
 
 

รหัสโปรแกรม : 24241 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ-ทา่อากาศยานคนัไซ ญีปุ่น่ (บรกิารอาหารบนเครือ่ง)   

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  

23.59 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 622 

  

วันที ่  โปรแกรมทัวร ์  อาหาร โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริการอาหารบนเครื่อง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - เมืองอเิสะ - ศาลเจ้าอเิสะ - ถนนโบราณฮาไรมาจิ- 
ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa  

   

Ise City Hotel หรือเทียบเท่า 
★★★ 

3. เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – สวนกวางนารา วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเทพเจ้าฟูชิมอิินาริ - 
ย่านกิออน เกอชิา 

   

Daiwa Roynet Hotel Kyoto 
Ekimae หรือเทียบเท่า 
★★★★ 

4. นั่งรถไฟสายโรแมนตกิ - ป่าไผ่ซากาโนะ - โอซาก้า - ตึกซูโม่ - ดิวตีฟ้รี – สวนสนุกเล
โก้แลนด ์(ไม่รวมตั๋ว 1,199บ./ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสีย) หรอืพพิิธภัณฑ์สตัว์น้ำไคยูคัง (ไม่รวมตัว๋
ผู้ใหญ่ 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) สนใจกรุณาแจ้งในวันจอง มีรถรับ-ส่ง - ย่าน
โดทงโบร ิ

  

แนะนำ Sarasa Hotel หรือเทียบเท่า 
★★★★ 

5. ศาลเจ้าสุมิโยชิ - เอ็กซ์โปซติี้ - หมู่บ้านอเมริกา - ย่านชินไซบาชิ (หากต้องการเที่ยวยูนิ
เวอร์ซัล สตูดิโอ กรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรบั-
ส่ง) 

 แนะนำ แนะนำ Sarasa Hotel หรือเทียบเท่า 
★★★★ 

6. ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (รวมตั๋วเข้าชมด้านใน) – ช้อปปิง้เอาท์เลต็ - ท่า
อากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ (บรกิารอาหารบนเครื่อง) 

  

  

ขาไป TG 622 BKK - KIX เวลา 23.59น. – 07.30น. 
ขากลบั TG 673 KIX - BKK เวลา 17.25น. – 22.00น. 

สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20 KG. ถอืขึน้เครือ่ง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 
หากตอ้งการซือ้นำ้หนกัเพิม่กรณุาแจง้ในวนัจอง 300 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานคนัไซ นครโอซากา้-เมอืงอเิสะ-ศาลเจา้อเิสะ-ถนนโบราณฮาไรมาจ-ิศาลเจ้าฟตุามโิอคทิามะ-หนิแตง่งาน Meoto Iwa 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

เดินทางสู่ เมอืงอเิสะ เป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดมิเอะของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหา มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าที่มีมนต์ขลังอยู่หลายแห่ง ชม ศาลเจา้อิเสะ ศาลเจ้าอิเสะเป็นศาลเจ้าที่มีช่ือเสียงโด่งดังมากสำหรับชาวญี่ปุ่น 
เป็นศาลเจ้าที่ชาวญี่ปุ่นถึงกับเอ่ยว่า “ต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต” เพราะที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของญี่ปุ่น ทั้งยังมีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศอีกด้วย 

ถนนโบราณฮาไรมาจ ิถือเป็นถนนเส้นสำคัญของเมืองอิเสะชิมะในจังหวัดมิเอะ โดยเป็นเส้นทางเก่าที่ไปยัง ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เรียง
รายไปด้วยอาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยู่อาศัย เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยร้านอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่แต่ละอย่างน่า
กินทั้งนั้น  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 ศาลเจ้าฟตุามโิอคทิามะ ศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านการผูกดวงความรัก ชีวิตคู่ราบรื่น การเดินทางปลอดภัย และอื่นๆ หินแต่งงานเมโอโตะอิ
วะ เป็นหินสองก้อนเรียงกัน มีหินผู้ชายสูง 9 เมตร "โออิวะ" กับหินผู้หญิงสูง 4 เมตร "เมอิวะ" หินทั้งสองผูกโยงกันแน่นด้วยเชือกโอชิเมนา
วะจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของสามีภรรยาและคู่รัก ทั้งยังมีชื่อเสียงในฐานะสัญลักษณ์แห่งการผูกดวงความรักอีกด้วย  

