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ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

30 พฤศจกิำยน – 04 ธนัวำคม 2565  45,900.- บำท 
 

 
วนัทีห่น่ึง สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

21.00 พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมูชิ ัน้ระหวำ่งประเทศขำออก (ช ัน้ 4) 

พบกบัเจำ้หน้ำทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบรกิำรกอ่นเวลำเครือ่งออก 60 นำท ีและไมม่ี
ประกำศเตือนผูโ้ดยสำรขึน้เครือ่ง ดงันัน้ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้
เครือ่งกอ่นเวลำเครือ่งออกอยำ่งน้อย 45 นำท ี*** 
 

วนัทีส่อง สนำมบนิคนัไซ ( 01.15 – 08.40 ) – เกียวโต – อำรำชยิำมำ่ – ป่ำไผ ่– สะพำนโทเก็ตสเึคยีว – 
รถไฟสำยโรแมนตกิ – วดัคโิยมสิ ึ– ยำ่นกอิอน – โอซำกำ้ 

01.15 ออกเดนิทำงจำก กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 612 

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 6 ช ั่วโมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช ั่วโมง) 

08.40 ถงึ สนำมบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอำทติย์อทุยั 

 ผำ่นพธิีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภำระ 

วนั
ที ่

ก ำหนดกำรเดนิทำง เชำ้ 
เทีย่
ง 

ค ำ่ โรงแรม 

1 สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ   ✈  

2 

สนำมบนิคนัไซ ( 01.15 – 08.40 ) – เกียวโต – อำ
รำชยิำมำ่ – ป่ำไผ ่– สะพำนโทเก็ตสเึคยีว – รถไฟสำย
โรแมนตกิ – วดัคโิยมสิ ึ– 
ยำ่นกอิอน – โอซำกำ้ 

-  

OSAKA 
HINODE 
HOTEL 
NIPPONBASH
I OR SIMILAR 

 

3 

โอซำกำ้ – สวนสำธำรณะมโินะ (ใบไมเ้ปลีย่นส)ี – 
นำรำ – วดัโทไดจ ิ– ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) – 
สวนสำธำรณะปรำสำทโอซำกำ้ (ใบไมเ้ปลีย่นส)ี – 
เท็มโปซำน ฮำร์เบอร์ วลิเลจ 

  

OSAKA 
HINODE 
HOTEL 
NIPPONBASH
I OR SIMILAR 

 

4 
โอซำกำ้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบำช ิ(หรือเลือกซ้ือทวัร์
พเิศษ “สวนสนุกยนิูเวอร์แซล สตดูโิอ”) – รงิค ุพรี
เมีย่ม เอำท์เล็ท 

 - - 

IZUMISANO 
CENTER 
HOTEL OR 
SIMILAR 

5 
สนำมบนิคนัไซ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ( 
09.55 – 14.20 ) 

 

✈ 
   



 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มือง “เกียวโต” (Kyoto) เมืองหลวงแหง่ที ่2 ของญีปุ่่ นทีเ่คยรุง่โรจน์
มำกว่ำ 1,000 ปี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดบัโลกในเรื่องของวฒันธรรมทีป่ระณีตและ
ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่ำงแทจ้ริง ... เพื่อพำทำ่นเดินทำงสู ่“เขตอำรำชิยำม่ำ” น ำทำ่นผ่อน
คลำยไปกบับรรยำกำศทีเ่ป็นธรรมชำตแิละเป็นสถำนทีย่อดนิยมในกำรเยีย่มชมในช่วง
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เป็นเขตที่เต็มไปด้วยศำลเจ้ำมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกสกักำระ และ 
“เขตป่ำไผ่” (Bamboo Forest) ป่ำไผเ่กียวโตแหง่น้ีเป็นป่ำไผท่ีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น ท ัง้
สวยและโดง่ดงัทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นอีกดว้ย โดยตลอดสองขำ้งทำงนั้นจะมีตน้ไผส่เีขียว
ขจีสงูเสยีดฟ้ำ ยำวกวำ่ 10 เมตร เรียงรำยอยูเ่ป็นระยะทำงประมำณ 500 เมตร เมือ่เดนิ
ผำ่นจะรูส้กึเหมือนเดนิในอุโมงค์ต้นไผ่ ใหท้ำ่นไดด้ื่มด ่ำไปกบัเสียงตน้ไผ่ทีก่ระทบกนั 
ใหค้วำมรม่รืน่ สงบ เย็นสบำย และหำกเรำเดนิชมธรรมชำตขิองป่ำไผเ่กียวโตแหง่น้ีไป
เรื่อย ๆ จนถึงตรงกึ่งกลำงของเสน้ทำงก็จะได้พบกบัศำลเจ้ำโนโนะมยิะ (Nonomiya 
Jinja) ซึ่งเป็นศำลเจ้ำที่มีควำมโด่งดงัในเรื่องของกำรขอคู่ครองโดยผู้ที่มำเยี่ยมชม
สถำนทีแ่หง่น้ีนิยมมำไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงคลกนัมำกมำย 

