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OSAKA KYOTO NAGOYA MATSUMOTO 

DAYFLIGHT 7DAYS 5NIGHTS BY XJ 

“ซุปตาร ์สงกรานตน์ี ้จะไปใหไ้ด”้ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืน เมษายน 2566 

 

 



 

XJ073 BKK-KIX-BKK (21/03/23) 

 

 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

วดัคนิคะคจุ ิหรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก 

ปราสาทมตัสโึมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทด ัง้เดมิทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์และสวยงาม 

หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิบา้นชาวนาโบราณมอีายมุากกวา่ 250ปี 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิศาลเจา้เสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต หรอื ศาลเจา้จิง้จอก 

สวนดอกไมน้ะบะนะ โนะ ซาโตะ สวนดอกไมท้ ีอ่ลงัการและมชีือ่เสยีงมากของญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิง แจซ๊ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท เมอืงนาโกยา่ และ หา้งออิอน มอลล ์ของเมอืงโอซากา้ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นซาคาเอะ และ ยา่นชนิไซบาช ิ

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

12 - 18 เมษายน 2566 58,888.- 9,900.-   

14 - 20 เมษายน 2566   55,888.- 9,900.-  
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ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINTOUR) 

ราคาทวัร ์45,000 บาท / ทา่น  (ราคาเดยีว มจี านวนจ ากดั) 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  – ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ 

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

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

14.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

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 

21.55 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 

ทีพ่กั  พกัที ่ KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่อง   เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– เมอืงนาโกยา่ – แจซ๊ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) เมอืงหลวง

เก่าของประเทศญี่ปุ่ น มีชือ่เสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่าง

แทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 

 น าท่านสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้ง

ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็น

วัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคาร

หลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จน

เกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าทา่นสู ่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 

จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เป็นตัวเมอืง

ของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที่

ส าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ แจซ๊ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) 
สถานทีท่ีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ น   โกอนิเตอรม์ากมายกวา่ 240 รา้นคา้ มาก
ทีสุ่ดในประเทศ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เสือ้ผา้ อาท ิMK Michel Klein, Morgan, Ecco, United 
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Colours of Benetton, Lacoste ฯล ฯ  ก ร ะ เ ป๋ า  Bally, Coach, Gucci, Gap, Armani เ ลื อ ก ดู
เครื่อ งประดับ  และนาฬิกาอย่าง  G-Shock, Seiko, Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, 
Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชั่นและกฬีา Adidas, Nike, , Kappa, Hush Puppiesฯลฯ และสนิคา้อืน่ๆ 
อกีมากมายซึง่อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนัทัง้หมด  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั   THE B NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม  เมอืงนาโกยา่ – เมอืงกุโจฮาจมิงั – หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – 

ถนนซนัมาจซูิจ ิ– เมอืงมตัสโึมโตะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นสู ่เมอืงกโุจฮาจมิงั (Gujohachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)

เสน่หข์องทีน่ี่เต็มไปดว้ยกลิน่อายวัฒนธรรมแบบญีปุ่่ น มทีัง้เมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายกนั และมรีางน ้าจ านวน

มากจนถกูเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายน า้ เมือ่เดนิเลน่ไปในเมอืงนีจ้ะสงัเกตเห็นไดว้า่มรีางน ้าไหลผา่น

ทั่วทัง้เมอืง อสิระใหท้่านชม เมอืงกุโจ ตามอัธยาศัย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ 

แกลเลอรี่ วัด ศาลเจา้ อกีทัง้ยังมเีทศกาลเตน้ร าฤดูรอ้นอันโด่งดัง นอกจากนี้เมอืงกุโจขึน้ชือ่เรือ่ง

เมอืงแหง่อาหารจ าลอง ปรมิาณการผลติอาหารจ าลองนัน้เป็นทีห่นึง่ในญีปุ่่ น โมเดลอาหารทีเ่ห็น

ตามรา้นกนิดืม่ในญีปุ่่ นนัน้ถูกผลติจากทีน่ี่กว่าครึง่เลยทเีดยีว ถอืไดว้่าแหล่งท่องเทีย่วนี่มคีรบทัง้สาย

ชลิ สายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม (สถานทีท่อ่งเทีย่งบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ราคา

ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ น าทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
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 จากนัน้น าท่านสู่ หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful 

village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ ไฮไลท!์! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็น

บา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค าวา่ กชัโช  มคีวามหมายวา่ พนมมอื ซึง่เป็นการบ่ง

บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที่

ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไมใ่ช ้

ตะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนัน้

ออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิุ เมอืงเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขาและ

ธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซูิจ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึง่

