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OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N  
กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ(์XJ) 

เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิารเิสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 
ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นสที ีส่วยทีส่ดุในภมูภิาค ณ หบุเขาโครงัเค 

ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 
เทีย่วเมอืงแหง่สายนํา้ เมอืงกโุจฮาจมิงั 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดยUNESCO ณชริาคาวาโกะ 
เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ฉายาLittle Kyoto ณถนนซนัมาจซูิจ ิ

ชมปราสาททองณวดัคนิคะคจุ ิแหง่เกยีวโต 
สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ นเรยีนรูพ้ธิชีงชาณ วดัเฮอนั 

ชมความยิง่ใหญข่องปราสาทโอซากา้ 
ชอ้ปป้ิงจใุจณ EXPO Cityและยา่นชนิไซบาช ิ
พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จํานวนกรุป๊ละ 34 ทา่น 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯประเทศไทย 

22.30น. พรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูชิ ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอรเ์อเชยี 
เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารเก็บเพิม่ทา่นละ1,575บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งชําระใหก้บัทางVFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว   

01-05 ตลุาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 29,888.- 7,900.- 
 

 

01-05 ตลุาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 29,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 ตลุาคม 2565 BUS1 31,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 ตลุาคม 2565 BUS2 31,888.- 7,900.- 
 

 

15-19 ตลุาคม 2565 BUS1 30,888.- 7,900.- 
 

 

15-19 ตลุาคม 2565 BUS2 30,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 ตลุาคม 2565 BUS1**วนัปิยะฯ 35,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 ตลุาคม 2565 BUS2**วนัปิยะฯ 35,888.- 7,900.- 
 

 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
 

 

05-09 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

05-09 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
 

 

12-16 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

12-16 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
 

 

26-30 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

26-30 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
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วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ–
นาโกยา่-หบุเขาโครงัเค - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

01.15 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  
(น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ ( เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับ
นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาต
ใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชี ือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของ
วัฒนธรรมทีป่ระณีต ศลิปะแบบญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

จากนัน้สู่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha)ศาลเจา้เสา
โทรอิพัินตน้แหง่เกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมืน่ๆตน้) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาลเจา้จิง้จอกหรอืศาล
เจา้แดงเป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแดเ่ทพอนิารซิ ึง่เป็นเทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญีปุ่่ นชว่ย
บนัดาลในหลายเรือ่งตัง้แตพ่ชืพันธุง์อกงาม , คา้ขายรุง่เรอืง , คลอดบตุรปลอดภยั , โรคภยัหายป่วย
และชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผา่นเป็นตน้ศาลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังจากเสาโทรอิสิแีดงเรยีงตัว
กนัจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิารติามตํานานเลา่สูว่า่โดยปกตแิลว้เทพอนิาริ
จะไมส่ือ่สารกบัมนุษยเ์องโดยตรงแตจ่ะสือ่สารผา่นบรวิารของทา่นน่ันคอื สนุขัจ ิง้จอก  (คทิสเึนะ 狐) 
น่ันเองทําใหม้รีปูปัน้ของสนัุขจิง้จอกตัง้เรยีงรายเต็มไปหมดจนคนทั่วไปนยิมเรยีกศาลเจา้แหง่นีว้า่ศาล
เจา้จิง้จอกอสิระใหท้า่นขอพรและถา่ยรปูภาพตามอธัยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

