
 

TOKYO OSAKA SHIRAKAWA SHIZUOKA FUJI 7D5N 
ซุปตาร ์หนา้หนาว เทีย่วยาว ฟินนาน 

กําหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

Tokyo>>สกัการะส ิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ  
ถา่ยรปูคู ่หอคอยโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ํา้สมุดิะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ชนิจกู ุจดุเช็คอนิแหง่ใหม ่จอ LED ยกัษ ์กบัภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 
เดนิชมสวนหมิะ ณ สวนเมจจิงิกไูกเอ็น 

ถา่ยรปูคู ่กนัด ัม้มหมึา พรอ้มชอ้ปป้ิง ณ ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ 

 



 
Nagoya>> ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

Gifu >>ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 
เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซูิจ ิ

Kyoto>>เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดันํา้ใส สามสายนํา้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์แหง่เกยีวโต 
เดนิเลน่ ยา่นฮกิาชยิามา่ ยา่นกรงุเกา่เกยีวโต ทีม่ ีเจดยีย์าซากะ เป็นแลนดม์ารค์ 
Osaka>>ชอ้ปป้ิงเต็มอ ิม่ ชมิทาโกยาก ิดปูขูยบัขา ณ แหลง่ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
Shizuoka>>เยอืนเมอืงชาเขยีว ชมววิภเูขาไฟฟจู ิณ นฮิงไดระ ยเูมะ เทอรเ์รซ 

ชมนํา้ตกนํา้แข็ง ณ นํา้ตกชริาอโิตะ ทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
Yamanashi>>สมัผสัความหนาวเลน่หมิะ ณ ลานสกฟีจูเิท็นภเูขาไฟฟจู ิ

เรยีนรูแ้ละสมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น ผา่นข ัน้ตอนพธิกีารชงชา 
บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ 

มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

ทีน่ ัง่จํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

01-07 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

03-09 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

04-10 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

05-11 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

08-14 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

09-15 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

10-16 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

11-17 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

17-23 ธนัวาคม 2565 45,888.- 10,900.- 
 

 

 



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  
20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ – 

ถา่ยรปู โตเกยีวสกายทร ีรมิแมนํ่า้สมุดิะ - ชมหมิะ ณ สวนเมจจิงิกไูกเอ็น - ชมแมวยกัษ ์3 มติ ิ
พรอ้มชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ- เมอืงนากาโน 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น
เพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหาร
สด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันโต (Kanto) บน
เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น
วงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ
นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จากนัน้นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา 

 



 
ณ วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความ
เคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์
ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบั
ภายในวัดยงัเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ย
อยู่ ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ที่มชี ือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าคํารณ” 
บรเิวณทางเขา้สูต่ัววหิารจะม ีถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ และ
ขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในตํานาน ดังโงะหนบึหนับ ขนมนงิเงยีวยากไิสถ้ั่วแดง และนอ้งปลา
ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  
ใกลก้ันพาท่านเดนิไปถา่ยรูปคู่กับ หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) หอคอยทีสู่ง
ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บรเิวณรมิแม่น้ําสุมดิะ เป็นหอส่ง
สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่ันที ่22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนีม้ี
ความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 
600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ 
หอคอยโตเกยีวสกายทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซากสุะที่
เต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบเมอืงเกา่ของเอโดะ (ไมร่วมคา่ขึน้หอคอย) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบ ูเซท  
13.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สวนเมจจิงิกูไกเอ็น (Meiji-jingu Gaien) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

ถนนสายแปะก๊วยทีส่วยยิง่กว่าภาพวาด ในชว่งฤดูใบไมร้่วงถนนสายนี้จะเต็มไปดว้ยตน้แปะก๊วย หรอื 
กงิโกะ ในภาษาญีปุ่่ น จะเหลอืงอร่ามเรยีงรายเต็มสองขา้งทางเป็นแนวยาวว่า 300 เมตร เป็นจุดที่
ไดรั้บความนยิมเป็นพเิศษ เพราะเป็นสถานทีค่นโตเกยีวสามารถมาพักผอ่นหยอ่นใจและเดนิเลน่ชืน่ชม
ความงามของทวิแถวตน้แปะก๊วย บางชว่งกิง่กา้นโคง้เขา้หากันราวกับอโุมงคใ์บแปะก๊วย ทีดู่งดงาม
ราวกับภาพวาด โดยปกตชิว่งกลางเดอืนพฤศจกิายนไปจนถงึตน้เดอืนธันวาคม จะม ีเทศกาลจงิกไูก
เอ็น กงิโกะ เฟสตวิลั (Jingugaien Gingko Festival) ภายในงานมกีารออกรา้นขายของทีร่ะลกึ
ประเภทงานฝีมอืและอาหารต่างๆ มากมาย และมผีูค้นมาเทีย่วชมงานกันเนืองแน่นครกึครืน้ อสิระให ้
ทา่นถา่ยภาพเก็บเป็นทีร่ะลกึ หรอืโพสตล์งโซเชีย่ลไดต้ามอธัยาศัย 

