
 

OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO 6D4N  

ซุปตาร ์บา้นน า้แข็ง 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565-มนีาคม 2566 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

สกัการะ พระใหญไ่ดบทุส ึแหง่เมอืงนารา 

ไฮไลท!์! อลงัการไฟลา้นดวง ณ หมบูา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

เพลดิเพลนิ กจิกรรมฤดหูนาวพรอ้มสมัผสัหมิะ ณ ลานสกเีมอืงกโุจ 



 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซูิจ ิ 

อลงัการ ปราสาทอกีา หรอื ปราสาทมตัสโึมโตะ 

เยอืน ไรว่าซาบไิดโอ ไรว่าซาบทิีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ชมเมอืงเกา่สมยัเอโดะ ต ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ณ เมอืงนาราอ ิ

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดัน า้ใส สามสายน า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์แหง่เกยีวโต  

ชมความยิง่ใหญ ่ของปราสาทโอซากา้  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น)  
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

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

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

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

06-11 ธนัวาคม 2565 BUS2**วนัรฐัธรรมนญู 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.-   



 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปีราคา 6,000 บาท/มา่น** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ  1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

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.-   

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 กมุภาพนัธ ์2566 37,888.- 9,900.-   

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

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

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

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

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

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

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

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

28 กมุภาพนัธ-์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.-  



 

22.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงโอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ 

(ดา้นนอก) – เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– เมอืงนาโกยา่ - งานประดบัไฟฤดหูนาว  ณ หมูบ่า้น

นาบานะ โนะ ซาโตะ 

 01.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

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

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ี่ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู

ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุก

ขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซ่าญี่ปุ่ น) และ คุ

ชคิัตส ึ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 

นาท)ี เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ 

ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนิชโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก 

ความงดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกต่างใหค้วาม

สนใจทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

   

 เดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แต่

ชว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่ห่งนีม้วีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บาง

แห่งไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก น าท่านสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแหง่เมอืง

นารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึง่ในวัดที่มชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมคีวามส าคัญ



 

ทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทัง้หมดใน

ประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี

การยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื 

ไดบทุสเึดน ซึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอยา่ง

มากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสานี้มขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ

เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีไ้ปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้

ไดใ้นชาตหินา้ 

น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  ชม งานประดบัไฟฤดหูนาว  ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana 

no Sato Winter Illumination) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั ้ง 4 

ฤดกูาล สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! การประดบัไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น จะมใีนชว่ง

ฤดใูบไมร้ว่งตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว (ตลุาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ เนือ่งจาก

ม ีการแสดงไฟในหลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดับ

ไฟในน ้า (Water Illumination) อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัอลังการงานประดับไฟทีไ่มว่า่จะหันไป

ทางไหนก็มมีมุใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม  อสิระกจิกรรมฤดหูนาว บนลานสกเีมอืงกโุจ จงัหวดักฟิุ - หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – 

เมอืงทาคายามะ -  ถนนซนัมาจซูิจ ิ- เมอืงมตัสโึมโตะ 

   
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกเีมอืงกุโจ จงัหวดักฟิุ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดู

หนาว บนลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้งสดุลกูหลูกูตา ท่านสามารถเชา่ชดุอปุกรณ์สกสี าหรับถ่ายรปูหรอื



 

เล่นสกทีัง้ถาดเลือ่น (Sled Snow board) หรอื กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม 

– คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ)  

 **หมายเหตุ กรณีทีห่มิะไม่หนาฟูมากพอทีจ่ะเล่นสกไีดใ้นช่วงตน้ฤดูกาลเนือ่งจากสภาพ

อากาศไมเ่อือ้อ านวยในปีน ัน้ๆ สงวนสทิธิ ์ปรบัโปรแกรมไปเทีย่วในตวัเมอืงกุโจฮาจมิงัแทน 

โดยไกดจ์ะเป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสมและแจง้ลกูคา้หนา้งานเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากนัน้น าท่านสู่ หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

50 นาท)ี เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตา

ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที่มอีายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช  มี