จำกนั้นน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“สะพำนโทเก็ตสเึคียว” (Togetsukyo Bridge) หรือทีห่ลำย 
ๆ คนรูจ้กักนัในชื่อ Moon Crossing Bridge จำกตวัเมือง เมือ่ขำ้มสะพำนไปจะเป็น
เหมือนเกำะเล็ก ๆ ที่อยู่กลำงแม่น ้ำ ภำยในเกำะเป็นรำ้นขำยอำหำร ขำยสินค้ำ ผู้คน
นิยมมำเดนิเลน่เป็นจ ำนวนมำก สะพำนโทเก็ตสเึคียวนั้นได้ถูกสรำ้งขึน้ต ัง้แตใ่นสมยัเฮ
อนัประมำณในช่วง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 แต่ก็มีกำรบูรณะซ่อมแซมตวัสะพำนอยู่
เรื่อย ๆ จนมำถึงในปจัจุบนั เรียกได้ว่ำเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์ที่ส ำคญัของเมืองอำรำ
ชยิำมำ่ก็วำ่ได ้ท ัง้ดว้ยควำมเป็นมำอนัแสนยำวนำนรวมไปถงึควำมงดงำมของสะพำนที่
มฉีำกหลงัทีสุ่ดยอดสดุ ๆ จำกทีด่ำ้นหลงัจะเห็นภเูขำสูงใหญแ่ละสว่นดำ้นลำ่งเป็นแมน่ ้ำ
ทีท่ ัง้สองฝั่ งเต็มไปด้วยสีแดงในฤดูใบไมเ้ปลีย่นสี เป็นอีกจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสีทีง่ดงำม
มำก 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ “รถไฟสำยโรแมนติก” (Sagano Torokko / Sagano 
Romantic Train) เป็นรถไฟชื่อดงัของเกียวโตที่ใคร ๆ ก็อยำกจะมำนั่งให้ได้เลย
ทเีดียว โดยรถไฟจะวิ่งระหวำ่งสถำนี Saga Torokko และ Kameoka Torokko ซึง่
เป็นเสน้ทำงทีม่ีควำมยำว 7.3 กม. ใช้เวลำประมำณ 25 นำที และเพรำะรถไฟสำยน้ีจะ
วิง่ดว้ยควำมเร็ว 25 กม./ชม. (เร็วประมำณจกัรยำน) ท ำใหท้ำ่นสำมำรถเพลดิเพลนิไป
กบัทศันียภำพของทวิทศัน์ทีเ่ต็มไปดว้ยใบไมส้ีแดงของช่วงใบไมเ้ปลีย่นสี รถไฟสำยโร
แมนติกซำกำโน่น้ีจะวิ่งผ่ำนช่องเขำโฮซุเคียวท ำใหม้องเห็นวิวใบไมแ้ดงทีย่้อมหุบเขำ
ไดจ้ำกในรถเลย เรียกไดว้ำ่ประทบัใจกนัต ัง้แตต่น้จนจบ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 



 

