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OSAKA KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT 

6DAYS 3NIGHTS BY XJ (แกไ้ขเวลาบนิ) 

“ซุปตาร ์ไมม่ลีมิติ เทีย่วเต็มรอ้ย” 
ก าหนดการเดนิทางเดมิ 07 - 11 เมษายน 2566 เปลีย่นเป็น 06 - 11 เมษายน 2566 

และ 28 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566 เปลีย่นเป็น 27 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566 
 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
 

 
สกัการะ พระใหญไ่ดบุทส ึแหง่เมอืงนารา 

เยอืน วดักนิคะคจุ ิหรอื วดัเงนิ แหง่เมอืงเกยีวโต 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดัน า้ใส สามสายน า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์แหง่เกยีวโต 

**อสิระใจกลางเมอืงโอซากา้ หรอื ซือ้บตัรสวนสนุก USJ 1 วนัเต็ม** 

***เพิม่อสิระวนัแรกทีถ่งึ เมอืงโอซากา้*** 

ชมความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้ 

ชอ้ปป้ิง ชนิไชบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงโอซากา้ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกูลโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

06 - 11 เมษายน 2566 35,888.- 8,900.-   

27 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2566 35,888.- 8,900.-   
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** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

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

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINTOUR) 
ราคาทวัรส์ าหรบัเดนิทางเดอืนเมษายน 27,988 บาท / ทา่น (มจี านวนจ ากดั) 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

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

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น – **อสิระใจกลางเมอืงโอซากา้**  

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 าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

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 

 เนือ่งจากไฟทบ์นิเปลีย่นมาถงึกอ่นเวลาทีก่ าหนด และกอ่นหนา้โปรแกรมเดมิจะไมม่รีถบสั

ใหบ้รกิาร จะเป็นการใชร้ถบสัของโรงแรมทีพ่กัมารบัสง่เทา่น ัน้ ทางบรษิทัขอปรบัเปลีย่นเป็น

เพิม่วนัอสิระทีม่าถงึวนัแรกเพิม่อกี 1 วนั (ไม่มรีถบรกิาร) ซึง่ลูกคา้ทุกท่านและไกดจ์ะน า
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กระเป๋ามาฝากไวท้ี ่ล็อบบีโ้รงแรม ก่อนจะใหทุ้กทา่นอสิระใจกลางเมอืงโอซากา้ หรอื เดนิ

เลน่ชอ้ปป้ิงยา่นใกลท้ีพ่กั ปกตทิีพ่กัทีญ่ ีปุ่่ นจะสามารถเช็คอนิไดเ้วลา 15.00 น.เป็นตน้ไป 

อสิระอาหารเทีย่ง และ อาหารเย็น ** ขออภยัในความไมส่ะดวก** 

กรณีทีพ่กัเป็น KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE บรเิวณใกลท้ีพ่กั 

- HAGURAZAKI STATION (เดนิ 10 นาท)ี 

- RINKU PREMIUM OUTLETS (น ัง่รถยนต ์5 นาท ีหรอืเดนิ 15 นาท)ี 

- RINKU PARK (น ัง่รถยนต ์10 นาท)ี 

- AEON TOWN HAGURAZAKI MAXVALU (เดนิ 5 นาท)ี 

- AEON MALL RINKU SENNAN (น ัง่รถยนต ์10 นาท)ี 

ซึง่บรเิวณทีพ่กัจะมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมาย จะเป็นอซิากายะ, รา้นไกท่อด, รา้นป้ิง

ยา่ง, รา้นอาหารนานาชาต ิหรอืจะเป็นรา้นขนมหวานตา่งๆ เป็นตน้ 

พกัที ่ KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม    เมอืงเกยีวโต – วดัเงนิกนิคะคจุ ิ – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – วดัคโิยมสิเึดระ –  

เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เมอืงหลวงเก่าของ

ประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของวัฒนธรรมทีป่ระณีต ศลิปะแบบญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนต์

เสน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 

 จากนัน้สู ่วดักนิคะคจุ ิ(Ginkakuji Temple) หรอื วดัเงนิ เป็นอกีหนึง่ในสถานทีท่ีข่ ึน้ทะเบยีนกับ

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ซึง่วัดกนิคะคุจเิป็นวัดนกิายเซน ถกูสรา้งขึน้โดยโชกุ

นอชกิากะ โยชมิาสะ หลานชายของท่านโชกนุ ทีส่รา้งวัดคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji Temple) หรอืทีรู่จ้ัก

กนัอยา่งกวา้งขวางวา่วัดทองส าหรับอาคารของวัดเงนิสรา้งขึน้ในรูปแบบเดยีวกนั เพยีงแตจ่ะไมไ่ดม้สีี

