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OSAKA KYOTO TAKAYAMA 
5DAYS 3NIGHTS BY XJ 

“ซุปตาร ์ชมสวน หนา้รอ้นหรอืนา่รกั”  
กําหนดการเดนิทางเดอืน เมษายน - พฤษภาคม 2566 
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โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิเสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 
ชม สวนป่าไผ ่ชอืดงัของอาราชยิามา่ ทมีาแลว้ไมค่วรพลาด 
ไฮไลท!์! อลงัการไฟลา้นดวง ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 
ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซิูจ ิ
ชอ้ปปิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปปิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

ชอ้ปปิงจุใจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ
พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทนีงัจํานวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

17-21 เมษายน 2566 39,888.- 9,900.-   

23-27 เมษายน 2566 39,888.- 9,900.-   

24-28 เมษายน 2566 39,888.- 9,900.-   

08-12 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

10-14 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

11-15 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

13-17 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / 

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

 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทมีตีวัเครอืงบนิแลว้ (JOINTOUR) 
ราคาทวัร ์25,000 บาท / ทา่น (มจีาํนวนจํากดั) 

 

 

 

 

 

14-18 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

16-20 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

17-21 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

19-23 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

20-24 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

22-26 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

23-27 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

25-29 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

26-30 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

28 พฤษภาคม – 1 มถินุายน 2566 35,888.- 8,900.-   

29 พฤษภาคม – 2 มถินุายน 2566 35,888.- 8,900.-   
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วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

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

 

วนัทสีอง   ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น – เมอืงเกยีวโต – อาราชยิาม่า –  
สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว – เมอืงนาโกยา่ – สวนดอกไมน้ะบะนะ โนะ ซาโตะ  

01.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

08.40 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 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัวโมง) เมอืงหลวง
เก่าของประเทศญีปุ่ น มีชอืเสยีงระดับโลกในเรืองของวัฒนธรรมทีประณีต ศลิปะแบบญีปุ่ นอย่าง
แทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญปีุ่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทยีวทเีป็นนยิมของคนทัวโลก 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 อาราชยิาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านันจะคกึคักมาก
ในชว่งวันหยดุ มทีังรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทยีวไดเ้รอืยๆ 
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จากนันนําท่านชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทตีัดผ่านในกลางสวนป่า
ไผ่ สามารถเดนิเลน่หรอืขจัีกรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทแีปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชม
ความงามยามทมีแีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพนืดา้นลา่ง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกันก็
จะเป็นเสยีงกงิกา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยงินัก บรเิวณ
ใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพนืเมอืงททํีามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใสข่อง หรือเสอื
สานจากไผ ่อสิระใหท้า่นซอืสนิคา้ หรอืเลอืกถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 

และชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge) ทมีคีวามยาว 250 เมตร ขา้มแม่นําโอองิา
ว่าตังอยู่บรเิวณเชงิเขาอาราชยิาม่าและยังคงลักษณะเหมอืนในครสิตศ์ตวรรษท ี17 แมจ้ะบูรณะใหม่
ดว้ยเหล็กแลว้ก็ตาม ในฤดูใบไมผ้ลแิละใบไมเ้ปลยีนส ียังเป็นอกีสถานทมีชีอืเสยีงในการชมดอกไม ้
อกีดว้ย นําท่านสู ่เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) เป็นตัวเมอืงของ
จงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทสีาํคญั
แหง่หนงึของญปีุ่ น 

นําท่านเขา้ชม งานประดบัไฟฤดูหนาว  ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato Winter 
Illumination) เป็นธมีพารค์สวนดอกไม ้ทมีทีุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง 4 ฤดูกาล สามารถเทยีวได ้
ตลอดทังปี ไฮไลท์!!! การประดับไฟขนาดใหญ่ทสีุดในญีปุ่ น จะมีในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถงึ
ปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรั้บความนิยมมากเป็นพิเศษ เนืองจากม ีการแสดงไฟใน
หลากหลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดับไฟในนํา (Water 
Illumination) อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับอลังการงานประดับไฟทไีมว่า่จะหันไปทางไหนก็มมีมุให ้
เก็บภาพประทับใจกลับไปอย่างมากมาย (งานประดบัไฟฤดูหนาว  ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ จดังานถงึ
ว ั น ที  3 1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 6  แ ห ล่ ง อ้ า ง อิ ง  https://www.nagashima-
onsen.co.jp/nabana/illumination/index.html) 
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ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัท ี HOTEL THE B NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทสีาม เมืองนาโกย่า – จงัหวดักิฟุ – หมู่บ ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ –  
ถนนซนัมาจซิูจ ิ– เมอืงนาโกยา่ – ยา่นซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
07.00 น. นําท่านสู ่จงัหวดักฟิุ (Gifu) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เป็นอกีหนงึเมอืง