หลงัอำหำรกลำงวนัน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“วดัคโิยมสิ”ึ (Kiyomizu-dera) หรือทีเ่รำรูจ้กักนั
ในชื่อ “วดัน ้ำใส” นบัเป็นวดัทีม่ีสถำปตัยกรรมโบรำณทีง่ดงำมชวนตะลงึจนยูเนสโกได้
บนัทกึใหว้ดัแหง่น้ีขึน้เป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ซึง่ทีม่ำของ
ชือ่วดัน ้ำใสก็มำจำกกำรทีว่ดัแหง่น้ีนั้นไดถู้กสรำ้งขึน้ปี ค.ศ. 780 แลว้ไดม้ีน ้ำทีเ่กดิขึน้
เองตำมธรรมชำติจำกน ้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่ำนตวัวดั จุดที่ถือว่ำ
เป็นไฮไลท์กำรทอ่งเทีย่วของทีน่ี่จะเป็นอำคำรไมข้นำดใหญท่ีแ่คก่ำรสรำ้งก็น่ำทึง่แล้ว 
เพรำะกำรสร้ำงท ั้งหมดน้ีไม่มีกำรใช้ตะปูใด ๆ ท ั้งสิ้น ถือว่ำเป็นภูมิปัญญำของคน
โบรำณที่สุดยอดเลยจริง ๆ เสำของอำคำรมีควำมสูงถึง 13 เมตรจำกพื้นดิน และโถง
อำคำรถูกสรำ้งให้ยื่นออกไปภำยนอกท ำให้บริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวที่สวยงำม มองเห็น
เมืองเกียวโตในฤดู … น ำทำ่นกรำบขอพรพระเพื่อควำมเป็นสริมิงคลในวหิำรและเชิญ
ทำ่นดื่มน ้ำศกัดิส์ิทธิท์ี่ “น ้ำ 3 สำย” ที่เชื่อกนัว่ำถ้ำดื่มแล้วจะเกิดควำมเป็นสิริมงคลใน
ดำ้น ควำมร ่ำรวย ควำมมชืี่อเสียง และมสีุขภำพดี อสิระใหท้ำ่นไดบ้นัทกึภำพควำมงำม
ของทวิทศัน์ตำมอธัยำศยั 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“ยำ่นกอิอน” (Gion) ยำ่นทอ่งเทีย่วยำมรำตรีของเมอืงเกียวโต
ทีไ่มว่่ำใครได้ลองมำเยือนซกัคร ัง้ล้วนแต่ติดใจกนัท ัง้นั้น ทีแ่หง่น้ีเป็นถนนสำยเกอชิำ
อนัเลื่องชื่อโดยที่สองข้ำงทำงจะเรียงรำยด้วยโรงน ้ำชำและรำ้นอำหำรสุดหรูมำกมำย 
นอกจำกจะมีแหลง่ช้อปป้ิงเด็ด ๆ แลว้ ยงัมีกำรผสมผสำนควำมเป็นวฒันธรรมด ัง้เดิม
ของคนญีปุ่่ นอยำ่งเกอชิำไวด้ว้ย โดยอำจจะเห็นเกอชิำเดนิไปเดนิมำในบรเิวณน้ีได ้อีก
สิง่หน่ึงทีท่ ำใหย้ำ่นกอิอนนั้นมีชื่อเสียงโดง่ดงัน่ำจะเป็นเพรำะบรรยำกำศควำมคลำสสกิ
จำกกำรทีอ่ำคำรบำ้นเรือนจะเป็นอำคำรไมแ้บบด ัง้เดมิ แตล่ะหลงัจะขนำดไมใ่หญค่วำม
กว้ำงประมำณ 5-6 เมตรเท่ำนั้น นบัเป็นย่ำนท่องเที่ยวยำมค ่ำคืนที่น่ำหลงใหลและมี
เสน่ห์เฉพำะตวัไม่เหมือนใคร อิสระให้ท่ำนได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้ำกนัตำม
อธัยำศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (2) 

ทีพ่กั : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่ำ 

หลงัอำหำรไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภำพ / “โอน
เซ็น” (Onsen) น ้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่ นให้ท่ำนได้พกัผ่อนอย่ำงเต็มอิ่ม ซึ่งชำวญี่ปุ่ นเชื่อว่ำ
น ้ำแรธ่รรมชำตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั่ง 