ทอง เป็นอาคาร 2 ชัน้ และมนีกฟินกิซอ์ยูบ่นหลังคาอาคารเชน่เดยีวกนั อาณาบรเิวณของวัดซึง่อยูบ่น

เขายงัคงสภาพความเป็นธรรมชาตป่ิาอยา่งสมบรูณ์แบบ มตีน้ไมน้านาพรรณ ในแบบสวนญีปุ่่ น เต็มไป

ดว้ยความชุม่ชืน้เย็นสบาย 

https://www.google.com/search?hl=th&sxsrf=AJOqlzUm90SKDMcBFJLR-1YqhN4dxu7T3g:1679369562626&q=%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&tbm=isch&source=univ&fir=w6bnemPsIBdmJM%252CB5L3oBj3HRj03M%252C_%253Bz5JEwKGnx4TscM%252CAmBxmcbmGPes6M%252C_%253BJHlvUgRDnnnQEM%252CB5L3oBj3HRj03M%252C_%253BAwqr9Am2NnGWOM%252CiKOVNPAkF977bM%252C_%253BOHwcuUgcN-NaOM%252CU_Fw761Mk3gcKM%252C_%253B1ef5I_nRFTPBJM%252CWBMSqL8TG8vvYM%252C_%253B3gdWFf8FEsBk1M%252CiKOVNPAkF977bM%252C_%253BLJlqa3J3lH-h-M%252Cp960NJ01ERmexM%252C_%253BROem91YGRlXzQM%252CyLkCCOQUyeHmRM%252C_%253BlFekk79EfijwqM%252CDmyl47ojxb3VEM%252C_&usg=AI4_-kRAsThXeia07aZdAJRTZRrUiPyCMA&sa=X&ved=2ahUKEwiQ8OeRi-z9AhWoTmwGHbX9BzgQjJkEegQICBAC
https://www.google.com/search?hl=th&sxsrf=AJOqlzUm90SKDMcBFJLR-1YqhN4dxu7T3g:1679369562626&q=%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&tbm=isch&source=univ&fir=w6bnemPsIBdmJM%252CB5L3oBj3HRj03M%252C_%253Bz5JEwKGnx4TscM%252CAmBxmcbmGPes6M%252C_%253BJHlvUgRDnnnQEM%252CB5L3oBj3HRj03M%252C_%253BAwqr9Am2NnGWOM%252CiKOVNPAkF977bM%252C_%253BOHwcuUgcN-NaOM%252CU_Fw761Mk3gcKM%252C_%253B1ef5I_nRFTPBJM%252CWBMSqL8TG8vvYM%252C_%253B3gdWFf8FEsBk1M%252CiKOVNPAkF977bM%252C_%253BLJlqa3J3lH-h-M%252Cp960NJ01ERmexM%252C_%253BROem91YGRlXzQM%252CyLkCCOQUyeHmRM%252C_%253BlFekk79EfijwqM%252CDmyl47ojxb3VEM%252C_&usg=AI4_-kRAsThXeia07aZdAJRTZRrUiPyCMA&sa=X&ved=2ahUKEwiQ8OeRi-z9AhWoTmwGHbX9BzgQjJkEegQICBAC
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea 

ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิี รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชา

นีอ้กีดว้ย  

น าท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) แปลเป็น

ภาษาไทยวา่ วดัน า้ใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงเกยีวโต สรา้งขึน้มากอ่นทีเ่กยีวโตจะเป็นเมอืง

หลวงของญี่ปุ่ น เมือ่ปี ค.ศ.778 นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระ

โพธิสัตว์เจา้แม่กวนอมิ 11 พักตร์ 1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่

ประดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความร ่ารวยมัง่คั่ง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแต่ที่

น่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทีค่ า้ยนัระเบยีงวดัขนาดใหญ ่เสาดงักลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่

จ านวนรอ้ยกวา่ตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไมข้นาดใหญสู่งจากพืน้ 12 เมตร โดยไมใ่ชต้ะปูแมแ้ตต่วั

เดยีว อาคารไมห้ลงันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จาก

องคก์ารยเูนสโกในฐานะสว่นหนึง่ของอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโต 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนช ู

ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุก

ขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญี่ปุ่ น) และ คุ

ชคิัตส ึ

 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 ถา่ยภาพคู ่ป้ายกลู ิ
โกะแมน หรอื ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา
ก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ ซ ึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนีย้งัมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบ
กนัหลง น่ันก็คอื รา้นปคูานโิดรากุ (Kani Doraku) ซึง่มปียูักษ์ขยบัแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม
พลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste 
รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 
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ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ HOTEL SARASA SHINSAIBASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ **อสิระใจกลางเมอืงโอซากา้ หรอื เลอืกซือ้ OPTION TOUR ตามอธัยาศยั** 

