
 
 
 

 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 24206 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร้ังท่ีสอบถาม) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTUMN 
LEAVES IN 

KANSAI 

KYOTO - 
OSAKA 5D3N 

BY..AIR 
ASIA X 

(XJ) 



 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
04 – 08 พฤศจกิำยน 2565  48,900.- บำท (ปรับรำคำใหม่) 
11 – 15 พฤศจกิำยน 2565 48,900.- บำท (ปรับรำคำใหม่) 
18 – 22 พฤศจกิำยน 2565 48,900.- บำท (ปรับรำคำใหม่) 
25 – 29 พฤศจกิำยน 2565 48,900.- บำท (ปรับรำคำใหม่) 

 

วนั
ที ่

ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรม 

1 สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ( 01.15 – 08.40+1 )   ✈  

2 
สนำมบินคนัไซ – เกยีวโต – อำรำชิยำม่ำ – สะพำนโทเกต็สึเคยีว – 
วดัโทฟุคุจ ิ– ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – ย่ำนกอิอน – โอซำก้ำ 

- ✓ ✓ 

OSAKA 
HINODE 
HOTEL 
NIPPONBASHI 
OR SIMILAR 

3 
โอซำก้ำ – เมืองอุจ ิ– วดัเบียวโดอนิ – จุดชมววิอำมำโนะฮำชิดำเตะ – 
หมู่บ้ำนชำวประมงอเินะ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

✓ ✓ - 

OSAKA 
HINODE 
HOTEL 
NIPPONBASHI 
OR SIMILAR 

4 
ตลำดคุโรมง – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – นำรำ – วดัโทไดจ ิ– 
ช้อปป้ิงริงคุ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ 

✓ ✓ ✓ 
KANSAI 
HOTEL OR 
SIMILAR 

5 
สนำมบินคนัไซ – สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ( 09.55 – 
14.20 ) 

✓ 
✈ 

   
 
วนัที่หนึ่ง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ 
พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้
เคร่ือง ดงันั้นผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 
 
 
 
 



วนัที่สอง สนำมบินคนัไซ – เกยีวโต – อำรำชิยำม่ำ – สะพำนโทเกต็สึเคยีว – วดัโทฟุคุจ ิ– ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – ย่ำนกอิอน – โอซำก้ำ 

0115 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 612 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

0840 ถึง สนำมบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอำทติย์อุทยั 
 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกยีวโต” (Kyoto) เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากวา่ 1,000 ปี เป็นเมือง
ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองของวฒันธรรมท่ีประณีตและศิลปะแบบญ่ีปุ่นอยา่งแทจ้ริง เพ่ือน าท่านเดินทางสู่เมืองเกียว

โตเพ่ือพาท่านเดินทางสู่ “เขตอำรำชิยำม่ำ” น าท่านผอ่นคลายไปกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นสถานท่ียอด
นิยมในการเยีย่มชมในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี เป็นเขตท่ีเตม็ไปดว้ยไมไ้ผแ่ละวดัหรือศาลเจา้มากมาย ใหท่้านไดเ้ลือก
สกัการะ หรือ ท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจากร้านคา้มากมายใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมความสวยงามและ
ความร่มร่ืน ดว้ยสีเขียวขจีของทิวไผน่บัหม่ืนตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูค้นท่ีรักธรรมชาติ

มากวา่ 1,000 ปี 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สะพำนโทเงต็สึเคยีว” (Togetsukyo Bridge) หรือท่ีหลาย ๆ คนรู้จกักนัในช่ือ 
Moon Crossing Bridge จากตวัเมือง เม่ือขา้มสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเลก็ ๆ  ท่ีอยูก่ลางแม่น ้ า ภายในเกาะ
เป็นร้านขายอาหาร ขายสินคา้ ผูค้นนิยมมาเดินเล่นเป็นจ านวนมาก สะพานโทเง็ตสึเคียวนั้นไดถู้กสร้างข้ึนตั้งแต่ในสมยัเฮ

