
 

 

OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY 

5DAYS 3NIGHTS BY XJ 

“ซุปตาร ์ชมเมอืงเกา่ หนา้รอ้นนีพ้ ีแ่ซบ่”  
ก าหนดการเดนิทางเดอืน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 

 

 
 



 

 

 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
 

เยอืน วดัคนิคะคจุ ิหรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก 
ชม สวนป่าไผ ่ชือ่ดงัของอาราชยิามา่ ทีม่าแลว้ไมค่วรพลาด 

ยา่นเมอืงเกา่โอมฮิะจมิงั บา้นเรอืนเกา่แกข่องบรรดาพอ่คา้ทีส่รา้งขึน้สมยัเอโดะ 

**อสิระใจกลางเมอืงโอซากา้ หรอื ซือ้บตัรสวนสนุก USJ** 
ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิพรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน 
มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

05-09 พฤษภาคม 2566 35,888.- 9,900.-  

 

06-10 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

07-11 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

12-16 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

13-17 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

15-19 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 



 

 

18-22 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

20-24 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

21-25 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

24-28 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

27-31 พฤษภาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

 
02-06 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

03-07 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

 
09-13 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

 
10-14 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

 
12-16 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

 
13-17 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

 
16-20 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

 
17-21 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

 
20-24 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 



 

 

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINTOUR) 

ราคาทวัร ์25,988 บาท / ทา่น (มจี านวนจ ากดั) 
 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

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

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีส่อง   ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงเกยีวโต – อาราชยิาม่า –  

สวนป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว – จงัหวดัชงิะ – ยา่นเมอืงเกา่โอมฮิะจมิงั – เมอืงนาโกยา่ 

– ยา่นชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

00.55 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 าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับ

23-27 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

24-28 มถินุายน 2566 33,888.- 9,900.-  

 

27 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 2566 33,888.- 9,900.-  

 

https://www.japan.travel/th/spot/72/
https://www.japan.travel/th/spot/72/


 

 

นาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) เมอืงหลวง

เก่าของประเทศญี่ปุ่ น มีชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่าง

แทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก   

อาราชยิามา่ (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะคกึคักมาก

ในชว่งวันหยดุ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผ่านในกลางสวนป่า

ไผ่ สามารถเดนิเลน่หรอืขีจ่ักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชม

ความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพืน้ดา้นลา่ง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกนัก็

จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณ

ใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใสข่อง หรอืเสือ้

สานจากไผ ่อสิระใหท้า่นซือ้สนิคา้ หรอืเลอืกถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอธัยาศัย 

และชม สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo Bridge) ทีม่คีวามยาว 250 เมตร ขา้มแมน่ ้าโอองิา

ว่าตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาอาราชยิามา่และยังคงลักษณะเหมอืนในครสิตศ์ตวรรษที ่17 แมจ้ะบรูณะใหม่

ดว้ยเหล็กแลว้ก็ตาม ในฤดใูบไมผ้ลแิละใบไมเ้ปลีย่นส ียงัเป็นอกีสถานทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมดอกไม ้

อกีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นเมอืงเกา่โอมฮิะจมิงั (Omihachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง)  ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงใตข้องทะเลสาบบวิะ เป็นทีรู่จ้ักในฐานะเมอืงแหง่สายน ้าที่

เป่ียมไปดว้ยมรดกทางประวัตศิาสตร ์โอมฮิะจมิัง ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าและเป็นเมอืงแห่งสายน ้าที่



 

 

เต็มเป่ียมไปดว้ยมรดกทางวัฒนธรรม และประวัตศิาสตรท์ีรุ่่งเรอืงเมือ่กว่า 500 ปีทีแ่ลว้ เคยเป็นทีพ่ัก

ของพอ่คา้โอมผิูม้ัง่คั่ง ภายในเมอืงมคีลองฮาจมิงัโบร ิซึง่คลองทีข่ดุขึน้มาเพือ่เชือ่มเมอืงกบัทะเลสาบ

