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โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

วดัคนิคะคจุ ิหรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทคีนไทยนยิมเรยีก 
ปราสาทมตัสโึมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดงัเดมิทยีงัคงสภาพสมบรูณ์และสวยงาม 
หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิบา้นชาวนาโบราณมอีายมุากกวา่ 250ปี 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิศาลเจา้เสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต หรอื ศาลเจา้จงิจอก 
สวนดอกไมน้ะบะนะ โนะ ซาโตะ สวนดอกไมท้อีลงัการและมชีอืเสยีงมากของญปีุ่ น 

ชอ้ปปิง แจซ๊ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท เมอืงนาโกยา่ และ หา้งออิอน มอลล ์ของเมอืงโอซากา้ 
ชอ้ปปิงจใุจ ยา่นซาคาเอะ และ ยา่นชนิไซบาช ิ
พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / 
Infant เด็กอายตุํากวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทมีตีวัเครอืงบนิแลว้ (JOINTOUR) 
ราคาทวัร ์45,000 บาท / ทา่น  (ราคาเดยีว มจํีานวนจํากดั) 

 
 
 
 
 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

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

14 - 20 เมษายน 2566   55,888.- 9,900.-   
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  – ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ 

09.00 น. พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

12.20 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ610 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
20.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับ
นาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาต
ใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

ทพีกั  พกัท ี KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทสีอง   เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– เมอืงนาโกยา่ – แจซ๊ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัวโมง) เมอืงหลวง
เก่าของประเทศญีปุ่ น มีชอืเสียงระดับโลกในเรืองของวัฒนธรรมทีประณีต ศลิปะแบบญีปุ่ นอย่าง
แทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญปีุ่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทเีป็นนยิมของคนทัวโลก 

 นําท่านสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทคีนไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้ง
ขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตังใจยกบา้นพักแหง่นีใหเ้ป็น
วัดนกิายเซนภายหลังจากทที่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เนืองจากทวัีดนีจะมอีาคาร



XJ073 BKK‐KIX‐BKK (18/02/23) 

หลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเดน่อยู่กลางนํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืนําเบอืงหนา้ จน
เกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนงึของเมอืงเกยีวโต 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
นําทา่นสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจา้เสา
โทรอิพิันตน้แห่งเกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมนืๆ ตน้) หรอืทคีนไทยชอบเรยีกกันว่า ศาลเจา้จงิจอก หรอื 
ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด ่เทพอนิาร ิซงึเป็น เทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญปีุ่ น 
ชว่ยบันดาลในหลายเรอืงตังแต่ พชืพันธุง์อกงาม, คา้ขายรุ่งเรอืง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหาย
ป่วย และชว่ยในเรอืงการขอใหส้อบผา่น เป็นตน้ ศาลเจา้แหง่นี มชีอืเสยีงโดง่ดังจาก เสาโทรอิสิแีดง 
เรยีงตัวกันจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิาร ิตามตํานานเลา่สูว่า่ โดยปกตแิลว้
เทพอนิารจิะไม่สอืสารกับมนุษยเ์องโดยตรง แต่จะสอืสารผ่านบรวิารของท่าน นันคอื สุนขัจงิจอก 
(คทิสเึนะ 狐) นันเอง ทําใหม้รีูปปันของสุนัขจงิจอกตังเรยีงรายเต็มไปหมด จนคนทัวไป นยิมเรยีก 
ศาลเจา้แหง่นวีา่ ศาลเจา้จงิจอก อสิระใหท้า่นขอพรและถา่ยรปูภาพตามอัธยาศัย 
จากนันนําท่านสู่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัวโมง) เป็นตัวเมอืง
ของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที
สําคัญแหง่หนงึของญปีุ่ น 
นําท่านชอ้ปปิงสนิคา้ แจ๊ซ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) 
สถานททีรีวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ น   โกอนิเตอรม์ากมายกวา่ 240 รา้นคา้ มาก
ทสีุดในประเทศ ใหท้่านไดเ้ลือกซอืสนิคา้เสือผา้ อาท ิMK Michel Klein, Morgan, Ecco, United 
Colours of Benetton, Lacoste ฯ ล ฯ  ก ร ะ เ ป๋ า  Bally, Coach, Gucci, Gap, Armani เ ลื อ ก ดู
เครืองประ ดับ  และนาฬิกาอย่ าง  G-Shock, Seiko, Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, 
Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชันและกฬีา Adidas, Nike, , Kappa, Hush Puppiesฯลฯ และสนิคา้อนืๆ 
อกีมากมายซงึอยูใ่นพนืทเีดยีวกนัทังหมด  

