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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
เยอืน ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิเสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 

ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นสที ีส่วยทีส่ดุในภมูภิาค ณ หบุเขาโครงัเค 
ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

เทีย่วเมอืงแหง่สายน า้ เมอืงกโุจฮาจมิงั 
ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซูิจ ิ 
ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคจุ ิแหง่เกยีวโต 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 
ชมความยิง่ใหญ ่ของปราสาทโอซากา้  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 
พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น)  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว   

01-05 ตลุาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 29,800.- 7,900.- 
 

 

01-05 ตลุาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 29,800.- 7,900.- 
 

 

08-12 ตลุาคม 2565 BUS1 31,800.- 7,900.- 
 

 

08-12 ตลุาคม 2565 BUS2 31,800.- 7,900.- 
 

 

15-19 ตลุาคม 2565 BUS1 30,800.- 7,900.- 
 

 

15-19 ตลุาคม 2565 BUS2 30,800.- 7,900.- 
 

 

22-26 ตลุาคม 2565 BUS1**วนัปิยะฯ 35,800.- 7,900.- 
 

 

22-26 ตลุาคม 2565 BUS2**วนัปิยะฯ 35,800.- 7,900.- 
 

 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,800.- 7,900.- 
 

 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,800.- 7,900.- 
 

 

05-09 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,800.- 7,900.- 
 

 

05-09 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,800.- 7,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ  1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- นาโกยา่  
หบุเขาโครงัเค - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

 01.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมทีป่ระณีต 
ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีเ่ป็นนิยมของคนทั่วโลก 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

12-16 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,800.- 7,900.- 
 

 

12-16 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,800.- 7,900.- 
 

 

19-23 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,800.- 7,900.- 
 

 

19-23 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,800.- 7,900.- 
 

 

26-30 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,800.- 7,900.- 
 

 

26-30 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,800.- 7,900.- 
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จากนัน้สู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิศาลเจา้เสาโทรอิพิันตน้แหง่เกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมืน่ๆ ตน้) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีก
กันว่า ศาลเจา้จิง้จอก หรือ ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด่ เทพอนิาร ิซึง่เป็น เทพแห่งพืชพันธุ์

ธัญญาหารของญี่ปุ่ น ช่วยบันดาลในหลายเรื่องตัง้แต่ พืชพันธุ์งอกงาม, คา้ขายรุ่งเรือง, คลอดบุตรปลอดภัย, 
โรคภัยหายป่วย และชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผ่าน เป็นตน้ ศาลเจา้แห่งน้ี มชีือ่เสยีงโด่งดังจาก เสาโทรอิสิแีดง 
เรยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภูเขาอนิาริ ตามต านานเลา่สูว่า่ โดยปกตแิลว้เทพอนิารจิะ

ไม่สือ่สารกับมนุษยเ์องโดยตรง แต่จะสือ่สารผ่านบรวิารของทา่น น่ันคอื สุนขัจิง้จอก (คทิสเึนะ 狐) น่ันเอง ท า
ใหม้รูีปปั้นของสนัุขจิง้จอกตัง้เรยีงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นยิมเรยีก ศาลเจา้แหง่น้ีวา่ ศาลเจา้จิง้จอก อสิระให ้
ทา่นขอพรและถา่ยรูปภาพตามอัธยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าท่านสู ่เมอืงนาโกยา่ เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วม
การคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)   

จากนัน้ น าท่านสู ่หุบเขาโครงัเค เป็นหนึง่ในจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีด่ทีีส่ดุในภูมภิาคชบู ุหุบเขาอยู่ในหมู่บา้นอะสุ
เกะ มสีายน ้าโอบลอ้มภูเขาอโิมร ิทีค่วามสงู 254 เมตร ดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของวัดโคจะคุจ ิเล่ากันว่ากว่า 300 ปี ที่
แลว้ เจา้อาวาสวัดโคจะคจุ ิเริม่ปลกูตน้เมเป้ิลบรเิวณวัด ตอ่มาชกัชวนชาวบา้นใหม้าชว่ยปลกูเพิม่เตมิจนเต็มหบุเขา 

ถงึวันน้ีมตีน้เมเป้ิลมากกวา่ 4000 ตน้ ในชว่งฤดใูบไมร่้วงเหลา่ใบเมเป้ิลจะเปลีย่นสสีวยสะพร่ังทั่วหบุเขา ไฮไลท!์!
เสน้ทางรมิแม่น ้าโทโมเอะ ซึง่มสีะพานไมไ้ทเกะสเึคยีวเป็นฉากเด่น และเป็นสะพานสัญลักษณ์ประจ าโครังเค ถอื
เป็นจุดที่สวยที่สุดของหุบเขาแห่งน้ี ใกลก้ันมี หมู่บา้นซนัชู อะสุเกะยาชกิ ิเป็นพพิธิภัณฑป์ระเพณีพื้นบา้นที่
รวบรวมและเก็บรักษาบา้นเก่าไวใ้นบรรยากาศเหมอืนหมู่บา้น ชมวถิชีวีติของคนชนบท เช่น เลีย้งวัว ปลูกผัก มี
ช่างฝีมือน่ังท างานในบา้นแต่ละหลัง กลงึไม ้สานตะกรา้ ตีมีด ยอ้มผา้ ท ากระดาษสา ท าร่ม เผาถ่าน ผูเ้ขา้ชม
สามารถเขา้ร่วมสัมผัสประสบการณ์กจิกรรมต่างๆ ที่จัดขึน้ในบา้นแต่ละหลังไดอ้ย่างใกลช้ดิ (ไม่รวมค่าเขา้
หมูบ่า้น ผูใ้หญค่นละ 300 เยน เด็ก 100 เยน เปิดบรกิาร 9.00 -17.00 น.)  