15.00 น. จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ใหท้า่นอสิระและ
เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายทั ้งเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล  นาฬิกา 
เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่
สําหรับวัยรุ่น เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 
อกีมากมาย หา้มพลาด!!! จดุเช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่น
จอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจาก
ลําโพงคุณภาพเกรดด ี ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิ
ปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิเล่นไปมาอยูเ่หนือกรุงโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ท่านยังสามารถ
รับชมโฆษณาต่างๆ ทีถู่กครเีอทใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิ่านจอแอลอดีนีี ้ไมว่่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ 
นอ้งหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แมแ้ต ่หุ่นยนตเ์ครือ่งดูดฝุ่ น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพ
ไดต้ามอธัยาศัย 

 



 
16.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
 (แวะพกัรบัประทานอาหารตรงจดุพกัรถ อสิระใหท้า่นเลอืกทานตามอธัยาศยั) 
20.30 น. เดนิทางถงึ เมอืงนากาโน ่(Nagano) จังหวัดในภมูภิาคชบู ุไมม่พีืน้ทีต่ดิทะเล อดุมไปดว้ยธรรมชาติ

เป็นจํานวนมาก รายลอ้มไปดว้ยภเูขาหลายแหง่ อยา่งเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น เป็นตน้ มเีมอืงท่องเทีย่ว
ยอดนยิม เชน่ เมอืงมัตสโึมโตะ ฤดูหนาวหมิะหนาเหมาะกับการเลน่สก ีมแีหล่งธรรมชาตอิยา่งน้ําตก
และออนเซน็ทีส่วยสะอาดหลายแหง่ นอกจากนีย้งัมขีองอรอ่ยขึน้ชือ่อกีมากมาย 

ทีพ่กั  Alpico Plaza Hotel  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
 
วนัทีส่าม เมอืงทาคายามะ – ถนนซนัมาจซูิจ ิ- หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงนาโกยา่ -  ชอ้ป

ป้ิงยา่นซาคาเอะ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิ ุเมอืงเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขาและ

ธารน้ําใสจํานวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซูิจ ิ(Sanmachi-Suji Street) 
ซึง่ถูกขนานนามว่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นย่านเมอืงเก่าแก่ทีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่
อารยธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และ
โรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยงัคงบรรยากาศแบบสมยัเอโดะไว ้นอกจากนีย้งัม ีวัด, ศาล

 



 
เจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาติ
อนัอดุมสมบรูณ์ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
14.30 น.  จากนัน้นําท่านสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.20 ชั่วโมง) เมอืงที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มรีูปร่าง
แปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่ง
หนึง่ ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกว่า 250 ปี คาํวา่ กชัโช  
มคีวามหมายวา่ พนมมอื ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที่
ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 
เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะป ูต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ิ
ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 นําท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 
ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่สําคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง)   
 จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตร ี
เช่น คลับและบาร์ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวม
แฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็น
ตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลาง
แหลง่รวมความบนัเทงิมากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยงัเป็นคาเฟ่ 
นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นสถานทีต่ัง้ของ “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีอ้กีดว้ย อสิระ
เพลดิเพลนิยา่นนีต้ามอธัยาศัย  

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   
ทีพ่กั  The B Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   
   

 



 

 
วนัทีส่ ี ่  เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิเึดระ – ยา่นฮกิาชยิามา่ – เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

- เมอืงนาโกยา่ 
 
 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของ

วัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มมีนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

10.00 น. นําท่านสู ่วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า วดันํา้ใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดในเมืองเกียวโต สรา้งขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น เมื่อปี ค.ศ.778 
นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธสิัตวเ์จา้แม่กวนอมิ 11 พักตร ์

1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้
แหง่ความร่ํารวยมัง่คั่ง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแตท่ีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทีค่ํา้ยนัระเบยีงวดั
ขนาดใหญ ่เสาดงักลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญจ่ํานวนรอ้ยกวา่ตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไม้
ขนาดใหญสู่งจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ตต่วัเดยีว อาคารไมห้ลงันีไ้ดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะส่วนหนึง่ของ
อนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 

