
 

 

DAYFLIGHT OSAKA NAGOYA 

WAKAYAMA FREEDAY 6D 4N BY XJ 

“ซุปตาร ์SHOPPING มเูตล ูเหมยีว เหมยีว” 
ก าหนดการเดนิทางเดอืน พฤษภาคม - ตลุาคม 2566 

 



 

 

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
 

 
วดัโอสคึนันอน เป็นวดัพุทธทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดงัของเมอืงนาโกยา่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัคนิคะคจุ ิหรอืปราสาททอง 

วดัเบยีวโดอนิ วดัทีป่รากฏอยูบ่นเหรยีญ 10 เยนสทีองแดงน ัน่เอง 

น ัง่รถไฟ สู ่สถานรีถไฟคชิ ิสถานรีถไฟทีเ่ป็นส านกังานประจ าการ ของนายสถานแีมวเหมยีว 

ชอ้ปป้ิง แจซ๊ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท เมอืงนาโกยา่ และ ออิอน ของเมอืงโอซากา้ 

 ตลาดปลาคโุรชโิอะ ตลาดปลาและอาหารทะเล ของเมอืงวาคายามา่ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ ยา่นชนิไซบาช ิชือ่ดงั 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

31 พฤษภาคม - 05 มถินุายน 2566 35,888.- 8,900.-   

05 - 10 มถินุายน 2566 33,888.- 8,500.-   

07 - 12 มถินุายน 2566 33,888.- 8,500.-   

12 - 17 มถินุายน 2566 33,888.- 8,500.-   

 
14 - 19 มถินุายน 2566 33,888.- 8,500.-   

19 - 24 มถินุายน 2566 33,888.- 8,500.-  



 

 

 
21 - 26 มถินุายน 2566 33,888.- 8,500.-   

 
26 มถินุายน - 01 กรกฎาคม 2566 33,888.- 8,500.-  

 
28 มถินุายน - 03 กรกฎาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

 
03 - 08 กรกฎาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

 
05 - 10 กรกฎาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

 
10 - 15 กรกฎาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

12 – 17 กรกฎาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

17 – 22 กรกฎาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

19 – 24 กรกฎาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

24 - 29 กรกฎาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

26 - 31 กรกฎาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

31 กรกฏาคม - 05 สงิหาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

02 - 07 สงิหาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

07 - 12 สงิหาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

09 - 14 สงิหาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

14 - 19 สงิหาคม 2566 33,888.- 8,500.-   



 

 

**วนัหยดุโอบง้ (Obon ชาวญีปุ่่นออกเสยีง โอะบง) เทศกาลเซน่ไหวด้วงวญิญาณบรรพบุรุษของชาวญีปุ่่น  
ซึง่ปีนีเ้ทศกาลจะอยูใ่นชว่งวนัที ่12 – 16 สงิหาคม 2566** 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

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

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

16 - 21 สงิหาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

21 - 26 สงิหาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

23 - 28 สงิหาคม 2566 33,888.- 8,500.-   

28 สงิหาคม - 02 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

30 สงิหาคม - 04 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

04 - 09 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

06 - 11 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

11 - 16 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

13 - 18 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

18 - 23 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

20 - 25 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

25 - 30 กนัยายน 2566 33,888.- 8,500.-   

27 กนัยายน - 02 ตลุาคม 2566 33,888.- 8,500.-   



 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINTOUR) 

เดนิทางชว่ง พฤษภาคม – ตลุาคม (ทุกพเีรยีด) 2566 ราคาทวัร ์24,988 บาท / ทา่น (มจี านวนจ ากดั) 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  – ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ 

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

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

14.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจ

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 

ทีพ่กั  KARAKSA SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่อง   เมอืงโอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– วดัเบยีวโดอนิ – เมอืงนาโกยา่ –  



 

 

  แจซ๊ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมอืงหลวง

เก่าของประเทศญี่ปุ่ น มีชื่อเสยีงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่าง

แทจ้รงิ มมีนตเ์สน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 

 น าท่านสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้ง

ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็น

วัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมอีาคาร

หลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จน

เกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านสู่ วดัเบยีวโดอนิ (Byodoin Temple) ถอืว่าเป็นวัดทีม่รูีปแบบสถาปัตยกรรมแบบโจโดที่

