
 

 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N  

ซุปตาร ์เซเลบรติ ี ้ซากรุะบานฉ า่ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม-เมษายน 2566 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 



 

 

เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิเสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 

ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคจุ ิแหง่เกยีวโต 

ไฮไลท!์! อลงัการไฟลา้นดวง ณ หมบูา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซูิจ ิ 

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 

พเิศษ!! ชมซากรุะ รอบปราสาทโอซากา้ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

พเิศษ !! เลอืกซือ้ Option Tour เสรมิ Universal Studio Japan  

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

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

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ  1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

 

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

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

07-12 มนีาคม 2566 38,888.- 8,900.-   

14-19 มนีาคม 2566  BUS1 39,888.- 8,900.-   

14-19 มนีาคม 2566  BUS2 39,888.- 8,900.- 

 
 

19-24 มนีาคม 2566 39,888.- 8,900.- 

 
 

04-09 เมษายน 2566 43,888.- 8,900.- 

 
 



 

 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ–  

วดัคนิคะคจุ ิ- 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 ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของ

วัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนตเ์สน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมือง

ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

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

โทรอิพิันตน้แห่งเกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมืน่ๆ ตน้) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันว่า ศาลเจา้จิง้จอก หรอื 

ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด ่เทพอนิาร ิซึง่เป็น เทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญีปุ่่ น 

ชว่ยบันดาลในหลายเรือ่งตัง้แต่ พชืพันธุง์อกงาม, คา้ขายรุ่งเรอืง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหาย

ป่วย และชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผา่น เป็นตน้ ศาลเจา้แหง่นี้ มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก เสาโทรอิสิแีดง 

เรยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาริ ตามต านานเลา่สูว่า่ โดยปกตแิลว้

เทพอนิารจิะไม่สือ่สารกับมนุษยเ์องโดยตรง แต่จะสือ่สารผ่านบรวิารของท่าน น่ันคอื สุนขัจิง้จอก 

(คทิสเึนะ 狐) น่ันเอง ท าใหม้รีูปป้ันของสุนัขจิง้จอกตัง้เรยีงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นยิมเรยีก 

ศาลเจา้แหง่นีว้า่ ศาลเจา้จิง้จอก อสิระใหท้า่นขอพรและถา่ยรปูภาพตามอัธยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

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

ควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละทา่นมี

ความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า 

วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็น

เงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 



 

 

น าท่านสู่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 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-มนีาคม) จะไดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษ เนื่องจากม ีการ

แสดงไฟในหลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดับไฟใน

น ้า (Water Illumination) อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับอลังการงานประดับไฟทีไ่ม่วา่จะหันไปทาง

ไหนก็มมีมุใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HOTEL THE B NAGOYA  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม เมอืงนาโกย่า – หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – ถนนซนัมาจซูิจ ิ– 

เมอืงนาโกยา่ – ชอ๊ปป้ิงซาคาเอะ 

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 



 

 

07.00 น. จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

50 นาท)ี เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีูปรา่งแปลกตา

ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช  มี

ความหมายวา่ พนมมอื ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่

ท ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ิ

ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิุ เมอืงเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ย

ภเูขาและธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันอุดมสมบรูณ์ (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อิสระใหท้่านเดินเล่น ถนนซนัมาจซูิจ ิ(Sanmachi-Suji 

Street) ซึง่ถูกขนานนามว่าเป็น ลติเติล้เกียวโต หรือ เกียวโตนอ้ย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคง

อนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือน, 

รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว ้

นอกจากนี้ยังมี วัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ที่คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด 

ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์  

เดนิทางกลับเมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ชัว่โมง) 

จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตรี 

เช่น คลับและบาร์ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวม

แฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็น

ตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจดุศนูยก์ลาง

แหลง่รวมความบันเทงิมากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจ์ัดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ 

นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตัง้ของ “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์าร์คของย่านนี้อกีดว้ย อสิระ

เพลดิเพลนิยา่นนีต้ามอัธยาศัย  

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 



 

 

พกัที ่ HOTEL 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) ศาลเจา้แห่งนี้นั้นถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มี