อนัประมาณในช่วง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 แต่ก็มีการบูรณะซ่อมแซมตวัสะพานอยูเ่ร่ือย ๆ จนมาถึงในปัจจุบนั 
เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองอาราชิยาม่าก็วา่ได ้ ทั้งดว้ยความเป็นมาอนัแสนยาวนานรวมไปถึง
ความงดงามของสะพานท่ีมีฉากหลงัท่ีสุดยอดสุด ๆ จากท่ีดา้นหลงัจะเห็นภูเขาสูงใหญ่และส่วนดา้นล่างเป็นแม่น ้ าท่ีทั้ง
สองฝ่ังเตม็ไปดว้ยสีแดงในฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี เป็นอีกจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามมาก 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วดัโทฟุคุจ”ิ (Tofukuji Temple) เป็น 1 ใน 5 สถานท่ีชมใบไมแ้ดงหรือใบไม้
เปล่ียนสีท่ีมีภูมิทศัน์สวยงามท่ีสุดในเกียวโต วดัโทฟคุุจิเป็นวดัขนาดใหญ่ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 และไดช่ื้อมา
จากการผสมช่ือวดัดงัอยา่งวดัโทไดจิและวดัโคฟกุจิุ โดยใบไมแ้ดงท่ีน่ีแทบทั้งหมดเป็นตน้เมเป้ิล ราว 2,000 ตน้ ซ่ึง
ลว้นแลว้แต่เป็นพนัธ์ุท่ีมีใบเลก็จ๋ิวละเอียดอ่อน เวลามองลงไปจากระเบียงไมท่ี้เช่ือมระหวา่งโบสถเ์อกกบัวหิาร 

Kaisando ท่ีอยูเ่หนือสวนจะเห็นทะเลใบไมแ้ดงอยูต่รงหนา้ สร้างความสะพรึงใจใหก้บัผูท่ี้มีโอกาสมาชมคร้ังแรก
เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ียงัสามารถเดินลงไปชมในสวนทั้งท่ีติดกบัระเบียงและอยูใ่ตร้ะเบียงไดอี้กดว้ย เรียกไดว้า่ท่ีแห่ง
น้ีเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสียอดนิยมแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโตเลยทีเดียว 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 



  

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ำฟูชิม ิ อนิำริ” (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทย
ทั้งหลายชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอกเป็นศาลเจา้ชินโต เป็นศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศใหแ้ก่เทพเจา้แห่ง
ขา้วตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่น ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัวา่คือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่ง

ขา้วในสมยันั้น และศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสีูแดงท่ีเรียงตวักนัขา้ง
หลงัศาลเจา้จ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริท่ีผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะ
เป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่าง ๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์่กาย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่ำนกอิอน” (Gion) ยา่นท่องเท่ียวยามราตรีของเมืองเกียวโตท่ีไม่วา่ใครไดล้องมาเยอืน
ซกัคร้ังลว้นแต่ติดใจกนัทั้งนั้น ท่ีแห่งน้ีเป็นถนนสายเกอิชาอนัเล่ืองช่ือโดยท่ีสองขา้งทางจะเรียงรายดว้ยโรงน ้ าชาและ
ร้านอาหารสุดหรูมากมาย นอกจากจะมีแหล่งชอ้ปป้ิงเด็ด ๆ แลว้ ยงัมีการผสมผสานความเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของคน
ญ่ีปุ่นอยา่งเกอิชาไวด้ว้ย โดยอาจจะเห็นเกอิชาเดินไปเดินมาในบริเวณน้ีได ้อีกส่ิงหน่ึงท่ีท าใหย้า่นกิออนนั้นมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัน่าจะเป็นเพราะบรรยากาศความคลาสสิกจากการท่ีอาคารบา้นเรือนจะเป็นอาคารไมแ้บบดั้งเดิม แต่ละหลงัจะขนาดไม่

ใหญ่ความกวา้งประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้น นบัเป็นยา่นท่องเท่ียวยามค ่าคืนท่ีน่าหลงใหลและมีเสน่ห์เฉพาะตวัไม่
เหมือนใคร อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมและเลือกซ้ือสินคา้กนัตามอธัยาศยั 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โอซำก้ำ” (Osaka) จดัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของญ่ีปุ่นรองจากโตเกียว ใหญ่ท่ีสุดใน
ญ่ีปุ่นฝ่ังตะวนัตก เตม็ไปดว้ยชีวติชีวาอนัเป็นศูนยก์ลางการเดินทางและการคา้ท่ีรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตของภูมิภาคคนัไซ 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (2) 

ทีพ่กั : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่สำม โอซำก้ำ – เมืองอุจ ิ– วดัเบียวโดอนิ – จุดชมววิอำมำโนะฮำชิดำเตะ – หมู่บ้ำนชำวประมงอเินะ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