 
วนัทีส่ำม โอซำกำ้ – สวนสำธำรณะมโินะ (ใบไมเ้ปลีย่นส)ี – นำรำ – วดัโทไดจ ิ– ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้น

นอก) – สวนสำธำรณะปรำสำทโอซำกำ้ (ใบไมเ้ปลีย่นสี) – เท็มโปซำน ฮำร์เบอร์ วลิเลจ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 



 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสำธำรณะมิโนะ” (Minoh park) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่ำ มิ
โนะโอะ (Mino-o เป็นหุบเขำที่อยู่ในป่ำของชำนเมืองทำงทิศเหนือโอซำก้ำ คล้ำยกบั
ภเูขำทำคำโอะในโตเกียว (Mount Takao) นบัวำ่เป็นภูเขำทีม่ีชื่อเสยีงโดง่ดงัมำกของ
เมืองโอซำก้ำ เน่ืองจำกเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเลย
ทีเดียว กำรนัตีควำมดีงำมระดบัภูมิภำคของคนัไซจำกกำรเคยได้รบัรำงวลั Quasi-
national park ในปี ค.ศ. 1967 ในพธิีครบรอบ 100 ปียุคเมจ ิซึง่ชว่งเวลำทีส่ำมำรถ
ชมไดน้ั้นจะเริม่ต ัง้แตค่รึง่หลงัของเดือนพฤศจกิำยน อสิระใหท้ำ่นไดช้มใบไมเ้ปลีย่นสี
ทีส่วยงำม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “นำรำ” เพื่อกรำบนมสักำรขอพรพระพุทธรูปส ำริดที่
เ ก่ ำ แ ก่ ต ั้ ง แ ต่ ส ม ั ย ค ริ ศ ต ว ร ร ษ ที่  18 ณ 
“วดัโทไดจิ” (Todaiji) หรือที่เรียกกนัว่ำ วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนำรำ หรือ ไดบุตส ึ
(Daibutsu of Nara) วดัแห่งน้ีนั้นถูกสรำ้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 เป็นวิหำรไม้ที่ใหญ่
ทีส่ดุในโลกและมชืีอ่เสยีงโดง่ดงั โดยมเีสำขนำดใหญพ่รอ้มพื้นทีเ่ปิดโลง่มีควำมเชือ่วำ่ผู้
ทีเ่ดนิผำ่นลำนกวำ้งจะพบกบัควำมโชคดีในปีนัน้ ทีป่ระตูทำงเขำ้ไมข้นำดใหญด่ำ้นหน้ำ
นั้นจะมีรูปปั้นขนำดใหญเ่ฝ้ำประตูอยู่ท ัง้สองข้ำง เรำจะพำทำ่นเดินทำงสู่ “สวนนำรำ” 
สวนสำธำรณะทีเ่ป็นทีนิ่ยมและรูจ้กักนัดีในชือ่ว่ำ “สวนกวำง” เพรำะภำยในสวนมีกวำง
อำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกกวำ่ 1,000 ตวั เดนิอยูท่ ั่วไป และในสวนยงัมสีิง่ทีเ่ป็นอนุสรณ์
ในประวตัิศำสตร์ของเมืองนำรำที่น่ำชมอีกมำกมำย ใหท้่ำนได้สมัผสับรรยำกำศและ
เก็บภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำทำ่นเดนิทำงสู ่“ปรำสำทโอซำกำ้” (Osaka Castle) (พำชมดำ้น
นอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มำร์คส ำคญัของเมืองโอซำก้ำ ถูกสรำ้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของ
ศตวรรษที ่16 เพือ่เป็นทีพ่ ำนกัของโทโยโทมิ ฮเิดโยชิ ผูร้วมญีปุ่่ นใหเ้ป็นหน่ึงเดียวใน
สมยันั้น ใช้เวลำต ัง้แต่เริ่มก่อสรำ้งจนถงึเสร็จสมบูรณ์ยำวนำนกวำ่ 16 ปี เป็นปรำสำท
ขนำดใหญท่ีก่ลำยเป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของญีปุ่่ น แตท่วำ่ปรำสำทโอซำกำ้ทีก่อ่สรำ้งขึน้
ในยุคสมยันั้นถูกเผำท ำลำยไปพรอ้มกบักำรล่มสลำยของตระกูลโทโยโทมิ ก ำแพงหิน
และยำกุระ จงึไดร้บักำรฟ้ืนฟูขึ้นใหมใ่นสมยัเอโดะ สว่นตวัปรำสำทก็ถูกสรำ้งขึน้ใหม่
หลงัจำกนั้น โดยหอคอยปรำสำทจะมีอยู่ดว้ยกนัท ัง้หมด 8 ช ัน้ ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบ
ดว้ยก ำแพงหนิคอนกรีต คูน ้ำ และสวนนิชิโนมำรุซึง่ต ัง้อยูท่ำงป้อมตะวนัตก มองแลว้ดู
ตดักบัควำมเป็นเมืองทนัสมยัทีอ่ยูร่ำยลอ้มจำกตกึอำคำรทนัสมยัท ำใหค้วำมรูส้กึเหมอืน