คำ่ บรกิารอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 

พกั Ise City Hotel หรอืเทยีบเท่า 



Day 3 เกาะไขม่กุมกิโิมโตะ-สวนกวางนารา วดัโทไดจ-ิเกยีวโต-ศาลเทพเจา้ฟชูมิอินิาริ-ยา่นกอิอน เกอชิา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ เกาะไขม่กุมกิิโมโตะ ตั้งอยู่ในอิเซะชิมะอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดมิเอะ เป็นเกาะที่มีช่ือเสียงโด่งดังมากๆ ด้านไข่มุกระดับเกรดพ
รีเมี่ยมจนถือได้ว่าไข่มุกของที่นี่เป็นราชาของไข่มุกทั้งมวลเลยก็ว่าได้ อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้นั่นก็คือ อามะ (Ama) หรือ
หญิงสาวนักดำน้ำซึ่งที่ทำหน้าที่ดำลงไปใต้ทะเลเพ่ือที่จะเก็บหอยมุก  

สวนกวางนารา บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจำนวนมาก เมืองนารานั้น
มีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทำให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองนารา วัดโทไดจิ มีชื่อเรียกหลายชื่อที่คนทั่วไปมักจะเรียกขานกันทั้ง วัด
หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ ไม่ได้เป็นแค่วัดดังของจังหวัดนาราเท่าน้ัน บอกได้เลยว่าวัดนี้น้ันชื่อเสียงความโด่งดังนี่
ระดับประเทศญ่ีปุ่น นับเป็นหน่ึงในวัดท่ีมีช่ือเสยีงมากท่ีสดุและมีความสำคญัทางประวัติศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่น ความเชื่อเรื่องการลอด
เสาในวัดโทไดจิ ที่เสาต้นหนึ่งภายในอาคารหลักของวัดโทได้จิ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงงพ่อโต (ไดบุทสึ) จะมีเสาขนาดใหญ่
ต้นหนึ่งที่ถูกเจาะรูตรงกลางเสา โดยมีความเชื่อกันว่าใครที่สามารถรอดรูนี้ได้ จะมีโอกาสได้ตรัสรู้ในภพหน้า 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นำท่านมุ่งหน้าเดินทางเข้า เมอืงเกียวโต เพื่อนำท่านไปยัง ศาลเทพเจา้ฟชูมิอินิาริ หรือที่บางคนเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุนัข
จิ้งจอก เป็นศาลเจ้าศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้า Inari เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของเกียวโต บริเวณเขาอินาริ ที่นี่เป็นหนึ่งในที่เท่ียวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงนับพันต้น มากที่สุด
กว่าศาลเจ้าอื่นๆ ในเกียวโต และยังเดินทางสะดวกด้วยการนั่งรถไฟมาลงที่สถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกับศาลเจ้าเลย รูปปั้นสุนัข
จิ้งจอก ที่หน้าศาลเจ้า มีความเช่ือว่าเป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้า 

ยา่นกอิอน ย่านท่องเที่ยวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโตที่ไม่ว่าใครได้ลองมาเยือนซักครั้งล้วนแต่ติดใจกันทั้งนั้น นั่นก็เพราะไม่ได้มีเฉพาะ
แหล่งช็อปปิ้งเด็ดๆทั้นนะคะ หากยังมีการผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชาไว้ด้วย โดยสามารถเห็นเกอิชา
เดินไปๆมาๆในบริเวณนี้ได้ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารท้องถิ่นเยอะยากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะการแสดงโชว์
จากเกอิโกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซึ่งสวยงามและเป็นท่ีชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

คำ่ บรกิารอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 

พกั Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae หรอืเทยีบเทา่ 



Day 4 นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ-ปา่ไผซ่ากาโนะ-โอซากา้-ตกึซูโม-่ดิวตีฟ้ร-ีสวนสนกุเลโกแ้ลนด์ (ไม่รวมตั๋ว 1,199บ./ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสีย) 
หรอืพพิิธภณัฑส์ตัวน์ำ้ไคยคูงั (ไม่รวมตั๋วผู้ใหญ่ 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) สนใจกรุณาแจ้งในวันจอง มีรถรับ-ส่ง-
ยา่นโดทงโบร ิ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

