
 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N  

ซุปตาร ์เซเลบรติ ี ้นาบานะโนะซาโตะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565-มนีาคม 2566 

 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
 

 

 



เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิเสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 

ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคจุ ิแหง่เกยีวโต 

ไฮไลท!์! อลงัการไฟลา้นดวง ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 

เพลดิเพลนิ กจิกรรมฤดหูนาวพรอ้มสมัผสัหมิะ ณ ลานสกเีมอืงกโุจ 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซิูจ ิ 

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 

ชมความยิง่ใหญ ่ของปราสาทโอซากา้  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกูลโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

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

**เง ือ่นไขนีเ้ป็นไปจนกวา่นโยบายเขา้ประเทศญีปุ่่ นจะมกีารปรบัเปลีย่น** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว   

01-05 ธนัวาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 30,888- 8,900.- 
 

 

01-05 ธนัวาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 30,888.- 8,900.-   

03-07 ธนัวาคม 2565 BUS1**วนัพอ่แหง่ชาต ิ

35,888.- 8,900.-   

03-07 ธนัวาคม 2565 BUS2**วนัพอ่แหง่ชาติ 35,888.- 
8,900.-   

08-12 ธนัวาคม 2565 BUS1**วนัรฐัธรรมนูญ 35,888.- 8,900.- 
  

08-12 ธนัวาคม 2565 BUS2**วนัรฐัธรรมนูญ 35,888.- 
8,900.-   

10-14 ธนัวาคม 2565 BUS1**วนัรฐัธรรมนูญ 
32,888.- 8,900.-   

10-14 ธนัวาคม 2565 BUS2**วนัรฐัธรรมนูญ 
32,888.- 8,900.-   

15-19 ธนัวาคม 2565 BUS1 
31,888.- 8,900.-   

15-19 ธนัวาคม 2565 BUS2 31,888.- 8,900.-   

17-21 ธนัวาคม 2565 BUS1 
31,888.- 8,900.-   

17-21 ธนัวาคม 2565 BUS2 
31,888.- 8,900.-   

22-26 ธนัวาคม 2565 BUS1 
38,888.- 8,900.-   

22-26 ธนัวาคม 2565 BUS2 
38,888.- 8,900.-   

24-28 ธนัวาคม 2565 BUS1 
39,888.- 8,900.-   

24-28 ธนัวาคม 2565 BUS2 
39,888.- 8,900.-   



>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 6000 บาท/ทา่น** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ  1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

29 ธนัวาคม 65-02 มกราคม 66 BUS1**วนัปีใหม ่

40,888.- 8,900.-   

29 ธนัวาคม 65-02 มกราคม 66 BUS2**วนัปีใหม่ 
40,888.- 8,900.-   

31 ธนัวาคม 65-04 มกราคม 66 BUS1**วนัปีใหม่ 
40,888.- 8,900.-   

31 ธนัวาคม 65-04 มกราคม 66 BUS2**วนัปีใหม่ 40,888.- 8,900.-   

05-09 มกราคม 2566 
33,888.- 8,900.-   

07-11 มกราคม 2566 
33,888.- 8,900.-   

12-16 มกราคม 2566 
33,888.- 8,900.-   

14-18 มกราคม 2566 
33,888.- 8,900.-   

19-23 มกราคม 2566 33,888.- 8,900.-   

21-25 มกราคม 2566 
33,888.- 8,900.-   

26-30 มกราคม 2566 
33,888.- 8,900.-   

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2566 
33,888.- 8,900.-   

02-06 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 8,900.-   

04-08 กมุภาพนัธ ์2566 
33,888.- 8,900.-   

09-13 กมุภาพนัธ ์2566 
33,888.- 8,900.-   

11-15 กมุภาพนัธ ์2566 
33,888.- 8,900.-   

16-20 กมุภาพนัธ ์2566 
33,888.- 8,900.-   

18-22 กมุภาพนัธ ์2566 33,888.- 8,900.-   

23-27 กมุภาพนัธ ์2566 
33,888.- 8,900.-   

25 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2566 
33,888.- 8,900.-   

02-06 มนีาคม 2566**วนัมาฆบูชา 

36,888.- 8,900.-   

04-08 มนีาคม 2566 
33,888.- 8,900.-   

09-13 มนีาคม 2566 33,888.- 8,900.-   

11-15 มนีาคม 2566 
33,888.- 8,900.-   



 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– 

นาโกยา่ – ชมงานประดบัไฟฤดหูนาว ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ  

   

01.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดบัโลกในเรือ่งของ

วัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนตเ์สน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมือง

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทัว่โลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

จากนัน้สู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ(Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจา้เสา

โทรอิพิันตน้แห่งเกยีวโต (จรงิๆมีเป็นหมื่นๆ ตน้) หรือทีค่นไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจา้จิง้จอก หรือ 

ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด ่เทพอนิาร ิซ ึง่เป็น เทพแห่งพชืพันธุธ์ัญญาหารของญีปุ่่ น 

ชว่ยบันดาลในหลายเรื่องตัง้แต่ พืชพันธุง์อกงาม, คา้ขายรุ่งเรือง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหาย

ป่วย และชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผ่าน เป็นตน้ ศาลเจา้แห่งนี้ มชีือ่เสยีงโด่งดงัจาก เสาโทรอิสิแีดง 

เรยีงตวักนัจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ัว่ทัง้ภเูขาอนิาร ิตามต านานเลา่สูว่่า โดยปกตแิลว้

เทพอนิารจิะไม่สือ่สารกับมนุษยเ์องโดยตรง แต่จะสือ่สารผ่านบรวิารของท่าน น่ันคอื สุนขัจ ิง้จอก 

(คทิสเึนะ 狐) น่ันเอง ท าใหม้ีรูปปั้นของสนัุขจิง้จอกตัง้เรียงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นยิมเรียก 

ศาลเจา้แห่งนี้ว่า ศาลเจา้จิง้จอก อสิระใหท้า่นขอพรและถา่ยรูปภาพตามอัธยาศยั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 จากนัน้สู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรือ วดัทอง หรือ วดัอคิ

ควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้งข ึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละทา่นมี

ความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลงัจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรียกกันว่า 

วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็น

เงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง



ประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  ชม งานประดบัไฟฤดหูนาว  ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana 

no Sato Winter Illumination) เป็นธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดกูาล 

สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! การประดบัไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น จะมใีนชว่งฤดใูบไม ้

ร่วงตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษ เนื่องจากมี การ

แสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดบัไฟใน

น ้า (Water Illumination) อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัอลังการงานประดับไฟทีไ่ม่ว่าจะหันไปทาง

ไหนก็มมีุมใหเ้ก็บภาพประทบัใจกลบัไปอย่างมากมาย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - ลานสกเีมอืงกโุจ จ.กฟิ ุ– หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ 

– ถนนซนัมาจซูิจ ิ– เมอืงนาโกยา่  

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

07.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ลานสกเีมอืงกุโจ จ.กฟิุ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดูหนาว 

บนลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้งสดุลกูหูลกูตา ทา่นสามารถเชา่ชดุอุปกรณ์สกสี าหรับถา่ยรูปหรอืเล่นสกี

ทัง้ถาดเลือ่น (Sled Snow board) หรือ กจิกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม – คา่

เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ)  

 **หมายเหตุ กรณีทีห่มิะไม่หนาฟูมากพอทีจ่ะเล่นสกไีดใ้นช่วงตน้ฤดูกาลเนือ่งจากสภาพ

อากาศไมเ่อือ้อ านวยในปีน ัน้ๆ สงวนสทิธิ ์ปรบัโปรแกรมไปเทีย่วในตวัเมอืงกุโจฮาจมิงัแทน 

โดยไกดจ์ะเป็นผูพ้จิารณาตามความเหมาะสมและแจง้ลกูคา้หนา้งานเอง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

50 นาท)ี เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตา

ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 



ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช  ม ี

ความหมายวา่ พนมมอื ซ ึง่เป็นการบ่งบอกถงึลกัษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่

ท ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ ิ

ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิุ 

เมืองเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซูิ

จ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึง่ถูกขนานนามว่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรือ เกยีวโตนอ้ย เป็นย่าน

เมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่าง

สมบูรณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบ

สมัยเอโดะไว ้นอกจากนี้ยังม ีวัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมอืงสวย

สะอาด ทนัสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์  

เดนิทางกลบัเมอืงนาโกย่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ชัว่โมง) 

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตรี 

เช่น คลับและบาร์ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวม

แฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็น

ตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยือนหา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจุดศนูยก์ลาง

แหลง่รวมความบันเทงิมากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจ์ัดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ 

นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตัง้ของ “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของย่านนี้อีกดว้ย อสิระ

เพลดิเพลนิย่านนี้ตามอัธยาศยั  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - เอ็กซโ์ปซติี ้- เมอืงโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ 

(ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian 

Shrine) ศาลเจา้แห่งนี้นั ้นถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มี

ความส าคัญต่อเมืองเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ของ

วัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื 

การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการ

ชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใชแ่คร่ับชมอย่างเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  เมืองทีม่ีขนาดเศรษฐกจิ

ใหญ่เป็นอันดบั 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดบั 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในภาคคนัไซบนเกาะฮนชู 

ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มีสถานทีท่่องเทีย่วมากมาย มีแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มีสวนสนุก

ขนาดใหญ่ ทัง้ยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซ่าญี่ปุ่ น) และ คุ

ชคิตัส ึ 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งข ึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป 

ทีจ่ัดข ึน้เมื่อปีค.ศ. 1970 มีเนื้อทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความ

บันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศยั 

 เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตร์

การต์นู 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทนัสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมีชงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ที่มี

ความสงูมากถงึ 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) 

เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรีต, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทัว่โลกตา่งใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

 จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี้ ใกลก้ันท่านสามารถ

เดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ย่านบันเทงิยามค า่คนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ

จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู ่ป้ายกูล ิ

โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา

ก าลงัวิง่อยู่บนลูว่ ิง่ ซ ึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมอีกีหนึง่สญัลกัษณ์สถานทีนั่ดพบ

กนัหลง น่ันก็คอื รา้นปูคานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มปีูยักษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม

พลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ที่มาถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste 

รับรองไม่ผดิหวังแน่นอน 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Sarasa Hotel Sinsaibashi หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

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  

  พรอ้มความประทบัใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



 



 


