
 

OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO 6D4N  

ซุปตาร ์บา้นน า้แข็ง 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565-มนีาคม 2566 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

สกัการะ พระใหญ่ไดบุทส ึแห่งเมอืงนารา 

ไฮไลท!์! อลงัการไฟลา้นดวง ณ หมูบา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ย่านชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกย่า 

เพลดิเพลนิ กจิกรรมฤดูหนาวพรอ้มสมัผสัหมิะ ณ ลานสกเีมอืงกุโจ 

ชม หมู่บา้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 



 

เดนิชวิ เมอืงเก่าทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซิจู ิ 

อลงัการ ปราสาทอกีา หรอื ปราสาทมตัสโึมโตะ 

เยอืน ไร่วาซาบไิดโอ ไร่วาซาบทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ชมเมอืงเก่าสมยัเอโดะ ต ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ณ เมอืงนาราอ ิ

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดัน า้ใส สามสายน า้ศกัดิส์ทิธิ ์แห่งเกยีวโต  

ชมความยิง่ใหญ่ ของปราสาทโอซากา้  

ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ EXPO City และย่านชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกูลโิกะแมน แห่งโดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

ราคาไม่รวมค่าวซีา่และค่าบรกิาร เก็บเพิม่ท่านละ 1,575 บาท 
**ค่าบรกิารเป็นค่าบรกิารท่ีต้องช าระให้กบัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยื่นวีซ่าญ่ีปุ่ น)  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

04-09 ธนัวาคม 2565 BUS1**วนัพ่อแห่งชาติ 39,888.- 9,900.-   

04-09 ธนัวาคม 2565 BUS2**วนัพ่อแห่งชาติ 39,888.- 9,900.-   

06-11 ธนัวาคม 2565 BUS1**วนัรฐัธรรมนูญ 39,888.- 9,900.-   

06-11 ธนัวาคม 2565 BUS2**วนัรฐัธรรมนูญ 39,888.- 9,900.-   

11-16 ธนัวาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 36,888.- 9,900.-   

11-16 ธนัวาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 36,888.- 9,900.-   

13-18 ธนัวาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 36,888.- 9,900.-   

13-18 ธนัวาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 36,888.- 9,900.-   

18-23 ธนัวาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 36,888.- 9,900.-   

18-23 ธนัวาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 36,888.- 9,900.-   

20-25 ธนัวาคม 2565 BUS1 44,888.- 9,900.-   

20-25 ธนัวาคม 2565 BUS2 44,888.- 9,900.-   

25-30 ธนัวาคม 2565 BUS1 44,888.- 9,900.-   

25-30 ธนัวาคม 2565 BUS2 44,888.- 9,900.-   

27 ธนัวาคม 65-01 มกราคม 66 BUS1**วนั

ปีใหม่ 
46,888.- 9,900.-   

27 ธนัวาคม 65-01 มกราคม 66 BUS2**วนั

ปีใหม่ 
46,888.- 9,900.-   

27 ธนัวาคม 65-01 มกราคม 66 BUS3**วนั

ปีใหม่ 
46,888.- 9,900.-   



>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปีราคา 6,000 บาท/ม่าน** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ  1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ผู ้โดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชีย เอ็กซ์ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

01-06 มกราคม 2566**วนัปีใหม่ 44,888.- 9,900.-   

03-08 มกราคม 2566 37,888.- 9,900.-   

08-13 มกราคม 2566 37,888.- 9,900.-   

10-15 มกราคม 2566 37,888.- 9,900.-   

15-20 มกราคม 2566 37,888.- 9,900.-   

17-22 มกราคม 2566 37,888.- 9,900.-   

22-27 มกราคม 2566 37,888.- 9,900.-   

24-29 มกราคม 2566 37,888.- 9,900.-   

29 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

31 มกราคม-05 กุมภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

05-10 กุมภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

07-12 กุมภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

12-17 กุมภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

14-19 กุมภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

19-24 กุมภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

21-26 กุมภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

26 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2566 41,888.- 9,900.-   

28 กุมภาพนัธ-์05 มนีาคม 2566 41,888.- 9,900.-   

05-10 มนีาคม 2566**วนัมาฆบูชา 38,888.- 9,900.-   

07-12 มนีาคม 2566 37,888.- 9,900.-   

12-17 มนีาคม 2566 37,888.- 9,900.-   



 

วนัทีส่อง   ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น – เมอืงโอซากา้ – ปราสาทโอซาก้า 

(ดา้นนอก) – เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– เมอืงนาโกย่า - งานประดบัไฟฤดูหนาว  ณ หมู่บา้น