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั   THE B NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทสีาม  เมอืงนาโกย่า – เมอืงกุโจฮาจมิงั – หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – 
ถนนซนัมาจซิูจ ิ– เมอืงมตัสโึมโตะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําทา่นสู ่เมอืงกุโจฮาจมิงั (Gujohachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชวัโมง)
เสน่หข์องทนีีเต็มไปดว้ยกลนิอายวัฒนธรรมแบบญปีุ่ น มทัีงเมอืงเกา่ทเีรยีงรายกัน และมรีางนําจํานวน
มากจนถกูเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายนํา เมอืเดนิเล่นไปในเมอืงนจีะสังเกตเห็นไดว้า่มรีางนําไหลผ่าน
ทัวทังเมอืง อสิระใหท้่านชม เมอืงกุโจ ตามอัธยาศัย ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ 
แกลเลอรี วัด ศาลเจา้ อกีทังยังมเีทศกาลเตน้รําฤดูรอ้นอันโด่งดัง นอกจากนีเมอืงกุโจขนึชอืเรือง
เมอืงแห่งอาหารจําลอง ปรมิาณการผลติอาหารจําลองนันเป็นทหีนงึในญีปุ่ น โมเดลอาหารทเีห็น
ตามรา้นกนิดมืในญปีุ่ นนันถกูผลติจากทนีีกวา่ครงึเลยทเีดยีว ถอืไดว้่าแหล่งทอ่งเทยีวนีมคีรบทังสาย
ชลิ สายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม (สถานททีอ่งเทยีงบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ราคา
ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ นําทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชวัโมง) 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 จากนันนําท่านสู่ หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงทเีป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีมีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึ ไฮไลท!์! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็น
บา้นชาวนาโบราณทมีอีายุมากกว่า 250 ปี คําวา่ กชัโช  มคีวามหมายวา่ พนมมอื ซงึเป็นการบ่ง
บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทมีหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วททํีามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที
ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไม่ใช ้
ตะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขนึทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนัน
ออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิุ เมอืงเล็กๆ ทโีอบลอ้มไปดว้ยภเูขาและ
ธารนําใสจํานวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซิูจ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซงึ
ถกูขนานนามวา่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นยา่นเมอืงเกา่แกท่ยีังคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารย
ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญปีุ่ นไดอ้ย่างสมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรง
สาเก สรา้งขนึดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว ้นอกจากนียังม ีวัด, ศาล
เจา้, สะพานและตลาดเชา้ทคีกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาติ
อนัอดุมสมบรูณ์  
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) เป็นเมอืงทใีหญเ่ป็นอันดับสองของจังหวัดนากา
โนะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พกัท ี  ALPICO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทสี ี ปราสาทมตัสโึมโตะ – ไรว่าซาบไิดโอะ – เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ 

  
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 นําท่านเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดังเดมิทยีังคง
สภาพสมบูรณ์และสวยงามทสีุดของประเทศญปีุ่ น และเป็น 1 ใน 5 ปราสาททไีดรั้บการขนึทะเบยีน
เป็นสมบัตปิระจําชาต ิเป็นปราสาททสีรา้งอยู่บนพืนทรีาบ มีเอกลักษณ์ตรงทีมหีอคอยและป้อมปืน
เชอืมตอ่กับโครงสรา้งอาคารหลัก และเนอืงจากผนังปราสาทมสีดํีาและปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่
กางออกเหมอืนปีกนก เลยมชีอืเรยีกวา่ คาราซโุจ ทแีปลวา่ ปราสาทอกีา สําหรับขา้งในตัวปราสาทมี
ขันบันไดสงูชนัและเพดานทไีม่สงูมาก บรเิวณทางเดนิจัดแสดงวัสดุเครอืงใชท้างประวัตศิาสตร ์เชน่ 
ชดุเกราะซามไูรสมัยเซน็โกก,ุ ปืนคาบศลิาและอาวธุทเีคยใชสู้ร้บในสมัยกอ่น หนา้ตา่งเป็นหนา้ตา่งไม ้
แคบๆ มชีอ่งสําหรับยงิปืนและยงิลูกธนู ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพของเทอืกเขาแอลป์
ญปีุ่ นและเมอืงมัตสโึมโตะไดจ้ากชนับนสดุของปราสาทแหง่น ี