เป็นปรำสำทโบรำณที่หลุดเข้ำมำในยุคปจัจุบนั อิสระใหท้่ำนได้เก็บภำพควำมงดงำม
ของปรำสำทโอซำกำ้ตำมอธัยำศยั 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนสำธำรณะปรำสำทโอซำก้ำ” (Osakajo-koen) เป็น
สวนขนำดใหญม่พีื้นทีท่ ัง้หมด 105.6 เฮกเตอร์ ต ัง้อยูใ่จกลำงเมอืงโอซำกำ้ ภำยในสวน
นอกจำกจะมีสิง่กอ่สรำ้งทำงประวตัศิำสตร์อยำ่งหอคอยปรำสำทโอซำกำ้ แลว้ ยงัมีสวน 
Nishinomaru-teien ที่ ให้ท่ ำนได้ เพ ลิด เพลิน ไปก ับดอกไม้ในแต่ละฤดู กำล 
สวนสำธำรณะปรำสำทโอซำก้ำแห่งน้ีเปิดให้บุคคลท ั่วไปเข้ำชมในปี ค.ศ. 1931 
ปจัจุบนัมีต้นซำกุระ 600 ต้น ต้นทอ้ 12 สำยพนัธุ์รวมท ัง้สิน้ 200 ต้น และต้นบว๊ยอีก 
1,270 ตน้ ในฤดูใบไมร้ว่งบรเิวณน้ีจะเต็มไปดว้ยใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่สีสีนัหลำกหลำยท ัง้
แดง เหลือง สม้ เป็นฤดูทีน่่ำมำเทีย่วชมมำกทเีดียว 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ “เท็มโปซำน ฮำร์เบอร์ วิลเลจ” (Tempozan Harbor 
Village) จุดพกัผ่อนครอบคลุมของชำยฝั่ งโอซำก้ำ ทีม่ีพิพิธภณัฑ์สตัว์น ้ำ Kaiyukan 
พิพิธภณัฑ์สตัว์น ้ำระดบัใหญ่ที่สุดของโลกเป็นศูนย์กลำง ห่ำงจำกสถำนีโอซำก้ำ
ประมำณ 20 นำที  ไม่ว่ำจะเป็นตลำด Tempozan Market Place ที่ให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินไปกบักูร์เมต์, ช็อปป้ิง, เครื่องเล่น หรือจะล่องเรือชมทิวทศัน์ Osaka 
Cruise, เรือส ำรำญชมอำ่วโอซำกำ้ Santa Maria และอืน่ ๆ ทีแ่หง่น้ีรวบรวมสถำนที่
ทอ่งเทีย่วต่ำง ๆ เอำไวม้ำกมำย เป็นจุดทีพ่ลำดไมไ่ด้ส ำหรบัผู้มำโอซำก้ำเป็นคร ัง้แรก 
นอกจำกน้ียงัมกีำรจดัอเีวน้ท์ตำ่ง ๆ ตลอดท ัง้ปีดว้ย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (5) 

ทีพ่กั : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเทำ่ 
หลงัอำหำรไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภำพ / “โอน
เซ็น” (Onsen) น ้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่ นให้ท่ำนได้พกัผ่อนอย่ำงเต็มอิ่ม ซึ่งชำวญี่ปุ่ นเชื่อว่ำ
น ้ำแรธ่รรมชำตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั่ง 