ถกูขนานนามวา่เป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นยา่นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรง

สาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว ้นอกจากนี้ยังม ีวัด, ศาล

เจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาติ

อนัอดุมสมบรูณ์  

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของจังหวัดนากา

โนะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่  ALPICO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ปราสาทมตัสโึมโตะ – ไรว่าซาบไิดโอะ – เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

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

สภาพสมบูรณ์และสวยงามทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น และเป็น 1 ใน 5 ปราสาททีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นสมบัตปิระจ าชาต ิเป็นปราสาทที่สรา้งอยู่บนพืน้ที่ราบ มเีอกลักษณ์ตรงทีม่หีอคอยและป้อมปืน

เชือ่มต่อกบัโครงสรา้งอาคารหลัก และเนื่องจากผนังปราสาทมสีดี าและปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่

กางออกเหมอืนปีกนก เลยมชีือ่เรยีกว่า คาราซโุจ ทีแ่ปลว่า ปราสาทอกีา ส าหรับขา้งในตัวปราสาทมี

ขัน้บันไดสงูชันและเพดานทีไ่มส่งูมาก บรเิวณทางเดนิจัดแสดงวัสดุเครือ่งใชท้างประวัตศิาสตร ์เชน่ 

ชดุเกราะซามไูรสมยัเซน็โกก,ุ ปืนคาบศลิาและอาวธุทีเ่คยใชสู้ร้บในสมยักอ่น หนา้ตา่งเป็นหนา้ตา่งไม ้

แคบๆ มชีอ่งส าหรับยงิปืนและยงิลูกธนู ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพของเทอืกเขาแอลป์

ญีปุ่่ นและเมอืงมตัสโึมโตะไดจ้ากชัน้บนสดุของปราสาทแหง่นี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

   

จากนัน้เดนิทางสู ่ไรว่าซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ไร่

วาซาบทิีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น สมัผัสขัน้ตอนการผลติ ทีท่างไรพ่ถิพีถิันมากๆ กว่าจะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรง

มาถงึผูบ้รโิภคได ้ไรแ่หง่นีนั้บไดว้า่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาตสิายไรท่ีใ่ครไดล้องมาตอ้งตดิ

อกตดิใจ ดว้ยท าเลทีต่ัง้การทีท่างไร่ใชน้ ้าบรสิทุธิจ์ากล าธารทีไ่หลมาจากเทอืกเขาทางทศิเหนอื ซึง่

ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการปลกูคอืเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม ภายในนอกจากไรว่าซาบแิลว้ ยัง

มรีา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ย ไมว่่าจะ
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เป็นวาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซาบ ิแกงกะหรีว่าซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ิน ้าสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ี่

ท าจากวาซาบ ิน ้าวาซาบ ิไอศกรมีรสวาซาบ ิชอ็กโกแลตรสวาซาบ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 หลงัเช็คอนิเขา้โรงแรม อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิ

การคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มี

หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (Central 

Park) แหล่งรวมแฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้น

เสื้อผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม 

เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญี่ปุ่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยือน

หา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึง่เป็นจุดศูนย์กลาง

แหลง่รวมความบนัเทงิมากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลล์

จัดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนี้ทีน่ี่

ยงัเป็นสถานทีต่ัง้ของ “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนี้อกีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นนี้

ตามอธัยาศัย (โรงแรมไมไ่กลจากเลน่ชอ้ปป้ิง ลกูคา้สามารถเดนิชอ้ปป้ิงไดโ้ดยไมม่รีถบรกิาร) 

 

วนัทีห่า้  เมอืงนาโกยา่ – สวนดอกไมน้ะบะนะ โนะ ซาโตะ – เมอืงเกยีวโต – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – 

วดัคโิยมสิเึดระ – เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
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  น าท่านเขา้ชม สวนดอกไมน้ะบะนะ โนะ ซาโตะ (NABANA NO SATO) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาท)ี เป็นสวนดอกไมท้ี่อลังการงานและมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น 

โดยเป็นสวนขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีม่าก ถงึ  300,000 ตารางเมตร ไม่วา่จะมาฤดูรอ้น ฤดใูบไม ้

ผล ิหรอืฤดไูหนๆก็จะไดพ้บกับความงดงามของดอกไมน้านาพันธม์ากกวา่ 40 สายพันธ ์มทัีง้

ซากุระ ทวิลปิ คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยยี และอืน่ๆอกีมาย ทีพ่ากันผลดิอกชชูอ่ตอ้นรับ

