
 

TOKYO OSAKA SHIRAKAWA SHIZUOKA FUJI 7D5N 

ซุปตาร ์เทีย่วยาว ฟินนาน 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
Tokyo>>สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธ ิ ์ณ วดัอาซากุสะ พรอ้มเดนิชมิ ของอร่อยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแม่น า้สุมดิะ 

ช้อปป้ิงจุใจ ชนิจูกุ จุดเช็คอนิแห่งใหม่ จอ LED ยกัษ์ กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 

เดนิชมใบแปะก๊วยเหลอืงอร่าม ณ สวนเมจจิงิกูไกเอ็น 

ถ่ายรูปคู่ กนัด ัม้มหมึา พรอ้มช้อปป้ิง ณ ไดเวอรซ์ติ ี ้ โอไดบะ 

Nagoya>> ช้อปป้ิง ซาคาเอะ ย่านช้อปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกย่า 

Gifu >>ชม หมู่บา้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 



 

เดนิชวิ เมอืงเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซูิจ ิ

Kyoto>>เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดัน า้ใส สามสายน า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์แห่งเกยีวโต 

เดนิเล่น ย่านฮกิาชยิาม่า ย่านกรุงเก่าเกยีวโต ทีม่ ีเจดยีย์าซากะ เป็นแลนดม์ารค์ 

Osaka>>ช้อปป้ิงเต็มอิม่ ชมิทาโกยาก ิดูปูขยบัขา ณ แหล่งช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ

Shizuoka>>เยอืนเมอืงชาเขยีว ชมววิภูเขาไฟฟูจ ิณ นฮิงไดระ ยูเมะ เทอรเ์รซ 

ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ น า้ตกชริาอโิตะ ท ีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

Yamanashi>>ขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

เรยีนรูแ้ละสมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผ่านข ัน้ตอนพธิีการชงชา 

ไฮไลท!์! สะดุดตาไปกบั ใบไมเ้ปลีย่นส ีสดใส ณ อุโมงคเ์มเป้ิล หรอื โมมจิ ิ

บุฟเฟ่ตข์าปู อาบน า้แร่ธรรมชาต ิ  

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 

วนัแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย  

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

เอเชีย เอ็กซ์ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

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 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกียว - วดัอาซากุสะ - ช้อปป้ิงถนนนากามเิสะ – 

ถ่ายรูป โตเกยีวสกายทรี รมิแม่น า้สุมดิะ - ชมใบแปะก๊วย ณ สวนเมจิจงิกูไกเอ็น - ชมแมว

ยกัษ์ 3 มติ ิพรอ้มช้อปป้ิง ย่านชินจูกุ - เมอืงนากาโน่ 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

ราคาไม่รวมค่าวซีา่และค่าบรกิาร เก็บเพิม่ท่านละ 1,575 บาท 
**ค่าบรกิารเป็นค่าบรกิารท่ีต้องช าระให้กบัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยื่นวีซ่าญ่ีปุ่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

02-08 พฤศจกิายน 2565 42,888.- 10,900.- 
 

 

09-15 พฤศจกิายน 2565 42,888.- 10,900.- 
 

 

16-22 พฤศจกิายน 2565 42,888.- 10,900.- 
 

 

23-29 พฤศจกิายน 2565 42,888.- 10,900.- 
 

 



    
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น ตัง้อยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่ องเที่ ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) จากน้ันนมัสการเจา้แม่กวนอิมทองค า 

ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช่ื้อว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความ

เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าทีศั่กด์ิสิทธ์ิ 

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่มักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มี ช่ือว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บริเวณทางเขา้สู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นที่ตั ้งของ

รา้นคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก และ

ขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยากิ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของทีร่ะลึก  

ใกลก้ันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูง

ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหน่ึงของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ เป็นหอส่ง

สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริการตัง้แต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอน้ีมี

ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 

600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากุสะที่

เต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึน้หอคอย) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) บรกิารท่านดว้ยเมนู ชาบู เซท  

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สวนเมจจิงิกูไกเอ็น (Meiji-jingu Gaien) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ถนนสายแปะก๊วยที่สวยยิ่งกว่าภาพวาด ในช่วงฤดูใบไมร่้วงถนนสายน้ีจะเต็มไปดว้ยตน้แปะก๊วย หรือ 

กิงโกะ ในภาษาญ่ีปุ่น จะเหลืองอร่ามเรียงรายเต็มสองขา้งทางเป็นแนวยาวว่า 300 เมตร เป็นจุดที่

ไดรั้บความนิยมเป็นพิเศษ เพราะเป็นสถานที่คนโตเกียวสามารถมาพักผ่อนหยอ่นใจและเดินเล่นช่ืนชม

ความงามของทิวแถวตน้แปะก๊วย บางช่วงกิ่งกา้นโคง้เขา้หากันราวกับอุโมงค์ใบแปะก๊วย ที่ ดูงดงาม