บวิะเขา้ไวด้ว้ยกัน ง่ายต่อการท าการคา้ทางเรือ มีระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร ย่านชนิมาจ ิ

(Shinmachi) เป็นย่านพืน้ทีอ่นุรักษ์ทีม่อีาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ของบรรดาพ่อคา้วาณิชยท์ีส่รา้งขึน้

ปลายสมยัเอโดะจนถงึสมยัเมจไิวเ้ป็นอยา่งด ีพอ่คา้จากฮะจมิงัซึง่เป็นคนในทอ้งถิน่นีเ้ป็นผูม้มีบีทบาท

มากในการขยายกจิการไปยังเอโดะรวมถงึขยายกจิการไปต่างประเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว มบีา้นของ

พ่อคา้โอมทิีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวห้ลายหลังตัง้แต่ในยุคเอโดะ (Edo ปี 1603 ~ 1868) และยุคเมจ ิ( 

Meiji ปี 1868 ~ 1912) และมีคฤหาสน์ของ Nishikawa Riemon ซึง่เป็นคฤหาสน์ที่มีชือ่เสยีงเป็น

ทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของญี่ปุ่ นและยังเปิดใหบุ้คคลทั่วไปเขา้ชมโดยเป็นส่วนหนึ่งของ

พพิธิภัณฑเ์ทศบาลโอม ิ เทีย่วชมชุมชนรมิน า้ (Hachiman-bori) เคยเป็นทางน ้าทีเ่ชือ่มต่อใจ

กลางเมอืง Omihachiman กับทะเลสาบ Biwa เพือ่การคา้ขายและปัจจุบนัการท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิม

มากที่สุดคือการ “เที่ยวชมชุมชนรมิน ้า” (สถานทีท่่องเทีย่งบางแห่งอาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

ราคาไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ 

 

 

 

น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เป็นตัวเมืองของ

จงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคญั

แหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HOTEL THE B NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

บรเิวณใกลท้ีพ่กัอสิระใหท้า่น ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ โดยเฉพาะ  

แหล่งราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคา

ยะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวมแฟชั่น

และรา้นคา้สุดเก๋มากมาย เช่น รา้นเสื้อผา้, รา้นของใช ้

กระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอล

ญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซา

คาเอะ ซึง่เป็นจุดศนูยก์ลางแหลง่รวมความบนัเทงิมากมาย 

ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและ

ยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตัง้ของ “ชงิชา้

สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีอ้กีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นนีต้ามอธัยาศัย 

 



 

 

วนัทีส่าม  เ มือ งน า โกย่ า  – เ มือ ง เ กีย ว โต  – ว ัดคินค ะคุ จ ิ  – กา ร เ รียนพิธีช งชาญี่ปุ่ น  –  

เมอืงโอซากา้ – เอ็กซโ์ปซติี ้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

  

 

 

 

 

 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านสู่ วดัคนิคะคุจ ิ

(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพัก

ของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลัง

จากทีท่า่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้

หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงาม

เป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

 จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea 

ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชา

นีอ้กีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู

ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุก

ขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซ่าญี่ปุ่ น) และ คุ

ชคิัตส ึ

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ป 

ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีนื้อทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความ

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

ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 



 

 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตร ์

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมยั 

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่ี

ความสงูมากถงึ 120 เมตร 

8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆ มากกวา่ 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

 จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งทีต่อ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี้ ใกลก้ันท่านสามารถ

เดนิไปยงั ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ยา่นบนัเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ

จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู ่ป้ายกลู ิ

โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา

ก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ ซ ึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบ

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ **อสิระใจกลางเมอืงโอซากา้ หรอื เลอืกซือ้ OPTION TOUR ตามอธัยาศยั** 

  **ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร** 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่น

การคา้อนัทันสมยัของเมอืงโอซากา้ศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในเมอืงโอซากา้ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกุ

ของโตเกยีว ยา่นนีก้็จะไดพ้บกบัแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุน่ และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศ

ครึก้ครืน้ ระหว่างทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิ

เลน่ 

• นมับะพารค์ (Namba Park) ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka รวมถงึโรงแรม

ชือ่ดัง Swissotel Nankai Osaka 

• Den Den Town หรอื นปิปงบาช ิ(Nipponbashi) ตัง้อยูบ่นถนนซาไกสจุเิขตสะพานนปิปงบา

ช ิเป็นแหลง่รวมรา้นคา้กวา่ 300 รา้นจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกบัอเิล็กทรอนกิสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า รวมทัง้

ของเล่นและทกุอยา่งทีเ่กีย่วกบัการต์นู อาท ิหนังสอืการต์นู, แผ่น DVD, สนิคา้คอสเพลย,์ ของสะสม

และของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 • ยา่นชนิเซไก (Shinsekai) ทีแ่ปลตรงตัวไดว้่า โลกใหม่ เป็นย่านแสงสยีามค ่าคนืของเมอืงโอ

ซากา้ มบีรรยากาศแบบยอ้นยคุสไตลเ์รโทร เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารขึน้ชือ่ของโอซากา้อยา่งคชุคิัตส ึ

ซึง่เป็นอาหารเสยีบไมแ้ลว้ชบุแป้งทอด มถีนนแคบๆ ทีเ่รยีกว่า จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) 

ทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นกนิดืม่ส าหรับคนญีปุ่่ น รา้นรวงต่างๆ จะเปิดไฟสแีสบสันเรยีกแขกอย่างคกึคัก มี

อาหาร มขีนมและกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมาย ยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัอกีหลาย

รา้น หลายคนทีไ่ปทีน่ี่จะพบเห็นหุน่คลา้ยลงิน่ังยิม้ตามมมุตา่งๆ น่ันก็คอื บลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพ

แห่งโชคลาภน่ันเอง ไฮไลท!์!! หอคอยซเึทนคาคุ (Tsutenkaku) สัญลักษณ์ของย่านชนิเซไก 

ซึง่ตัง้อยูต่รงกลางยา่นชนิเซไก น่ันเอง 

 • ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอย

ปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนิ

ชโินมารุซ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ที่

นักทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 



 

 

  หา้มพลาด สวนสนกุระดบัโลก (**ราคาไมร่วมคา่เขา้ สามารสอบถามราคาจากพนกังาน**) 

 อสิระใหท้่านเดนิทางสู ่สวนสนุกระดบัโลก ยูนเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios 

Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม ปีค.ศ. 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ที่

เปิดในเอเชยี 

 ยูนเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม 

ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในม ีท ัง้หมด 8 

โซน: 

 Hollywood  

 New York  

 San Francisco  

 Jurassic Park  

 Lagoon  

 Waterworld  

 Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่ง

เล่นต่างๆ ตัง้แต่เครือ่งเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีห่วาดเสยีวสุดๆ นอกจากนี้ยังมี

หนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และ

เรือ่งใหมล่า่สดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka 

ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่าย

สนิคา้ของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมี

พพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ 

ของกนิขึน้ชือ่ของโอซากา้ ที่ไดรั้บการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดรา้นทาโกะยาก ิ

รวมกนัมาเปิดอยูท่ีแ่ลว้ พพิธิภณัฑน์ีต้ัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้

 และโซนใหม ่Super Nintendo World สัมผัสโลกแห่งมารโิอเ้ก็บเห็ดในต านาน ดา้นใน

โซนนี ้มเีครือ่งเลน่ใหญส่องอยา่งคอื Mario Cart กบั Yoshi's Adventure และระหวา่งทางจะ

มมีนิเิกมส าหรับเด็กๆ ใหเ้ลน่ตลอด เชน่ ยงิปืนเลเซอรส์ะสมแตม้ ชูต้บาสเก็ตบอลเก็บคะแนน 

ฯลฯ และยงัมรีา้นอาหารและรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ของ Super Nintendo World โดยเฉพาะ

อกีดว้ย 



 

 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

ทีพ่กั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

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

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

***************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


