
VN001 BKK-SGN-KIX (26/1/23) 

 

OSAKA KYOTO NAGOYA  
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ซุปตาร ์“ชอ๊ปแบบอรุม่เจา๊ะ” 
ก าหนดการเดนิทางเดอืน เมษายน 2566 

โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) 
 

 สกัการะ พระใหญไ่ดบทุส ึแหง่เมอืงนารา  

ชมทุง่ดอกไมน้านาชนดิ ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 
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สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ ศาลเจา้เฮอนั 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

วดัทอง ณ วดัคนิคะคจุ ิแหง่เมอืงเกยีวโต 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดัน า้ใส สามสายน า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์แหง่เกยีวโต 

เยอืนหมูบ่า้นน า้ใส หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค 

ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

พาขึน้กระเชา้ คาจ ิคาจ ิณ ภเูขาเทนโจ และแวะชมทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  

ชอ้ปป้ิงจใุจ โอไดบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 12,000 บาท/ทา่น** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ 

ประเทศเวยีดนาม 

 

16.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ

เวยีดนาม แอรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

19.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN606N 

 

21.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม เพื่อแวะ

เปลีย่นเครือ่ง 

 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

12-17 เมษายน 2566 59,888.- 15,000.-   

13-18 เมษายน 2566 59,888.- 15,000.-   

14-19 เมษายน 2566 59,888.- 15,000.- 
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วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงโอซากา้ – เมอืงนารา - วดัโท

ไดจ ิ– ชอ้ปป้ิงเอ็กซโ์ปซติี ้– ชอ้ปป้ิงยา่นซนิไซบาช ิ

   

00.10 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN 320Q   

 

07.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็น

อันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มี

สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทัง้ยังมีอาหารที่เป็น

เอกลักษณ์ เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) และ คชุคิัตส ึ

 เดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แตช่ว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-

600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่น้ีมวีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บางแหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก 

น าทา่นสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง)  วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืง

นารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมคีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตร์ของประเทศญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมือนศูนยก์ลางของวัดทัง้หมดใน

ประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี

การยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื 

ไดบทุสเึดน ซึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอย่าง

มากก็คอื เสาไมยั้กษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสาน้ีมขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ

เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งน้ีไปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้

ไดใ้นชาตหินา้ หลังจากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงโอซากา้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 50 
นาท)ี ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ป ทีจั่ดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีน้ือทีท่ัง้หมดราวๆ 
172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่น้ีมแีหลง่ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ช ้

อปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอธัยาศัย  
เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้ 
1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ  
2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา  
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญ
ภัยไปกับการต์นูตัวโปรด  
4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ 
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู  
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย  
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7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่คีวาม
สงูมากถงึ 120 เมตร  
 8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่น้ีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์
รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบ
รนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการ
รวมกันอยูบ่รเิวณน้ี ใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori) ยา่นบันเทงิยามค ่า
คนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิจากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาชไิฮ
ไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู ่ป้ายกลูโิกะแมน หรอื ป้ายโดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori 
Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรฑีาก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ ซึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต ่ปี ค.ศ.1935 
นอกจากน้ียังมอีกีหนึง่สญัลกัษณ์สถานทีนั่ดพบกันหลง น่ันก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่
มปียัูกษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้มพลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอ
ซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 
   

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ IBIS STYLES OSAKA NAMBA   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ- วดัคโิยมสิเึดระ – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - เมอืงนาโกยา่ -  

ชมดอกไมห้ลากส ีณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

07.00 น.  เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดบัโลกในเรือ่งของ

วัฒนธรรมทีป่ระณีต ศลิปะแบบญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจุบันเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง)  
น าท่านสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้ง

ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็น

วัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมอีาคาร

หลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จน

เกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

น าท่านสู ่วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ีแปล

เป็นภาษาไทยว่า วดันา้ใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงเกยีวโต สรา้งขึน้มากอ่นทีเ่กยีวโตจะเป็น

เมอืงหลวงของญีปุ่่ น เมือ่ปี ค.ศ.778 นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพือ่สกัการะและขอพรจากองคพ์ระ

โพธิสัตว์เจา้แม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากน้ีที่น่ียังเป็นที่

ประดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความร่ารวยม่ังคั่ง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแตท่ี่

น่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทีค่า้ยนัระเบยีงวดัขนาดใหญ ่เสาดงักลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่

จานวนรอ้ยกว่าตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไมข้นาดใหญ่สูงจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ตต่วั