ความส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของ

วัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื 

การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการ

ชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้



 

 

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี้ ไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู

ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย มแีหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุก

ขนาดใหญ่ ทัง้ยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซ่าญี่ปุ่ น) และ คุ

ชคิัตส ึ 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป 

ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีนื้อทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่นี้มแีหลง่ความ

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

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอัธยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาอังกฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและ

ผจญภัยไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตร์

การต์นู 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่ี

ความสงูมากถงึ 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆ มากกวา่ 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

 จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี้ ใกลก้ันทา่นสามารถ

เดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ยา่นบันเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ

จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู ่ป้ายกลู ิ



 

 

โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา

ก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ ซึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบ

กันหลง น่ันก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มปียูักษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม

พลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ที่มาถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste 

รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   

 

วนัทีห่า้  อสิระเลอืกซือ้ OPTION TOUR 1-4 ตามอธัยาศยั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

ส าคญั!!! หลงัอาหาร ลูกคา้ออกเดนิทางตาม Option Tour ทีต่ามเสน้ทางลูกคา้เลอืกซือ้

เสรมิ โดยลกูคา้จะตอ้งแจง้กอ่นออกเดนิทาง 7-14 วนั เพือ่ทีท่างบรษิทัจะไดจ้ดัเตรยีมรถและ

ไกด ์ส าหรบัการซือ้บรกิารเสรมิทีท่างลกูคา้เลอืก  

 

OPTION 1: หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ - อุทยานคาสะมตัซ ึ+ จุดชมววิอามาโนะฮาชดิาเตะ (ไมร่วมคา่ขึน้

ลฟิท)์ 

08.00 น.  จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงอเินะ (Ine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ

ของเมืองเกยีวโต แต่สิง่ที่ดงึดูดใจใหนั้กท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวที่นี่ก็คอื บา้นลักษณะแปลกตาที่

เรยีกว่า ฟุนายะ (Funaya) โดยชัน้ล่างเป็นท่าจอดเรอื สว่นชัน้บนเป็นทีอ่ยู่อาศัย เป็นลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิในทอ้งถิน่ เพื่อใหส้ามารถออกเรือจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

เพราะเมอืงนี้มอีตุสาหกรรมการประมงทีเ่ฟ่ืองฟู อสิระใหท้า่นเดนิชม หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ (Ine 

no Funaya) ทีม่ฟีนุายะเรยีงตัวกันเป็นแนวโคง้รูปตัวยูไปตลอดทางมจี านวน 230 หลังดว้ยกัน ทาง

รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายควบคุมการเปลีย่นแปลงอาคารของอเินะใหค้งลักษณะดัง้เดมิของฟนุายะไว ้

แมแ้ตอ่าคารสรา้งใหมก่็ยังมหีนา้ตาคลา้ยๆ ของเดมิ ชว่ยใหร้ักษาวถิชีวีติของผูค้นเอาไวไ้ด ้

OPTION 1 : ราคาตอ่ทา่น ไมม่ไีกดบ์รกิาร (บาท) 

2 ทา่น 3-4 ทา่น 5-6 ทา่น 7-10 ทา่น 

10,900.- 8,900.- 7,900.- 5,900.- 

ราคา 11 ทา่นขึน้ไป ราคาตอ่ทา่น มไีกดบ์รกิาร (บาท)   

11-14 ทา่น 15-20 ทา่น 21-26 ทา่น 27-34 ทา่น 

5,900.- 4,900.- 4,500.- 4,000.- 



 

 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ่า้นชาวประมง 

 เดนิทางสู ่อุทยานคาสะมตัซ ึ(Kasamatsu Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงตัง้อยูท่าง

ตอนเหนือของสันดอนทราย อามาโนะฮาชดิาเตะทีม่คีวามยาวประมาณ 3.6 กโิลเมตร รมิอ่าวมยิาสุ

ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต จากนั้นน าท่านน่ัง แชรล์ฟิท ์(Chairlift) หรอื เคเบิล้ คาร ์

