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JAPAN ALPS 6D4N 
ซุปตาร ์เจแปนแอลป์ 

กําหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - กรกฏาคม 2566 
 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 
สมัผสักําแพงหมิะขนาดมหมึา ณ เทอืกเขาแอลป์แห่งญี�ปุ่น 

เยอืนหมู่บา้นมรดกโลก world heritage ชริาคาวาโกะ 
ชมเมอืงเก่า ฉายา ลติเติRลเกยีวโต ซนัมาชชิูจ ิทาคายาม่า 
หนึ�งในสวนที�สุดในญี�ปุ่น เคนโระคุเอน เมอืงคานาซาว่า 

อลงัการปราสาทมตัสโึมโต ้หรอื ปราสาทอกีา 
เยอืนเมอืงหลวงเก่าเกยีวโต วดัทองและศาลเจา้จิRงจอก 

ชอ้ปปิRงสุดมนัส ์ชนิไซบาช ิ
มนํี Rาดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัRง<< 
** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุตํ�ากว่า 2 ปี ราคา 6000 บาท/ท่าน** 

 ราคานีRไมร่วมค่าทปิท่านละ  1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที�น ั�งจํานวน กรุ๊ปละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดี�ยว 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 มถิุนายน 2566 43,888.- 8,900.- 
  

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

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

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

27 มถิุนายน – 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      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย  

 

22.30 น. พรอ้มกันที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัRน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร ์F สายการบนิแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง   ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ–  
วดัคนิคะคุจ ิ- นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - ช๊อปปิRงซาคาเอะ 

   

01.15 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงโอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ค รื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที� นั� ง  จัดที� นั� งแบบ 3-3-3  
(นํ7าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซื7อนํ7าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีค่าใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

08.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านผ่านขั7นตอนการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที�ญี�ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับ
นาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาต
ใหน้ําอาหารสด จําพวก เนืRอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี�ปุ่ น มีชื�อเสยีงระดับโลกในเรื�องของ
วัฒนธรรมที�ประณีต ศิลปะแบบญี�ปุ่ นอย่างแทจ้ริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี�ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมือง
ท่องเที�ยวที�เป็นนิยมของคนทั�วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง) 

จากนั7นสู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจา้เสา
โทรอิพิันตน้แห่งเกียวโต (จรงิๆมีเป็นหมื�นๆ ตน้) หรือที�คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจา้จิ7งจอก หรือ 
ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด่ เทพอนิาร ิซึ�งเป็น เทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของญี�ปุ่ น 
ช่วยบันดาลในหลายเรื�องตั 7งแต่ พืชพันธุ์งอกงาม, คา้ขายรุ่งเรือง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหาย
ป่วย และช่วยในเรื�องการขอใหส้อบผ่าน เป็นตน้ ศาลเจา้แห่งนี7 มีชื�อเสยีงโด่งดังจาก เสาโทรอิสิแีดง 
เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�วทั 7งภูเขาอนิาร ิ ตามตํานานเล่าสู่ว่า โดยปกตแิลว้
เทพอินาริจะไม่สื�อสารกับมนุษย์เองโดยตรง แต่จะสื�อสารผ่านบริวารของท่าน นั�นคือ สุนขัจิRงจอก 
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(คทิสเึนะ 狐) นั�นเอง ทําใหมี้รูปปั7นของสุนัขจิ7งจอกตั 7งเรียงรายเต็มไปหมด จนคนทั�วไป นิยมเรียก 
ศาลเจา้แห่งนี7ว่า ศาลเจา้จิ7งจอก อสิระใหท้่านขอพรและถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย  

 จากนั7นสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) หรือ วดัทอง หรือ วดัอคิ
ควิซงั ที�คนไทยนิยมเรียก เดมิสรา้งขึ7นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากะ โยชมิสุิและท่านมี
ความตั 7งใจยกบา้นพักแห่งนี7ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที�ท่านเสยีชวีติ คนไทยนิยมเรียกกันว่า 
วัดทอง เนื�องจากที�วัดนี7จะมีอาคารหลักเป็นสทีองเกือบทั7งหลังตั 7งโดดเด่นอยู่กลางนํ7า ทําใหเ้กดิเป็น
เงาสะทอ้นกับพื7นนํ7าเบื7องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที�สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ�งของเมืองเกียวโต 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

นําท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 
ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ น (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั�วโมง)  จากนั7นเดนิทางสู่ ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle สรา้งขึ7นในยุคเริ�มตน้
สมัยเอโดะ ภายในมีพพิธิภัณฑ์ที� จัดแสดงนิทรรศการเกี�ยวกับประวัตศิาสตร์ของปราสาท สวนหย่อม
รอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ชั 7น คือคูเมือง และกําแพงป้อมปราการ ซึ�งเป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วง
ปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน  