เดยีว อาคารไมห้ลงันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จาก

องคก์ารยเูนสโกในฐานะสว่นหนึง่ของอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 

**ชูครมีรา้นดงัวดัน า้ใส YATSU HASHI CHOU  
เมนูเด็ด: ชูครมีชาเขยีว  
ภายในรา้นมใีหเ้ลอืก 3 แบบ  
• ชูครมีรสชาตวินลิา/ชาเขยีว ¥300  

• ซอฟครมีวนลิา/ชาเขยีว ¥300  

•ไอศครมีพฟัรสชาตวินลิา/ชาเขยีว  
  ผสมวนลิาและชาเขยีว ¥500 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea 

ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา

น้ีอกีดว้ย น าทา่นสู ่เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูย์

รวมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

น าท่านสู่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) น าท่านเขา้ชม สวนดอกไมน้ะบะนะ โนะ ซาโตะ(NABANA NO SATO) 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นสวนดอกไมท้ีอ่ลังการงานและมชีือ่เสยีงมาก
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ทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น โดยเป็นสวนขนาดใหญท่ีม่พีืน้ทีม่าก ถงึ  300,000 ตารางเมตร ไมว่า่จะมาฤดู

รอ้น ฤดูใบไมผ้ล ิหรอืฤดูไหนๆก็จะไดพ้บกับความงดงามของดอกไมน้านาพันธม์ากกวา่ 40 สายพันธ ์

มีทัง้ซากุระ ทวิลปิ คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยีย และอื่นๆอีกมาย ที่พากันผลดิอกชูช่อตอ้นรับ

นักท่องเทีย่ว และยังมโีซน Begonia Garden เรอืนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร ที่

ถกูยกใหเ้ป็นเรอืนกระจกทีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ นไดน้ าเอาดอกไมแ้ละตน้ไมห้ลากหลายสายพันธจ์ากทัว่

ทกุมมุโลกมาจัดแสดงอยา่งงดงาม ยิง่สายกหุลาบตอ้งมาเพราะเคา้มสีว่นทีแ่บง่ใหเ้ป็นโซนเฉพาะสวน

กุหลาบใหไ้ดด้ืม่ด ่าฟินกันไปยาวๆ ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มมีุมใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอย่าง

มากมาย  

 

  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ (4) --- CASH BACK 2000YEN 
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พกัที ่ HOTEL THE B NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงยามานาช ิ- หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค - จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ) - ขึน้กระเชา้คาจคิาจ ิณ ภเูขาเทนโจ - ทะเลสาบคาวากจุโิกะ 

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

เดนิทางสู่ จังหวัดยามานาช(ิYamanashi) เป็นที่ตัง้ของภูเขาไฟฟูจิ คุณสามารถเดนิทางมา

จากกรุงโตเก ียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย แต่ที ่นี ่กลับใหค้วามรูส้ กึ เหม ือนเป็นอ ีกโลกหนึ ่งที่

ห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองหลวง นอกจากภูเขาไฟฟูจิที่เป็นภูเขาศักดิส์ทิธิข์องประเทศ

ญี่ปุ่ นแลว้ คุณยังจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาตขิองทะเลสาบหา้แห่งรอบ

ภูเขาไฟฟูจิ รวมทัง้รีสอร์ตซึง่ตัง้อยู่บนที่ราบสูงคโิยซาโตะ น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกั

ไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจุด

ท่องเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึ่ง โดยมวีวิภูเขาไฟฟูจสิขีาวตัดกับพื้นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลีย่นส ีสี

เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้า 8 บ่อใน

โอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 น้ีเป็นน ้าจาก

หมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รูีพรุนอายุกวา่ 80 

ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากน้ียังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที่

ขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสงูเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ
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สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรูปและซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

น าท่านน่ัง กระเชา้คาจคิาจภิูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง)ระยะทาง 400 เมตร เชือ่มตอ่ชายฝ่ังตะวันออกของทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับดาดฟ้าชมววิใกล ้

ยอดภเูขาเทนโจ(Mount Tenjo) สงูประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลทีม่ทีัศนียภาพอันงดงาม

ของทะเลสาบดา้นล่างรวมกับภูเขาไฟฟจู ินักท่องเทีย่วทีต่อ้งการความทา้ทาย มเีสน้ทางเดนิป่าจาก

ดาดฟ้าชมววิลงเนินไปยังสถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาทเีหนือดาดฟ้าชมววิขึน้ไปประมาณ 