 **ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร** 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่น

การคา้อนัทันสมยัของเมอืงโอซากา้ศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในเมอืงโอซากา้ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

• อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกุ

ของโตเกยีว ยา่นนีก้็จะไดพ้บกบัแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุน่ และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศ

ครึก้ครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิ

เลน่ 

• นมับะพารค์ (Namba Park) ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรทั ้ง

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอยา่ง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka รวมถงึโรงแรม

ชือ่ดัง Swissotel Nankai Osaka 

• Den Den Town หรอื นปิปงบาช ิ(Nipponbashi) ตัง้อยูบ่นถนนซาไกสจุเิขตสะพานนปิปงบา

ช ิเป็นแหลง่รวมรา้นคา้กว่า 300 รา้นจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกับอเิล็กทรอนกิสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า รวมทัง้

ของเล่นและทุกอยา่งทีเ่กีย่วกบัการต์นู 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 จะเปิดไฟสแีสบสันเรยีกแขกอยา่งคกึคัก มี

อาหาร มขีนมและกบัแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมาย ยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัอกีหลาย

รา้น หลายคนทีไ่ปทีน่ี่จะพบเห็นหุ่นคลา้ยลงิน่ังยิม้ตามมมุตา่งๆ น่ันก็คอื บลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพ

แห่งโชคลาภน่ันเอง ไฮไลท!์!! หอคอยซเึทนคาคุ (Tsutenkaku) สัญลักษณ์ของย่านชนิเซไก 

ซึง่ตัง้อยูต่รงกลางยา่นชนิเซไก น่ันเอง 

• ศาลเจา้สุมโิยช ิ(Sumiyoshi Taisha) ศาลเจา้สุมโิยช ิเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวโอซากา้อัน

เก่าแก่ หรือ ที่รูจั้กกันว่าสะพานโคง้สีแดงซึง่มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในสายตาของ

นักท่องเทีย่วโดยศาลเจา้แห่งนี้ถูกก่อตัง้ขึน้เมือ่ปีค.ศ. 211 และมกีารปรับปรุงตัวอาคารอกีครัง้ในปี

ค.ศ. 1810 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้คาม ิหรอื เทพเจา้คุม้ครองนักเดนิทางและชาวเรอื จงึ
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ท าใหป้ระชาชนส่วนมากนยิมเดนิทางมาเพื่อกราบไหวข้อพรสิง่ศักดิส์ทิธิใ์นวันขึน้ปีใหม่ อกีทัง้ยัง

เดนิทางมาเพือ่ชืน่ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในศาลเจา้แหง่นีอ้กีดว้ย 

 หา้มพลาด สวนสนกุระดบัโลก (**ราคาไมร่วมคา่เขา้**) 
 อสิระใหท้่านเดนิทางสู ่สวนสนุกระดบัโลก ยูนเิวอร์
ซลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, 
USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม ปีค.ศ. 2001 เป็นสวนสนุก
แหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี 

 ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal 

Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม 

ปี 2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์

แซล สตูดิโอ  ที่ เ ปิดในเอเชีย  ภายในมี 

ท ัง้หมด 8 โซน: 

 Hollywood  

 New York  

 San Francisco  

 Jurassic Park  

 Lagoon  

 Waterworld  

 Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเครือ่ง

เลน่ตา่งๆ ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่ส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆ นอกจากนีย้งัมี

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

Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็น

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้

ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กนัก็ยงัมพีพิธิภณัฑท์า

โกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่

ของโอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกนัมาเปิดอยูท่ี่

แลว้ 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 
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 ***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

พกัที ่ HOTEL SARASA SHINSAIBASHI หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ เมอืงโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงเอ็กซโ์ปซติี ้- เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ 

- ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 

เป็นหนึง่ในแลนดม์าร์คส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  ศนูย์
รวมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอก็ซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะ
ทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อก็ซโ์ป ทีจั่ดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซป็ต ์fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ช ้

อปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 
เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้
1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรปูแบบการน าเสนองานศลิปะ และยงัให ้
นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา 
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญ
ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 
4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู 
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมยั 
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7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่คีวาม
สงูมากถงึ 120 เมตร 
8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

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

ชว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นี้มวีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บาง

แห่งไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก น าท่านสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืง

นารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมคีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทัง้หมดใน

ประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี

การยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื 

ไดบทุสเึดน ซึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอยา่ง 

มากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสานี้มขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ

เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีไ้ปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้

ไดใ้นชาตหินา้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 (เปลีย่นเวลาบนิ) 

 

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

03.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

***************** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 