 



 
 จากนั้น นําท่านเดนิเทา้ เพื่อชม ยา่นฮกิาชยิาม่า (Higashiyama) ซึง่เป็นแหล่งรวมสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญน่าชมของเกยีวโตใหบ้รรยากาศแบบดัง้เดมิ แลนดม์ารค์ทีโ่ดดเดน่ของยา่นนี ้เจดยี ์
ยาซากะ (Yasaka Pagoda) ซึง่เป็นเจดยี ์5 ชัน้ สงู 46 เมตรทีส่ามารถมองเห็นไดเ้กอืบจากทกุมมุ
ของย่านนี้ แลนดม์ารค์สวยๆ อกีแห่งทีพ่ลาดการถ่ายรูปไมไ่ด ้คอื เนนินเินนซากะ (Ninenzaka) 
และเนนิซนัเนนซากะ (Sannenzaka) ซึง่เป็นเนนิบันไดที่ปูดว้ยแผ่นหนิตัง้อยู่ท่ามกลางบา้นไม ้
แบบญีปุ่่ น 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
15.00 น. เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)  เมอืงทีม่ี

ขนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคัน
ไซบนเกาะฮนช ูประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบนัเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงยอด
นยิม มสีวนสนุกขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่
ญีปุ่่ น) และ คชุคิัตส ึ 

 จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งทีต่อ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี ้ใกลก้นัท่านสามารถ
เดนิไปยงั ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ยา่นบนัเทงิยามคํ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ
จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู่ ป้ายกูล ิ
โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา
กําลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ ซึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบ
กนัหลง น่ันก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มปียูักษ์ขยบัแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม
พลาดสําหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste 
รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   
17.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงนาโกยา่  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)   
ทีพ่กั  The B Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

   
วนัทีห่า้  จงัหวดัชซูิโอกะ - นฮิงไดระ ยูเมะ เทอรเ์รซ – นํา้ตกชริาอโิตะ - จุดชมววิช ัน้ 5 ภูเขาไฟฟูจ ิ

(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) – แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ตข์าป ู

 



 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 เดนิทางสู ่จงัหวดัชซูิโอกะ (Shizuoka) ตัง้อยู่ในภูมภิาคชบูุ บนเกาะฮนช ูเป็นทีต่ัง้ของภูเขาฟจูิ
บางสว่น เนือ่งจากมสีว่นทีต่ดิทะเลมากทําใหม้อีาหารทะเลสดอรอ่ย เชน่ หอยนางรม กุง้ ปลามากโุระ 
ปลาไหล และมชีือ่เสยีงของการปลูกวาซาบ ิและชาเขยีว ถอืเป็นแหล่งเพาะปลูกชาเขยีวทีด่ทีีส่ดุใน
ญีปุ่่ น อกีทัง้ยงัมเีมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอกีมากมาย (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านสู่ นฮิงไดระ ยูเมะ เทอรเ์รซ (Nihondaira Yume Terrace) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30 นาท)ี เป็นจดุชมววิทีต่ัง้อยูบ่น ทีร่าบสงูนฮิงไดระ จังหวัดชซิโูอกะ ไมสํ้าหรับอาคารนีทํ้ามาจากไม ้

ของจังหวัดชซิโูอกะ ออกแบบโดย Kengo Kuma สถาปนกิชาวญีปุ่่ นทีม่ชี ือ่เสยีงในญีปุ่่ น โดยมรีปูทรง
แปดเหลีย่มซึง่ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากวัดโฮรวิจ ิจังหวัดนารา เป็นหนึง่ในจุดชมววิทีเ่หมอืนพาคุณ
เขา้ไปในโลกแห่งความฝัน เป็นอาคาร 3 ชัน้ สไตลโ์มเดริน์ มรีะเบยีงแปดเหลีย่มพรอ้มทวิทัศน์มุม
กวา้งสําหรับชมววิธรรมชาตแิละบรรยากาศของเมอืงโดยไรส้ ิง่กดีขวางพรอ้มภเูขาไฟฟจูไิดแ้บบ 360 
องศา มีสะพานที่เชื่อมระหว่างระเบียงกับทางเดินไปยังที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง
นทิรรศการ และคาเฟ่ สําหรับใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ จบินม ชมิกาแฟ สัมผัสบรรยากาศดีๆ  กบัววิภเูขา
ไฟฟจูติามอธัยาศัย 