พาท่านเดินทางสู่ “เมืองอุจ”ิ (Uji) เป็นเมืองเลก็ ๆ ในจงัหวดัเกียวโต (Kyoto) ท่ีค่อนขา้งสงบ มีสถาปัตยกรรม
ทางประวติัศาสตร์ท่ีไดรั้บใหเ้ป็นมรดกโลกอยา่งวดัเบียวโดอิน แถมเมืองน้ียงัข้ึนช่ือเร่ืองชาเขียวท่ีมีช่ือเสียง โดยจะมี
ถนนชาเขียวท่ีมีร้านขายชาเขียวและสินคา้แปรรูปจากชาเขียวใหเ้ลือกซ้ือเยอะมากตลอดสองขา้งทางท่ีจะท าใหเ้ราตอ้ง
หลงใหลไปกบัความอร่อยของเมนูชาเขียวต่างๆ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วดัเบียวโดอนิ” (Byodoin Temple) สถานท่ีส าคญัและมีช่ือเสียงโด่งดงัของเมือง
อุจิ จงัหวดัเกียวโต สร้างข้ึนตั้งแต่สมยัเฮอนัในปี ค.ศ. 1052 หรือราว ๆ 1,000 ปีมาแลว้ และเป็นวดัท่ีไดรั้บ
คดัเลือกจากยเูนสโกใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกของญ่ีปุ่น ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีจะเป็นช่วงท่ีผูค้นนิยมมาเยีย่มชมเป็น
อยา่งมาก เรียกวา่เป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยไม่แพท่ี้ไหน ๆ ในเกียวโตเลยทีเดียว โดยไฮไลทข์องวดัเบียวโดอิน คือ 
วหิารไมสี้แดงสดตั้งอยูต่รงใจกลางวดั ซ่ึงตวัวหิารเป็นโครงสร้างดั้งเดิมตั้งแต่อดีต ดา้นบนตรงมุมสนัหลงัคามีรูปป้ัน
นกโฮโอหรือท่ีทัว่ไปนิยมเรียกวา่ฟีนิกซ์สองตวัยนือยู ่ ลอ้มรอบดว้ยบึงน ้ าใสท่ีเตม็ไปดว้ยปลาคาร์ปตวัใหญ่ท าใหรู้้สึก
เสมือนวา่วหิารก าลงัลอยน ้ าอยู ่ ในช่วงหลายศตวรรษท่ีผา่นมาอาคารต่าง ๆ ของวดัเบียวโดอินเสียหายและถูกท าลาย
หลายคร้ัง แต่วหิารแห่งน้ีเป็นหน่ึงในอาคารไมเ้พียงไม่ก่ีหลงัท่ีรอดพน้จากการถูกท าลาย และถา้สงัเกตใหดี้วหิารน้ีก็คือ
วหิารท่ีปรากฏอยูบ่นเหรียญสิบเยนของญ่ีปุ่นนัน่เอง หน่ึงในวหิารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นอดัแน่นไปดว้ยเร่ืองราวใน
ประวติัศาสตร์ ไม่แปลกใจเลยท่ีวดัเบียวโดอินจะถูกจดัใหเ้ป็นมรดกโลกของญ่ีปุ่นท่ีทรงคุณค่าและถูกอนุรักษไ์ว ้

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “จุดชมววิอำมำโนะฮำชิดำเตะ” (Amanohashidate Sandbar) 
หรือท่ีเรียกกนัวา่สะพานสู่สรวงสวรรค ์ (bridge in heaven) ตวัช่ือน่าจะมาจากการเป็นจุดชมววิท่ีสวยจน
เล่ืองช่ือมาก ๆ สามารถมองเห็นอ่าวมิยาสึยาวกวา่ 3 กิโลเมตร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสนัทรายคดเค้ียวเช่ือมต่อกนัมีความ
กวา้ง 20 เมตร และบริเวณนั้นจะมีตน้สนญ่ีปุ่นอยูม่ากถึง 8,000 ตน้ บางตน้จะมีรูปร่างเฉพาะท่ีไม่ซ ้ ากนั ดา้นมุมท่ี
ถือเป็นไฮไลทท่ี์มีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือบริเวณจุดชมววิของภูเขาทั้ง 2 ฝ่ัง ซ่ึงไดรั้บการยอมรับมานานหลายศตวรรษ
วา่เป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศญ่ีปุ่น การันตีจากการติด 1 ใน 3 ของววิชายทะเลท่ีสวยท่ีสุดใน