 
วนัทีส่ี ่ โอซำกำ้ – ช้อปป้ิงชนิไซบำช ิ(หรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ”) – รงิคุ 

พรีเมีย่ม เอำท์เล็ท 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

 

พำทำ่นเดนิทำงสู ่“ชินไซบำชิ” (Shinsaibashi) ยำ่นช้อปป้ิงขนำดมหมึำระยะทำงกวำ่ 
600 เมตรท ั่วย่ำนดำวน์ทำวน์ของเมือง ประวตัิศำสตร์ของชินไซบำชิในฐำนะแหล่งช้
อปป้ิงนัน้มมีำยำวนำนเกือบสีศ่ตวรรษ พื้นทีแ่หง่น้ีดงึดูดคนทอ้งถิน่และนกัทอ่งเทีย่วให้
เข้ำสูร่ำ้นค้ำที่คึกคกัมำยำวนำน และขึ้นชื่อว่ำเป็นหน่ึงในจุดหมำยที่น ำกระแสแฟชั่น
มำกทีส่ดุแหง่หน่ึงของโอซำกำ้ โดยทำ่นจะไดพ้บกบัรำ้นคำ้ทีม่ชืี่อเสียง รำ้นขำยยำ รำ้น
เครื่องส ำอำง รำ้นขำยเสื้อผำ้ รำ้นอำหำร รำ้นเครื่องใช้ไฟฟ้ำ รำ้นเครือ่งคอมพิวเตอร์ 
รำ้นเครื่องส ำอำง รำ้นขำยขนม รำ้นขำยเสื้อผ้ำ รองเทำ้ เครื่องประดบั  รำ้น 100 เยน 
ฯลฯ เชิญท่ำนสนุกสนำนกบักำรเลือกชมและซื้อสินค้ำต่ำง ๆ มำกมำย และสมัผสั
บรรยำกำศคกึคกัของจุดหมำยปลำยทำงทีส่ ำคญัแหง่น้ี 



 

 
*** ส ำหรบัทำ่นใดทีไ่มต่อ้งกำรชอ้ปป้ิง … อยำกจะไป “สวนสนุกยนิูเวอร์แซล สตดูโิอ” 

สำมำรถซื้อทวัร์เสรมิไดเ้พียงทำ่นละ 3,000 บำท *** (ไมม่รีถบรกิำรรบัสง่) 

 