300 เมตร เป็นยอดภูเขาเทนโจทีต่ัง้ของศาลเจา้เล็กๆ ต่อจากนัน้มเีสน้ทางเดนิไปยังภูเขามสิโึทเกะ

(Mount Mitsutoge) เสน้ทางยอดนยิมเพือ่ไปชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม 

หลังจากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบคาวากจูโิกะ(Lake Kawaguchiko) เป็นทะเลสาบทีเ่ดนิทางไป
ถงึไดง้่ายทีส่ดุในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟจู ิซึง่มกีารเชือ่มต่อจากโตเกยีวดว้ยรถไฟ และรถ
บัส พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทศิตะวันออกของทะเลสาบเป็นทีพ่ัก และออนเซนทีส่ามารถมองเห็นววิภเูขา
ไฟฟูจิที่สวยงามไดอ้ย่างชัดเจนมุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิ คือชายฝ่ังทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิที่ดอกซากุระจ านวนมากเบ่งบานประมาณกลางเดือน
เมษายน และฤดใูบไมร่้วงประมาณครึง่เดอืนแรกของเดอืนพฤศจกิายนใบไมเ้ปลีย่นเป็นสแีดง สม้ และ
เหลอืงสลับกันแต่อย่างไรก็ตามยอดภูเขาไฟฟจูมัิกถูกบดบังดว้ยเมฆในชว่งกลางวันแมส้ภาพอากาศ
จะปกต ิโดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้น ดังนัน้เวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอืชว่งเชา้ของทกุๆวัน(กอ่น 9 โมงเชา้) 
และชว่งบา่ยเย็นๆ 

 
ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (7) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าปู  

ทีพ่กั YUKARI NO MORI YAMANAKAKO หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีห่า้  เมอืงยามานาช ิ- รา้นชาฟูจ&ิดวิตีฟ้ร ี - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ถนนนาคามเิซ – ชอ้ป

ป้ิงยา่นชนิจกุ ุ- หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้- เมอืงนารติะ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

เดนิทางสู่ จังหวัดยามานาช(ิYamanashi) เป็นที่ตัง้ของภูเขาไฟฟูจิ คุณสามารถเดนิทางมา

จากกรุงโตเก ียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย แต่ที ่นี ่กลับใหค้วามรูส้ กึเหม ือนเป็นอ ีกโลกหนึ ่งที่

ห่างไกลจากความวุ่นวายของเมืองหลวง นอกจากภูเขาไฟฟูจทิี่เป็นภูเขาศักดิส์ทิธิข์องประเทศ

ญี่ปุ่ นแลว้ คุณยังจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาตขิองทะเลสาบหา้แห่งรอบ

ภูเขาไฟฟูจิ รวมทัง้รีสอร์ตซึง่ตัง้อยู่บนที่ราบสูงคโิยซาโตะ จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของ

ชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอน

มากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจง

และสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมใน

พธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย และจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เดนิทางสู ่กรุงโตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) จากนัน้ นมัสการเจา้แม่กวนอมิทอง

ค าณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความ

เคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับ

ภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย

อยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” 

บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
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รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และ

ขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านอสิระ

และเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จุดเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 

มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีง

ที่ออกจากล าโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให ้

ภาพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ 

ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอีดีน้ี ไม่ว่าจะเป็น 

แพนดา้, รองเทา้ไนกี้, นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่ น ท่าน

สามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอัธยาศัย 

เดนิทางสู่ ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม

ในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น

ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขียว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 

Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จุดเดน่ของหา้งน้ีก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 

ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้ง อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย น าท่านกลับสู ่เมอืง

นารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาน 1 ชัม่โมง) 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (10) 

ทีพ่กั MYSTAYS PREMIER NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก  ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น - ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซินเญิต้ 

ประเทศเวยีดนาม - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

หลังรับประทานอาหารเชา้เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ 

ประเทศญีปุ่่ น (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.30 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ 

 VN 301R 

13.50 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิตนิเซนิเญิต้ นครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม เพื่อแวะ
เปลีย่นเครือ่ง 

16.45 น. เหริฟ้าสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ VN 607N 

18.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

   

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์15,000 บาท/ทา่น 

  

 *ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VN001 BKK-SGN-KIX (26/1/23) 

 



VN001 BKK-SGN-KIX (26/1/23) 



VN001 BKK-SGN-KIX (26/1/23) 

 



VN001 BKK-SGN-KIX (26/1/23) 

 
 



VN001 BKK-SGN-KIX (26/1/23) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VN001 BKK-SGN-KIX (26/1/23) 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


