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OSAKA KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT 
5DAYS 3NIGHTS BY XJ 

“ซุปตาร ์ไมม่ลีมิติ เทยีวเต็มรอ้ย” 
กําหนดการเดนิทางเดอืน มนีาคม - มถินุายน 2566 

 

 
 



 
 
 
XJ068 BKK-KIX-BKK (14/02/23) 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

สกัการะ พระใหญไ่ดบุทส ึแหง่เมอืงนารา 
เยอืน วดักนิคะคุจ ิหรอื วดัเงนิ แหง่เมอืงเกยีวโต 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดันาํใส สามสายนาํศกัดสิทิธ ิแหง่เกยีวโต 

**อสิระใจกลางเมอืงโอซากา้ หรอื ซอืบตัรสวนสนุก USJ 1 วนัเต็ม** 
ชมความยงิใหญข่อง ปราสาทโอซากา้ 

ชอ้ปปิง ชนิไชบาช ิยา่นชอ้ปปิงใจกลางเมอืงโอซากา้ 
ชอ้ปปิงจุใจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ
พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทนีงัจํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

26-30 มนีาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

31มนีาคม – 4 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-   

02-06 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-   

07-11 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-   

21-25 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-   

23-27 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-   

28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   
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30 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

 
05 - 09 พฤษภาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

07 - 11 พฤษภาคม 2566 32,888.- 7,900.-   

 
12 - 16 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-   

 
14 - 18 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-   

 
19 - 23 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-   

 
21 - 25 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-   

 
26 - 30 พฤษภาคม 2566 29,888.- 7,900.-   

 
28 พฤษภาคม - 01 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   

 
02 - 06 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   

 
04 - 08 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   

09 - 13 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   

11 - 15 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   

16 - 20 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   

18 - 22 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 
 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทมีตีวัเครอืงบนิแลว้ (JOINTOUR) 
ราคาทวัรส์าํหรบัเดนิทางเดอืนเมษายน 27,988 บาท / ทา่น (มจีํานวนจํากดั) 

ราคาทวัรส์าํหรบัลกูคา้ทเีดนิทางชว่งวนัท ี5 – 11 พฤษภาคม 24,988 บาท / ทา่น (มจีํานวนจํากดั) 

ราคาทวัรส์าํหรบัเดนิทางเดอืนพฤษภาคม - มถินุายน 21,988 บาท / ทา่น (มจีํานวนจํากดั) 

 

 

 

 

 

 

23 - 27 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   

25 - 29 มถินุายน 2566 29,888.- 7,900.-   

30 มถินุายน – 04 กรกฎาคม 2566 29,888.- 7,900.-   
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ 

ประเทศญปีุ่ น - เมอืงโอซากา้  

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

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 ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย) 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

20.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผา่นขนัตอนการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับ
นาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาต
ใหน้ําอาหารสด จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 

พกัท ี KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทสีอง    เมอืงเกยีวโต – วดัเงนิกนิคะคจุ ิ – การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - วดัคโิยมสิเึดระ - เมอืงโอซากา้ 

– ชอ้ปปิงยา่นชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัวโมง) เมืองหลวงเก่าของ
ประเทศญปีุ่ น มชีอืเสยีงระดับโลกในเรอืงของวัฒนธรรมทปีระณีต ศลิปะแบบญปีุ่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนต์
เสน่หแ์บบชนบทญปีุ่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทยีวทเีป็นนยิมของคนทัวโลก 

 จากนันสู ่วดักนิคะคุจ ิ(Ginkakuji Temple) หรอื วดัเงนิ เป็นอกีหนงึในสถานททีขีนึทะเบยีนกับ
องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ซงึวัดกนิคะคจุเิป็นวัดนกิายเซน ถูกสรา้งขนึโดยโชกุ
นอชกิากะ โยชมิาสะ หลานชายของท่านโชกนุ ทสีรา้งวัดคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji Temple) หรือทรูีจั้ก
กันอย่างกวา้งขวางวา่วัดทองสําหรับอาคารของวัดเงนิสรา้งขนึในรูปแบบเดยีวกัน เพยีงแตจ่ะไมไ่ดม้สี ี
ทอง เป็นอาคาร 2 ชนั และมนีกฟินกิซอ์ยูบ่นหลังคาอาคารเชน่เดยีวกัน อาณาบรเิวณของวัดซงึอยู่บน
เขายังคงสภาพความเป็นธรรมชาตป่ิาอยา่งสมบูรณ์แบบ มตีน้ไมน้านาพรรณ ในแบบสวนญปีุ่ น เต็มไป
ดว้ยความชุม่ชนืเย็นสบาย 
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เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Japanese tea 
ceremony หรอืภาษาญปีุ่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขัีนตอนมากมาย เรมิ
ตังแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุกขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน ีไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา
นอีกีดว้ย  