รถไฟสายโรแมนตกิ ซากาโน ่เป็นรถไฟชื่อดังของเกียวโต ที่ใครๆก็อยากจะมาน่ังให้ได้เลยทีเดียว โดยรถไฟจะว่ิงระหว่างสถานี Saga 
Torokko และ Kameoka Torokko ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความยาว 7.3 กม. ใช้เวลาประมาณ 25 นาที และเพราะรถไฟสายนี้จะวิ่งด้วย
ความเร็ว 25 กม./ชม (เร็วประมาณจักรยาน) ทำให้เราสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวทัศน์ได้ทั้ง 4 ฤดูเลย ไม่ว่าจะเป็นซากุระ
ช่วงใบไม้ผลิ, ต้นใบเขียวขจีช่วงฤดูร้อน, ใบไม้แดงช่วงใบไม้ร่วง, และหิมะขาวโพลนช่วงฤดูหนาว 

นำท่านสู่ ป่าไผซ่ากาโนะ นี้ป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเกียวโต ทั้งทัศนียภาพท่ีสวย และแปลกตาของป่าไผ่ซากาโนะ ทำให้มีนักท่องเที่ยวมา
เยี่ยมเยียนที่นี่อย่างไม่ขาดสายค่ะ เราสามารถเดินชมป่าไผ่ตามทางเดินที่ได้จัดไว้ให้เป็นระยะทาง 500 เมตร ตลอดสองข้างทางเดิน
ประกอบไปด้วยต้นไผ่สูงชะลูด และในระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงลำไผ่สีกันยามลมพัด นับเป็นเสียงธรรมชาติที่
แสนไพเราะสุดจะบรรยายไปเลยทีเดียว นับว่าที่น่ีเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนต้องมนต์เสน่ห์ของโลกฝั่งตะวันออก  



นำท่านสู่ โอซากา้ เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮันชู ในเขตจังหวัดโอซากะ เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็นนครโดยข้อบัญญัติ
รัฐบาลญี่ปุ่น 

นำท่านช้อปปิ้ง ห้างโดทง พลาซา่(ตกึซูโม)่ ตัง้อยู่ในย่านชินไซบาฉิ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซาก้า เพิ่งเปิดตัว อย่างเป็นทางการ
ไปเมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้วยรูปแบบอาคารที่ทันสมัยบวกกับที่ตั้งซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ ทำให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จน
กลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี้ไปแล้ว และเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่เน้น ร้านคา้ปลอดภาษ ีDUTY FREE โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็น
ร้านนาฬิกา, เครื่องประดับ, แว่นตา, ร้านจำหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เครื่องสำอาง, โสม, ร้าน
จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับตัวการ์ตูน และห้องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นร้านจำหน่ายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวคุณเพียงแวะมาที่สวนสนกุเลโกแ้ลนด ์ดสิคฟัเวอรี ่เซน็เตอร์ โอซาก้า คุณสามารถใช้เวลาทั้งวันกับ
ครอบครัวของคุณได้อย่างง่ายดายและจะพบว่าเวลาช่วงผ่านไปไวเหลือเกิน! สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายภายในสวนสนุก
นอกเหนือจากการเล่นตัวต่อเลโก้ เช่น การทัวร์ชมโรงงานผลิตเลโก้, ชมภาพยนตร์ 4 มิติ หรือไปสัมผัสประสบการณ์ชั้นเรียนการสร้างเล
โก้ และอื่น ๆ อีกมากมาย! สวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางไปได้สะดวกสบาย โดยเดินเพียงห้านาทีจากสถานีรถไฟใต้ดินเท่าน้ัน การ
มาเยี่ยมชมสวนสนุกแห่งนี้จึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดและคุณจะมาอย่างไม่เสียเที่ยวแน่นอน อย่าลืมจองบัตรของคุณผ่าน Klook และ
เตรียมเพลิดเพลินไปกับช่องทางพิเศษที่จะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเข้าแถวนาน ๆ (ไม่รวมตั๋ว 1,799บ./ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสีย)   



 

           Mini Land             LEGO Factory    Kingdom Quest  

 

     Merlin’s apprentice            LEGO 4D cinema    The Great LEGO Race VR   



พิพธิภณัฑส์ตัวน์้ำไคยคูงั (ไม่รวมตั๋วสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพ่ิม 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) คือ แหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่สร้างขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิกมากที่สุด ในพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย ด้านในจะมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตไว้ตามถิ่นที่อยู่ การจัด
แสดงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นท่ีที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิก และยังมีส่วนจัดแสดงธรรมชาติบนบกทั้งป่าไม้ พืชพันธุ์หายาก และ
สัตว์บกอื่นๆ รวมแล้วมีสัตว์จัดแสดงทั้งหมด 30,000 ชีวิต มากกว่า 620 สายพันธุ์ ทำให้นอกจากนักท่องเที่ยวปกติแล้ว ยังมีนักวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อมแวะเวียนมาศึกษากันเป็นประจำ 