น่าเทยีวอันเป็นทตีังของ "ฮดิะ ทาคายาม่า" (Hida Takayama) จังหวัดนีอยู่ระหว่างโตเกยีวกับเกยีว
โต และอยูท่างตอนเหนือของนาโงยา่ มธีรรมชาตอิันอุดมสมบรูณ ์ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและแมนํ่า 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
นําทา่นสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงทเีป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ของประเทศญีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทมีีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in 
Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึ ไฮไลท!์! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนา
โบราณทีมีอายุมากกว่า 250 ปี คําว่า กชัโช มคีวามหมายว่า พนมมอื ซงึเป็นการบ่งบอกถึง
ลักษณะ รูปแบบของบา้นทมีหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วททํีามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทปีระนมเขา้
หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะป ูต่อมา 
ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขนึทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 
จากนันออกเดนิทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) เมืองเล็กๆ ทีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและ
ธารนําใสจํานวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถนนซนัมาจซิูจ(ิSanmachi-Suji Street) ซงึ
ถูกขนานนามวา่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นย่านเมอืงเกา่แกท่ยีังคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารย
ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญปีุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรง
สาเก สรา้งขนึดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไวน้อกจากนยีังม ีวัด, ศาลเจา้, 
สะพานและตลาดเชา้ทคีกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิัน
อุดมสมบูรณ์ !!!จุดถ่ายรูปเช็คอนิทสีะพานนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) เป็นสถานทแีห่งหนึงทมีี
ชอืเสยีงในเมอืงทาคายาม่า จังหวัดกฟิ ุNakabashi Bridge เป็นสะพานสแีดงทยีังคงเอกลักษณค์วาม
ดังเดมิของญปีุ่ น จงึทําใหส้ะพานดูโดดเด่นและเป็นจุดทนัีกท่องเทยีวนิยมไปสัมผัสกับความงดงาม
ของธรรมชาต ิโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิทซีากรุะบานสะพรงัคณุสามารถเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ที
สวยงามได ้

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัท ี Hotel The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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 บรเิวณใกลท้พีกัอสิระใหท้า่น ชอ้ปปิงยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ โดยเฉพาะ  
แหล่งราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคา
ยะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวมแฟชัน
และรา้นคา้สุดเก๋มากมาย เช่น รา้นเสือผา้, รา้นของใช ้
กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอล
ญปีุ่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซา
คาเอะ ซงึเป็นจุดศนูยก์ลางแหลง่รวมความบันเทงิมากมาย 
ทมี ีGrand Canyon ฮอลลจ์ัดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและ
ยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนีทนีียังเป็นสถานทตีังของ “ชงิชา้
สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีอกีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นนตีามอัธยาศัย 

 

วนัทสี ี เมืองนาโกย่า  – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิม ิอ ินาริ – การเรียนพิธีชงชาญีปุ่ น  –  
เมอืงโอซากา้ – เอ็กซโ์ปซติ ี – ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(Fushimi 
Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจา้เสาโทรอิพัินตน้แหง่เกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมนืๆ 
ตน้) หรอืทคีนไทยชอบเรยีกกันวา่ ศาลเจา้จงิจอก หรอื ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด ่
เทพอนิาร ิซงึเป็น เทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญปีุ่ น ชว่ยบันดาลในหลายเรอืงตังแต ่พชืพันธุง์อก
งาม, คา้ขายรุ่งเรอืง, คลอดบตุรปลอดภัย, โรคภัยหายป่วย และชว่ยในเรอืงการขอใหส้อบผา่น เป็นตน้ 
ศาลเจา้แห่งนี มชีอืเสยีงโด่งดังจาก เสาโทรอิสิแีดง เรยีงตัวกันจํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิ
ไดท้วัทังภเูขาอนิาร ิตามตํานานเลา่สูว่า่ โดยปกตแิลว้เทพอนิารจิะไมส่อืสารกับมนุษยเ์องโดยตรง แต่
จะสอืสารผ่านบรวิารของท่าน นันคือ สุนขัจงิจอก (คทิสเึนะ 狐) นันเอง ทําใหม้ีรูปปันของสุนัข
จงิจอกตังเรยีงรายเต็มไปหมด จนคนทัวไป นยิมเรยีก ศาลเจา้แห่งนีว่า ศาลเจา้จงิจอก อสิระใหท้่าน
ขอพรและถา่ยรูปภาพตามอัธยาศัย 

 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 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมอืงทมีขีนาดเศรษฐกจิ
ใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญปีุ่ น ตังอยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู
ประเทศญปีุ่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทที่องเทยีวมากมาย มแีหล่งชอ้ปปิงยอดนยิม มสีวนสนุก
ขนาดใหญ่ ทังยังมีอาหารทเีป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซ่าญีปุ่ น) และ คุ
ชคิัตส ึ

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิง ณ เอ็กซโ์ปซติ ี(Expo City) ศนูยร์วมความบันเทงิทยีงิใหญท่สีดุแหง่หนงึ
ของประเทศญปีุ่ น เอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ป 
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ทจัีดขนึเมอืปีค.ศ. 1970 มเีนือททีังหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพนืทแีห่งนีมแีหล่งความ
บันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 
ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทังชอ้ปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติ ีไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงัน ี

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์า จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทไีมซํ่าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทังอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญปีุ่ น ทจีะทําใหค้ณุหลงใหลและ
ผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทแีหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตร ์

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซงึเป็นชงิชา้ทมีี
ความสงูมากถงึ 120 เมตร 

8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆ มากกวา่ 100 รา้น พรอ้มทังรา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ และอนื ๆ อกีมากมาย 

 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 ถ่ายภาพคู ่ป้ายกลูิ
โกะแมน หรือ 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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ทพีกั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทหีา้  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 
ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ของโรงแรม --- BOX SET (6) (เนอืงจากบนิไฟทเ์ชา้ตอ้งออกกอ่นเวลาหอ้งอาหารเปิด) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) 

09.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613 

14.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

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

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / 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    