ราวกับภาพวาด โดยปกติช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงตน้เดือนธันวาคม จะมี เทศกาลจงิกูไก

เอ็น กงิโกะ เฟสตวิลั (Jingugaien Gingko Festival) ภายในงานมีการออกรา้นขายของที่ระลึก

ประเภทงานฝีมือและอาหารต่างๆ มากมาย และมีผูค้นมาเที่ยวชมงานกันเนืองแน่นครึกคร้ืน อิสระให ้

ท่านถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก หรือโพสต์ลงโซเช่ียล หรือจะเดินชมความงามของใบแปะก๊วยไดต้าม

อัธยาศัย 

15.00 น. จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ใหท้่านอิสระและ

เพ ลิดเพ ลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั้ งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  กลอ้งถ่าย รูปดิ จิตอล  นาฬิกา 

เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟช่ัน

ส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ 

อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเช่ียล นัน่ก็คอื แมวยกัษ์ 3 มติ ิที่โผล่

บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจาก

ล าโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ใหภ้าพเสมือนจริง



ปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถ

รับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติิผ่านจอแอลอีดีน้ี ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี้, 

นอ้งหมา Pompompurin, จานบิน UFO แมแ้ต่ หุ่นยนต์เคร่ืองดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพ

ไดต้ามอัธยาศัย 

16.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงนากาโน่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

 (แวะพกัรบัประทานอาหารตรงจุดพกัรถ อสิระใหท้า่นเลอืกทานตามอธัยาศยั) 

20.30 น. เดินทางถึง เมอืงนากาโน่ (Nagano) จังหวัดในภูมิภาคชูบุ ไม่มีพื้นที่ติดทะเล อุดมไปดว้ยธรรมชาติ

เป็นจ านวนมาก รายลอ้มไปดว้ยภูเขาหลายแห่ง อย่างเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น เป็นตน้ มีเมืองท่องเที่ยว

ยอดนิยม เช่น เมืองมัตสึโมโตะ ฤดูหนาวหิมะหนาเหมาะกับการเล่นสกี มีแหล่งธรรมชาติอย่างน ้าตก

และออนเซ็นที่สวยสะอาดหลายแห่ง นอกจากน้ียังมีของอร่อยข้ึนช่ืออีกมากมาย 

ทีพ่กั  Alpico Plaza Hotel  หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่าม  เมอืงทาคายามะ – ถนนซนัมาจซิูจ ิ- หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมอืงนาโกย่า -  ช้

อปป้ิงย่านซาคาเอะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิุ เมืองเล็กๆ ที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและ

ธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) อิสระใหท้่านเดินเล่น ถนนซนัมาจซิูจ ิ(Sanmachi-Suji Street) 

ซึง่ถูกขนานนามว่าเป็น ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตนอ้ย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ึ่ง

อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือน, รา้นคา้, คาเฟ่และ

โรงสาเก สรา้งข้ึนดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว ้นอกจากน้ียังมี วัด, ศาล



เจา้, สะพานและตลาดเชา้ที่คึกคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติ

อันอุดมสมบูรณ์ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 
14.30 น.  จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.20 ช่ัวโมง) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มี รูปร่าง

แปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีช่ือเสียงแห่ง

หน่ึง ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสึคุริ เป็นบา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช  

มคีวามหมายว่า พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบา้นที่มีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่

ท ามุมชันถึง 60 องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทั้งหลังถูกสรา้งข้ึนโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบียนให้ชิ

ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3 ช่ัวโมง)   

 จากน้ันอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตรี 

เช่น คลับและบาร์ มีหา้งสรรพสินคา้มัตสึซาคายะ หรือ เมอืงใตด้ิน (Central Park) แหล่งรวม

แฟช่ันและรา้นคา้สุดเก๋มากมาย เช่น รา้นเส้ือผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจิก, รา้นซาลอนความงาม เป็น

ตน้ แฟนๆไอดอลญ่ีปุ่น หา้มพลาด ตอ้งมาเยือนหา้งสรรพ สินคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ่งเป็นจุด

ศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทิงมากมาย ที่มี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและ

ยังเป็นคาเฟ่ นอกจากน้ีที่น่ียังเป็นสถานที่ตัง้ของ “ชิงช้าสวรรค ์Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านน้ี

อีกดว้ย อิสระเพลิดเพลินย่านน้ีตามอัธยาศัย  

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั  The B Nagoya หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

   



 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิเึดระ – ย่านฮกิาชิยาม่า – เมอืงโอซากา้ – ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

- เมอืงนาโกย่า 

 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เดินทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่น มีช่ือเสียงระดับโลกในเร่ืองของ

วัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญ่ีปุ่นอย่างแทจ้ริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญ่ีปุ่น ปัจจุบันเป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