โดดเด่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ นเลยก็ว่าได  ้ซึง่เบียวโดอนิถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกในปี 998 เป็น

บา้นพักตากอากาศในชนบทของนักการเมอืงทีม่มีอีทิธพิล ฟจูวิะระ โนะ มชินิากะ และปรับปรุงวัดในปี 

1053 โดยสรา้งหอ้งโถงฟินซิท์ีเ่ป็นสญัลักณ์ของเหรยีญ 10 เยน 

จากนัน้น าท่านสู่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) เป็นตัวเมอืง

ของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที่

ส าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ แจ๊ซ ดรมี เอา้ทเ์ล็ท (Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima) 
สถานทีท่ีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นม และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ น   โกอนิเตอรม์ากมายกวา่ 240 รา้นคา้ มาก
ทีสุ่ดในประเทศ ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้เสือ้ผา้ อาท ิMK Michel Klein, Morgan, Ecco, United 
Colours of Benetton, Lacoste ฯ ล ฯ  ก ร ะ เ ป๋ า  Bally, Coach, Gucci, Gap, Armani เ ลื อ กดู
เค รื่ อ งประดับ  และนาฬิกาอย่ า ง  G-Shock, Seiko, Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, 



 

 

Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชั่นและกฬีา Adidas, Nike, , Kappa, Hush Puppiesฯลฯ และสนิคา้อืน่ๆ 
อกีมากมายซึง่อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกันทัง้หมด 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั   THE B NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 
 

  
วนัทีส่าม  เมืองนาโกย่า – วดัโอสุคนันอน – ย่านช้อปป้ิงโอสุ – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอนั –  

การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น – เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสู่ วดัโอสุคนันอน (Osu Kannon Temple) เป็นวัดพุทธยอดนิยมในเมืองนาโกย่า เดมิ

สรา้งขึ้นในสมัยคามาคุระ (ค.ศ.1192-1333)ในจังหวัดกิฟุ การก่อสรา้งไดรั้บการสนับสนุนจาก

จักรพรรด ิGo-Daigo และจากนัน้ถกูยา้ยมายังสถานทีปั่จจุบันเน่ืองจากน ้าทว่มซ ้าซาก โดยโชกนุโทกู

งาวะ อเิอยาสุ ในปี 1612 ระหว่างทางเดนิไปวัด เราจะผ่านถนนชอ้ปป้ิงเรียกว่า ย่านชอ้ปป้ิงโอสุ 

(Osu Shopping) เครือข่ายถนนชอ้ปป้ิงทีเ่ก่าแก่ แต่มเีสน่หเ์ต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารกว่า 

400 รา้น บางครัง้ทีน่ี่ก็ถูกเปรียบเทยีบกับย่านอากฮิาบาระของโตเกยีวเน่ืองจากมรีา้นคา้มากมายที่

เกีย่วกับดา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า คอสเพลย ์อะนเิมะ เจป๊อป และสนิคา้ไอดอล 

เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 



 

 

 น าทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่น้ีนัน้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิาม

มุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รก

และองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิิ

ยักษ์สีแดงที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนั้นสัมผัส

วัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea ceremony 

หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชง

ชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก 

พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย 

เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิ

ใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบนเกาะฮนชู 

ประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่่องเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มสีวนสนุก

ขนาดใหญ ่ทัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) 

อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่น้ีมคีวามยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC 

Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี ใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปยัง ย่าน

โดทงโบร ิ(Dotonbori)  ย่านบันเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบริ จากสะพาน

โดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนิปปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลโิกะแมน 

หรอื ป้ายโดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรฑีาก าลังวิง่อยูบ่น

ลู่ว ิง่ ซึง่ถูกตดิตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากน้ียังมอีกีหนึง่สัญลักษณ์สถานทีนั่ดพบกันหลง น่ันก็

คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มปียัูกษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้มพลาดส าหรับ 

ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste รับรองไม่ผดิหวัง

แน่นอน 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 



 

 

พกัที ่  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีส่ ี ่ **อสิระใจกลางเมอืงโอซากา้ หรอื เลอืกซือ้ OPTION TOUR ตามอธัยาศยั** 