ญ่ีปุ่น ครองต าแหน่งร่วมกบัเกาะมิยาจิมะในจงัหวดัฮิโรชิม่า และมตัสึชิมะในจงัหวดัมิยางิ เป็นจุดชมววิท่ีงดงามและไม่
ควรพลาดมาชมเม่ือมาเยอืนเกียวโต 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เมืองอเินะ” (Ine) เป็นเมืองเลก็ ๆ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกียวโต มีประชากร 
2,500 คน เพ่ือพาท่านไป “หมู่บ้ำนอเินะ” (Ine Fishing Village) เป็นหมู่บา้นชาวประมง หมู่บา้นเลก็ 
ๆ ริมอ่าวทางตอนเหนือของจงัหวดัเกียวโต เดิมเป็นหมู่บา้นท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการประมง ท าการประมงกนัเยอะมาก 
แต่เด๋ียวน้ีการท าการประมงไม่เยอะเหมือนเม่ือก่อนเลยมีการปรับเปล่ียนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว และยงัเป็นหมู่บา้น

อนุรักษท่ี์ยงัคงความสวยงามของตวับา้นเรือนไมเ้ก่าแบบดั้งเดิม “ฟนุายะ” (Funaya) คือ บา้นชั้นล่างของบา้น
หรือใตถุ้นบา้นเป็นท่าจอดเรือ ชั้นบนจะเป็นท่ีพกัอาศยั โดยบา้นเรือนส่วนใหญ่อยูติ่ดอ่าว ริมน ้ า เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการออกเรือไปหาปลา เวลามองไกล ๆ จะเห็นเป็นเหมือนหมู่บา้นลอยน ้ าโดยมีฉากหลงัเป็นภูเขา 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกวา่ 600 เมตรทัว่ยา่นดาวน์ทาวน์ของเมือง 
ประวติัศาสตร์ของชินไซบาชิในฐานะแหล่งชอ้ปป้ิงนั้นมีมายาวนานเกือบส่ีศตวรรษ พ้ืนท่ีแห่งน้ีดึงดูดคนทอ้งถ่ินและ
นกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้สู่ร้านคา้ท่ีคึกคกัมายาวนาน และข้ึนช่ือวา่เป็นหน่ึงในจุดหมายท่ีน ากระแสแฟชัน่มากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของ 
โอซากา้ โดยท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง ร้านขายยา ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ร้าน

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 
เยน ฯลฯ เชิญท่านสนุกสนานกบัการเลือกชมและซ้ือสินคา้ต่าง ๆ มากมาย และสมัผสับรรยากาศคึกคกัของจุดหมาย
ปลายทางท่ีส าคญัแห่งน้ี 

* เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ * 

ทีพ่กั : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที่ส่ี ตลำดคุโรมง – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – นำรำ – วดัโทไดจ ิ– ช้อปป้ิงริงคุ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดคุโรมง” (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ ไดรั้บสมญานามวา่เป็นครัวของโอซากา้ บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เลก็ ๆ 
ทอดยาวประมาณ 600 เมตร ทั้งสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่าง ๆ กวา่ 160 ร้านคา้ ขายทั้งของสดและแบบ
พร้อมทานมีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ดชิ้มกนัในตลาดคุโรมงจะเป็นของสดโดยเฉพาะ
อาหารทะเลเน้ือและ ผกัต่าง ๆ ร้านอาหารต่าง ๆ ภายในตลาดจึงเนน้ขายอาหารทะเลกนัทั้งแบบสด ๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และ
หอยนางรมและแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลยา่ง ปลาหมึกยา่ง หอยเชลยา่ง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากน้ีก็จะเป็นพวก



ผลไมต้่าง ๆ ตามฤดูกาลของญ่ีปุ่นท่ีควรค่าแก่การลองอยา่งมาก เช่น แอปเป้ิล มะเขือเชอร่ีสตอเบอร่ี เมล่อน กีว ีและลูก
แพร ซ่ึงราคามกัจะถูกกวา่และหอมหวานกวา่บา้นเรา ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (Osaka Castle) เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ 
ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็นท่ีพ านกัของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูร้วมญ่ีปุ่นใหเ้ป็นหน่ึงเดียวใน
สมยันั้น ใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกวา่ 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีกลายเป็นหน่ึงใน
สญัลกัษณ์ของญ่ีปุ่น แต่ทวา่ปราสาทโอซากา้ท่ีก่อสร้างข้ึนในยคุสมยันั้นถูกเผาท าลายไปพร้อมกบัการล่มสลายของ
ตระกลูโทโยโทมิ ก าแพงหินและยากรุะ จึงไดรั้บการฟ้ืนฟข้ึูนใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทก็ถูกสร้างข้ึนใหม่หลงั

