
 

 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 

5DAYS 3NIGHTS BY XJ 

“ซุปตาร ์ชมสวน หนา้รอ้นหรอืนา่รกั”  
ก าหนดการเดนิทางเดอืน เมษายน - พฤษภาคม 2566 



 

 

 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิเสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 

ชม สวนป่าไผ ่ชือ่ดงัของอาราชยิามา่ ทีม่าแลว้ไมค่วรพลาด 

ไฮไลท!์! อลงัการไฟลา้นดวง ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซูิจ ิ

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 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.-   



 

 

 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

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

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

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

13-17 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

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.-   



 

 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINTOUR) 

ราคาทวัร ์25,000 บาท / ทา่น (มจี านวนจ ากดั) 
 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 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 – เมอืงนาโกยา่ – สวนดอกไมน้ะบะนะ 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 าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศุลกากร 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) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) เมอืงหลวง

เก่าของประเทศญี่ปุ่ น มีชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่าง

แทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 อาราชยิามา่ (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะคกึคักมาก

ในชว่งวันหยดุ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ 

จากนัน้น าท่านชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผ่านในกลางสวนป่า

ไผ่ สามารถเดนิเลน่หรอืขีจ่ักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชม

ความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพืน้ดา้นลา่ง ประกอบกับมลีมพัดมาพรอ้มกนัก็

จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณ

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


 

 

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 ในฤดูใบไมผ้ลแิละใบไมเ้ปลีย่นส ียังเป็นอกีสถานทีม่ชี ือ่เสยีงในการชมดอกไม ้

อกีดว้ย น าท่านสู ่เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นตัวเมอืงของ

จงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคญั

แหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

น าท่านเขา้ชม งานประดบัไฟฤดูหนาว  ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato Winter 

Illumination) เป็นธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเทีย่วได ้

ตลอดทัง้ปี ไฮไลท์!!! การประดับไฟขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น จะมใีนช่วงฤดูใบไมร้่วงตลอดจนถงึ

ปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรั้บความนิยมมากเป็นพเิศษ เนื่องจากมี การแสดงไฟใน

หลากหลายรปูแบบ ไมว่า่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดับไฟในน ้า (Water 

Illumination) อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัอลังการงานประดับไฟทีไ่มว่า่จะหันไปทางไหนก็มมีมุให ้

เก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย (งานประดบัไฟฤดูหนาว  ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ จดังานถงึ

ว ั น ที่  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) 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูโ่รงแรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 

 พกัที ่ HOTEL THE B NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

https://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/illumination/index.html
https://www.nagashima-onsen.co.jp/nabana/illumination/index.html


 

 

 

วนัทีส่าม เมืองนาโกย่า – จงัหวดักิฟุ – หมู่บ ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ –  

ถนนซนัมาจซูิจ ิ– เมอืงนาโกยา่ – ยา่นซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
07.00 น. น าท่านสู ่จงัหวดักฟิุ (Gifu) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึง่เมอืง

น่าเทีย่วอันเป็นทีต่ัง้ของ "ฮดิะ ทาคายามา่" (Hida Takayama) จังหวัดนี้อยูร่ะหว่างโตเกยีวกับเกยีว
โต และอยูท่างตอนเหนอืของนาโงยา่ มธีรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและแมน่ ้า 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
น าทา่นสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in 
Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ ไฮไลท!์! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนา
โบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มคีวามหมายว่า พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถึง
ลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้
หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูต่อมา 
ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 
จากนั้นออกเดนิทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) เมืองเล็กๆ ที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและ

ธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถนนซนัมาจซูิจ(ิSanmachi-Suji Street) ซึง่

ถูกขนานนามวา่เป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นยา่นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรง

สาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยงัคงบรรยากาศแบบสมยัเอโดะไวน้อกจากนีย้งัม ีวัด, ศาลเจา้, 

สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิัน

อุดมสมบูรณ์ !!!จุดถ่ายรูปเช็คอนิทีส่ะพานนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) เป็นสถานทีแ่ห่งหนึง่ทีม่ ี

ช ือ่เสยีงในเมอืงทาคายามา่ จังหวัดกฟิ ุNakabashi Bridge เป็นสะพานสแีดงทีย่ังคงเอกลักษณ์ความ

ดัง้เดมิของญีปุ่่ น จงึท าใหส้ะพานดูโดดเด่นและเป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนยิมไปสัมผัสกับความงดงาม

ของธรรมชาต ิโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิทีซ่ากรุะบานสะพร่ังคณุสามารถเพลดิเพลนิกบัทวิทัศน์ที่

สวยงามได ้

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

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 

 

วนัทีส่ ี ่ เมืองนาโกย่า  – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิม ิอ ินาริ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่ น  –  

เมอืงโอซากา้ – เอ็กซโ์ปซติี ้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(Fushimi 

Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจา้เสาโทรอิพิันตน้แหง่เกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมืน่ๆ 

ตน้) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกนัวา่ ศาลเจา้จิง้จอก หรอื ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด ่

เทพอนิาร ิซึง่เป็น เทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญีปุ่่ น ชว่ยบนัดาลในหลายเรือ่งตัง้แต ่พชืพันธุง์อก

งาม, คา้ขายรุง่เรอืง, คลอดบตุรปลอดภยั, โรคภยัหายป่วย และชว่ยในเรือ่งการขอใหส้อบผา่น เป็นตน้ 

ศาลเจา้แห่งนี้ มชี ือ่เสยีงโด่งดังจาก เสาโทรอิสิแีดง เรยีงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิ

ไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิตามต านานเลา่สูว่า่ โดยปกตแิลว้เทพอนิารจิะไมส่ือ่สารกบัมนุษยเ์องโดยตรง แต่

จะสือ่สารผ่านบรวิารของท่าน น่ันคือ สุนขัจิง้จอก (คทิสเึนะ 狐) น่ันเอง ท าใหม้รีูปปั้นของสุนัข

จิง้จอกตัง้เรยีงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นยิมเรยีก ศาลเจา้แห่งนี้ว่า ศาลเจา้จิง้จอก อสิระใหท้่าน

ขอพรและถา่ยรปูภาพตามอธัยาศัย 

 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 (5) 
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 

 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

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

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

09.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

14.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


