XJ030 KIX-KIX

รหัสโปรแกรม : 23523 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
ฃ

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N
ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หมูบ่ ้านชิราคาวาโกะ
กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565

XJ030 KIX-KIX

โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
เยือน ศาลเจ้าฟูชมิ อิ นิ าริ เสาโทริอพิ นั ต้นแห่งเกียวโต
ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสีทสี่ วยทีส่ ดุ ในภูมภิ าค ณ หุบเขาโครังเค
ช้อปปิง้ ซาคาเอะ ย่านช้อปปิง้ ใจกลางเมืองนาโกย่า
เที่ยวเมืองแห่งสายน้ำ เมืองกุโจฮาจิมงั
ชม หมูบ่ า้ นมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ
เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซจู ิ
ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ แห่งเกียวโต
สัมผัสวัฒนธรรมญีป่ นุ่ เรียนรู้พธิ ชี งชา ณ วัดเฮอัน
ชมความยิง่ ใหญ่ ของปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิง้ จุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ
พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลโิ กะแมน แห่งโดทงโบริ
มีนำ้ ดืม่ บริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ที่นงั่ จำนวน กรุป๊ ละ 34 ท่าน
ราคาไม่รวมค่าวีซา่ และค่าบริการ เก็บเพิม่ ท่านละ 1,575 บาท
**ค่าบริการเป็นค่าบริการทีต่ อ้ งชำระให้กับทาง VFS (ตัวแทนรับแทนยืน่ วีซ่าญีป่ ุ่น)
วันเดินทาง
ราคาผูใ้ หญ่
พักเดีย่ ว
01-05 ตุลาคม 2565 BUS1**HOT PRICE

29,888.-

7,900.-

01-05 ตุลาคม 2565 BUS2**HOT PRICE

29,888.-

7,900.-

08-12 ตุลาคม 2565 BUS1

31,888.-

7,900.-

08-12 ตุลาคม 2565 BUS2

31,888.-

7,900.-

15-19 ตุลาคม 2565 BUS1

30,888.-

7,900.-

15-19 ตุลาคม 2565 BUS2

30,888.-

7,900.-

22-26 ตุลาคม 2565 BUS1**วันปิยะฯ

35,888.-

7,900.-

22-26 ตุลาคม 2565 BUS2**วันปิยะฯ

35,888.-

7,900.-
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29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2565 BUS1

32,888.-

7,900.-

29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2565 BUS2

32,888.-

7,900.-

05-09 พฤศจิกายน 2565 BUS1

32,888.-

7,900.-

05-09 พฤศจิกายน 2565 BUS2

32,888.-

7,900.-

12-16 พฤศจิกายน 2565 BUS1

32,888.-

7,900.-

12-16 พฤศจิกายน 2565 BUS2

32,888.-

7,900.-

19-23 พฤศจิกายน 2565 BUS1

32,888.-

7,900.-

19-23 พฤศจิกายน 2565 BUS2

32,888.-

7,900.-

26-30 พฤศจิกายน 2565 BUS1

32,888.-

7,900.-

26-30 พฤศจิกายน 2565 BUS2

32,888.-

7,900.-

วันแรก

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครัง้ <<
** ปล. ไม่มรี าคาเด็ก เนือ่ งจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถาม**
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป**
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

22.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า-หุบเขาโครังเคช้อปปิ้งซาคาเอะ

