
#11437 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา โอซากา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป นาบานาโนะซาโตะ เทศกาลทิวลิ
ปโทนามิ บิน TG (พักออนเซ็น 2 คืน)
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา เกียวโต โอซากา ถนนนะกะเซ็นโด ปราสาทมัตสึโม
โต เขื่อนคุโรเบะ กระเชาทาเตยามา กําแพงหิมะ สวนทิวลิปโทนามิ ศาลเจาฟูชิมิอินา
ริ ชอปปงยานชินไซบาชิ ตลาดคุโรมง แชออนเซ็น 2 คืน บุฟเฟตขาปูยักษ





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ถนนนะกะเซ็นโด - เมืองมัตสึโมโต -
ปราสาทมัตสึโมโตะ - ออนเซน   

KUROBE
KANKO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 โองิซาวา หรือ สถานีโองิซาวา - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - เข่ือนคุโรเบะ - สถานีทาเทะ
ยามา - สถานีมูโรโดะ - สถานีบิโจไดรา - ยอดเขาทาเทยามา หรือ กําแพงหิมะเจแปนแอ
ลป - เมืองคาตายามาซูโอออนเซ็น - ออนเซน

  

YUKAI
RESORT
NEW
MARUYA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 เทศกาลดอกทิวลิป - หมูบานชิราคาวาโกะ - นาบานะ โนะ ซาโตะ - เมืองยคไคจิ   

YOKKAICHI
MIYAKO
HOTEL หรือ
เทียบเทา

5 เมืองเกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - เมืองโอซากา - ยานชินไซบาชิ   

HOTEL
VISCHIO
OSAKA by
GRANVIA
HOTEL หรือ
เทียบเทา

6 ตลาดปลาคุโรมอน - อิออนมอลล โอซากา - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 เม.ย. 62 - 25 เม.ย.
62

฿60,900 ฿54,900 ฿48,900 ฿10,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - ถนนนะกะเซ็นโด
- เมืองมัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโตะ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร

นาโกยา

ถนนนะกะเซ็นโด

 เชา

เรียกสัน้ๆวา สนามบินจูบุ ตัง้อยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครัง้แรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการทัง้สายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นหน่ึงใน 5 ถนนเสนทางโบราณท่ีใชในการเดินทางสูเมืองเอโดะ โดยท่ีเสนทางน้ีเชื่อม
เอโดะกับเกียวโต ซ่ึงมีเพียงแคสองเสนทางท่ีเชื่อมสองเมืองน้ี



วันท่ี 3 โองิซาวา หรือ สถานีโองิซาวา - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - เขื่อน
คุโรเบะ - สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - บิโจไดรา - ยอดเขา
ทาเทยามา หรือ กําแพงหิมะเจแปนแอลป - เมืองคาตายามาซูโอ
ออนเซ็น - ออนเซน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองมัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโตะ

 บาย

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซ่ึงมีประชาการคับค่ังมาก เป็นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญ่ีป ุน

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความดัง้เดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึน้
ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํา้คาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 KUROBE KANKO HOTEL หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม

โองิซาวา หรือ สถานีโองิซาวา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานีท่ีสามารถตอรถบัสและรถรางซ่ึงเป็นเสนทาง Japan Alps เป็นสถานีรถบัส
และรถรางท่ีอยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง Japan Alps ซ่ึงชื่อมทัง้ของเสนทางทัง้บัสและ
รถราง



สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา

เขื่อนคุโรเบะ

สถานีทาเทะยามา

สถานีมูโรโดะ

สถานีบิโจไดรา

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา ท่ีเชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพ่ือไปชมเขื่อน Kurobe เป็นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps

สูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสรางนาน 7 ปี โดยใช
สําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของ
เสนทางทาเทยามา คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route)อีกดวย ตัง้แตปลาย
เดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุกวัน ซ่ึงเป็นภาพท่ี
สวยงามภาพหน่ึง

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตัง้อยูในเขตโทยามา

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาท่ีใชเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่ีเมือง ทาเทยาม
า

เป็นสถานีกระเชาลอยฟาท่ีเชื่อมตอกับรถบัสขึน้เขา Japan Alps ซ่ึงตัง้อยูในเขตโทยามา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาทาเทยามา หรือ กําแพงหิมะเจแปนแอลป บาย

