
 

 
 

รหสัทวัร ์Jap2442 
 

JAPAN ALPS 6D4N 

ซุปตาร ์เจแปนแอลป์ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - กรกฏาคม 2566 

 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

สมัผสัก าแพงหมิะขนาดมหมึา ณ เทอืกเขาแอลป์แหง่ญีปุ่่ น 

เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก world heritage ชริาคาวาโกะ 

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** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ  1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

18-23 เมษายน 2566 45,888.- 8,900.-   

25-30 เมษายน 2566 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.- 

  



 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ–  

วดัคนิคะคจุ ิ- นาโกยา่ – ปราสาทนาโกยา่ - ชอ๊ปป้ิงซาคาเอะ 

   

01.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 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 ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของ

วัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มมีนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

จากนัน้สู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจา้เสา

โทรอิพิันตน้แห่งเกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมืน่ๆ ตน้) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันว่า ศาลเจา้จิง้จอก หรอื 

ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด ่เทพอนิาร ิซึง่เป็น เทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญีปุ่่ น 

ชว่ยบันดาลในหลายเรือ่งตัง้แต่ พชืพันธุง์อกงาม, คา้ขายรุ่งเรอืง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหาย

ป่วย และชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผ่าน เป็นตน้ ศาลเจา้แหง่นี ้มชี ือ่เสยีงโด่งดังจาก เสาโทรอิสิแีดง 

เรยีงตัวกนัจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิตามต านานเลา่สูว่่า โดยปกตแิลว้

เทพอนิารจิะไม่สือ่สารกับมนุษยเ์องโดยตรง แต่จะสือ่สารผ่านบรวิารของท่าน น่ันคอื สุนขัจิง้จอก 

(คทิสเึนะ 狐) น่ันเอง ท าใหม้รีูปปั้นของสุนัขจิง้จอกตัง้เรยีงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นยิมเรยีก 

ศาลเจา้แหง่นีว้า่ ศาลเจา้จิง้จอก อสิระใหท้า่นขอพรและถา่ยรปูภาพตามอธัยาศัย  

 จากนัน้สู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิ

ควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละทา่นมี

ความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า 

วัดทอง เนือ่งจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็น

เงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  จากนัน้เดนิทางสู ่ปราสาทนาโกยา่ Nagoya Castle สรา้งขึน้ในยคุเริม่ตน้

สมัยเอโดะ ภายในมพีพิธิภัณฑท์ี ่จัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกับประวัตศิาสตรข์องปราสาท สวนหยอ่ม

รอบปราสาทแบง่เป็น 2 ชัน้ คอืคูเมอืง และก าแพงป้อมปราการ ซึง่เป็นจุดชมดอกซากรุะบานในชว่ง

ปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน  

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตร ี

เช่น คลับและบาร์ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวม

แฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็น

ตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลาง

แหลง่รวมความบนัเทงิมากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยงัเป็นคาเฟ่ 



นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นสถานที่ตัง้ของ “ชงิชา้สวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านนี้อกีดว้ย อสิระ

เพลดิเพลนิยา่นนีต้ามอธัยาศัย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HOTEL THE B NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่าม ชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ – เมอืงคานาซาวา่ - สวนเค็นโรคเุอ็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 

รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที่ท ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน 

ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีว

โตนอ้ย เป็นเมอืงเก่าแกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ น

ไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ้นดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด 

ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาติ

อนัอดุมสมบรูณ์ น าทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืง

เกา่ทาคายามา่ที ่ยา่นเมอืงเกา่ซนัมาชชูิจ ิทีย่งัคง

อนุรักษ์บา้นเรอืนและสภาพแวดลอ้มสมัยเอโดะไว ้

ไดเ้ป็นอยา่งด ีชมการด าเนนิชวีติแบบดัง้เดมิทีท่า่นจะตอ้งประทับใจ พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและ

ของทีร่ะลกึในสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ  ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเกา่แกแ่สนคลาสสกิ 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคานาซาวา่ เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะ

ธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่สมัยเอโดะชว่งทีขุ่นนางศักดนิาชัน้สูงทัง้หลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของ



การท างานฝีมอืและวัฒนธรรม น าท่านชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่า

เป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น พืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคเุอ็นนัน้ ประกอบ

ไปดว้ยววิทวิทัศน์ของบ่อน ้า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ที่ใชใ้นการผลติชาน่ันเอง 

ความหมายของค าว่า เค็นโรคุ คอื สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ี 6 อย่างดว้ยกัน ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, 

บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพลอ้มรอบที่

สวยงามตระการตา นักท่องเทีย่วสามารถดืม่ด ่าและผอ่นคลายไปกบับรรยากาศของสวนเค็นโรคเุอ็นที่

ผลัดเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนัน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง บรเิวณ

หนา้สวนสาธารณะตามอธัยาศัย จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ APA Hotel Kanazawa  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ Japan Alps ถนนสายอลัไพนท์าเทยามา่ – ก าแพงหมิะ – เขือ่นคโุรเบะ   – เมอืงนาโกยา่ - 

ยา่นชอ้ปป้ิงโอส ุ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านสมัผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ 

ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ โดยการน าท่านเดนิทางสู่ สถานทีาเทยามา่ จากนัน้น าท่าน

โดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดนิทางสู่ 

สถานมีูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องเทอืกเขาแอลป์

ญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มี

ความสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยงัเป็นหนึง่ในสามภเูขาศักดิส์ทิธิ์

ตามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แต่สมยัโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อนัสวยงามน่าประทับใจจากยอด

เขาทาเทยามา่ ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ

บนเสน้ทางที่สองขา้งทางเป็น ก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร (ขึน้อยู่กับ

สัมผัสกับความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 

เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพทีป่ระทับใจ  น าทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยามา่ ทีม่ี

ความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า 

ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานีคุโรเบไดระ จากนัน้น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขา

จาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่ง

เดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แต่ตน้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว 

จากนัน้ชม เขือ่นคโุรเบะ ซึง่เป็นเขือ่นยกัษ์กัน้น ้าทีใ่หญม่หมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาด



ผา่นตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 

เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัว

เขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 เดนิทางกลับเมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ชัว่โมง) 

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมอืงนาโงยา่ มอีายุ

ประมาณ 400 กว่าปี มีรา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง 

ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครื่องส าอาง และรอ้งเทา้จาก

สารพัดยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคอืราคาถูกมาก นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ 

ชดุคอสเพลย,์ การต์นูอะนเิมะและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HOTEL THE B NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - เอ็กซโ์ปซติี ้- เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอนั 

(Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้

เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์ค

เมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอยา่งมาก 

เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ย

ของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮ

อัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงที่

ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมา

แต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรม

ดั ้งเดิมของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่ น (Japanese tea ceremony หรือ

ภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู

ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุก

ขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญี่ปุ่ น) และ คุ

ชคิัตส ึ 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ป 

ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีนื้อทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความ

บันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยงัให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง 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 แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆ มากกวา่ 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 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 ถา่ยภาพคู่ ป้ายกูล ิ

โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา

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

กนัหลง น่ันก็คอื รา้นปคูานโิดรากุ (Kani Doraku) ซึง่มปียูักษ์ขยบัแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม

พลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste 

รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

  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** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*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) 

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

1    

2    



 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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