 **ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร** 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 ***อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั*** ไมม่รีถบสัใหบ้รกิาร แตม่ไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 

 ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากไกด ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในย่าน

การคา้อันทันสมัยของเมอืงโอซากา้ศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในเมอืงโอซากา้ (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 



 

 

• อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกุ

ของโตเกยีว ยา่นน้ีก็จะไดพ้บกับแฟชัน่การแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศ

ครึก้ครืน้ ระหว่างทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆมากมาย เป็นอกีย่านหนึง่ทีน่่ามาเดนิ

เลน่ 

• นมับะพารค์ (Namba Park) ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอ านวยความสะดวกครบวงจรทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังอย่าง Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka รวมถงึโรงแรม

ชือ่ดัง Swissotel Nankai Osaka 

• Den Den Town หรอื นปิปงบาช ิ(Nipponbashi) ตัง้อยู่บนถนนซาไกสจุเิขตสะพานนปิปงบา

ช ิเป็นแหลง่รวมรา้นคา้กวา่ 300 รา้นจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกับอเิล็กทรอนกิสแ์ละเครือ่งใชไ้ฟฟ้า รวมทัง้

ของเล่นและทกุอยา่งทีเ่กีย่วกับการต์นู 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 จะเปิดไฟสแีสบสันเรียกแขกอย่างคกึคัก มี

อาหาร มขีนมและกับแกลม้ใหล้องชมิกนัมากมาย ยังมรีา้นขายของทีร่ะลกีใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัอกีหลาย

รา้น หลายคนทีไ่ปทีน่ี่จะพบเห็นหุน่คลา้ยลงิน่ังยิม้ตามมุมตา่งๆ น่ันก็คอื บลิลเิคน (Billikan) หรอืเทพ

แห่งโชคลาภน่ันเอง ไฮไลท!์!! หอคอยซเึทนคาคุ (Tsutenkaku) สัญลักษณ์ของย่านชนิเซไก 

ซึง่ตัง้อยูต่รงกลางยา่นชนิเซไก น่ันเอง 

• ศาลเจา้สุมโิยช ิ(Sumiyoshi Taisha) ศาลเจา้สุมโิยช ิเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวโอซากา้อัน

เก่าแก่ หรือ ที่รูจั้กกันว่าสะพานโคง้สีแดงซึง่มีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในสายตาของ

นักท่องเทีย่วโดยศาลเจา้แห่งน้ีถูกก่อตัง้ขึน้เมือ่ปีค.ศ. 211 และมกีารปรับปรุงตัวอาคารอกีครัง้ในปี

ค.ศ. 1810 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้คาม ิหรอื เทพเจา้คุม้ครองนักเดนิทางและชาวเรอื จงึ

ท าใหป้ระชาชนส่วนมากนิยมเดนิทางมาเพื่อกราบไหวข้อพรสิง่ศักดิส์ทิธิใ์นวันขึน้ปีใหม่ อีกทัง้ยัง

เดนิทางมาเพือ่ชืน่ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในศาลเจา้แหง่น้ีอกีดว้ย 

 หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก (**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 ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่ง

เลน่ตา่งๆ ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่ส าหรับเดก็ๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมี

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 กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์า

โกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่

ของโอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยูท่ี่

แลว้ พพิธิภัณฑน้ี์ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่น้ี 

• และโซนใหม่ Super Nintendo World สัมผัสโลกแห่งมารโิอเ้ก็บเห็ดในต านาน ดา้นใน

โซนน้ี มเีครือ่งเลน่ใหญส่องอยา่งคอื Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหวา่งทางจะ

มมีนิเิกมส าหรับเด็กๆ ใหเ้ลน่ตลอด เชน่ ยงิปืนเลเซอรส์ะสมแตม้ ชูต้บาสเก็ตบอลเก็บคะแนน 

ฯลฯ และยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ของ Super Nintendo World โดยเฉพาะ

อกีดว้ย 

 ***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

ทีพ่กั IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

https://www.booking.com/hotel/jp/ibis-styles-osaka.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/ibis-styles-osaka.th.html


 

 