นาบานะ โนะ ซาโตะ 

 01.15 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ค ร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง จัดที่ น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดินทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ตัง้อยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู 

ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันเมืองโอซากา้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม มีสวนสนุก

ขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญ่ีปุ่น) และ คุ

ชคัิตสึ  เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 

นาที) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทั้งหมด 8 ชั้น 

ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต , คูน ้า และสวนนิชโินมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก 

ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซากา้ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใหค้วาม

สนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทัง้ปี 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

   

 เดินทางสู่ เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นตัง้แต่

ช่วงเร่ิมแรกของราชวงศ์ยามาโต ้(300-600) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งน้ีมีวัดและศาลเจา้มากมายซึง่บาง

แห่งไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก น าท่านสู่ วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมอืง

นารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหน่ึงในวัดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและมีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่น ถูกสรา้งข้ึนในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดใน

ประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยคุน้ัน เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงไดม้ี

การยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ 

ไดบุทสึเดน ซึง่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอยา่ง

มากก็คือ เสาไมย้ักษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสาน้ีมีขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ

เสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเช่ือว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องน้ีไปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้

ไดใ้นชาติหนา้ 



น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  ชม งานประดบัไฟฤดูหนาว  ณ หมู่บา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana 

no Sato Winter Illumination) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั้ง 4 

ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดต้ลอดทั้งปี ไฮไลท!์!! การประดบัไฟขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น จะมีในช่วง

ฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรั้บความนิยมมากเป็นพิเศษ เน่ืองจาก

ม ีการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับ

ไฟในน ้า (Water Illumination) อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับอลังการงานประดับไฟที่ไมว่่าจะหันไป

ทางไหนก็มีมุมใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอย่างมากมาย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม  อสิระกจิกรรมฤดูหนาว บนลานสกเีมอืงกุโจ จงัหวดักฟิุ - หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – 

เมอืงทาคายามะ -  ถนนซนัมาจซิูจ ิ- เมอืงมตัสโึมโตะ 

   
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ลานสกเีมอืงกุโจ จงัหวดักิฟุ อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับกิจกรรมฤดู

หนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกวา้งสุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีส าหรับถ่ายรูปหรือ

เล่นสกีทั้งถาดเล่ือน (Sled Snow board) หรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม 

– ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)  

 **หมายเหตุ กรณีที่หมิะไม่หนาฟูมากพอที่จะเล่นสกไีดใ้นช่วงตน้ฤดูกาลเน่ืองจากสภาพ

อากาศไม่เอื้ออ านวยในปีนัน้ๆ สงวนสทิธิ ์ปรบัโปรแกรมไปเทีย่วในตวัเมอืงกุโจฮาจมิงัแทน 

โดยไกดจ์ะเป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสมและแจง้ลูกคา้หน้างานเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

50 นาที) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตา



ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่ มีช่ือเสียงแห่งหน่ึง 

ไฮไลท์!! หมู่บา้นแบบกัชโชสึคุริ เป็นบา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช  มี

ความหมายว่า พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบา้นที่มีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่

ท ามุมชันถึง 60 องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทั้งหลังถูกสรา้งข้ึนโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบียนให้ชิ

ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากน้ันออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักิฟุ 

เมืองเล็กๆ ที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อิสระใหท้่านเดินเล่น ถนนซนัมาจิซู

จ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึง่ถูกขนานนามว่าเป็น ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตนอ้ย เป็นย่าน

เมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่นไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ บา้นเรือน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งข้ึนดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบ

สมัยเอโดะไว ้นอกจากน้ียังมี วัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ที่คึกคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวย

สะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากา

โนะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่  Alpico Plaza Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

  

วนัทีส่ ี ่ ปราสาทมตัสโึมโตะ – ไร่วาซาบไิดโอะ – เมอืงนาราอ ิ- เมอืงนาโกย่า - ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 



 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดิมที่ยังคง

สภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น และเป็น 1 ใน 5 ปราสาทที่ไดรั้บการข้ึนทะเบียน

เป็นสมบัติประจ าชาติ เป็นปราสาทที่สรา้งอยู่บนพื้นที่ราบ มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืน

เช่ือมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และเน่ืองจากผนังปราสาทมีสีด าและปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่

กางออกเหมือนปีกนก เลยมีช่ือเรียกว่า คาราซุโจ ที่แปลว่า ปราสาทอีกา ส าหรับขา้งในตัวปราสาทมี