จากนั้น โดยหอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต คูน ้ า และ
สวนนิชิโนมารุซ่ึงตั้งอยูท่างป้อมตะวนัตก มองแลว้ดูตดักบัความเป็นเมืองทนัสมยัท่ีอยูร่ายลอ้มจากตึกอาคารทนัสมยัท า
ใหค้วามรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณท่ีหลุดเขา้มาในยคุปัจจุบนั อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพความงดงามของปราสาทโอ
ซากา้ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “นำรำ” เพ่ือกราบนมสัการขอพรพระพทุธรูปส าริดท่ีเก่าแก่ตั้งแต่สมยัคริศตวรรษท่ี 18 ณ 
“วดัโทไดจ”ิ (Todaiji) หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัหลวงพอ่โตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) 
วดัแห่งน้ีนั้นถูกสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 752 เป็นวหิารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีช่ือเสียงโด่งดงั โดยมีเสาขนาดใหญ่
พร้อมพ้ืนท่ีเปิดโล่งมีความเช่ือวา่ผูท่ี้เดินผา่นลานกวา้งจะพบกบัความโชคดีในปีนั้น ท่ีประตทูางเขา้ไมข้นาดใหญ่

ดา้นหนา้นั้นจะมีรูปป้ันขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยูท่ั้งสองขา้ง เราจะพาท่านเดินทางสู่ “สวนนำรำ” สวนสาธารณะท่ีเป็นท่ี
นิยมและรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “สวนกวำง” เพราะภายในสวนมีกวางอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากกวา่ 1,000 ตวั เดินอยู่
ทัว่ไป และในสวนยงัมีส่ิงท่ีเป็นอนุสรณ์ในประวติัศาสตร์ของเมืองนาราท่ีน่าชมอีกมากมาย ใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศ
และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั “ริงคุ พรีเมีย่ม เอำท์เลท็” (Rinku Premium Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่
ท่ีสุดในญ่ีปุ่นใกลก้บัสนามบินคนัไซ ท่ีแห่งน้ีไดถู้กออกแบบมาโดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใตข้อง
อเมริกา จ าลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปป้ิงท่ียิง่ใหญ่ ภายใตก้ารแตกแต่งท่ีดูหรูหรามีสไตลแ์ละรวบรวมแบรนด์

ดงัร้านคา้ไวม้ากถึง 210 ร้าน ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัหลากหลายและสินคา้ดี
ราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบั เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวม

สินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, 
Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, 
Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอยา่ง 
Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush 
Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, 



Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืน ๆ อีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัตาม
อธัยาศยั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (7) 

ทีพ่กั : KANSAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที่ห้ำ สนำมบินคนัไซ – สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ( 09.55 – 14.20 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดนิทำงไปสนำมบิน) 

 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ “สนำมบินคนัไซ” 

0955 เดินทางจาก สนำมบนิคนัไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 613 

1420  ถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 

 
 

 
 

 

 
 

   อตัรำค่ำบริกำร   04 – 08 พฤศจิกำยน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 48,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวซ่ีำ + ประกนั)        ท่ำน
ละ 

  2,000.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 
***ไม่มีรำคำเด็ก*** 

 
 
 
 
 
 
 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือท่องเทีย่วหรือส ำรวจเส้นทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญีปุ่่ นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบ
ของทำงบริษัท ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรทีจ่ะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งส้ินแก่ท่ำน *** 

*** หนังสือเดินทำงต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน *** 



   อตัรำค่ำบริกำร   11 – 15 พฤศจิกำยน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 48,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวซ่ีำ + ประกนั)        ท่ำน
ละ 

  2,000.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 
***ไม่มีรำคำเด็ก*** 

 
 

   อตัรำค่ำบริกำร   18 – 22 พฤศจิกำยน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 48,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวซ่ีำ + ประกนั)        ท่ำน
ละ 

  2,000.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 
***ไม่มีรำคำเด็ก*** 

 
 

   อตัรำค่ำบริกำร   25 – 29 พฤศจิกำยน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 48,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวซ่ีำ + ประกนั)        ท่ำน
ละ 

  2,000.- บำท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 
***ไม่มีรำคำเด็ก*** 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
⮚ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

⮚ จองทวัร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

⮚ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