ความหมายวา่ พนมมอื ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที่

ท ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ิ

ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิุ 

เมอืงเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมอนัอดุมสมบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อสิระใหท้่านเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซูิ

จ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึง่ถูกขนานนามว่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นย่าน

เมอืงเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่าง

สมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยงัคงบรรยากาศแบบ

สมยัเอโดะไว ้นอกจากนีย้งัม ีวัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวย

สะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของจังหวดันากา

โนะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่  Alpico Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ปราสาทมตัสโึมโตะ – ไรว่าซาบไิดโอะ – เมอืงนาราอ ิ- เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 



 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

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

สภาพสมบรูณ์และสวยงามทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น และเป็น 1 ใน 5 ปราสาททีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นสมบัตปิระจ าชาต ิเป็นปราสาทที่สรา้งอยู่บนพื้นที่ราบ มเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืน

เชือ่มต่อกบัโครงสรา้งอาคารหลัก และเนือ่งจากผนังปราสาทมสีดี าและปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่

กางออกเหมอืนปีกนก เลยมชีือ่เรยีกว่า คาราซโุจ ทีแ่ปลว่า ปราสาทอกีา ส าหรับขา้งในตัวปราสาทมี

ขัน้บันไดสงูชนัและเพดานทีไ่มส่งูมาก บรเิวณทางเดนิจัดแสดงวัสดุเครือ่งใชท้างประวัตศิาสตร ์เชน่ 

ชดุเกราะซามไูรสมยัเซน็โกก,ุ ปืนคาบศลิาและอาวธุทีเ่คยใชสู้ร้บในสมยักอ่น หนา้ตา่งเป็นหนา้ตา่งไม ้

แคบๆ มชีอ่งส าหรับยงิปืนและยงิลูกธนู ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพของเทอืกเขาแอลป์

ญีปุ่่ นและเมอืงมตัสโึมโตะไดจ้ากชัน้บนสดุของปราสาทแหง่นี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

   

จากนัน้เดนิทางสู ่ไรว่าซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ไร่

วาซาบทิีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น สมัผัสขัน้ตอนการผลติ ทีท่างไรพ่ถิพีถิันมากๆ กวา่จะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรง

มาถงึผูบ้รโิภคได ้ไรแ่หง่นีนั้บไดว้า่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาตสิายไรท่ีใ่ครไดล้องมาตอ้งตดิ

อกตดิใจ ดว้ยท าเลทีต่ัง้การทีท่างไร่ใชน้ ้าบรสิทุธิจ์ากล าธารทีไ่หลมาจากเทอืกเขาทางทศิเหนอื ซึง่

ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการปลกูคอืเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม ภายในนอกจากไรว่าซาบแิลว้ ยัง

มรีา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ย ไมว่่าจะ



 

เป็นวาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซาบ ิแกงกะหรีว่าซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ิน ้าสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ี่

ท าจากวาซาบ ิน ้าวาซาบ ิไอศกรมีรสวาซาบ ิชอ็กโกแลตรสวาซาบ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

น าท่านสูเ่มอืง เมอืงนาราอ ิ(Narai Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในแถบหุบ

เขาคโิซะ จังหวัดนากาโน่ เป็นยา่นเมอืงเกา่สมัยเอโดะ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูก่ลางทางระหว่างเกยีวโตกับ

เอโดะ บนเสน้ทางนากะเซนโดะ ผูค้นผ่านไปมาสองเมืองนี้ ก็จะตอ้งผ่านเมืองนาราอ ิจนท าให ้

กลายเป็นเมอืงที่มั่งคั่งทีสุ่ดในหุบเขาคโิซะ เสน่ห์ของทีน่ี่คอื บา้นเมอืงเก่าสดี าตัง้เรยีงรายสองขา้ง

ทางยาวกว่า 1 กโิลเมตร โดยมวีวิฉากหลังเป็นหุบขคโิซะ ไฮไลท!์!! สะพานคโิซะโอฮาช ิเป็น

สะพานทีอ่ยูเ่หนอืแมน่ า้นาราอ ิซึง่อยูคู่ข่นานกบัถนนสายหลกัในเมอืง ทีน่ีนั่บวา่เป็นสะพานไมท้ีย่าว

ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นทีส่รา้งในชว่งปี 1990 เป็นสะพานทีส่วยงาม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 หลงัเช็คอนิเขา้โรงแรม อสิระใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิ

การคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตร ีเช่น คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ 

(Central Park) แหล่งรวมแฟชั่นและรา้นคา้สุด เก๋มากมาย เช่น รา้นเสื้อผา้ , รา้นของใช ้

กระจุกกระจิก , รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญี่ปุ่ น ห า้มพลาด ตอ้งมาเยือน

หา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึง่เป็นจุดศูนยก์ลางแหล่งรวมความบันเทงิมากมาย ที่ม ีGrand 

Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยงัเป็นคาเฟ่ นอกจากนีท้ีน่ีย่งัเป็นสถานทีต่ัง้ของ “ชงิชา้

สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของย่านนี้อกีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิย่านนี้ตามอัธยาศัย (โรงแรมไม่

ไกลจากเลน่ชอ้ปป้ิง ลกูคา้สามารถเดนิชอ้ปป้ิงไดโ้ดยไมม่รีถบรกิาร)  

  

 

วนัทีห่า้  เมอืงนาโกยา่ - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคโิยมสิเึดระ – ยา่นฮกิา

ชยิามา่ – เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงเอ็กซโ์ปซติี ้- ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ



 

  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของ

วัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มมีนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมอืง

ท่องเทีย่วที่เป็นนยิมของคนทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั 

(Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่นี้นัน้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอ ิผู ้

ทีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีว

โต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้

ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็

คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดย

การชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอยา่ง

เดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

น าท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า วดัน า้ใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง

ที่สุดในเมืองเกียวโต สรา้งขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น  เมื่อปี ค.ศ.778 

นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธสิัตวเ์จา้แม่กวนอมิ 11 พักตร ์

1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้

แหง่ความร ่ารวยมัง่คั่ง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแตท่ีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทีค่ า้ยนัระเบยีงวดั

ขนาดใหญ ่เสาดงักลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญจ่ านวนรอ้ยกวา่ตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไม้

ขนาดใหญ่สูงจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ตต่วัเดยีว อาคารไมห้ลงันีไ้ดร้บัการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของ

อนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 

   
 

 จากนั้น น าท่านเดนิเทา้ เพื่อชม ย่านฮกิาชยิาม่า (Higashiyama) ซึง่เป็นแหล่งรวมสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญน่าชมของเกยีวโตใหบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิ แลนดม์ารค์ทีโ่ดดเดน่ของยา่นนี้ เจดยี ์

ยาซากะ (Yasaka Pagoda) ซึง่เป็นเจดยี ์5 ชัน้ สงู 46 เมตรทีส่ามารถมองเห็นไดเ้กอืบจากทกุมมุ



 

ของย่านนี้ แลนดม์ารค์สวยๆ อกีแห่งทีพ่ลาดการถ่ายรูปไม่ได ้คอื เนนินเินนซากะ (Ninenzaka) 

และเนนิซนัเนนซากะ (Sannenzaka) ซึง่เป็นเนนิบนัไดทีป่ดูว้ยแผน่หนิตัง้อยูท่า่มกลางบา้นไม ้

16.30 น. อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 50 

นาท)ี ศูนยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ

สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีนื้อทีท่ัง้หมดราวๆ 

172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ช ้

อปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์่าง ๆ ในรปูแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตร์

การต์นู 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมยั 

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่ี

ความสงูมากถงึ 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ต่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทั ้ง

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

18.45 น. จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งทีต่อ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี้ ใกลก้ันท่านสามารถ

เดนิไปยงั ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ยา่นบนัเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ

จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู ่ป้ายกู

ลโิกะแมน หรอื ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรฑีา

ก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ ซ ึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบ

กนัหลง น่ันก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มปียูกัษ์ขยบัแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม

พลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ที่มาถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste 

รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั ibis Styles Osaka Namba หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  



 

    

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

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 ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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    