ขัน้บันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมาก บริเวณทางเดินจัดแสดงวัสดุเคร่ืองใชท้างประวัติศาสตร์ เช่น 

ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ, ปืนคาบศิลาและอาวุธที่เคยใชสู้ร้บในสมัยก่อน หนา้ต่างเป็นหนา้ต่างไม ้

แคบๆ มีช่องส าหรับยิงปืนและยิงลูกธนู ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์

ญ่ีปุ่นและเมืองมัตสึโมโตะไดจ้ากชัน้บนสุดของปราสาทแห่งน้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

   

จากน้ันเดินทางสู่ ไร่วาซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ไร่

วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น สัมผัสขัน้ตอนการผลิต ที่ทางไร่พิถีพิถันมากๆ กว่าจะไดเ้จา้วาซาบิส่งตรง

มาถึงผูบ้ริโภคได ้ไร่แห่งน้ีนับไดว่้าเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสายไร่ที่ใครไดล้องมาตอ้งติด

อกติดใจ ดว้ยท าเลที่ตัง้การที่ทางไร่ใชน้ ้าบริสุทธ์ิจากล าธารที่ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซึ่ง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถงึเดือนตุลาคม ภายในนอกจากไร่วาซาบิแลว้ ยัง

มีรา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากวาซาบิอีกดว้ย ไม่ว่าจะ

เป็นวาซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกงกะหร่ีวาซาบิ ไสก้รอกวาซาบิ น ้าสลัดรสวาซาบิ เบียร์ที่

ท าจากวาซาบิ น ้าวาซาบิ ไอศกรีมรสวาซาบิ ช็อกโกแลตรสวาซาบิ และอื่นๆอีกมากมาย 

น าท่านสู่เมือง เมอืงนาราอ ิ(Narai Juku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่ในแถบหุบ

เขาคิโซะ จังหวัดนากาโน่ เป็นย่านเมืองเก่าสมัยเอโดะ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่กลางทางระหว่างเกียวโตกับ



เอโดะ บนเสน้ทางนากะเซนโดะ ผูค้นผ่านไปมาสองเมืองน้ี ก็จะตอ้งผ่านเมืองนาราอิ  จนท าให ้

กลายเป็นเมืองที่มั่งค่ังที่ สุดในหุบเขาคิโซะ เสน่ห์ของที่น่ีคือ บา้นเมืองเก่าสีด าตั ้งเรียงรายสองขา้ง

ทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร โดยมีวิวฉากหลังเป็นหุบขคิโซะ ไฮไลท์!!! สะพานคิโซะโอฮาชิ เป็น

สะพานทีอ่ยู่เหนือแม่น า้นาราอ ิซึง่อยู่คู่ขนานกับถนนสายหลักในเมอืง ที่น่ีนับว่าเป็นสะพานไมท้ี่ยาว

ที่สุดของประเทศญ่ีปุ่นที่สรา้งในช่วงปี 1990 เป็นสะพานที่สวยงาม 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลับ เมอืงนาโกย่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 หลงัเช็คอนิเขา้โรงแรม อสิระให้ท่านเดนิเล่นช้อปป้ิง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจ

การคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มีหา้งสรรพสินคา้มัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตด้ิน 

(Central Park) แหล่งรวมแฟช่ันและรา้นคา้สุดเก๋ มากมาย  เช่น รา้นเส้ือผ ้า , รา้นของใช ้

กระจุกกระจิก , รา้นซาลอนความงาม เป็นต ้น แฟนๆไอดอลญ่ี ปุ่น หา้มพลาด ต ้องมาเยือน

หา้งสรรพสินคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย ที่มี Grand 

Canyon ฮอลล์จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากน้ีที่น่ียังเป็นสถานที่ตัง้ของ “ชงิชา้

สวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านน้ีอีกดว้ย อิสระเพลิดเพลินย่านน้ีตามอัธยาศัย (โรงแรมไม่

ไกลจากเล่นช้อปป้ิง ลูกคา้สามารถเดนิช้อปป้ิงไดโ้ดยไม่มรีถบรกิาร)  

  

 

วนัทีห่า้  เมอืงนาโกย่า - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั – พธิีชงชาญี่ปุ่น - วัดคโิยมิสเึดระ – ย่านฮกิา

ชิยาม่า – เมอืงโอซากา้ – ช้อปป้ิงเอ็กซ์โปซิตี ้- ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

  

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 



 เดินทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่น มีช่ือเสียงระดับโลกในเร่ืองของ

วัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญ่ีปุ่นอย่างแทจ้ริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญ่ีปุ่น ปัจจุบันเป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอนั 

(Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งน้ีน้ันถูกสรา้งข้ึนเพื่อใหร้ะลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรด์ิโคเมอิ ผู ้

ที่มีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดทา้ยของเกียว

โต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้

ของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่น น่ันก็

คือ การเรยีนพธิีชงชาญีปุ่่น (Japanese tea ceremony หรอืภาษาญีปุ่่นเรยีกว่า Sado) โดย

การชงชาตามแบบญ่ีปุ่นน้ัน มีขั ้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุก

ขัน้ตอนน้ันลว้นมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่าง

เดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

น าท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า วัดน า้ใส เป็นวัดที่มีช่ือเสียง

ที่สุดในเมืองเกี ยวโต  สรา้งข้ึนมาก่อนที่ เกีย วโตจะเป็นเมืองหลวงของญ่ี ปุ่น  เมื่อปี ค.ศ.778 

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจา้แม่กวนอิม 11 พักตร์ 

1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากน้ีที่ น่ียังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผูเ้ป็นเทพเจา้

แห่งความร ่ารวยมั่งค่ัง ตัววัดก่อสรา้งดว้ยไมเ้กือบทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ เสาทีค่ า้ยนัระเบยีงวดั

ขนาดใหญ่ เสาดงักล่าวประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่จ านวนรอ้ยกว่าตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไม้

ขนาดใหญ่สูงจากพื้น 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว อาคารไม้หลงัน้ีได้รบัการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะส่วนหน่ึงของ

อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เมืองเกียวโต 

   
 

 จากน้ัน น าท่านเดินเทา้ เพื่อชม ย่านฮกิาชิยาม่า (Higashiyama) ซึ่งเป็นแหล่งรวมสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญน่าชมของเกียวโตใหบ้รรยากาศแบบดัง้เดิม แลนด์มาร์คที่โดดเด่นของย่านน้ี เจดีย์

ยาซากะ (Yasaka Pagoda) ซึง่เป็นเจดีย์ 5 ชัน้ สูง 46 เมตรที่สามารถมองเห็นไดเ้กือบจากทุกมมุ

ของย่านน้ี แลนด์มาร์คสวยๆ อีกแห่งที่พลาดการถ่ายรูปไม่ได ้คือ เนนินิเนนซากะ (Ninenzaka) 

และเนนิซนัเนนซากะ (Sannenzaka) ซึง่เป็นเนินบันไดที่ปูดว้ยแผ่นหินตัง้อยู่ท่ามกลางบา้นไม ้

16.30 น. อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซ์โปซิตี ้(Expo City) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 50 

นาที) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น เอ็กซ์โปซต้ีิเป็นส่วนหน่ึงของ

สวนสาธารณะที่สรา้งข้ึนเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดข้ึนเมื่อปีค.ศ. 1970 มีเน้ือที่ทั้งหมดราวๆ 

172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งน้ีมีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช ้

อปป้ิง กินขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

 เอ็กซ์โปซิตี ้ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงัน้ี 

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให ้

นักท่องเที่ยวไดสั้มผัสกับสัตว์อย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด 



4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรูธ้รรมชาติ 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์

การ์ตูน 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์สุดทันสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชงิชา้สวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ที่มี

ความสูงมากถึง 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปป้ิงสินค ้าแบรนด์ ต่างๆ มากกว่า  100 รา้น  พ รอ้มทั้ ง

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอื่น ๆ  อีกมากมาย 

18.45 น. จากน้ันอิสระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเคร่ืองส าอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณน้ี ใกลก้ันท่านสามารถ

เดินไปยัง ย่านโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ย่านบันเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ 

จากสะพานโดทงโบริบาชไิปจนถึงสะพานนิปปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู่ ป้ายกู

ลโิกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกูิลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา

ก าลังว่ิงอยู่บนลู่ว่ิง ซึง่ถูกติดตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงสัญลักษณ์สถานที่นัดพบ

กันหลง น่ันก็คือ รา้นปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึง่มีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาไดอ้ีกดว้ย และหา้ม

พลาดส าหรับ ทาโกยากิ อาหารทอ้งถิ่นของชาวโอซากา้ ที่มาถึงถิ่นแลว้ตอ้งลอง Original Taste 

รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ibis Styles Osaka Namba หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

    

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น 

09.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลูกคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ท่าน 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชียเท่านัน้*  

** ท ัง้น้ีหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าช้า ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อต ั๋วภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 



 



 
 

 

 

 



 
 



 



 
 



 
 



 



ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั)  

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงค์อื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล า ดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