(Cable Car) (ในช่วงฤดูหนาวธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ และในวนัที่ฝนตก แชร์ล ิฟทง์ด

ให้บริการ)   ***ไม่รวมค่าน ั่งล ิฟท์ เพื่ อ ไปยั ง  ณ  จุดชมวิว  อามาโนะฮาชิดา เตะ 

(Amanohashidate) จุดชมววิชายฝ่ังทะเลทีส่วยตดิอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น (Nihon-

Sankei ) หรือทีรู่จ้ักกันดอีกีชือ่หนึง่ว่า สะพานสูส่รวงสวรรค ์มตี านานเล่าสบืต่อกันมาว่าสถานที่

แห่งนี้เป็นเสน้ทางทีเ่ทพเจา้ใชล้งจากสรวงสวรรคเ์พื่อมายังโลกมนุษย ์สันทรายทีโ่ผล่พน้น ้าทะเล

ขึน้มามลีักษณะคดเคีย้ว ความกวา้งราว 20 เมตรเชือ่มตอ่กัน ทอดยาวจากเกาะหนึง่ไปสูอ่กีเกาะหนึง่ 

เมือ่ลองกม้มองกลับหัวจะเห็นเป็นภาพคลา้ยมังกรทีข่ดตัวอยู่บนทอ้งฟ้า โดยบรเิวณรอบๆเกาะนัน้จะ

เต็มไปดว้ยตน้สนทีม่รีูปร่างลักษณะเฉพาะตัวประมาณ 8,000 ตน้ อสิระใหท้า่นดืม่ด ่ากับบรรยากาศที่

งดงามแหง่นี ้จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงโอซากา้ เพือ่เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

OPTION 2: หบุเขามโินะ - เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ(ไมร่วมคา่เขา้) 

09.00 น.  น าท่านเทีย่วชม หุบเขามโินะ (Minoh park) หรอื มโินะโอะ Mino-o (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

40 นาท)ี น าทา่นชม น า้ตกมโินะ (Minoh Waterfall) ทีต่ัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และ

สูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึง่ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไมร้าว 980 ชนิด แมลงกว่า 

3,000 ชนดิอาศัยอยู่ ในชว่งฤดูใบไมร้่วง เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยมากอกีจุดหนึง่ของเมอืงโอ

ซากา้ อสิระใหท้า่นชมความงดงามตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 เดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แต่

ชว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นีม้วีัดและศาลเจา้มากมาย น าทา่น

สู่ วดัโทไดจ ิ(Todaiji) หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) ***ไม่รวมค่าเขา้ ไดร้ับการจด

ทะเบยีนเป็นมรกดโลก เป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์อง

ประเทศญีปุ่่ น ถกูสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทัง้หมดในประเทศและมอีทิธพิลเป็น

อย่างมากในยุคนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาลลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจาก

นาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื ไดบทุสเึดน ซึง่มขีนาด

ใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอย่างมากก็คอื เสาไมย้ักษ์ 

ซึง่ฐานขนาดรอบเสานี้มขีนาดเทา่กันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นลา่งของเสาจะเป็นชอ่งขนาดไม่

OPTION 1 : ราคาตอ่ทา่น ไมม่ไีกดบ์รกิาร (บาท) 

2 ทา่น 4-6 ทา่น 7-10 ทา่น 11-15 ทา่น 

10,900.- 8,900.- 7,900.- 5,900.- 

ราคา 11 ทา่นขึน้ไป ราคาตอ่ทา่น มไีกดบ์รกิาร (บาท) 

11-14 ทา่น 15-20 ทา่น 21-26 ทา่น 27-34 ทา่น 

5,900.- 4,900.- 4,500.- 4,000.- 



 

 

ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปไดก้็จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาติหนา้ 

จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นกลับสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

OPTION 3: สวนสนุกระดบัโลก Universal Studio Japan เต็มวนั 

09.00 น.  อสิระใหท้่านเดนิทางสู ่สวนสนุกระดบัโลก ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios 

Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม ปีค.ศ. 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ที่