10.00 น. 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 าท่านเดนิเทา้ เพื่อชม ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) ซึง่เป็นแหล่งรวมสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญน่าชมของเกียวโตใหบ้รรยากาศแบบดัง้เดิม แลนด์มาร์คที่โดดเด่นของย่านน้ี เจดีย์

ยาซากะ (Yasaka Pagoda) ซึง่เป็นเจดีย์ 5 ชัน้ สูง 46 เมตรที่สามารถมองเห็นไดเ้กือบจากทุกมมุ

ของย่านน้ี แลนด์มาร์คสวยๆ อีกแห่งที่พลาดการถ่ายรูปไม่ได ้คือ เนนินิเนนซากะ (Ninenzaka) 



และเนนิซนัเนนซากะ (Sannenzaka) ซึง่เป็นเนินบันไดที่ปูดว้ยแผ่นหินตัง้อยู่ท่ามกลางบา้นไม ้

แบบญ่ีปุ่น 

   
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

15.00 น. เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง)  เมืองที่มี

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่น ตัง้อยู่ในภาคคัน

ไซบนเกาะฮนชู ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันเมืองโอซากา้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งชอ้ปป้ิงยอด

นิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่า

ญ่ีปุ่น) และ คุชคัิตสึ  

 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 ป้ายกูล ิ

โกะแมน 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   

17.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่เมอืงนาโกย่า  (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)   

ทีพ่กั  The B Nagoya หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

   

วนัทีห่า้  จงัหวดัชิซูโอกะ - นฮิงไดระ ยูเมะ เทอรเ์รซ  – น า้ตกชิราอโิตะ - จุดชมวิวชัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ

(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ตข์าปู 



เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 เดินทางสู่ จงัหวดัชิซูโอกะ (Shizuoka) ตัง้อยู่ในภูมิภาคชูบุ บนเกาะฮนชู เป็นที่ตัง้ของภูเขาฟูจิ

บางส่วน เน่ืองจากมีส่วนที่ติดทะเลมากท าใหม้ีอาหารทะเลสดอร่อย เช่น หอยนางรม กุง้ ปลามากุโระ 

ปลาไหล และมีช่ือเสียงของการปลูกวาซาบิ และชาเขียว ถือเป็นแหล่งเพาะปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดใน

ญ่ีปุ่น อีกทั้งยังมีเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกมากมาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านสู่ นฮิงไดระ ยูเมะ เทอรเ์รซ (Nihondaira Yume Terrace) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

30 นาที) เป็นจุดชมวิวที่ตัง้อยู่บน ที่ราบสูงนิฮงไดระ จังหวัดชซูิโอกะ ไมส้ าหรับอาคารน้ีท ามาจากไม ้

ของจังหวัดชิซูโอกะ ออกแบบโดย Kengo Kuma สถาปนิกชาวญ่ีปุ่นที่มีช่ือเสียงในญ่ีปุ่น โดยมี

รูปทรงแปดเหล่ียมซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากวัดโฮริวจิ จังหวัดนารา เป็นหน่ึงในจุดชมวิวที่เหมือน

พาคุณเขา้ไปในโลกแห่งความฝัน เป็นอาคาร 3 ชัน้ สไตล์โมเดิร์น มีระเบียงแปดเหล่ียมพรอ้มทิวทัศน์

มุมกวา้งส าหรับชมวิวธรรมชาติและบรรยากาศของเมืองโดยไรส่ิ้งกีดขวางพรอ้มภูเขาไฟฟูจิไดแ้บบ 

360 องศา มีสะพานที่เช่ือมระหว่างระเบียงกับทางเดินไปยังที่จอดรถ นอกจากน้ียังมีการจัดแสดง

นิทรรศการ และคาเฟ่ ส าหรับใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน จิบนม ชมิกาแฟ สัมผัสบรรยากาศดีๆ กับวิวภูเขา

ไฟฟูจิตามอัธยาศัย 

 หลังอาหารน าท่านสู่ น า้ตกชิราอโิตะ (Shiraito no taki) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

เป็นน ้าตกตัง้อยู่ที่ เมอืงฟูจโินมยิะ จงัหวดัชิซูโอกะ เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนอิ

ซุ ไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกพรอ้มกันกับภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนอิซุ และ

ทะเลสาบฟูจิทั้งหา้ภายใตช่ื้อ "ฟูจซิงั สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละแหล่งทีม่าของความบนัดาลใจทาง

ศลิปะ" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ.2013 น ้าตกชริาอิโตะถือเป็นน ้าตกที่ศักด์ิสิทธ์ิ มีศาลเจา้อาซามะ

ตัง้อยู่ ดว้ยการไหลของสายน ้าที่แยกสายออกเป็นหลากรอ้ยเสน้ ท าใหม้องดูแลว้เหมือนกับเสน้ดา้ยสี