01.15 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า
20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง
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08.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญีป่ ุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่
ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นนิยมของคนทั่ว
โลก (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
จากนั้นสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอิน าริ (Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจ้าเสาโทริอิพันต้นแห่ง
เกียวโต (จริงๆมีเป็นหมื่นๆ ต้น) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจ้าจิ้งจอก หรือ ศาลเจ้าแดง เป็นศาลเจ้าชินโต
สร้างถวายแด่ เทพอินาริ ซึ่งเป็น เทพแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารของญี่ปุ่น ช่วยบันดาลในหลายเรื่องตั้งแต่ พืชพันธุ์
งอกงาม, ค้าขายรุ่งเรือง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหายป่วย และช่วยในเรื่องการขอให้สอบผ่าน เป็นต้น ศาลเจ้า
แห่งนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังจาก เสาโทริอิสีแดง เรียงตัวกันจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ตาม
ตำนานเล่าสู่ว่า โดยปกติแล้วเทพอินาริจะไม่สื่อสารกับมนุษย์เองโดยตรง แต่จะสื่อสารผ่านบริวารของท่าน นั่นคือ
สุนัขจิง้ จอก (คิทสึเนะ 狐) นั่นเอง ทำให้มีรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกตั้งเรียงรายเต็มไปหมด จนคนทั่วไป นิยมเรียก ศาล
เจ้าแห่งนีว้ ่า ศาลเจ้าจิ้งจอก อิสระให้ท่านขอพรและถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมือง
ศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสู่
หุบเขาโครังเค (Korankei Gorge) เป็นหนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดในภูมิภาคชูบุ หุบเขาอยู่ในหมู่บ้านอะสุเกะ
มีสายน้ำโอบล้อมภูเขาอิโมริ ที่ความสูง 254 เมตร ด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดโคจะคุจิ เล่ากันว่ากว่า 300 ปี ที่แล้ว เจ้า
อาวาสวัดโคจะคุจิ เริ่มปลูกต้นเมเปิ้ลบริเวณวัด ต่อมาชักชวนชาวบ้านให้มาช่วยปลูกเพิ่มเติมจนเต็มหุบเขา ถึงวันนี้มี
ต้นเมเปิ้ลมากกว่า 4000 ต้น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเหล่าใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนสีสวยสะพรั่งทั่วหุบเขา ไฮไลท์!!เส้นทางริม
แม่น้ำโทโมเอะ ซึ่งมีสะพานไม้ไทเกะสึเคียวเป็นฉากเด่น และเป็นสะพานสัญลักษณ์ประจำโครังเค ถือเป็นจุดที่สวยที่สุด
ของหุบเขาแห่งนี้ ใกล้กันมี หมู่บ้านซันชู อะสุเกะยาชิกิ (Sanshu Asuke Yashiki Village) เป็นพิพิธภัณฑ์ประเพณี
พื้นบ้านที่รวบรวมและเก็บรักษาบ้านเก่าไว้ในบรรยากาศเหมือนหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตของคนชนบท เช่น เลี้ยงวัว ปลูก
ผัก มีช่างฝีมือนั่งทำงานในบ้านแต่ละหลัง กลึงไม้ สานตะกร้า ตีมีด ย้อมผ้า ทำกระดาษสา ทำร่ม เผาถ่าน ผู้เข้าชม
สามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในบ้านแต่ละหลังได้อย่างใกล้ชิด (ไม่รวมค่าเข้าหมู่บา้ น
ผู้ใหญ่คนละ 300 เยน เด็ก 100 เยน เปิดบริการ 9.00 -17.00 น.)
**หมายเหตุ ช่วงพีคของโครังเค คือกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน แต่ถึงแม้ไม่ใช่ชว่ งพีค ธรรมชาติที่นกี่ ส็ วยงาม
และสามารถชมได้ตลอดทั้งปี
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ (Sakae) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นย่านธุรกิจการค้า
โดยเฉพาะแหล่งราตรี เช่น คลับและบาร์ มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดนิ (Central Park) แหล่งรวม
แฟชั่นและร้านค้าสุดเก๋มากมาย เช่น ร้านเสื้อผ้า , ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น แฟนๆ
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ไอดอลญี่ปุ่น ห้ามพลาด ต้องมาเยือนห้างสรรพสินค้าซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแหล่งรวมความบันเทิง
มากมาย ที่มี Grand Canyon ฮอลล์จัดคอนเสิร์ตศิลปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตั้ง
ของ “ชิงช้าสวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านนี้อกี ด้วย อิสระเพลิดเพลินย่านนี้ตามอัธยาศัย
เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่