นําท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) แปลเป็น
ภาษาไทยวา่ วดันําใส เป็นวัดทมีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงเกยีวโต สรา้งขนึมากอ่นทเีกยีวโตจะเป็นเมอืง
หลวงของญีปุ่ น เมือปี ค.ศ.778 นักท่องเทียวนิยมเดนิทางมาเพือสักการะและขอพรจากองค์พระ
โพธิสัตว์เจา้แม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซงึเป็นพระประธานของวัด นอกจากนีทีนียังเป็นที
ประดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความรํารวยมงัคัง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทังหมดแตท่ี
น่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทคํีายนัระเบยีงวดัขนาดใหญ ่เสาดงักลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่
จํานวนรอ้ยกว่าตน้ สรา้งขนึดว้ยไมข้นาดใหญ่สูงจากพนื 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ตต่วั
เดยีว อาคารไมห้ลงันไีดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จาก
องคก์ารยเูนสโกในฐานะสว่นหนงึของอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชวัโมง) เมอืงทมีขีนาดเศรษฐกจิ
ใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญปีุ่ น ตังอยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู
ประเทศญปีุ่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทที่องเทยีวมากมาย มแีหล่งชอ้ปปิงยอดนยิม มสีวนสนุก
ขนาดใหญ่ ทังยังมีอาหารทเีป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซ่าญีปุ่ น) และ คุ
ชคิัตส ึ

 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
เดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ยา่นบันเทงิยามคําคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ
จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู ่ป้ายกลูิ
โกะแมน หรอื ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา
กําลังวงิอยูบ่นลูว่งิ ซงึถกูตดิตังมาตังแต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากนยีังมอีกีหนงึสญัลักษณส์ถานทนัีดพบ
กันหลง นันก็คอื รา้นปูคานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซงึมปีูยักษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม
พลาดสําหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถนิของชาวโอซากา้ ทมีาถงึถนิแลว้ตอ้งลอง Original Taste 
รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

คํา         อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
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พกัท ี HOTEL SARASA SHINSAIBASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทสีาม  **อสิระใจกลางเมอืงโอซากา้ หรอื เลอืกซอื OPTION TOUR ตามอธัยาศยั** 

 **ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร** 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 ***อสิระทอ่งเทยีวเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะนําการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิงในย่าน
การคา้อันทันสมัยของเมอืงโอซากา้ศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง 

แนะนําสถานททีอ่งเทยีวในเมอืงโอซากา้ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ตวัรถไฟ) 

• อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกุ
ของโตเกยีว ยา่นนกี็จะไดพ้บกับแฟชนัการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญปีุ่ น มบีรรยากาศ
ครกึครนื ระหว่างทางมรีา้นกาแฟ เสอืผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอกีย่านหนงึทน่ีามาเดนิ
เลน่ 

• นมับะพารค์ (Namba Park) ศูนย์รวมความเจริญและสิงอํานวยความสะดวกครบวงจรทัง
หา้งสรรพสนิคา้ชอืดังอย่าง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka รวมถงึโรงแรม
ชอืดัง Swissotel Nankai Osaka 

• Den Den Town หรอื นปิปงบาช ิ(Nipponbashi) ตังอยู่บนถนนซาไกสจุเิขตสะพานนปิปงบา
ช ิเป็นแหลง่รวมรา้นคา้กวา่ 300 รา้นจําหน่ายสนิคา้เกยีวกับอเิล็กทรอนกิสแ์ละเครอืงใชไ้ฟฟ้า รวมทัง
ของเล่นและทกุอยา่งทเีกยีวกับการต์นู อาท ิหนังสอืการต์นู, แผ่น DVD, สนิคา้คอสเพลย,์ ของสะสม
และของทรีะลกึ เป็นตน้ 

 • ยา่นชนิเซไก (Shinsekai) ทแีปลตรงตัวไดว้่า โลกใหม่ เป็นย่านแสงสยีามคําคนืของเมอืงโอ
ซากา้ มบีรรยากาศแบบยอ้นยคุสไตลเ์รโทร เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารขนึชอืของโอซากา้อยา่งคชุคิัตส ึ
ซงึเป็นอาหารเสยีบไมแ้ลว้ชบุแป้งทอด มถีนนแคบๆ ทเีรยีกว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) 
ทเีป็นแหล่งรวมรา้นกนิดมืสําหรับคนญปีุ่ น รา้นรวงต่างๆ จะเปิดไฟสแีสบสันเรียกแขกอย่างคกึคัก มี
อาหาร มขีนมและกับแกลม้ใหล้องชมิกันมากมาย ยังมรีา้นขายของทรีะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปปิงกันอกีหลาย
รา้น หลายคนทไีปทนีีจะพบเห็นหุน่คลา้ยลงินังยมิตามมุมตา่งๆ นันก็คอื บลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพ
แห่งโชคลาภนันเอง ไฮไลท!์!! หอคอยซเึทนคาคุ (Tsutenkaku) สัญลักษณ์ของย่านชนิเซไก 
ซงึตังอยูต่รงกลางยา่นชนิเซไก นันเอง 

• ศาลเจา้สุมโิยช ิ(Sumiyoshi Taisha) ศาลเจา้สุมโิยช ิเป็นหนึงในสถานทีเทียวโอซากา้อัน
เก่าแก่ หรือ ทีรูจั้กกันว่าสะพานโคง้สีแดงซงึมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในสายตาของ

นักท่องเทยีวโดยศาลเจา้แห่งนีถูกก่อตังขนึเมอืปีค.ศ. 211 และมกีารปรับปรุงตัวอาคารอกีครังในปี
ค.ศ. 1810 เพอืใชเ้ป็นทปีระดษิฐานของเทพเจา้คาม ิหรอื เทพเจา้คุม้ครองนักเดนิทางและชาวเรอื จงึ
ทําใหป้ระชาชนส่วนมากนิยมเดนิทางมาเพือกราบไหวข้อพรสงิศักดสิทิธใินวันขนึปีใหม่ อีกทังยัง
เดนิทางมาเพอืชนืชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในศาลเจา้แหง่นอีกีดว้ย 

 หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก (**ราคาไมร่วมคา่เขา้**) 
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 อสิระใหท้่านเดนิทางสู ่สวนสนุกระดบัโลก ยูนเิวอร์
ซลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, 
USJ) เปิดเมอืเดอืนมนีาคม ปีค.ศ. 2001 เป็นสวนสนุก
แหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทเีปิดในเอเชยี 

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal 
Studios Japan, USJ) เปิดเมอืเดอืนมนีาคม 
ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ  ทีเ ปิดในเอเชีย  ภายในมี  
ทงัหมด 8 โซน: 

 Hollywood  
 New York  
 San Francisco  
 Jurassic Park  
 Lagoon  
 Waterworld  
 Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครอืง

เลน่ตา่งๆ ตังแตเ่ครอืงเล่นสําหรับเดก็ๆไปจนถงึรถไฟเหาะทหีวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนียังมี
หนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และ 
Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน จะม ีUniversal City walk Osaka ซงึเป็น
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทมีโีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทงัรา้นทขีายสนิคา้
ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทรีะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์า
โกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิอืดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้มิลองรสชาตดิงัเดมิ ของกนิขนึชอื
ของโอซากา้ ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยูท่ี
แลว้ พพิธิภัณฑนี์ตังอยูท่ชีนั 4 ของหา้งแหง่น ี

 และโซนใหม ่Super Nintendo World สัมผัสโลกแห่งมารโิอเ้ก็บเห็ดในตํานาน ดา้นใน
โซนน ีมเีครอืงเลน่ใหญส่องอยา่งคอื Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหวา่งทางจะ
มมีนิเิกมสําหรับเด็กๆ ใหเ้ลน่ตลอด เชน่ ยงิปืนเลเซอรส์ะสมแตม้ ชูต้บาสเก็ตบอลเก็บคะแนน 
ฯลฯ และยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้ทจํีาหน่ายสนิคา้ของ Super Nintendo World โดยเฉพาะ
อกีดว้ย 

 ***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคําตามอธัยาศยั*** 

พกัท ี HOTEL SARASA SHINSAIBASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทสี ี เมอืงโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) – ชอ้ปปิงเอ็กซโ์ปซติ ี- เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ 

- ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

 เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 
เป็นหนึงในแลนดม์าร์คสําคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชัน ตัว
ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูนํา และสวนนชิโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก ความ
งดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทนัีกท่องเทยีวทัวโลกต่างใหค้วามสนใจ
ทจีะมาเยอืนและชมตลอดทงัปี 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิง ณ เอ็กซโ์ปซติ ี(Expo City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  ศนูย์
รวมความบันเทงิทยีงิใหญท่สีดุแหง่หนงึของประเทศญปีุ่ น เอก็ซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะ
ทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ป ทจัีดขนึเมอืปีค.ศ. 1970 มเีนอืททีังหมดราวๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพนืทแีหง่นมีแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทังช ้
อปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศัย  
เอ็กซโ์ปซติ ีไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงัน ี 
1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์า จดัแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทยีวไดส้มัผสักับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ  
2. Osaka English Village ชมุชนสาํหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทไีมซํ่าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทวัทังอเมรกิา  
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญปีุ่ น ทจีะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญ
ภัยไปกับการต์นูตัวโปรด  
4. Orbi สถานทแีหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ 
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตรก์ารต์นู  
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย  
7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซงึเป็นชงิชา้ทมีคีวาม
สงูมากถงึ 120 เมตร  
8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดต์่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทังรา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ และอนื ๆ อกีมากมาย 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

เดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแต่
ชว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นีมวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบาง
แห่งไดร้ับการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก นําท่านสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืง
นารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึงในวัดทมีีชอืเสยีงมากทสีุดและมคีวามสําคัญ
ทางประวัตศิาสตร์ของประเทศญปีุ่ น ถูกสรา้งขนึในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทังหมดใน
ประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี
การยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทปีระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื 
ไดบทุสเึดน ซงึมขีนาดใหญท่สีดุในญปีุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทน่ีาสนใจและเป็นทนียิมอยา่ง 

มากก็คอื เสาไมยั้กษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสานีมขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ
เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชอืวา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีไปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้
ไดใ้นชาตหินา้ 
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นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชวัโมง) 

21.20 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ611 

 
วนัทหีา้  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

01.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 
 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 
 

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

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุํากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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    