ขาว จึงเป็นที่มาของช่ือเรียกที่ว่า ชิราอโิตะ ทีแ่ปลตรงตวัว่า ด้ายส ีขาวนั่นเอง อีกทั้งที่น่ียังมี

เร่ืองราวของการปฏิบัติธรรมในถ ้าที่เคยเกิดภูเขาไฟปะทุข้ึนมาดว้ย จึงท าใหผู้ค้นใหค้วามศรัทธากันว่า

เป็นที่ช าระลา้งจิตใจ และเป็นพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิส าคัญของผูแ้สวงบุญ จึงถือเป็นพาเวอร์สปอตอีกจุดหน่ึง

ในญ่ีปุ่น ที่น่ีสามารถชมฟูจิซังไดใ้นมุมที่ไม่เหมือนใคร เป็นน ้าตกและภูเขาไฟฟูจิตัง้อยู่ดา้นหลัง และ

ถือเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีที่สวยงามมากอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) ที่มีความสูง

เหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี ช่ือเสียงเป็นที่รูจั้กไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามที่

ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยังเป็น

จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ที ่5  ของ

ภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิไ์ม่ขึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไม่เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ที่ทุกท่านจะ

ไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความ

ประทับใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลาย

บรรยากาศไดอ้ีกดว้ยอิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูปและซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศัย 



ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) พเิศษ!! อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปู   

ทีพ่กั  Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

จากนัน้ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น า้แร่แลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัทีห่า้  แวะชม อุโมงคใ์บเมเป้ิล – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจิ - เมือง

โตเกยีว - โอไดบะ - เมอืงนารติะ 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

แวะชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสี ณ อุโมงคใ์บเมเป้ิล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) 

เป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสียอดนิยม ตั้งอยู่ใกลก้ับทะเลสาบคาวากูจิโกะ บริเวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็น

งานเทศกาลชมใบเมเป้ิลเปลีย่นส ีFuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival  ที่ตลอด

สองฝ่ังขา้งทางจะเรียงรายไปดว้ยตน้เมเป้ิลมากกว่า 60 ตน้ ที่มีใบสีแดง สีเหลืองและสีสม้สลับไปมา

ทอดยาวกว่า 2 กิโลเมตร ส าหรับใบที่แหง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงที่พื้นหรือที่คลอง ท าใหท้ั้งดา้นบนและ

ดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิลหลากสีสัน ราวกับพุ่มอุโมงค์ใบเมเป้ิล ในยามค ่าคืนตัง้แต่เวลา 16.30 -

22.00 น. จะมีการประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวทาง ท าให ้

อุโมงค์ใบเมเป้ิลแห่งน้ีไม่ว่าจะยามกลางวันหรือกลางคืนก็งดงามไม่แพก้ัน (**หมายเหตุ เทศกาล 



Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจดัขึน้ในช่วงราวๆ ปลายเดอืนตุลาคม 

ของทุกปี และส าหรบัปี 2022 ยงัไม่ประกาศออกมาอย่างแน่ชดั) 

 จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น น่ันก็คือ การเร ียนพิธีชงชาญีปุ่่น (Sado) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 50 นาที) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นน้ัน มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา 

การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลว้นมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธี

ชงชาน้ี ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย และ

จากน้ันใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  

   
น าท่านข้ึน กระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji Panoramic Ropeway) คือ 

กระเชา้ที่ข้ึนสู่ยอดเขาเทนโจ ซึง่อยู่ใกลก้ับทะเลสาบคาวากุจิ ตัวกระเชา้เป็นกระจกใส สามารถมองวิว

ไดโ้ดยรอบ และเมื่อถึงดา้นบนภูเขาเท็นโจมีจุดชมวิวแบบพาโนราม่าที่มีระดับความสูง 1,075 เมตร

จากระดับน ้าทะเล และมีการตกแต่งดว้ยตัวการ์ตูนจากนิทานพื้นบา้นของญ่ีปุ่นเร่ือง “Kachi Kachi 

Yama” ของ Dazai Osamu ซึง่เกี่ยวกับกระต่ายและทานูกิ โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวไดแ้บบ 

360 องศาทั้งทะเลสาบคาวากูจิและภูเขาไฟฟูจิ นอกจากน้ีก็ยังมีรา้นขายอาหารและของที่ระลึกอีก

ดว้ย 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

16.00-17.30 น. เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) คือเกาะที่สรา้งข้ึนไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ีช่ือเสียงและเป็นที่นิยม

ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกียว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหน่ึง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของหา้งน้ีก็คือ หุ่นยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเท่าของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้งอิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 

19.00 น         รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (11) บรกิารท่านดว้ย บุฟเฟ่ต ์ยากนิกุิ ป้ิงย่างสไตลญ์ีปุ่่น 

ทีพ่กั  Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  

   

วนัทีห่ก   ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 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 าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


