

Exclusive for you..

โปรแกรมการเร �ยนภาษาญี�ปุ�น รุ่นที� 15 
ณ โรงเร �ยน TOKYO IKUEI JAPANESE  วันที� 1 - 15 ตุลาคม 2565