เทือกเขาทาเทยามา ตัง้อยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุด
ของประเทศญ่ีป ุน อยูตอนกลางของประเทศ หรือเรียกไดวา เป็นภาคกลางของญ่ีป ุน
น่ันเอง ในภูมิภาคน้ีเอง ก็มีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึงได
รับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป น่ันเอง นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ี
แหงน้ีในนามของ เจแปนแอลป หรือเสนทางธรรมชาติอัลไพน หรือทางทานอาจจะเรียก
ชื่อ ยาวๆ วา Tateyama Kurobe Alpine เทือกเขาทาเทยามา ตัง้อยูในภูมิภาคท่ีใหญ

่ ่ ่ ่ ่ ่



วันท่ี 4 เทศกาลดอกทิวลิป - หมูบานชิราคาวาโกะ - นาบานะ โนะ ซาโตะ -
เมืองยคไคจิ

เมืองคาตายามาซูโอออนเซ็น

ท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน เสนทางท่ียาวประมาณ 90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด Toyoma และ Naganoไวดวยกัน การเดินทางสวนใหญใช
เคเบิลคาร และรถประจําทาง

เป็นเมืองตากอากาศอันเงียบสงบ ตัง้อยูแถบทะเลสาบชิบายามา บริเวณชายฝ่ังทะเลของ
ญ่ีป ุน เมืองน้ีมีทิวทัศนอันงดงามของทองทะเล และภูเขาท่ีหางไกลของอุทยานแหงชาติฮา
คุซาน ทัง้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องกิจกรรมการอาบออนเซ็นอีกดวย

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 YUKAI RESORT NEW MARUYA HOTEL หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม

เทศกาลดอกทิวลิป

หมูบานชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ รานอาหาร

เป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิป (Tonami Tulip Fair) ประจําปีท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีป ุน ซ่ึงจะจัดขึน้ชวงกลางเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมเป็นระยะเวลา
ประมาณ 2 สัปดาหตอปีเทาน้ัน โดยมีดอกทิวลิปหลากหลายสีสันจากกวา 600 สายพันธ
มากถึง 25 ลานตน ตัง้อยูท่ีจังหวัดโทยามะ(Toyama) ซ่ึงเป็นแหลงปลูกดอกทิวลิปท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 5 เมืองเกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - เมืองโอซากา -
ยานชินไซบาชิ

นาบานะ โนะ ซาโตะ

เมืองยคไคจิ

 บาย

เป็นสวนสนุกท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึงทําใหเป็น
สถานท่ียอดนิยมของคูรักทัง้ปี

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจประกอบดวยการแสดงแสงสีของ สวนดอกไมนะบะนะ โนะ
ซาโตะ (Nabana-no-Sato) และสวนสนุกนางาชิมา สปาแลนด (Nagashima
Spaland) ซ่ึงไดรับความนิยมมากสําหรับครอบครัวท่ัวทัง้พ้ืนท่ีคันไซ นอกจากน้ันเรายัง
ขอแนะนําสถานท่ีสําหรับการชื่นชมธรรมชาติ เชน ภูเขาโกซาอิโชะ ดาเกะ (Mt.
Gozaisho-dake) และยูโนยามา ออนเซ็น (Yunoyama Onsen)

 คํ่า  YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม

เมืองเกียวโต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือศาลเจาจิง้จอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน้เพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน้ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร



วันท่ี 6 ตลาดปลาคุโรมอน - อิออนมอลล โอซากา - ทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เมืองโอซากา
เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานชินไซบาชิ บาย

ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  HOTEL VISCHIO OSAKA by GRANVIA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม

ตลาดปลาคุโรมอน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดปลาคุโรมอน ตลาดอาหารสดและอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมท่ีพอคา พอครัวจากราน
ตางๆ ตองแวะเวียนกันเขามาซ้ือวัตถุดิบสดจากทะเลเพ่ือนําไปประกอบอาหารเป็นประจํา
ทุกวัน ในละแวกน้ันเองก็มีรานอาหารทะเลสดๆหลายรานใหทานสามารถลิม้ลองอยาง
หลากหลาย อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิเหลาบวย ผักผลไม รวมถึง
อาหารทะเลท่ีสดใหม ซ่ึงระหวางสองขางทางทานจะสังเกตุเห็นวาตลาดปลาแหงน้ีแทบจะ
ไมสกปรกเลยสักนิดเดียว

อิออนมอลล โอซากา บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน



ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



การชําระเงิน

อัตรานี้รวม:

อัตรานี้ไมรวม:

หมายเหตุ

การยกเลิก