นําทา่นสู ่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya)เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 
ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3ชัว่โมง) จากนัน้นําทา่นสู ่หบุเขาโครงัเค(Korankei Gorge) เป็นหนึง่ในจดุชมใบไม ้
เปลีย่นสทีีด่ทีีส่ดุในภมูภิาคชบูหุบุเขาอยูใ่นหมูบ่า้นอะสเุกะมสีายน้ําโอบลอ้มภเูขาอโิมร ิทีค่วามสงู  
254 เมตรดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของวัดโคจะคจุ ิเลา่กนัวา่กวา่  300 ปีทีแ่ลว้เจา้อาวาสวัดโคจะคจุ ิเริม่ปลกู
ตน้เมเป้ิลบรเิวณวัดตอ่มาชกัชวนชาวบา้นใหม้าชว่ยปลกู
เพิม่เตมิจนเต็มหบุเขาถงึวันนีม้ตีน้เมเป้ิลมากกวา่  4000 
ตน้ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งเหลา่ใบเมเป้ิลจะเปลีย่นสสีวย
สะพร่ังทั่วหบุเขา ไฮไลท!์!เสน้ทางรมิแมน้ํ่าโทโมเอะซึง่มี
สะพานไมไ้ทเกะสเึคยีวเป็นฉากเดน่และเป็นสะพาน
สญัลักษณ์ประจําโครังเคถอืเป็นจดุทีส่วยทีส่ดุของหบุเขา
แหง่นี ้ใกลก้นัมี หมูบ่า้นซนัชู อะสเุกะยาชกิ ิ
(SanshuAsukeYashiki Village) เป็นพพิธิภณัฑป์ระเพณีพืน้บา้นทีร่วบรวมและเก็บรักษาบา้นเกา่
ไวใ้นบรรยากาศเหมอืนหมูบ่า้นชมวถิชีวีติของคนชนบท เชน่เลีย้งวัวปลกูผักมชีา่งฝีมอืน่ังทํางานใน
บา้นแตล่ะหลังกลงึไมส้านตะกรา้ตมีดียอ้มผา้ทํากระดาษสาทํารม่เผาถา่นผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้รว่ม
สมัผัสประสบการณ์กจิกรรมตา่งๆทีจั่ดขึน้ในบา้นแตล่ะหลังไดอ้ยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมคา่เขา้หมูบ่า้น
ผูใ้หญค่นละ 300 เยนเด็ก 100 เยนเปิดบรกิาร 9.00 -17.00 น.) 

**หมายเหต ุชว่งพคีของโครงัเค คอืกลางถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน แตถ่งึแมไ้มใ่ชช่ว่งพคี
ธรรมชาตทิีน่ ีก็่สวยงามและสามารถชมไดต้ลอดท ัง้ปี 
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จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชัว่โมง)เป็นยา่น
ธรุกจิการคา้ โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใต้
ดนิ (Central Park)แหลง่รวมแฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้ , รา้นของใช ้
กระจกุกระจกิ , รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืน
หา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลางแหลง่รวมความบนัเทงิมากมาย ทีม่ ี Grand 
Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยงัเป็นคาเฟ่ นอกจากนีท้ีน่ีย่งัเป็นสถานทีต่ัง้ของ “ชงิชา้
สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีอ้กีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นนีต้ามอธัยาศัย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoyaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - เมอืงกโุจฮาจมิงั – หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – 
ถนนซนัมาจซูิจ ิ– เมอืงนาโกยา่  

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นสูเ่มอืงกโุจฮาจมิงั (Gujohachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)
เสน่หข์องทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายวัฒนธรรมแบบญีปุ่่ นมทีัง้เมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายกนั และมรีางน้ําจํานวน
มากจนถกูเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายนํา้ เมือ่เดนิเลน่ไปในเมอืงนีจ้ะสงัเกตเห็นไดว้า่มรีางน้ําไหลผา่น
ทั่วทัง้เมอืงอสิระใหท้า่นชมเมอืงกโุจตามอธัยาศัยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมพพิธิภณัฑเ์ล็กๆแกล
เลอรีว่ัดศาลเจา้อกีทัง้ยงัมเีทศกาลเตน้รําฤดรูอ้นอนัโดง่ดังนอกจากนีเ้มอืงกโุจขึน้ชือ่เรือ่ง เมอืงแหง่
อาหารจําลองปรมิาณการผลติอาหารจําลองนัน้เป็นทีห่นึง่ในญีปุ่่ นโมเดลอาหารทีเ่ห็นตามรา้นกนิดืม่
ในญีปุ่่ นนัน้ถกูผลติจากทีน่ีก่วา่ครึง่เลยทเีดยีว ถอืไดว้า่แหลง่ทอ่งเทีย่วนีม่คีรบทัง้สายชลิสาย
ธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม(สถานทีท่อ่งเทีย่งบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิราคาไมร่วมกบั
คา่ทวัร)์นําทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 จากนัน้นําทา่นสูห่มูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50
นาท)ีเมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิ
อนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ ไฮไลท!์!
หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี คาํวา่ กชัโช มคีวามหมายวา่ 
พนมมอื ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีทํ่ามมุชนัถงึ 60 
องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาว
ประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถกูสรา้งขึน้โดยไม่
ใชต้ะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขึน้
ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก จากนัน้ออก
เดนิทางสู ่ เมอืงทาคายาม ะ(Takayama) จงัหวดักฟิุ  
เมอืงเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขาและธารน้ําใสจํานวนมาก 
อบอวลไปดว้ยแหลง่ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอนัอดุม
สมบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง )อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซูิจ ิ  (Sanmachi-
Suji Street)ซึง่ถกูขนานนามวา่เป็นลติเติล้เกยีวโตหรอืเกยีวโตนอ้ยเป็นยา่นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคง
อนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์บา้นเรอืน , 
รา้นคา้ , คาเฟ่และโรงสาเกสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณและยงัคงบรรยากาศแบบสมยัเอโดะไว ้
นอกจากนีย้งัมวีัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้นตัวเมอืงสวยสะอาดทันสมยั
และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ 

เดนิทางกลับเมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ2.30  ชัว่โมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
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พกัที ่ The B Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้เฮอนั- การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น- วดัคนิคะคจุ ิ- เมอืงโอซากา้- เอ็กซโ์ปซติี-้ ปราสาท
โอซากา้(ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําทา่นสู่ศาลเจา้เฮอนั  (Heian 
Shrine)ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอผิูท้ีม่ ี
ความสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมากเนือ่งจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต
โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนัโดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิกัษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของ
วัดมสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กลไฮไลท!์!!จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ นน่ันก็คอืการ
เรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea ceremonyหรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชา
ตามแบบญีปุ่่ นนัน้มขีัน้ตอนมากมายเริม่ตัง้แตก่ารชงชาการรับชาและการดืม่ชาทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี
รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมากพธิชีงชานีไ้มใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีวยงัเปิดโอกาสให ้
ทา่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

จากนัน้สูว่ดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาที) หรอืวดัทองหรอื
วดัอคิควิซงัทีค่นไทยนยิมเรยีกเดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะโยชมิสิแุละ
ทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติคนไทยนยิมเรยีกกนั
วา่วัดทองเนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน้ําทําใหเ้กดิเป็น
เงาสะทอ้นกบัพืน้น้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เดนิทางสู่เมอืงโอซากา้  (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง)  เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ
ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนชู
ประเทศญีปุ่่ นปัจจบุนัเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายมแีหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมมสีวนสนุก
ขนาดใหญท่ัง้ยงัมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์เชน่ทาโกะยากโิอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) และคชุคิัตส ึ

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณเอ็กซโ์ปซติี้ (Expo City)ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่
ของประเทศญีปุ่่ นเอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป
ทีจั่ดขึน้เมือ่ปีค.ศ.  1970 มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ  172,000 ตารางเมตรภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความ
บนัเทงิมากมายภายใตค้อนเซป็ต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 
ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆทัง้ชอ้ปป้ิงกนิขา้วหรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติีไ้ดแ้บง่ออกเป็น8 โซนดว้ยกนัดงันี ้

1. NIFRELพพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าจัดแสดงสตัวต์า่งๆในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะและยงัให ้
นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ้ํ่าใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogymสวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ นทีจ่ะทําใหค้ณุหลงใหลและ
ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbiสถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต์ Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตร์
การต์นู 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมยั 

7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่ี
ความสงูมากถงึ 120 เมตร  
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8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆมากกวา่ 100 รา้นพรอ้มทัง้รา้นอาหาร
รา้นกาแฟและอืน่ๆอกีมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู่ปราสาทโอซากา้  (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  40 นาที) 
เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด  8 ชัน้ตัว
ปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี , คน้ํูาและสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตกความ
งดงามของปราสาทถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจที่
จะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาชิ  
(Shinsaibashi)บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวาม
ยาวประมาณ600 เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกีรา้นแฟ
รนไชสร์า้นเครือ่งสําอางคร์า้นรองเทา้กระเป๋านาฬกิา
รา้นกาแฟรา้นอาหารรา้นขนมรา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศเชน่ Zara H&M Beans 
ABC Mart เป็นตน้เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนีใ้กลก้นัทา่นสามารถเดนิไปยงั ยา่น
โดทงโบร ิ(Dotonbori)ยา่นบนัเทงิยามคํ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบรจิากสะพานโดทง
โบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาชิ ไฮไลท์!!!ใครๆก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู่ ป้ายกลูโิกะแมน หรอืป้าย
โดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign)เป็นป้ายไฟนอีอนรปูนักกรฑีากําลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ซ ึง่ถกู
ตดิตัง้มาตัง้แตปี่ค .ศ.1935 นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบกนัหลงน่ันก็คอืรา้นปคูานิ
โดรากุ (Kani Doraku) ซึง่มปียูกัษ์ขยบัแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ยและหา้มพลาดสําหรับทาโกยากิ
อาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลองOriginal Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั Sarasa Hotel Shinsaibashiหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

 
วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ

ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J613 

13.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ  

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์…(โปรดสอบถาม)… บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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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) 

ลําด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 
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หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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