เปิดในเอเชยี  

                    ภายในมีท ัง้หมด 8 โซน  1. Hollywood, 2. New York, 3. San Francisco, 4. Jurassic 

Park, 5. Lagoon, 6. Waterworld, 7. Amity Village และ 8. Universal Wonderland  

  ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่ส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะที่

หวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the Future, Terminator 

2, Jurassic Park และเรือ่งใหม่ล่าสดุอย่าง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้ จะม ีUniversal City 

walk Osaka ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้น

ทีข่ายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กนัก็ยังมพีพิธิภัณฑ์

ทาโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่ของ

โอซากา้ ที่ไดร้ับการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดรา้นทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่แลว้ 

พพิธิภัณฑน์ีต้ัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

OPTION 4: ชอ้ปป้ิงโอซากา้เต็มวนั เดนิทางโดยรถไฟ (ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่เดนิทาง) 

 หลงัอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์ห้

ค าแนะน าการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

  • อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกุ

ของโตเกยีว ยา่นนีก้็จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศ

ครึก้ครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิ

เลน่ 

ราคา OPTION 3 : ราคารวมคา่ต ัว๋ USJ  ไมม่ไีกดแ์ละรถบรกิาร (บาท) ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่(อาย ุ12-64 ปี) 2,900 

เด็ก (อาย ุ4-11 ปี) 1,900 

สงูวยั (อาย ุ65 ปีข ึน้ไป) 2,600 

เด็ก (อายตุ า่กวา่ 4 ปี) Free 

***EXPRESS PASSES โปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขการจอง 

1. จองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

2. เมือ่ซือ้แลว้ไมส่ามารถยกเลกิ หรอือพัเกรดเป็น EXPRESS PASS และคนืเงนิได ้

3. ไมส่ามารถเปลีย่นผูเ้ขา้ใชบ้รกิารแทนได ้ 

4. เนือ่งจากเป็นชว่งสถานการณ์โควดิ ท าใหส้วนสนุกมกีารจ ากดัการเขา้ใชใ้นแตล่ะวนั บางวนัอาจ

ไมส่ามารถจองได ้ 



 

 

 • นมับะพารค์ (Namba Park) ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรทั้ง

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka รวมถงึโรงแรม

ชือ่ดัง Swissotel Nankai Osaka  

 • Den Den Town หรอื นปิปงบาช ิ(Nipponbashi) ตัง้อยูบ่นถนนซาไกสจุเิขตสะพานนปิปงบา

ช ิเป็นแหลง่รวมรา้นคา้กวา่ 300 รา้นจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกับอเิล็กทรอนกิสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า รวมทัง้

ของเลน่และทกุอยา่งทีเ่กีย่วกับการต์นู อาท ิหนังสอืการต์นู, แผน่ DVD, สนิคา้คอสเพลย,์ ของสะสม

และของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

  • ยา่นชนิเซไก (Shinsekai) ทีแ่ปลตรงตัวไดว้่า โลกใหม่ เป็นย่านแสงสยีามค ่าคนืของเมอืงโอ

ซากา้ มบีรรยากาศแบบยอ้นยคุสไตลเ์รโทร เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารขึน้ชือ่ของโอซากา้อยา่งคชุคิัตส ึ

ซึง่เป็นอาหารเสยีบไมแ้ลว้ชบุแป้งทอด มถีนนแคบๆ ทีเ่รยีกวา่ จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) 

ทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นกนิดืม่ส าหรับคนญีปุ่่ น รา้นรวงต่างๆ จะเปิดไฟสแีสบสันเรยีกแขกอย่างคกึคัก มี

อาหาร มขีนมและกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมาย ยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัอกีหลาย

รา้น หลายคนทีไ่ปทีน่ี่จะพบเห็นหุน่คลา้ยลงิน่ังยิม้ตามมมุตา่งๆ น่ันก็คอื บลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพ

แห่งโชคลาภน่ันเอง ไฮไลท!์!! หอคอยซเึทนคาคุ (Tsutenkaku) สัญลักษณ์ของย่านชนิเซไก 

ซึง่ตัง้อยูต่รงกลางยา่นชนิเซไก น่ันเอง 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ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  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

 

 

 



 

 

 


