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OSAKA KYOTO GIFU MATSUMOTO6D4N  

ซุปตารบ์า้นนํา้แข็ง 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565-มนีาคม2566 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

สกัการะ พระใหญไ่ดบทุส ึแหง่เมอืงนารา 

ไฮไลท!์! อลงัการไฟลา้นดวง ณ หมบูา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 
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เพลดิเพลนิ กจิกรรมฤดหูนาวพรอ้มสมัผสัหมิะ ณ ลานสกเีมอืงกโุจ 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดยUNESCO ณชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ฉายาLittle Kyoto ณถนนซนัมาจซูิจ ิ

อลงัการ ปราสาทอกีา หรอื ปราสาทมตัสโึมโตะ 

เยอืน ไรว่าซาบไิดโอ ไรว่าซาบทิีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ชมเมอืงเกา่สมยัเอโดะ ต ัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ณ เมอืงนาราอ ิ

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ นเรยีนรูพ้ธิชีงชาณ วดัเฮอนั 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดันํา้ใส สามสายนํา้ศกัดิส์ทิธิ ์แหง่เกยีวโต  

ชมความยิง่ใหญข่องปราสาทโอซากา้ 

ชอ้ปป้ิงจใุจณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปีราคา6,000 บาท/มา่น** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 

22.30น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูชิ ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

ทีน่ ัง่จํานวนกรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารเก็บเพิม่ทา่นละ1,575บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งชําระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

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.-   

28กมุภาพนัธ-์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.-   
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วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น–เมอืงโอซากา้–ปราสาทโอซากา้ (ดา้น

นอก) –เมอืงนารา–วดัโทไดจ–ิเมอืงนาโกยา่ - งานประดบัไฟฤดหูนาวณหมูบ่า้นนาบานะโนะ

ซาโตะ 

01.15 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

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) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาต

ใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดนิทางสู่เมอืงโอซากา้  (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนชู

ประเทศญีปุ่่ นปัจจบุนัเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายมแีหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมมสีวนสนุก

ขนาดใหญท่ัง้ยงัมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์เชน่ทาโกะยากโิอโคโนมยิากิ  (พซิซา่ญีปุ่่ น) และคชุคิัตสึ

เดนิทางสูป่ราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)(ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็น

หนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด  8 ชัน้ตัวปราสาท

ถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้าและสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตกความงดงามของ

ปราสาทถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืน

และชมตลอดทัง้ปี 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

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

ชว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นีม้วีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บาง

แหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก น าทา่นสู ่ วดัโทไดจ ิ(Todaiji)วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืง

นารา หรอื ไดบทุส ึ(Daibutsu of Nara)เป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและมคีวามส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น ถกูสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศ

และมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ย

เมอืงหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพอ่โตหรอื ไดบทุสึ

เดน ซึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอยา่งมากก็

คอื เสาไมย้กัษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสานีม้ขีนาดเทา่กนัรจูมกูของหลวงพอ่โต และดา้นลา่งของเสาจะ
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เป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีไ้ปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้น

ชาตหินา้ 

น าทา่นสู ่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya)เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 

ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30ชัว่โมง) ชมงานประดบัไฟฤดหูนาวณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no 

Sato Winter Illumination)เป็นธมีพารค์สวนดอกไมท้ีม่ทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดกูาล

สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท !์!! การประดบัไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น จะมใีนชว่งฤดใูบไม ้

รว่งตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว  (ตลุาคม -มนีาคม ) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษเนือ่งจากมกีาร

แสดงไฟในหลากหลายรปูแบบไมว่า่จะเป็นอโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอืการประดับไฟในน ้า 

(Water Illumination)อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัอลังการงานประดับไฟทีไ่มว่า่จะหันไปทางไหนก็

มมีมุใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoyaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม อสิระกจิกรรมฤดหูนาว บนลานสกเีมอืงกโุจจงัหวดักฟิุ - หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ –

เมอืงทาคายามะ -  ถนนซนัมาจซูิจ ิ- เมอืงมตัสโึมโตะ 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ลานสกเีมอืงกโุจ จงัหวดักฟิุ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบักจิกรรมฤดู

หนาวบนลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้งสดุลกูหลูกูตาทา่นสามารถเชา่ชดุอปุกรณ์สกสี าหรับถา่ยรปูหรอื

เลน่สกทีัง้ถาดเลือ่น (Sled Snow board)หรอืกจิกรรมอืน่ๆอกีมากมาย (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม  – 

คา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ) 

 **หมายเหต ุกรณีทีห่มิะไมห่นาฟูมากพอทีจ่ะเลน่สกไีดใ้นชว่งตน้ฤดกูาลเนือ่งจากสภาพ

อากาศไมเ่อือ้อํานวยในปีน ัน้ๆ สงวนสทิธิ ์ปรบัโปรแกรมไปเทีย่วในตวัเมอืงกโุจฮาจมิงัแทน 

โดยไกดจ์ะเป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสมและแจง้ลกูคา้หนา้งานเอง 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 จากนัน้น าทา่นสูห่มูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50

นาท)ีเมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิ

อนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ ไฮไลท!์!

หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี คาํวา่ กชัโช มคีวามหมายวา่ 

พนมมอื ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 

องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลัง

ถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะ

เป็นมรดกโลกจากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ(Takayama)จงัหวดักฟิุเมอืงเล็กๆ ทีโ่อบ

ลอ้มไปดว้ยภเูขาและธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหลง่ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอนัอดุม

สมบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง )อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซูิจ ิ  (Sanmachi-

Suji Street)ซึง่ถกูขนานนามวา่เป็นลติเติล้เกยีวโตหรอืเกยีวโตนอ้ยเป็นยา่นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคง

อนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์บา้นเรอืน , 

รา้นคา้ , คาเฟ่และโรงสาเกสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณและยงัคงบรรยากาศแบบสมยัเอโดะไว ้

นอกจากนีย้งัมวีัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้นตัวเมอืงสวยสะอาดทันสมยั

และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto)เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของจังหวัดนากา

โนะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่  Alpico Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ ปราสาทมตัสโึมโตะ–ไรว่าซาบไิดโอะ–เมอืงนาราอ ิ- เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าทา่นเขา้ชมปราสาทมตัสโึมโตะ  (Matsumoto Castle)เป็น1 ใน12 ปราสาทดัง้เดมิทีย่งัคง

สภาพสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นและเป็น 1 ใน5 ปราสาททีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น

สมบตัปิระจ าชาตเิป็นปราสาททีส่รา้งอยูบ่นพืน้ทีร่าบมเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืนเชือ่มตอ่

กบัโครงสรา้งอาคารหลักและเนือ่งจากผนังปราสาทมสีดี าและปีกดา้นตา่งๆของปราสาทแผก่างออก

เหมอืนปีกนกเลยมชีือ่เรยีกวา่คาราซโุจทีแ่ปลวา่ปราสาทอกีาส าหรับขา้งในตัวปราสาทมขีัน้บนัไดสงู

ชนัและเพดานทีไ่มส่งูมากบรเิวณทางเดนิจัดแสดงวัสดเุครือ่งใชท้างประวัตศิาสตรเ์ชน่ชดุเกราะซามไูร

สมยัเซน็โกกุ , ปืนคาบศลิาและอาวธุทีเ่คยใชสู้ร้บในสมยักอ่นหนา้ตา่งเป็นหนา้ตา่งไมแ้คบๆมชีอ่ง

ส าหรับยงิปืนและยงิลกูธนูทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบัทัศนยีภาพของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นและเมอืง

มตัสโึมโตะไดจ้ากชัน้บนสดุของปราสาทแหง่นี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 

จากนัน้เดนิทางสูไ่รว่าซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50นาที)ไรว่า

ซาบทิีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นสมัผัสขัน้ตอนการผลติทีท่างไรพ่ถิพีถิันมากๆกวา่จะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรงมาถงึ

ผูบ้รโิภคไดไ้รแ่หง่นีนั้บไดว้า่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาตสิายไรท่ีใ่ครไดล้องมาตอ้งตดิอกตดิ

ใจดว้ยท าเลทีต่ัง้การทีท่างไรใ่ชน้ ้าบรสิทุธิจ์ากล าธารทีไ่หลมาจากเทอืกเขาทางทศิเหนอืซึง่ชว่งเวลา

ทีเ่หมาะสมในการปลกูคอืเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคมภายในนอกจากไรว่าซาบแิลว้ยงัมรีา้นขาย

ของและรา้นอาหารเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ยไมว่า่จะเป็นวาซาบิ

สดวาซาบดิองโซบะวาซาบแิกงกะหรีว่าซาบไิสก้รอกวาซาบนิ ้าสลัดรสวาซาบเิบยีรท์ีท่ าจากวาซาบนิ ้า

วาซาบไิอศกรมีรสวาซาบชิอ็กโกแลตรสวาซาบแิละอืน่ๆอกีมากมาย 
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น าทา่นสูเ่มอืงเมอืงนาราอ ิ(NaraiJuku)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง)ตัง้อยูใ่นแถบหบุเขาคิ

โซะจังหวัดนากาโน่เป็นยา่นเมอืงเกา่สมยัเอโดะเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูก่ลางทางระหวา่งเกยีวโตกบัเอโดะ

บนเสน้ทางนากะเซนโดะผูค้นผา่นไปมาสองเมอืงนีก้็จะตอ้งผา่นเมอืงนาราอจินท าใหก้ลายเป็นเมอืงที่

มัง่คั่งทีส่ดุในหบุเขาคโิซะเสน่หข์องทีน่ีค่อืบา้นเมอืงเกา่สดี าตัง้เรยีงรายสองขา้งทางยาวกวา่  1 

กโิลเมตรโดยมวีวิฉากหลังเป็นหบุขคโิซะ ไฮไลท์!!! สะพานคโิซะโอฮาชเิป็นสะพานทีอ่ยูเ่หนอื

แมนํ่า้นาราอิซึง่อยูคู่ข่นานกบัถนนสายหลักในเมอืงทีน่ีนั่บวา่เป็นสะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุของประเทศ

ญีปุ่่ นทีส่รา้งในชว่งปี 1990 เป็นสะพานทีส่วยงาม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3ชัว่โมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 หลงัเช็คอนิเขา้โรงแรม อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae)เป็นยา่นธรุกจิ

การคา้ โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ 

(Central Park)แหลง่รวมแฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้ , รา้นของใช ้

กระจกุกระจกิ , รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืน

หา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลางแหลง่รวมความบนัเทงิมากมาย ทีม่ ี Grand 

Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยงัเป็นคาเฟ่ นอกจากนีท้ีน่ีย่งัเป็นสถานทีต่ัง้ของ “ชงิชา้

สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีอ้กีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นนีต้ามอธัยาศัย (โรงแรมไม่

ไกลจากเลน่ชอ้ปป้ิง ลกูคา้สามารถเดนิชอ้ปป้ิงไดโ้ดยไมม่รีถบรกิาร) 
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วนัทีห่า้ เมอืงนาโกยา่ - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาญีปุ่่ น  - วดัคโิยมสิเึดระ  – ยา่นฮกิา

ชยิามา่ – เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงเอ็กซโ์ปซติี ้- ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 เดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของ

วัฒนธรรมทีป่ระณีต ศลิปะแบบญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) น าทา่นสู่ศาลเจา้เฮอนั  

(Heian Shrine)ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอผิูท้ี่

มคีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมากเนือ่งจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนัโดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิกัษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของ

วัดมสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กลไฮไลท!์!!จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอืการ

เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea ceremonyหรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado)โดยการชงชา

ตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมายเริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับชาและการดืม่ชาทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี

รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมากพธิชีงชานีไ้มใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีวยงัเปิดโอกาสให ้

ทา่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าทา่นสูว่ดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera)แปลเป็นภาษาไทยวา่วดันํา้ใสเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ในเมอืงเกยีวโตสรา้งขึน้มากอ่นทีเ่กยีวโตจะเป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นเมือ่ปีค.ศ.778 นักทอ่งเทีย่วนยิม

เดนิทางมาเพือ่สกัการะและขอพรจากองคพ์ระโพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ 11 พักตร์1000 กรซึง่เป็นพระ

ประธานของวัดนอกจากนีท้ีน่ีย่งัเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความร ่ารวยมัง่คั่งตัว

วัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแตท่ีน่่าสนใจไดแ้ก่ เสาทีค่ํา้ยนัระเบยีงวดัขนาดใหญเ่สาดงักลา่ว

ประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญจ่ํานวนรอ้ยกวา่ตน้สรา้งขึน้ดว้ยไมข้นาดใหญส่งูจากพืน้ 12 

เมตรโดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดยีวอาคารไมห้ลงันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมในปี1994 จากองคก์ารยเูนสโกในฐานะสว่นหนึง่ของอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืง

เกยีวโต 

 
 

 จากนัน้ นําทา่นเดนิเทา้  เพือ่ชม ยา่นฮกิาชยิามา่  (Higashiyama)ซึง่เป็นแหลง่รวมสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญน่าชมของเกยีวโตใหบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิแลนดม์ารค์ทีโ่ดดเดน่ของยา่นนี้ เจดยี ์

ยาซากะ (Yasaka Pagoda)ซึง่เป็นเจดยี์ 5 ชัน้สงู 46 เมตรทีส่ามารถมองเห็นไดเ้กอืบจากทกุมมุ
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ของยา่นนีแ้ลนดม์ารค์สวยๆอกีแหง่ทีพ่ลาดการถา่ยรปูไมไ่ดค้อื เนนินเินนซากะ  (Ninenzaka)และ

เนนิซนัเนนซากะ (Sannenzaka)ซึง่เป็นเนนิบนัไดทีป่ดูว้ยแผน่หนิตัง้อยูท่า่มกลางบา้นไม ้

16.30 น. อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงณเอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City)(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 50นาที) 

ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ นเอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ

สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปทีจั่ดขึน้เมือ่ปีค.ศ.  1970 มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ  

172,000 ตารางเมตรภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความบนัเทงิมากมายภายใตค้อนเซป็ต์ fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆทัง้ช ้

อปป้ิงกนิขา้วหรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 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 

18.45น. จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาชิ  (Shinsaibashi)บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาว

ประมาณ600 เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกีรา้นแฟรนไชสร์า้นเครือ่งส าอางคร์า้นรองเทา้กระเป๋านาฬกิา

รา้นกาแฟรา้นอาหารรา้นขนมรา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศเชน่ Zara H&M Beans 

ABC Mart เป็นตน้เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนีใ้กลก้นัทา่นสามารถเดนิไปยงั ยา่น

โดทงโบร ิ(Dotonbori)ยา่นบนัเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบรจิากสะพานโดทง

โบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาชไิฮไลท !์!! ใครๆก็เช็คอนิถา่ยภาพคูป้่ายกลูโิกะแมนหรอืป้าย

โดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign)เป็นป้ายไฟนอีอนรปูนักกรฑีาก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ซ ึง่ถกู

ตดิตัง้มาตัง้แตปี่ค .ศ.1935 นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบกนัหลงน่ันก็คอืรา้นปคูานิ

โดรากุ (Kani Doraku) ซึง่มปียูกัษ์ขยบัแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ยและหา้มพลาดส าหรับทาโกยากิ

อาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลองOriginal Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั ibis Styles Osaka Nambaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 

 

 



XJ033 KIX-KIX 
วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ

ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8) 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J613 

13.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ  

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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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 

 

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

ลําด ั

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