นักท่องเทีย่ว และยังมโีซน Begonia Garden เรอืนกระจกขนาดใหญป่ระมาณ 9,000 ตาราง

เมตร ทีถู่กยกใหเ้ป็นเรอืนกระจกทีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ นไดน้ าเอาดอกไมแ้ละตน้ไมห้ลากหลาย

สายพันธจ์ากท่ัวทุกมุมโลกมาจัดแสดงอยา่งงดงาม ยิง่สายกุหลาบตอ้งมาเพราะเคา้มสีว่นที่

แบ่งใหเ้ป็นโซนเฉพาะสวนกุหลาบใหไ้ดด้ืม่ด ่าฟินกันไปยาวๆ ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มมีมุให ้

เก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea 

ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชา

นีอ้กีดว้ย 

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

ที่สุดในเมืองเกียวโต สรา้งขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น  เมื่อปี ค.ศ.778 

นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธสิัตวเ์จา้แม่กวนอมิ 11 พักตร์ 

1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้

แหง่ความร ่ารวยมัง่คั่ง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแตท่ีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทีค่ า้ยนัระเบยีงวดั

ขนาดใหญ ่เสาดงักลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญจ่ านวนรอ้ยกวา่ตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไม้

ขนาดใหญสู่งจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ตต่วัเดยีว อาคารไมห้ลงันีไ้ดร้บัการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะส่วนหนึง่ของ

อนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 

   จากนั้น น าท่านเดนิเทา้ เพื่อชม ย่านฮกิาชยิาม่า (Higashiyama) ซึง่เป็นแหล่งรวมสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญน่าชมของเกยีวโตใหบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิ แลนดม์ารค์ทีโ่ดดเดน่ของยา่นนี้ เจดยี ์

ยาซากะ (Yasaka Pagoda) ซึง่เป็นเจดยี ์5 ชัน้ สงู 46 เมตรทีส่ามารถมองเห็นไดเ้กอืบจากทกุมมุ

ของย่านนี้ แลนดม์ารค์สวยๆ อกีแห่งทีพ่ลาดการถ่ายรูปไมไ่ด ้คอื เนนินเินนซากะ (Ninenzaka) 

และเนนิซนัเนนซากะ (Sannenzaka) ซึง่เป็นเนนิบนัไดทีป่ดูว้ยแผน่หนิตัง้อยูท่า่มกลางบา้นไม ้
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เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู

ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุก

ขนาดใหญ ่ทัง้ยงัมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ 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 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 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ตลาดปลาคุโรชโิอะ – ห้างออิอน มอลล ์รงิกุ เซนนั –  

ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

 เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 

เป็นหนึง่ในแลนดม์าร์คส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

จากนัน้เดนิทางสู ่ตลาดปลาคโุรชโิอะ (Kuroshio Fish Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) ตลาดปลาและอาหารทะเล ตัง้อยูไ่มไ่กล จาก Porto Europa ภายในนอกจากจ าหน่ายอาหาร

https://www.booking.com/hotel/jp/ibis-styles-osaka.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/ibis-styles-osaka.th.html
https://painaidee-japan.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/kuroshio-fish-market/


 

XJ073 BKK-KIX-BKK (21/03/23) 

ทะเลสดๆ แลว้ หากวันไหนไปทันชว่งแสดงการแล่ปลาโชว ์ท่านจะไดพ้บกับการแสดงการแล่ปลาทู

น่าโชว ์(จัดแสดงสามครัง้ต่อวัน) ตืน่ตาตืน่ใจไดก้ับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อยา่งช านาญต่อหนา้ต่อตา  

อสิระใหท้่านเลือกซือ้อาหารทะเลหรือของที่ระลกึซึง่มผีลติภัณฑท์อ้งถิน่ใหเ้ลอืกมากมายอกีดว้ย

(สงวนสทิธิ ์โปรแกรมทวัรอ์าจไปไมต่รงชว่งเวลาแลป่ลา ตอ้งขออภยัมา ณ โอกาสนีด้ว้ย) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 
น าท่านสู่ หา้งออิอน มอลล ์รงิกุ เซนนั (AEON MALL RINKUSENNAN)" (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท)ี จากหา้งสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ความงามของพระอาทติยต์ก

ดนิทีน่ี่ถูกเลอืกใหเ้ป็น 100 สถานทีช่มพระอาทติยต์กดนิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น นอกจากนี้ยังทีจ่อดรถฟรี

ขนาด 4,700 คัน รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นเฉพาะทาง 86 รา้นรวมกนักวา่ 170 รา้นเป็นหนึง่ในเสน่ห์

ของชอ็ปป้ิงมอลลแ์หง่นี ้เพือ่ใหล้กูคา้สะดวกในการเดนิทาง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

 

วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

03.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

***************** 
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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 ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 

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

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