จากนั7นอิสระใหท้่านชอ้ปปิ7ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตรี 
เช่น คลับและบาร์ มีหา้งสรรพสินคา้มัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (Central Park) แหล่งรวม
แฟชั�นและรา้นคา้สุดเก๋มากมาย เช่น รา้นเสื7อผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็น
ตน้ แฟนๆไอดอลญี�ปุ่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยือนหา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ�งเป็นจุดศูนย์กลาง
แหล่งรวมความบันเทงิมากมาย ที�มี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสร์ิตศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ 
นอกจากนี7ที�นี�ยังเป็นสถานที�ตั 7งของ “ชิงชา้สวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านนี7อีกดว้ย อิสระ
เพลดิเพลนิย่านนี7ตามอัธยาศัย  

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที� HOTEL THE B NAGOYA  หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที�สาม ชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซนัมาชซิูจ ิ – เมอืงคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น 
เป็นหมู่บา้นชาวนาที�มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น
เมืองมรดกโลกที�มีชื�อเสยีงแห่งหนึ�ง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิ เป็นบา้นชาวนาโบราณที�มี
อายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ�งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ 
รูปแบบของบา้นที�มีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วที�ทํามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือที�ประนมเขา้หากัน 
ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั 7งหลังถูกสรา้งขึ7นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 
1995 องค์การยูเนสโกขึ7นทะเบียนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

เดนิทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  
ถูกขนานนามไวว้่าเป็น ลติเติRลเกยีวโต หรอื เกยีว
โตนอ้ย เป็นเมืองเก่าแก่ที�ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ึ�งอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี�ปุ่ น
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ7นดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด 
ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมือง
เก่าทาคายาม่าที� ย่านเมอืงเก่าซนัมาชชูิจ ิที�ยังคง
อนุรักษ์บา้นเรือนและสภาพแวดลอ้มสมัยเอโดะไว ้
ไดเ้ป็นอย่างดี ชมการดําเนินชวีติแบบดั 7งเดมิที�ท่านจะตอ้งประทับใจ พรอ้มเลือกซื7อสนิคา้พื7นเมืองและ
ของที�ระลกึในสไตล์ญี�ปุ่ นแท ้ๆ  ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสกิ 

 หลังจากนั7นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองคานาซาว่า เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะ
ธรรมอันลํ7าค่าตั 7งแต่สมัยเอโดะช่วงที�ขุนนางศักดินาชั 7นสูงทั 7งหลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรื�องของ
การทํางานฝีมือและวัฒนธรรม นําท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ื�อว่า
เป็น 1 ใน 3 ของสวนที�น่าตื�นตาตื�นใจที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น พื7นที�ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั7น ประกอบ
ไปดว้ยวิวทิวทัศน์ของบ่อนํ7า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ที�ใชใ้นการผลิตชานั�นเอง 
ความหมายของคําว่า เค็นโรคุ คือ สวนที�มีองค์ประกอบที�ดี 6 อย่างดว้ยกัน ก็คือพื7นที�ที�กวา้งขวาง, 
บรรยากาศที�เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ7า, และทัศนียภาพลอ้มรอบที�
สวยงามตระการตา นักท่องเที�ยวสามารถดื�มดํ�าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที�
ผลัดเปลี�ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้ จากนั7น อสิระใหท้่านชอ้ปปิ7ง บรเิวณ
หนา้สวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนัRนนําท่านเขา้สู่ที�พกั  

 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

พกัที� APA Hotel Kanazawa  หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
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วนัที�สี�  Japan Alps ถนนสายอลัไพนท์าเทยาม่า – กําแพงหมิะ – เขื�อนคุโรเบะ   – เมอืงนาโกย่า - 
ย่านชอ้ปปิRงโอสุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  

นําท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาต ิ ในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยาม่า-คุโรเบะ 
ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของ เจแปนแอลป์ โดยการนําท่านเดนิทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั7นนําท่าน
โดยสารเคเบิ7ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่านเดินทางสู่ 
สถานมีูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขาแอลป์
ญี�ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกี�ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั7นนําท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มี
ความสูง 3,015 เมตร ซึ�งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิ และยังเป็นหนึ�งในสามภูเขาศักดิeสิทธิe
ตามความเชื�อคนญี�ปุ่ นตั 7งแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอด
เขาทาเทยาม่า ซึ�งในวันที�ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ
บนเสน้ทางที�สองขา้งทางเป็น กําแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร (ขึ7นอยู่กับ
สัมผัสกับความขาวของหมิะที�สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที�ตื�นตาตื�นใจ 
เพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพที�ประทับใจ  นําท่านเดนิทางผ่านอุโมงคท์ี�ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่า ที�มี
ความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที�อยู่สูงที�สุดในญี�ปุ่ น จากนั7นนําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า 
ที�ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนั7นนําท่านนั�งเคเบิ7ลคาร์ลอดภูเขา
จาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ�งเป็นเคเบิ7ลคาร์แห่ง
เดียวในญี�ปุ่ นที�ลอดภูเขาตั 7งแต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทั 7งนี7เพื�อหลีกเลี�ยงหมิะที�ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว 
จากนั7นชม เขื�อนคุโรเบะ ซึ�งเป็นเขื�อนยักษ์กั7นนํ7าที�ใหญ่มหมึาที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น จะมีสายรุง้พาด
ผ่านตลอดปี ที�โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มีความสูงถงึ 186 
เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึ�งใชเ้วลาตั 7งแต่เริ�มบุกเบกิจนเสร็จสิ7นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัว
เขื�อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื�อขา้มเขื�อน 800 เมตร 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