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านโดทงโบร ิ(Dotonbori) ย่านการค้ายอดนิยมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกัน
หนาแน่นตลอดทั้งวัน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝั่ง
ของแม่น้ำโดทงโบริ และนอกจากร้านค้าต่างๆ ที่มีให้เราได้มาเดินเปิดหู เปิดตามากมายแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งถ่ายรูปสำคัญของนักท่องเที่ยว
ที่มาโอซาก้าอีกด้วย เพราะมีป้ายโฆษณา และป้ายห้างร้านต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ยิ่งพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสัน
ตลอดทั้งย่าน ช่วยเพิ่มความคึกคัก และเรื่องราวน่าสนใจให้เราได้ไปตามเก็บความทรงจำดีๆ มากมาย 

คำ่ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาชอ้ปปิง้อสิระรบัประทานนอาหาร ยา่นโดทงโบร ิ

พกั Sarasa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



Day 5 ศาลเจา้สมุโิยช-ิเอ็กซโ์ปซติี-้หมูบ่า้นอเมรกิา-ย่านชนิไซบาช ิ(หากต้องการเที่ยวยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ กรุณาแจ้งใน
วันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ป ี1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ ศาลเจา้สมุโิยชิ ศาลเจา้แห่งนี้ไม่ใช่แค่ด้านสถาปัตยกรรมที่ทำให้น่าสนใจ หากยังเป็นเพราะความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจ้า
ชินโต) ที่เช่ือว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรือที่ให้
ความนับถือเทพเจ้าองค์นี้มากๆ เห็นได้จากการที่สามารถเห็นศาลเจ้ารูปแบบน้ีได้ตามบริเวณใกล้ๆท่าเรือ 

เอก็ซ์โปซติี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอิตะ 
จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นท่ีแห่งนี้
ถูกเติมเต็มไปด้วยสถานที่เพ่ือความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานและความสุขล้นปรี่กลับบ้านไปตาม ๆ กัน  

คำ่ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาชอ้ปปิง้อสิระรบัประทานนอาหาร ยา่นเอก็ซโ์ปซติี้ 



เดินทางสู่ หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่นในคันไซ ศูนย์กลางของที่นี่คือ Sankaku Koen (สวนสามเหลี่ยม) ที่นี่เป็น
แหล่งรวมการแสดงของเหล่าวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงมีตลาดนัดมือสองเปิดที่นี่ ซึ่งทุกอาทิตย์จะมีเหล่าวัยรุ่นมา
เดินเล่นกันกว่า 2 แสนคน ตั้งแต่ช่วงปี 1970 เป็นต้นมาเริ่มมีร้านค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าเก่า กางเกงยีนส์ เครื่องวิทยุเก่าและของเบ็ดเตล็ดจาก
อเมริกา ฯลฯ จึงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ชื่อของคำว่าหมู่บ้านอเมริกันก็ได้มาจากร้านที่นำเข้าของเบ็ดเตล็ดมาจากอเมริกาซึ่งมาตั้งเมื่อสมัย 
30 ปีที่แล้วปัจจุบันที่นี่ก็เป็นแหล่งแฟชั่น ดนตรี ฯลฯ  
(หากตอ้งการเทีย่วยนูเิวอรซ์ลั สตดูิโอ กรณุาแจง้ในวนัจองจา่ยเพิม่ 2,999บาท/ทา่น, เดก็ 4-11ป ี1,999บาท/ทา่น มรีถรบั-สง่)  
*ตั๋ว Express เพิ่ม 2,399 บาท/ท่าน* 

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ  ยูนิ
เวอร์ซัล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจำนวนมากสวน
สนุกแห่งนี้แบ่งเป็นโซนต่างๆได้แก่ 

New York : การจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื ่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่นเด่นๆชื่อว่า 
Adventures of spider Man ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้เด็กๆฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ 
Hollywood : โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่นี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสียวกันอย่าง Holly 
wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที ่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที ่ได้สัมผัสแบบครบทุก
ประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก 



Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนังบ้างใช่มั้ยคะ 
รับรองว่ามาโซนนี้จุใจแน่ค่ะ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุด
จะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร 
Minion Park : ซนใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็นโซนที่เรียก
เสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านมินเนี่ยนที่
เหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สำคัญของพรีเมี่ยมน่ารักมากมาย 
Universal Wonderland : เรียกได้เลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปังมาไว้รวมกัน
ไม่ว่าจะเป็น เจ้าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเครื่องเล่นนี่เหมือน
ออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยังมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นั่งชิลกินกันเพลินๆ บอกได้เลยว่าถ้า
เด็กๆมาโซนนี้มีอยู่ยาวๆ 
Lagoon : ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้
ดูโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก 
Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจำคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะผ่านมานานแล้ว
หากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลย 
Amity Village (Jaws) : เป็นโซนที่จำลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะ
เปียกไปซักนิดแต่แค่มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว 

  



The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาเจิมให้ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อย
แฮรี่ พอทเตอร์ต้องร้องว้าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆ
เพราะมุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่งดวง ยิ่งแต่ตัวเป็นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะ
มีการเปิดไฟท่ีปราสาทด้วยนะเออเริ่ดมากๆ ที่สำคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ำๆมาใส่เพ่ือความตระการตาด้วย 

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองโอซาก้า เรียกได้ว่าเป็นย่านยอดสุดฮอตของเหล่า
นักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด
ของเมืองโอซาก้าและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที่ย่านนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายร้านช้อปปิ้งสตรีท
รวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิเป็นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้ามากมาย
ให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ 

คำ่ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาชอ้ปปิ้งอสิระรบัประทานนอาหาร ยา่นชนิไซบาชิ 

พกั Sarasa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



Day 6 ตลาดคโุรมง-ปราสาทโอซาก้า (รวมตัว๋เขา้ชมด้านใน)-ชอ้ปปิง้เอาทเ์ลต็-ทา่อากาศยานคนัไซ-ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ(บรกิาร
อาหารบนเครือ่ง) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดคโุรมง (Kuromon Ichiba Market) ตลาดอาหารยอดนิยมซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองโอซาก้า เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์
ไปด้วยอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งของสด ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ จนถูกเรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ประจำเมืองเลยทีเดียว ซึ่งจุดขาย
สำคัญของตลาดคุโรมงคืออาหารทะเลสด กับเนื้อชั้นดี ที่มีให้เลือกแทบทุกชนิด แถมร้านส่วนใหญ่ยังมีการนำวัตถุดิบต่างๆ ที่เราต้องการ
มาปรุงให้กินกันทันที ทำให้สัมผัสได้ถึงรสชาติ และความอร่อยตามแบบฉบับญ่ีปุ่นแท้ๆ จนเป็นตลาดที่มีผู้คนแวะเวียนมาฝากท้องกัน
หนาแน่นทุกวัน 

ปราสาทโอซากา้ สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางโอซาก้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ช่ืนชอบ
ปราสาทญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ 
ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่
กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น  



จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง Rinku Premium Outlets "เอาท์เล็ทใกล้สถานี" ที่รวมร้านแบรนด์เนมซึ่งเป็นที่รู้จักกว่า 210 ร้าน เดินประมาณ 6 
นาที จาก "สถานี Rinku Town Sta." มีสนามบินนานาชาติอยู่ชายฝ่ังตรงข้าม เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งในทิวทัศน์เมืองสไตล์ชาร์ลสตัน 
เมืองท่าของอเมริกา 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคนัไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก
ได้ ภายในสนามบิน 

17.25 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน การบินไทย โดยเที่ยวบิน TG 673 

22.00 น.       เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ 

 

  

หมายเหต ุ : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร ์ โรงแรม รา้นอาหารตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสายการบนิ สภาพอากาศ 
การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทัง้นีเ้ราจะคำนงึถงึลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั  

หากลกูคา้ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทำการออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟท ์
หรอื เวลาบนิ 



อัตราคา่บริการ                                                                           

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
(ราคาต่อ

ท่าน) 

29 ตุลาคม – 03 พฤศจกิายน 65 49,777.- 47,777.- 11,777.- 

11 – 16 พฤศจิกายน 65 49,777.- 47,777.- 11,777.- 

22 – 27 พฤศจิกายน 65 47,777.- 47,777.- 11,777.- 

13 – 18 ธันวาคม 65 49,777.- 47,777.- 11,777.- 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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