
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสทัวร ์AJP65-06 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N  

ซุปตาร ์เซเลบรติ ี ้หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2565 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิเสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 

ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นสที ีส่วยทีส่ดุในภมูภิาค ณ หบุเขาโครงัเค 

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

เทีย่วเมอืงแหง่สายน า้ เมอืงกโุจฮาจมิงั 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซูิจ ิ 

ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคจุ ิแหง่เกยีวโต 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 

ชมความยิง่ใหญ ่ของปราสาทโอซากา้  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (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.- 
  

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ  1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F 

สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– 

นาโกยา่ - หบุเขาโครงัเค - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

 01.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น 

มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของวัฒนธรรมทีป่ระณีต ศลิปะแบบญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

จากนัน้สู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ(Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) 

ศาลเจา้เสาโทรอิพิันตน้แหง่เกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมืน่ๆ ตน้) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกนัวา่ 

ศาลเจา้จิง้จอก หรอื ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด ่เทพอนิาร ิซึง่เป็น 

เทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญีปุ่่ น ชว่ยบันดาลในหลายเรือ่งตัง้แต ่พชืพันธุง์อกงาม, 

คา้ขายรุง่เรอืง, คลอดบตุรปลอดภัย, โรคภัยหายป่วย และชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผา่น เป็นตน้ 

ศาลเจา้แหง่นี ้มชีือ่เสยีงโดง่ดังจาก เสาโทรอิสิแีดง 

เรยีงตัวกนัจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิตามต านานเลา่สูว่า่ 

โดยปกตแิลว้เทพอนิารจิะไมส่ือ่สารกบัมนุษยเ์องโดยตรง แตจ่ะสือ่สารผา่นบรวิารของทา่น น่ันคอื 

สนุขัจิง้จอก (คทิสเึนะ 狐) น่ันเอง ท าใหม้รีปูป้ันของสนัุขจิง้จอกตัง้เรยีงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป 

นยิมเรยีก ศาลเจา้แหง่นีว้า่ ศาลเจา้จิง้จอก อสิระใหท้า่นขอพรและถา่ยรปูภาพตามอัธยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าทา่นสู ่เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 

ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  จากนัน้น าทา่นสู ่หบุเขาโครงัเค (Korankei Gorge) 

เป็นหนึง่ในจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีด่ทีีส่ดุในภมูภิาคชบู ุหบุเขาอยูใ่นหมูบ่า้นอะสเุกะ 

มสีายน ้าโอบลอ้มภเูขาอโิมร ิทีค่วามสงู 254 เมตร ดา้นบนเป็นทีต่ัง้ของวัดโคจะคจุ ิเลา่กนัวา่กวา่ 300 

ปี ทีแ่ลว้ เจา้อาวาสวัดโคจะคจุ ิเริม่ปลกูตน้เมเป้ิลบรเิวณวัด 

ตอ่มาชกัชวนชาวบา้นใหม้าชว่ยปลกูเพิม่เตมิจนเต็มหบุเขา ถงึวันนีม้ตีน้เมเป้ิลมากกวา่ 4000 ตน้ 

ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งเหลา่ใบเมเป้ิลจะเปลีย่นสสีวยสะพรั่งท่ัวหบุเขา 

ไฮไลท!์!เสน้ทางรมิแมน่ ้าโทโมเอะ ซึง่มสีะพานไมไ้ทเกะสเึคยีวเป็นฉากเดน่ 

และเป็นสะพานสญัลักษณ์ประจ าโครังเค ถอืเป็นจดุทีส่วยทีส่ดุของหบุเขาแหง่นี้ ใกลก้นัม ี

หมูบ่า้นซนัชู อะสเุกะยาชกิ ิ(Sanshu Asuke Yashiki Village) 

เป็นพพิธิภัณฑป์ระเพณีพืน้บา้นทีร่วบรวมและเก็บรักษาบา้นเกา่ไวใ้นบรรยากาศเหมอืนหมูบ่า้น 

ชมวถิชีวีติของคนชนบท เชน่ เลีย้งวัว ปลกูผัก มชีา่งฝีมอืน่ังท างานในบา้นแตล่ะหลัง กลงึไม ้

สานตะกรา้ ตมีดี ยอ้มผา้ ท ากระดาษสา ท ารม่ เผาถา่น 

ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้รว่มสมัผัสประสบการณ์กจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ัดขึน้ในบา้นแตล่ะหลังไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 

(ไมร่วมคา่เขา้หมูบ่า้น ผูใ้หญค่นละ 300 เยน เด็ก 100 เยน เปิดบรกิาร 9.00 -17.00 น.)  