 หลังอาหารนําทา่นสู ่นํา้ตกชริาอโิตะ (Shiraito no taki) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
เป็นน้ําตกตัง้อยูท่ี ่เมอืงฟูจโินมยิะ จงัหวดัชซูิโอกะ เป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาตฟิจูฮิาโกเนอิ
ซุ ไดรั้บขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกพรอ้มกันกับภูเขาไฟฟูจ ิอุทยานแห่งชาตฟิูจฮิาโกเนอซิุ และ
ทะเลสาบฟจูทิัง้หา้ภายใตช้ือ่ "ฟูจซิงั สถานทีศ่กัด ิส์ทิธิแ์ละแหลง่ทีม่าของความบนัดาลใจทาง
ศลิปะ" เมือ่วันที ่22 มถิุนายน ค.ศ.2013 น้ําตกชริาอโิตะถอืเป็นน้ําตกทีศ่ักดิส์ทิธิ ์มศีาลเจา้อาซามะ
ตัง้อยู ่ดว้ยการไหลของสายน้ําทีแ่ยกสายออกเป็นหลากรอ้ยเสน้ ทําใหม้องดูแลว้เหมอืนกบัเสน้ดา้ยสี
ขาว จงึเป็นที่มาของชือ่เรียกที่ว่า ชริาอโิตะ ทีแ่ปลตรงตวัว่า ดา้ยสขีาวน ัน่เอง อกีทัง้ที่นี่ยังมี
เรือ่งราวของการปฏบิตัธิรรมในถ้ําทีเ่คยเกดิภเูขาไฟปะทขุึน้มาดว้ย จงึทําใหผู้ค้นใหค้วามศรัทธากนัว่า
เป็นทีช่ําระลา้งจติใจ และเป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิสํ์าคัญของผูแ้สวงบญุ จงึถอืเป็นพาเวอรส์ปอตอกีจดุหนึง่
ในญีปุ่่ น ทีน่ีส่ามารถชมฟจูซิงัไดใ้นมมุทีไ่มเ่หมอืนใคร เป็นน้ําตกและภเูขาไฟฟจูติัง้อยูด่า้นหลัง และ
ถอืเป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงามมากอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ทีม่คีวามสูง
เหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามที่
ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็น
จุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ
สวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิใหทุ้กท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลาง
หมิะ ณ ลานสกฟีูจเิทน (FUJITEN SKI) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดานเลือ่นไดต้าม

 



 
อัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย 
เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน 
ทา่นทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์ 
เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด หรอืครฝึูก (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) ได ้
ถา่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึรปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศ
ไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) พเิศษ!! อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู  
ทีพ่กั  Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 
วนัทีห่า้  พธิชีงชาญีปุ่่ น – กระเชา้ชมววิพาโนรามา่ภูเขาไฟฟูจ ิ- เมอืงโตเกยีว - โอไดบะ - เมอืงนาริ

ตะ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 พาทุกท่านไปสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชง
ชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก 

 



 
พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย และ
จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  
นําท่านขึ้น กระเช้าชมววิพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจ  ิ(Mt. Fuji Panoramic Ropeway) คือ 
กระเชา้ทีข่ ึน้สูย่อดเขาเทนโจ ซึง่อยูใ่กลก้บัทะเลสาบคาวากจุ ิตัวกระเชา้เป็นกระจกใส สามารถมองววิ
ไดโ้ดยรอบ และเมือ่ถงึดา้นบนภูเขาเท็นโจมจีุดชมววิแบบพาโนราม่าทีม่รีะดับความสงู 1,075 เมตร
จากระดับน้ําทะเล และมกีารตกแต่งดว้ยตัวการ์ตูนจากนิทานพืน้บา้นของญี่ปุ่ นเรื่อง “Kachi Kachi 
Yama” ของ Dazai Osamu ซึง่เกีย่วกับกระต่ายและทานูก ิโดยนักท่องเทีย่วสามารถชมววิไดแ้บบ 
360 องศาทัง้ทะเลสาบคาวากจูแิละภเูขาไฟฟจู ินอกจากนีก้็ยงัมรีา้นอาหารและของทีร่ะลกึอกีดว้ย 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  
16.00-17.30 น. เดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิม
ในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็น
ธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สเีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซ่า (Diver City 
Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ 
ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ในบรเิวณหา้งอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

19.00 น         รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (11) บรกิารทา่นดว้ย บฟุเฟ่ต ์ยากนิกิ ุป้ิงยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น 
ทีพ่กั  Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   
วนัทีห่ก   ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  
  (โดยรถบสัโรงแรม) 
09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 
13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 



 

 
 



 
 
 

 



 

 

 



 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 
ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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