วนัทีห่า้ ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เมอืงวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชโิอ – น ัง่รถไฟ 1 สถาน ี

(Wakayama St.- Kishi St.) – หา้งออิอน มอลล ์รงิกุ เซนนั – ทา่อากาศยานนานาชาตคินั

ไซ โอซากา้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

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

เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

จากนัน้เดนิทางสู ่ตลาดปลาคโุรชโิอะ (Kuroshio Fish Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) ตลาดปลาและอาหารทะเล ตัง้อยูไ่มไ่กล จาก Porto Europa ภายในนอกจากจ าหน่ายอาหาร

ทะเลสดๆ แลว้ หากวันไหนไปทันชว่งแสดงการแล่ปลาโชว ์ท่านจะไดพ้บกับการแสดงการแล่ปลาทู

น่าโชว ์(จัดแสดงสามครัง้ต่อวัน) ตืน่ตาตืน่ใจไดก้ับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างช านาญต่อหนา้ต่อตา  

อสิระใหท้่านเลือกซือ้อาหารทะเลหรือของที่ระลกึซึง่มีผลติภัณฑท์อ้งถิน่ใหเ้ลือกมากมายอกีดว้ย

(สงวนสทิธิ ์โปรแกรมทวัรอ์าจไปไมต่รงชว่งเวลาแลป่ลา ตอ้งขออภยัมา ณ โอกาสนีด้ว้ย) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 
น าท่านเดนิสู ่สถานรีถไฟวาคายามา่ (Wakayama Station) จากนัน้เปลีย่นอริยิาบท น ัง่รถไฟ 

**น ัง่รถไฟ 1 เทีย่ว (อาท ิรถไฟทามะ, รถไฟของเล่น หรอื รถไฟสตอเบอรร์ี่ ขึน้อยู่กับรอบเดนิทาง

รถไฟ ณ วันนัน้ๆ) ภายในขบวนรถไฟตกแตง่ใหเ้ป็นรูปตามธมีรถไฟ ทัง้ทีน่ั่ง โคมไฟ หรอืประตู ต่างก็

เป็นรูปธีมของขบวนนั้นทัง้หมด เดนิทางถงึ สถานรีถไฟคชิ ิ(Kishi Station) สถานีรถไฟที่เป็น

ส านักงานประจ าการ ของนายสถานีแมวเหมยีว ปัจจุบนั นายสถาน ีคอื นทิามะ (NITAMA) แมว

เหมยีวสามส ีเพศเมยี นอกจากท่านจะไดช้มการท างานของนายสถานีแมวเหมยีวแลว้นัน้ ภายในยังมี

รา้นจ าหน่าสนิคา้ ทีร่ะลกึของแมวเหมยีว ทีค่นรักแมวไมค่วรพลาด 

น าท่านสู่ หา้งออิอน มอลล ์รงิกุ เซนนั (AEON MALL RINKUSENNAN)" (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท)ี จากหา้งสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ความงามของพระอาทติยต์ก

https://painaidee-japan.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/kuroshio-fish-market/


 

 

ดนิทีน่ี่ถูกเลอืกใหเ้ป็น 100 สถานทีช่มพระอาทติยต์กดนิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น นอกจากน้ียังทีจ่อดรถฟรี

ขนาด 4,700 คัน รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นเฉพาะทาง 86 รา้นรวมกันกวา่ 170 รา้นเป็นหนึง่ในเสน่ห์

ของช็อปป้ิงมอลลแ์หง่น้ี เพือ่ใหล้กูคา้สะดวกในการเดนิทาง 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

 

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

03.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

**อัพเดทลา่สดุ (27/03/2566) จากทางสายการบนิ กรณีกระเป๋าแตกหักหรอืช ารดุ

เนือ่งจากทางสายการบนิหรอืใดๆก็ตาม ทางสายการบนิจะไมร่ับผดิชอบในทกุกรณี  

ซึง่ประกนัการเดนิทางทีท่างบรษัิทท าใหจ้ะไมร่วมคา่ประกนักระเป๋าเดนิทาง  

หากผูเ้ดนิทางสนใจซือ้เพิม่เตมิ สามารถสอบถามราคากบัทางเซลลไ์ดเ้ลยคะ่** 



 

 

 

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 ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 
 

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

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

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