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

    
จากนันเดนิทางสู ่ไรว่าซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ไร่
วาซาบทิใีหญท่สีดุในญปีุ่ น สัมผัสขันตอนการผลติ ททีางไรพ่ถิพีถัินมากๆ กวา่จะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรง
มาถงึผูบ้รโิภคได ้ไรแ่หง่นนัีบไดว้า่เป็นอกีหนงึแหลง่ทอ่งเทยีวธรรมชาตสิายไรท่ใีครไดล้องมาตอ้งตดิ
อกตดิใจ ดว้ยทําเลทตีังการททีางไร่ใชนํ้าบรสิทุธจิากลําธารทไีหลมาจากเทอืกเขาทางทศิเหนือ ซงึ
ชว่งเวลาทเีหมาะสมในการปลกูคอืเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม ภายในนอกจากไรว่าซาบแิลว้ ยัง
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มรีา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดใหนั้กท่องเทยีวไดเ้ลอืกซอืผลติภัณฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ย ไม่ว่าจะ
เป็นวาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซาบ ิแกงกะหรวีาซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ินําสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ี
ทําจากวาซาบ ินําวาซาบ ิไอศกรมีรสวาซาบ ิชอ็กโกแลตรสวาซาบ ิและอนืๆอกีมากมาย 
จากนันนําทา่นเดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
พกัท ี The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 หลงัเช็คอนิเขา้โรงแรม อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชอ้ปปิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิ
การคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มี
หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (Central 
Park) แหลง่รวมแฟชนัและรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้น
เสือผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม 
เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยือน
หา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซงึเป็นจุดศูนย์กลาง
แหลง่รวมความบันเทงิมากมาย ทมี ีGrand Canyon ฮอลล์
จัดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนีทีนี
ยังเป็นสถานทตัีงของ “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนอีกีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นนี
ตามอธัยาศัย (โรงแรมไมไ่กลจากเลน่ชอ้ปปิง ลกูคา้สามารถเดนิชอ้ปปิงไดโ้ดยไมม่รีถบรกิาร) 

 
วนัทหีา้  เมอืงนาโกยา่ – สวนดอกไมน้ะบะนะ โนะ ซาโตะ – เมอืงเกยีวโต – การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น – 

วดัคโิยมสิเึดระ – เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

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

ประมาณ 40 นาที) เป็นสวนดอกไมท้ีอลังการงานและมชีอืเสยีงมากทีสุดแห่งหนึงของญปีุ่ น 
โดยเป็นสวนขนาดใหญ่ทมีพีนืทมีาก ถงึ  300,000 ตารางเมตร ไม่ว่าจะมาฤดูรอ้น ฤดูใบไม ้
ผล ิหรอืฤดไูหนๆก็จะไดพ้บกับความงดงามของดอกไมน้านาพันธม์ากกวา่ 40 สายพันธ ์มทีัง
ซากุระ ทวิลปิ คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยยี และอนืๆอกีมาย ทพีากันผลดิอกชชูอ่ตอ้นรับ
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นักทอ่งเทยีว และยังมโีซน Begonia Garden เรอืนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 9,000 ตาราง
เมตร ทถีกูยกใหเ้ป็นเรอืนกระจกทใีหญท่สีดุของญปีุ่ นไดนํ้าเอาดอกไมแ้ละตน้ไมห้ลากหลาย
สายพันธจ์ากทัวทุกมุมโลกมาจัดแสดงอย่างงดงาม ยงิสายกหุลาบตอ้งมาเพราะเคา้มสีว่นที
แบ่งใหเ้ป็นโซนเฉพาะสวนกุหลาบใหไ้ดด้มืดําฟินกันไปยาวๆ ไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มมีุมให ้
เก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) 
เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Japanese tea 
ceremony หรอืภาษาญปีุ่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิ
ตังแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุกขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน ีไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา
นอีกีดว้ย 
นําท่านสู ่วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า วดันําใส เป็นวัดทมีชีอืเสยีง
ทีสุดในเมืองเกียวโต สรา้งขึนมาก่อนทีเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญีปุ่ น เมือปี ค.ศ.778 
นักท่องเทยีวนยิมเดนิทางมาเพือสักการะและขอพรจากองคพ์ระโพธสิัตวเ์จา้แม่กวนอมิ 11 พักตร์ 
1000 กร ซงึเป็นพระประธานของวัด นอกจากนีทนีียังเป็นทปีระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้
แหง่ความรํารวยมังคัง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทังหมดแตท่น่ีาสนใจ ไดแ้ก ่เสาทคีํายนัระเบยีงวดั
ขนาดใหญ ่เสาดงักลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่จํานวนรอ้ยกวา่ตน้ สรา้งขนึดว้ยไม้
ขนาดใหญ่สูงจากพนื 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว อาคารไมห้ลงันไีดร้บัการขนึ
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะส่วนหนึงของ
อนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 