The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เมืองนาโกย่า-เมืองกุโจฮาจิมัง-หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายามะ-ถนนซันมาจิซูจิ-เมืองนาโกย่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujohachiman) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)เสน่ห์ของที่นี่เต็ม
ไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น มีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และมีรางน้ำจำนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็น เมือง
แห่งสายน้ำ เมื่อเดินเล่นไปในเมืองนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามี รางน้ำไหลผ่านทั่วทั้งเมือง อิสระให้ท่ านชม เมืองกุโจ ตาม
อัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชม พิพิธภัณฑ์เล็กๆ แกลเลอรี่ วัด ศาลเจ้า อีกทั้งยังมีเทศกาลเต้นรำฤดูร้อนอัน
โด่งดัง นอกจากนี้เมืองกุโจขึ้นชื่อเรื่องเมืองแห่งอาหารจำลอง ปริมาณการผลิตอาหารจำลองนั้นเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่น
โมเดลอาหารที่เห็นตามร้านกินดื่มในญี่ปุ่นนั้นถูกผลิตจากที่นี่กว่าครึ่งเลยทีเดียว ถือได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี่มีครบทั้ง
สายชิล สายธรรมชาติ และสายวัฒนธรรม (สถานที่ท่องเที่ยงบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาไม่รวมกับค่า
ทัวร์) นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
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จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองที่เป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful
village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนา
โบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า กัชโช มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของ
บ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องค์กรยูเนสโกขึ้น
ทะเบียนให้ชริ าคาวาโกะเป็นมรดกโลก จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) จังหวัดกิฟุ เมืองเล็กๆ
ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธารน้ำใสจำนวนมาก อบอวลไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนาน
นามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือน, ร้านค้า, คาเฟ่และโรงสาเก สร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ
และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว้ นอกจากนี้ยังมี วัด , ศาลเจ้า, สะพานและตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
เดินทางกลับเมืองนาโกย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่

The B Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
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วันที่สี่

ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธชี งชาญีป่ นุ่ -วัดคินคะคุจ-ิ เมืองโอซาก้า-เอ็กซ์โปซิต-ี้ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิง้
ชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

07.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจ้า
แห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะ
เสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัส
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Japanese tea ceremony หรือภาษาญี่ปุ่น
เรียกว่า Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุก
ขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิด
โอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย
จากนั้นสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง
ที่คนไทยนิยมเรียก เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพัก
แห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคาร
หลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่ กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่
สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า (Osaka) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2
และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเมืองโอ
ซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทั้งยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) และ คุชิคัตสึ
อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 มีเนื้อที่
ทั้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the
enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กิน
ข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนด้วยกัน ดังนี้
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1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยว
ได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
2. Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
รูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับ
การ์ตูนตัวโปรด
4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูน
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตร์สุดทันสมัย
7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชิงช้าสวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึ่งเป็นชิงช้าที่มีความสูงมาก
ถึง 120 เมตร
8. Lalaport Expocity แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ต่างๆ มากกว่า 100 ร้าน พร้อมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ
และอื่น ๆ อีกมากมาย
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นหนึ่งในแลนด์
มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพง
หินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองโอซาก้า ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างให้ความสนใจที่จะมาเยือนและชมตลอดทั้งปี
จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร
เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้าน
ขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุก
อย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกล้กันท่านสามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค่ำ
คืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ ไฮไลท์!!! ใครๆ ก็
เช็คอิน ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบริกูลิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนัก
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กรีฑากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่ง ซึ่งถูกติดตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์สถานที่นัดพบกัน
หลง นั่นก็คือ ร้านปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปูยักษ์ขยับแขนและลูกตาได้อีกด้วย และห้ามพลาดสำหรับ ทา
โกยากิ อาหารท้องถิ่นของชาวโอซาก้า ที่มาถึงถิ่นแล้วต้องลอง Original Taste รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน
ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

Sarasa Hotel Shinsaibashi หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

09.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613

13.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจ
**สายการบินมีบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง**
สำหรับลูกค้าท่านทีไ่ ม่เอาตั๋วเครือ่ งบิน (JOINLAND)
หักออกจากราคาทัวร์ …(โปรดสอบถาม)… บาท/ท่าน

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านัน้ *
** ทัง้ นีห้ ากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทีย่ วบินล่าช้า ทางบริษทั จะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่
เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซือ้ ตั๋วภายในประเทศทุกครัง้ เพือ่
ประโยชน์ของตัวท่านเอง **
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