 เดนิทางกลับเมืองนาโกย่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ชั�วโมง) 

จากนั7นอสิระใหท้่านชอ้ปปิ7ง ย่านชอ้ปปิRงโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมืองนาโงย่า มีอายุ
ประมาณ 400 กว่าปี มีรา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง 
ประกอบดว้ยอาหารและสินคา้ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นนํ7าหอม, เสื7อผา้, เครื�องสําอาง และรอ้งเทา้จาก
สารพัดยี�หอ้ดังและที�สําคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี7แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, 
ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสนิคา้อื�นๆ อีกมากมาย 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

พกัที� HOTEL THE B NAGOYA  หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 
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วนัที�หา้  ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น - เอ็กซโ์ปซติีR - เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปปิRงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชั�วโมง) นําท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้
แห่งนี7นั7นถูกสรา้งขึ7นเพื�อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิe
โคเมอ ิผูท้ี�มีความสําคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื�องจากเป็น
จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอยิักษ์สี
แดงที�ตั 7งอยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล 
ไฮไลท!์!! จากนั7นสัมผัสวัฒนธรรมดั 7งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คือ 
การเรยีนพธิีชงชาญี�ปุ่ น (Japanese tea ceremony หรอื
ภาษาญี�ปุ่ นเรยีกว่า Sado) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั7น มี

ขั7นตอนมากมาย เริ�มตั 7งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุกขั7นตอนนั7นลว้นมีพธิี รายละเอียดที�
บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิีชงชานี7 ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดมี้ส่วน
ร่วมในพธิีการชงชานี7อีกดว้ย 

เดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง)  เมืองที�มีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี�ปุ่ น ตั 7งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู 
ประเทศญี�ปุ่ น ปัจจุบันเมืองโอซากา้มีสถานที�ท่องเที�ยวมากมาย มีแหล่งชอ้ปปิ7งยอดนิยม มีสวนสนุก
ขนาดใหญ่ ทั 7งยังมีอาหารที�เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี�ปุ่ น) และ คุ
ชคิัตส ึ 

อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปปิ7ง ณ เอ็กซโ์ปซติีR (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทงิที�ย ิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�ง
ของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี7เป็นส่วนหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้งขึ7นเพื�อระลกึถงึงานเวลิด์เอ็กซโ์ป 
ที�จัดขึ7นเมื�อปีค.ศ. 1970 มีเนื7อที�ทั 7งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื7นที�แห่งนี7มีแหล่งความ
บันเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 
ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทั 7งชอ้ปปิ7ง กนิขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติีR ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันีR 

1. NIFREL พพิธิภัณฑ์สัตว์นํ7า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักท่องเที�ยวไดสั้มผัสกับสัตว์อย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบที�ไม่ซํ7าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั�วทั 7งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหคุ้ณหลงใหลและ
ผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที�แห่งการเรียนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตร์
การ์ตูน 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์สุดทันสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชงิชา้สวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึ�งเป็นชงิชา้ที�มี
ความสูงมากถงึ 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปปิ7งสนิคา้แบรนด์ต่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทั 7งรา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ และอื�น ๆ อีกมากมาย 

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนั7นอิสระชอ้ปปิ7ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปปิ7งแห่งนี7มีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์ รา้นเครื�องสําอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื7อผา้สตรีทแบรนด์ทั 7งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 
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H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที�ตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณนี7 ใกลกั้นท่านสามารถ
เดนิไปยัง ย่านโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ย่านบันเทงิยามคํ�าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบร ิ
จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนิปปนบาช ิ ไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิ
โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา
กําลังวิ�งอยู่บนลู่ว ิ�ง ซึ�งถูกตดิตั 7งมาตั 7งแต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี7ยังมีอีกหนึ�งสัญลักษณ์สถานที�นัดพบ
กันหลง นั�นก็คือ รา้นปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ�งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาไดอี้กดว้ย และหา้ม
พลาดสําหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิ�นของชาวโอซากา้ ที�มาถึงถิ�นแลว้ตอ้งลอง Original Taste 
รับรองไม่ผดิหวังแน่นอน 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

ที�พกั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั  

   

 

 

วนัที�หก  ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

  นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง** 

 

สําหรบัลูกคา้ท่านที�ไม่เอาต ั�วเครื�องบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ท่าน 

 
*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเท่าน ัRน*  

** ท ัRงนีRหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที�ยวบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศที�เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหนา้ก่อนทําการซืRอต ั�วภายในประเทศทุกคร ัRง  เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั7งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั 7งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชื�อไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 



Apr – July XJ060  

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงค์อื�นตามที�ท่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร  � ไม่ทานเนื7อวัว � ไม่ทานเนื7อหมู � ไม่ทานสัตว์ปีก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอียดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลํ า ด ั
บ ชื�อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