   จากนัน นําท่านเดนิเทา้ เพือชม ย่านฮกิาชยิาม่า (Higashiyama) ซงึเป็นแหล่งรวมสถานที
ทอ่งเทยีวทสํีาคัญน่าชมของเกยีวโตใหบ้รรยากาศแบบดังเดมิ แลนดม์ารค์ทโีดดเดน่ของยา่นน ีเจดยี ์
ยาซากะ (Yasaka Pagoda) ซงึเป็นเจดยี ์5 ชนั สงู 46 เมตรทสีามารถมองเห็นไดเ้กอืบจากทกุมมุ
ของย่านนี แลนดม์ารค์สวยๆ อกีแห่งทพีลาดการถ่ายรูปไม่ได ้คอื เนนินเินนซากะ (Ninenzaka) 
และเนนิซนัเนนซากะ (Sannenzaka) ซงึเป็นเนนิบันไดทปีดูว้ยแผน่หนิตังอยูท่า่มกลางบา้นไม ้
เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมอืงทมีขีนาดเศรษฐกจิ
ใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญปีุ่ น ตังอยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู
ประเทศญปีุ่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทที่องเทยีวมากมาย มแีหลง่ชอ้ปปิงยอดนยิม มสีวนสนุก
ขนาดใหญ ่ทงัยังมอีาหารทเีป็นเอกลักษณ์ เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญปีุ่ น)  

จากนันอสิระชอ้ปปิง ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดทั์งญปีุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทตีอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี ใกลก้ันท่านสามารถ
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เดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ยา่นบันเทงิยามคําคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ
จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู ่ป้ายกูล ิ
โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา
กําลังวงิอยูบ่นลูว่งิ ซงึถกูตดิตังมาตังแต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากนยัีงมอีกีหนงึสัญลักษณ์สถานทนัีดพบ
กันหลง นันก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซงึมปียูักษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม
พลาดสําหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถนิของชาวโอซากา้ ทีมาถงึถนิแลว้ตอ้งลอง Original Taste 
รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
ทพีกั IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทหีก ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ตลาดปลาคุโรชโิอะ – หา้งออิอน มอลล ์รงิกุ เซนนั –  

ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) 
เป็นหนงึในแลนด์มารค์สําคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชัน ตัว
ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูนํา และสวนนชิโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก ความ
งดงามของปราสาท ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทนัีกทอ่งเทยีวทัวโลกตา่งใหค้วามสนใจที
ทจีะมาเยอืนและชมตลอดทงัปี 
จากนันเดนิทางสู ่ตลาดปลาคโุรชโิอะ (Kuroshio Fish Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชวัโมง) ตลาดปลาและอาหารทะเล ตังอยูไ่มไ่กล จาก Porto Europa ภายในนอกจากจําหน่ายอาหาร
ทะเลสดๆ แลว้ หากวันไหนไปทันชว่งแสดงการแลป่ลาโชว ์ท่านจะไดพ้บกับการแสดงการแล่ปลาทู
น่าโชว ์(จัดแสดงสามครังต่อวัน) ตนืตาตนืใจไดก้ับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างชํานาญต่อหนา้ต่อตา  
อสิระใหท้่านเลือกซอือาหารทะเลหรือของทีระลกึซงึมีผลติภัณฑท์อ้งถนิใหเ้ลือกมากมายอกีดว้ย
(สงวนสทิธ ิโปรแกรมทวัรอ์าจไปไมต่รงชว่งเวลาแลป่ลา ตอ้งขออภยัมา ณ โอกาสนดีว้ย) 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 
นําท่านสู่ หา้งออิอน มอลล ์รงิกุ เซนนั (AEON MALL RINKUSENNAN)" (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท)ี จากหา้งสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องอา่วโอซากา้ ความงามของพระอาทติยต์กดนิ
ดนิทนีีถกูเลอืกใหเ้ป็น 100 สถานทชีมพระอาทติยต์กดนิทดีทีสีดุของญปีุ่ น นอกจากนียังทจีอดรถฟรี
ขนาด 4,700 คัน รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นเฉพาะทาง 86 รา้นรวมกนักวา่ 170 รา้นเป็นหนงึในเสน่ห์
ของชอ็ปปิงมอลลแ์หง่น ีเพอืใหล้กูคา้สะดวกในการเดนิทาง 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 

21.20 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613 
 

วนัทเีจ็ด  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

01.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  
  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

***************** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทงัหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลํ า ด ั
บ ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