**หมายเหต ุชว่งพคีของโครงัเค คอืกลางถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน แตถ่งึแมไ้มใ่ชช่ว่งพคี 

ธรรมชาตทิีน่ ีก็่สวยงามและสามารถชมไดต้ลอดท ัง้ปี 

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เป็นยา่นธรุกจิการคา้ โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื 

เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหลง่รวมแฟชัน่และรา้นคา้สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้, 

รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญีปุ่่ น หา้มพลาด 

ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน ์ซาคาเอะ ซึง่เป็นจุดศนูยก์ลางแหลง่รวมความบันเทงิมากมาย 

ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจ์ัดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ 

นอกจากนีท้ีน่ี่ยังเป็นสถานทีต่ัง้ของ “ชงิชา้สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีอ้กีดว้ย 

อสิระเพลดิเพลนิยา่นนีต้ามอัธยาศัย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - เมอืงกโุจฮาจมิงั – หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – 

ถนนซนัมาจซูิจ ิ– เมอืงนาโกยา่  

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าทา่นสู ่เมอืงกโุจฮาจมิงั (Gujohachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 

ชัว่โมง)เสน่หข์องทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายวัฒนธรรมแบบญีปุ่่ น มทัีง้เมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายกนั 

และมรีางน ้าจ านวนมากจนถกูเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายน า้ 

เมือ่เดนิเลน่ไปในเมอืงนีจ้ะสงัเกตเห็นไดว้า่มรีางน ้าไหลผา่นทั่วทัง้เมอืง อสิระใหท้า่นชม เมอืงกโุจ 

ตามอัธยาศัย ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ แกลเลอรี ่วัด ศาลเจา้ 

อกีทัง้ยังมเีทศกาลเตน้ร าฤดรูอ้นอันโดง่ดัง นอกจากนี้เมอืงกโุจขึน้ชือ่เรือ่งเมอืงแหง่อาหารจ าลอง 

ปรมิาณการผลติอาหารจ าลองนัน้เป็นทีห่นึง่ในญีปุ่่ น 

โมเดลอาหารทีเ่ห็นตามรา้นกนิดืม่ในญีปุ่่ นนัน้ถกูผลติจากทีน่ีก่วา่ครึง่เลยทเีดยีว 

ถอืไดว้า่แหลง่ทอ่งเทีย่วนี่มคีรบทัง้สายชลิ สายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม 

(สถานทีท่อ่งเทีย่งบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ราคาไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ 

น าทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

50 นาท)ี เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan 

และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ ไฮไลท!์! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิ

เป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี ค าวา่ กชัโช  มคีวามหมายวา่ พนมมอื 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา 

คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร 

ทัง้หลังถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 

องคก์รยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนัน้ออกเดนิทางสู ่

เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิ ุเมอืงเล็กๆ 

ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขาและธารน ้าใสจ านวนมาก 

อบอวลไปดว้ยแหลง่ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันอดุมสมบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซูิจ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึง่ถกูขนานนามวา่เป็น 

ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย 

เป็นยา่นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ย่

างสมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ 

และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว ้นอกจากนีย้ังม ีวัด, ศาลเจา้, 

สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย 

และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์  

เดนิทางกลับเมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ชัว่โมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคนิคะคจุ ิ - เมอืงโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้ - 

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

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

Shrine) ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอ ิ

ผูท้ีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก 

เนือ่งจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน 

โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 

ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น 

(Japanese tea ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ 

มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ี

รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว 

ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย 

จากนัน้สู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอื วดัทอง 

หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะ 

โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง 

เนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า 

ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ 

จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น 

ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ูประเทศญีปุ่่ น ปัจจบุันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย 

มแีหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุกขนาดใหญ ่ทัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เชน่ ทาโกะยาก ิ

โอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) และ คชุคิัตส ึ 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) 

ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 

เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป 

ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร 

ภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of 

playing, learning, and discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว 

หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรปูแบบการน าเสนองานศลิปะ 

และยังใหนั้กทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ 

เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรูภ้าษาอังกฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร 

ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น 

ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep 

ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel 

ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่คีวามสงูมากถงึ 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆ มากกวา่ 100 รา้น 

พรอ้มทัง้รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

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

เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ 

ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก 

ความงดงามของปราสาท ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ 

ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

 จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) 

บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์

รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม 

รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 

เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้ใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ

(Dotonbori)  ยา่นบันเทงิยามค า่คนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ

จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู ่

ป้ายกลูโิกะแมน หรอื ป้ายโดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign) 

เป็นป้ายไฟนีออนรปูนักกรฑีาก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ ซึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต ่ปี ค.ศ.1935 

นอกจากนีย้ังมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบกนัหลง น่ันก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) 

ซึง่มปียูักษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้มพลาดส าหรับ ทาโกยาก ิ

อาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Sarasa Hotel Shinsaibashi หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

วนัทีห่า้  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 ์…(โปรดสอบถาม)… บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ 

ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนัก ั

บไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  

เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