**หมายเหต ุช่วงพคีของโครงัเค คอืกลางถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน แตถ่งึแมไ้มใ่ชช่่วงพคี ธรรมชาติ
ทีน่ ีก็่สวยงามและสามารถชมไดต้ลอดท ัง้ปี 

จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นย่านธุรกจิ
การคา้ โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ แหลง่รวมแฟชั่น

และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอล
ญี่ปุ่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยือนหา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึง่เป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทงิ

มากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากน้ีทีน่ี่ยังเป็นสถาน
ทีต่ัง้ของ “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นน้ีอกีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นน้ีตามอัธยาศัย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - เมอืงกุโจฮาจมิงั - หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามะ - ถนนซนัมาจซิูจ ิ
เมอืงนาโกยา่  

   

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านสู ่เมอืงกุโจฮาจมิงั (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)เสน่หข์องทีน่ี่เต็มไปดว้ยกลิน่
อายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่ น มทีัง้เมอืงเก่าทีเ่รียงรายกัน และมรีางน ้าจ านวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมอืงแห่งสายน ้า 
เมือ่เดนิเล่นไปในเมอืงน้ีจะสังเกตเห็นไดว้า่มรีางน ้าไหลผ่านทั่วทัง้เมอืง อสิระใหท้่านชม เมอืงกุโจ ตามอัธยาศัย 
ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ แกลเลอรี ่วัด ศาลเจา้ อกีทัง้ยังมเีทศกาลเตน้ร าฤดูรอ้นอันโด่งดัง 
นอกจากน้ีเมอืงกโุจขึน้ชือ่เรือ่งเมอืงแหง่อาหารจ าลอง ปรมิาณการผลติอาหารจ าลองนัน้เป็นทีห่นึง่ในญีปุ่่ น โมเดล
อาหารทีเ่ห็นตามรา้นกนิดืม่ในญีปุ่่ นนัน้ถูกผลติจากทีน่ี่กว่าครึง่เลยทเีดยีว ถอืไดว้่าแหล่งท่องเทีย่วน่ีมคีรบทัง้สาย
ชลิ สายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม (สถานทีท่อ่งเทีย่งบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ราคาไมร่วมกบัคา่

ทวัร)์ น าทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มชีือ่เสยีงแห่งหนึ่ง ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้น
ชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กัชโช มีความหมายว่า พนมมือ ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 

รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวาม
ยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโก
ขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนัน้ ออกเดนิทางสู่ เมอืงทาคายามะ จงัหวดักฟิุ เมอืงเล็กๆ ที่
โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ 
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(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซิูจ ิซึง่ถูกขนานนามวา่เป็น ลติเติล้เกยีว
โต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นย่านเมอืงเกา่แกท่ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาว

ญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศ

แบบสมัยเอโดะไว ้นอกจากน้ียังม ีวัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด 
ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์  

เดนิทางกลับเมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ชัว่โมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- เมอืงโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้- ปราสาทโอซากา้ 
(ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้แหง่น้ีนัน้ถกู
สรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เน่ืองจาก
เป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคู
โทรอิยัิกษ์สแีดงที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรม
ดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่
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ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก 
พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย 

จากนัน้สู ่วดัคนิคะคจุ ิ(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทย
นยิมเรยีก เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ี
ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมอีาคารหลัก
เป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพที่
สวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมี
ประชากรมากเป็นอันดบั 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ูประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มี
สถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุกขนาดใหญ ่ทัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เชน่ ทา
โกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) และ คชุคิัตส ึ 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ป
ซติี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่จัดขึน้เมื่อปีค.ศ. 1970 มีเน้ือที่

ทัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่น้ีมแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง 
กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังใหนั้กทอ่งเทีย่ว
ไดส้มัผัสกับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและผจญภัย

ไปกับการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่คีวาม
สงูมากถงึ 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง        อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของ
เมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า 
และสวนนิชโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ที่
นักทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

 จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิบรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ย
รา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น

เสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามทีุกอย่างที่
ตอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี ใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิย่านบันเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนน
เลยีบคลองโดทงโบร ิจากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู่ 
ป้ายกูลโิกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑาก าลังวิง่อยู่บนลู่ว ิง่ ซึง่ถูกตดิตัง้มา

ตัง้แต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากน้ียังมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบกันหลง น่ันก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุซึง่มปียัูกษ์
ขยับแขนและลูกตาไดอ้กีดว้ย และหา้มพลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้

ตอ้งลอง Original Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Sarasa Hotel Shinsaibashi หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

  

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์…(โปรดสอบถาม)… บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิ
ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋

ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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