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JAPAN ALPS6D4N 

ซุปตาร ์เจแปนแอลป์ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - กรกฏาคม 2566 

 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

สมัผสัก าแพงหมิะขนาดมหมึา ณ เทอืกเขาแอลป์แหง่ญีปุ่่ น 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก world heritage ชริาคาวาโกะ 
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ชมเมอืงเกา่ ฉายา ลติเต ิล้เกยีวโต ซนัมาชชูิจ ิทาคายามา่ 

หนึง่ในสวนทีส่ดุในญีปุ่่ น เคนโระคเุอน เมอืงคานาซาวา่ 

อลงัการปราสาทมตัสโึมโต ้หรอื ปราสาทอกีา 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัทองและศาลเจา้จิง้จอก 

ชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ชนิไซบาช ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6000 บาท/ทา่น** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 
 
 
 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

18-23เมษายน2566 45,888.- 8,900.-   

25-30เมษายน2566 45,888.- 8,900.-   

02-07 พฤษภาคม 2566 45,888.- 8,900.- 

  

09-14 พฤษภาคม 2566 45,888.- 8,900.- 

  

16-21 พฤษภาคม 2566 45,888.- 8,900.- 

  

23-28 พฤษภาคม 2566 45,888.- 8,900.- 

  

30 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 2566 43,888.- 8,900.- 

  

06 - 11 มถินุายน 2566 43,888.- 8,900.- 

  

13 - 18 มถินุายน 2566 43,888.- 8,900.- 

  

20 - 25 มถินุายน 2566 43,888.- 8,900.- 

  

27 มถินุายน – 2 กรกฎาคม 2566 43,888.- 8,900.- 

  

04 - 09 กรกฎาคม 2566 39,888.- 8,900.- 

  

11 - 16 กรกฎาคม 2566 39,888.- 8,900.- 
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 

 

22.30 น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูชิ ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซเ์จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ–  

วดัคนิคะคจุ ิ-นาโกยา่ –ปราสาทนาโกยา่ - ชอ๊ปป้ิงซาคาเอะ 

 

01.15 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิทีX่J612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ นน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ ( เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของ

วัฒนธรรมทีป่ระณีต ศลิปะแบบญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

จากนัน้สู่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha)ศาลเจา้เสา

โทรอิพิันตน้แหง่เกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมืน่ๆตน้) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาลเจา้จิง้จอกหรอืศาล

เจา้แดงเป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแดเ่ทพอนิารซิ ึง่เป็นเทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญีปุ่่ นชว่ย

บนัดาลในหลายเรือ่งตัง้แตพ่ชืพันธุง์อกงาม , คา้ขายรุง่เรอืง , คลอดบตุรปลอดภยั , โรคภยัหายป่วย

และชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผา่นเป็นตน้ศาลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังจากเสาโทรอิสิแีดงเรยีงตัว

กนัจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิารติามต านานเลา่สูว่า่โดยปกตแิลว้เทพอนิาริ
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จะไมส่ือ่สารกบัมนุษยเ์องโดยตรงแตจ่ะสือ่สารผา่นบรวิารของทา่นน่ันคอื สนุขัจ ิง้จอก(คทิสเึนะ狐) 

น่ันเองท าใหม้รีปูปัน้ของสนัุขจิง้จอกตัง้เรยีงรายเต็มไปหมดจนคนทั่วไปนยิมเรยีกศาลเจา้แหง่นีว้า่ศาล

เจา้จิง้จอกอสิระใหท้า่นขอพรและถา่ยรปูภาพตามอธัยาศัย  

 จากนัน้สู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) หรอืวดัทองหรอืวดัอคิควิ

ซงัทีค่นไทยนยิมเรยีกเดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะโยชมิสิแุละทา่นมคีวาม

ตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติคนไทยนยิมเรยีกกนัวา่วัดทอง

เนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้าท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้น

กบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นสู ่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya)เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 

ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30ชัว่โมง) จากนัน้เดนิทางสู่ปราสาทนาโกยา่ Nagoya Castle สรา้งขึน้ในยคุเริม่ตน้

สมยัเอโดะ ภายในมพีพิธิภณัฑท์ี ่จัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัประวัตศิาสตรข์องปราสาท สวนหยอ่ม

รอบปราสาทแบง่เป็น 2 ชัน้ คอืคเูมอืง และก าแพงป้อมปราการ ซึง่เป็นจดุชมดอกซากรุะบานในชว่ง

ปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน 

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae)เป็นยา่นธรุกจิการคา้ โดยเฉพาะแหลง่ราตร ี

เชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (Central Park)แหลง่รวม

แฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็น

ตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจดุ

ศนูยก์ลางแหลง่รวมความบนัเทงิมากมาย ทีม่ ี Grand Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและ

ยงัเป็นคาเฟ่ นอกจากนีท้ีน่ีย่งัเป็นสถานทีต่ัง้ของ  “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีอ้กี

ดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นนีต้ามอธัยาศัย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HOTEL THE B NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ – เมอืงคานาซาวา่ - สวนเค็นโรคเุอ็น 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ ( Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายมุากกวา่ 250 ปี ค าวา่ “กชัโช”  มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ 

รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั 

ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 

1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama)เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีว

โตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ น

ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด 

ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาติ

อนัอดุมสมบรูณ์ น าทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืง

เกา่ทาคายามา่ที่ยา่นเมอืงเกา่ซนัมาชชูิจิทีย่งัคง

อนุรักษ์บา้นเรอืนและสภาพแวดลอ้มสมยัเอโดะไว ้

ไดเ้ป็นอยา่งดชีมการด าเนนิชวีติแบบดัง้เดมิทีท่า่นจะตอ้งประทับใจพรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและ

ของทีร่ะลกึในสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเกา่แกแ่สนคลาสสกิ 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงคานาซาวา่  เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุง่เรอืงและอารย ะ

ธรรมอนัล ้าคา่ตัง้แตส่มยัเอโดะชว่งทีข่นุนางศักดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของ

การท างานฝีมอืและวัฒนธรรมน าทา่นชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden)ไดช้ือ่วา่

เป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นพืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคเุอ็นนัน้ประกอบ

ไปดว้ยววิทวิทัศนข์องบอ่น ้าหบุเขาอนัสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญท่ีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง

ความหมายของค าวา่เค็นโรคคุอืสวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ี  6 อยา่งดว้ยกนัก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง , 

บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ , ความลงตัว , ความเป็นมาอนัยาวนาน , แหลง่น ้า, และทัศนยีภาพลอ้มรอบที่

สวยงามตระการตานักทอ่งเทีย่วสามารถดืม่ด ่าและผอ่นคลายไปกบับรรยากาศของสวนเค็นโรคเุอ็นที่

ผลัดเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะฤดกูาลได ้จากนัน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง บรเิวณ

หนา้สวนสาธารณะตามอธัยาศัย จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ APA Hotel Kanazawaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ Japan Alps ถนนสายอลัไพนท์าเทยามา่  – ก าแพงหมิะ – เขือ่นคโุรเบะ– เมอืงนาโกยา่ -

ยา่นชอ้ปป้ิงโอส ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  

น าทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใินเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยามา่ -คโุรเบะ

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเจแปนแอลป์โดยการน าทา่นเดนิทางสูส่ถานทีาเทยามา่จากนัน้น าทา่นโดยสาร

เคเบิล้คารล์อดภเูขาสู่สถานบีโีจดยัระระยะทางประมาณ1.3 ก.ม. น าทา่นเดนิทางสู่สถานมีโูรโดะ

โดยรถปรับอากาศระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นใหท้า่นได ้

เก็บเกีย่วความประทับใจตามอธัยาศัยจากนัน้น าทา่นชมยอดเขาทาเทยามา่มคีวามสงู3,015 เมตรซึง่

สงูเป็นอนัดับสองรองจากภเูขาไฟฟจูแิละยงัเป็นหนึง่ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ น

ตัง้แตส่มยัโบราณใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา่ซึง่ใน

วันทีท่อ้งฟ้าโปรง่สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจูแิละใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้ง

ทางเป็นก าแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL)สงูกวา่สบิเมตร(ขึน้อยูก่บัสมัผัสกบัความขาวของหมิะ

ทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็นนับเป็นอกีทัศนยีภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจเพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพที่

ประทับใจ  น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทีม่คีวามยาว  3.6 กโิลเมตรนับเป็น

อโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ นจากนัน้น าทา่น โดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง  1,710 

เมตรสูส่ถานคีโุรเบไดระจากนัน้น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจากสถานคีโุรเบะไดระไปยงัสถานคีโุร

เบะโกะระยะทางประมาณ  800 เมตรซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์หง่เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุ

เสน้ทางทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรนุแรงมากในฤดหูนาวจากนัน้ชมเขือ่นคโุรเบะซึง่เป็นเขือ่นยกัษ์

กัน้น ้าทีใ่หญม่หมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นจะมสีายรุง้พาดผา่นตลอดปีทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกู

และชมทัศนยีภาพของวงลอ้มเขาหมิะมคีวามสงูถงึ  186 เมตรและมคีวามกวา้งถงึ  492 เมตรซึง่ใช ้

เวลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปีเฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง  4 ปีโดยจะใชเ้วลา

เดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 เดนิทางกลับเมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2.30  ชัว่โมง) 

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงโอส ุ Osu Shopping Arcadeของเมอืงนาโงยา่ มอีายุ

ประมาณ 400 กวา่ปี มรีา้นคา้นอ้ยใหญม่ากมายกวา่ 1,200 รา้นคา้เรยีงรายตลอดสองขา้งทาง 

ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมยัไมว่า่จะเป็นน ้าหอม , เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จาก

สารพัดยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคอืราคาถกูมาก นอกจากนีแ้ลว้ยงัเป็นแหลง่รวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ , 

ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ HOTEL THE B NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้ ศาลเจา้เฮอนั- การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น- เอ็กซโ์ปซติี-้ เมอืงโอซากา้- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

ออก เดนิทางสู ่ เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) น าทา่นสู่ศาลเจา้เฮอนั  (Heian Shrine)ศาลเจา้แหง่

นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์ค

เมอผิูท้ีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมากเนือ่งจากเป็น

จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโตโดดเดน่ดว้ย

สถาปัตยกรรมในยคุเฮอนัโดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิกัษ์สี

แดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัดมสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล

ไฮไลท์!!!จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอื

การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น  (Japanese tea ceremonyหรอื

ภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้มี

ขัน้ตอนมากมายเริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับชาและการดืม่ชาทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิรีายละเอยีดที่

บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมากพธิชีงชานีไ้มใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีวยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่น

รว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

เดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้  (Osaka)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง)  เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนชู

ประเทศญีปุ่่ นปัจจบุนัเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายมแีหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมมสีวนสนุก

ขนาดใหญท่ัง้ยงัมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์เชน่ทาโกะยากโิอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) และคชุคิัตส ึ

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงณ เอ็กซโ์ปซติี้ (Expo City)ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ของประเทศญีปุ่่ นเอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป

ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปีค.ศ.  1970 มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ  172,000 ตารางเมตรภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความ

บนัเทงิมากมายภายใตค้อนเซป็ต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆทัง้ชอ้ปป้ิงกนิขา้วหรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติีไ้ดแ้บง่ออกเป็น8 โซนดว้ยกนัดงันี ้

1. NIFRELพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าจัดแสดงสตัวต์า่งๆในรปูแบบการน าเสนองานศลิปะและยงัให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Villageชมุชนส าหรับคนรักภาษาองักฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogymสวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ นทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbiสถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต์ Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตร์

การต์นู 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมยั 

7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่ี

ความสงูมากถงึ 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆมากกวา่ 100 รา้นพรอ้มทัง้รา้นอาหาร

รา้นกาแฟและอืน่ๆอกีมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาชิ  (Shinsaibashi)บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาว

ประมาณ600 เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกีรา้นแฟรนไชสร์า้นเครือ่งส าอางคร์า้นรองเทา้กระเป๋านาฬกิา

รา้นกาแฟรา้นอาหารรา้นขนมรา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศเชน่ Zara H&M Beans 

ABC Mart เป็นตน้เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนีใ้กลก้นัทา่นสามารถเดนิไปยงั ยา่น
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โดทงโบร ิ(Dotonbori)ยา่นบนัเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบรจิากสะพานโดทง

โบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาชิ ไฮไลท์!!!ใครๆก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู่ ป้ายกลูโิกะแมน หรอืป้าย

โดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign)เป็นป้ายไฟนอีอนรปูนักกรฑีาก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ซ ึง่ถกู

ตดิตัง้มาตัง้แตปี่ค .ศ.1935 นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบกนัหลงน่ันก็คอืรา้นปคูานิ

โดรากุ (Kani Doraku) ซึง่มปียูกัษ์ขยบัแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ยและหา้มพลาดส าหรับทาโกยากิ

อาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลองOriginal Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั IBIS STYLES OSAKA NAMBAหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ

ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J613 

13.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ  

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
 
 



Apr – July XJ060  

 

 

 



Apr – July XJ060  



Apr – July XJ060  

 



Apr – July XJ060  

 



Apr – July XJ060  

 
 



Apr – July XJ060  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apr – July XJ060  

 

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 ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

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

 

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

ล าด ั

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