 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (Universal Studios) เป็นสวนสนุกแห่ง
แรกในเอเชียของยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอที่เปิดตวัอย่ำงยิ่งใหญ่อลงักำรในปี 2001 แต่ไม่
ธรรมดำด้วยควำมใหญ่โต เพรำะโซนต่ำง ๆ น่ำดึงดูดใจเป็นอย่ำงมำก ภำยในมีท ั้ง
เครื่องเล่นมนั ๆ มีกำรจ ำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉำกของภำพยนตร์ดงัหลำย ๆ 
เรือ่งอยำ่ง Spider Man ทีจ่ะมเีครือ่งเลน่เดน่ ๆ ชือ่วำ่ Adventures of Spider Man 
ยงัมีโรงภำพยนตร์ 3 มติิเหมือนได้หลุดเข้ำมำในหนงั โซน Hollywood โซนน้ีถือว่ำ
ครบเครื่องเรือ่งฮอลลีวูดมำก ๆ เครื่องเล่นโดน ๆ ก็มีใหไ้ด้หวำดเสียวกนัอย่ำง Holly 
wood Dream the Ride หรือทำ่นใดอยำกจะสมัผสัประสบกำรณ์ดูภำพยนตร์ทีน่ี่ก็มี
โรงภำพยนตร์แบบ 4 มติ ิทีไ่ดส้มัผสัแบบครบทกุประสำทสมัผสัทีเ่ต็มรูปแบบมำตรฐำน
ระดบัโลก โซน Jurassic Park ใครทีเ่คยดู Jurassic Park คงอดไมไ่ดท้ีอ่ยำกจะเขำ้
มำโลกทีม่ีไดโนเสำร์หลำกหลำยสำยพนัธุ์ รบัรองวำ่มำโซนน้ีจุใจแน่ เพรำะขนทพัเหลำ่
ไดโนเสำร์มำเต็มท ั้งกินพืชกินเน้ือ แถมย ังสำมำรถตื่นเต้นไปกบักำรล่องเรือหนี
ไดโนเสำร์ที่สุดจะหวำดเสียวด้วยกำรดิ่งจำกควำมสูง 25 เมตรโซน Minion Park 
นบัเป็นโซนทีเ่รียกเสียงกรี๊ดกร๊ำดท ัง้กบัเด็กและผู้ใหญ่อย่ำงมำก ด้วยควำมน่ำรกัของ
เจ้ำมินเน่ียนสีเหลืองตวัป่วน โซน Universal Wonderland โซนสุดโปรดของเหล่ำ
เด็กน้อย ได้รวมเอำคำร์เรกเตอร์กำร์ตูนไว้มำกมำย  Hello kitty  , Snoopy ถ้ำเดิน
แลว้เหน่ือยก็ยงัมีรำ้นอำหำร รำ้นของกนิเลน่ใหไ้ดน้ ั่งชิลกนิกนัเพลนิ ๆ โซน Lagoon 
ถำ้ชว่งเด็ก ๆ เคยดูกำร์ตูนหรอืนิทำนปีเตอร์แพนมำโซนน้ีไมผ่ดิหวงัแน่นอน แถมยงัจะ
ได้ดูโชว์อนัน่ำตื่นตำตื่นใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อน โซน Water World แม้จะ
ผำ่นมำนำนแลว้หำกก็ยงัเป็นหนงัในดวงใจของหลำย ๆ คนอยูจ่นถงึปจัจุบนั ซึง่โซนน้ีมี
โชว์ดุ เด็ด เผ็ด มนั ทีส่นุกไมแ่พใ้นหนงัเลยทีเดียว โซน Amity Village (Jaws) เป็น
โซนทีจ่องลองทอ้งทะเลตำมเรือ่ง Jaws ใหผู้เ้ลน่ไดล้อ่งเรือผำ่นฉลำมตวัยกัษ์ทีโ่ผลม่ำที
ใจหำย โซน The wizarding World Harry Potter โซนยอดนิยมแตล่ะจุดน่ีจองลอง
เอำมำจำกหนงัไดส้มจริง มีกำรเอำเทคโนโลยีล ำ้ ๆ มำใสเ่พือ่ควำมตระกำรตำดว้ย มุม
ถ่ำยรูปอย่ำงเจ๋ง เอำแค่ปรำสำทฮอกวอตส์ (Hogworts castle) น่ีก็ขโมยใจไปแล้ว
ขำดไมไ่ดเ้ลยก็คอืกำรแวะซื้อของทีร่ะลกึทีข่องเยอะย ั่วน ้ำลำยมำกมำย 

 



จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่ไปยงั “รงิค ุพรีเมีย่ม เอำท์เล็ท” (Rinku Premium Outlet) 
แหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ นใกลก้บัสนำมบนิคนัไซ ทีแ่หง่น้ีไดถู้กออกแบบมำโดย
ได้แรงบนัดำลใจมำจำกบรรยำกำศทำ่เรือตอนใต้ของอเมริกำ จ ำลองเป็นเสมือนเมือง
ทำ่แหง่กำรช็อปป้ิงทีย่ิง่ใหญ ่ภำยใตก้ำรแตกแตง่ทีดู่หรูหรำมสีไตล์และรวบรวมแบรนด์
ดงัรำ้นคำ้ไว้มำกถึง 210 รำ้น ให้ทำ่นได้เพลิดเพลินไปกบักำรเลือกซื้อสนิคำ้แบรนด์
เนมชื่อดงัหลำกหลำยและสนิคำ้ดีรำคำพิเศษ อำท ิเครื่องส ำอำง เครือ่งประดบั เสื้อผ้ำ 
กระเป๋ำ รองเทำ้อุปกรณ์กีฬำ เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคำ้แบรนด์ญีปุ่่ น
โกอินเตอร์มำกมำยกบัคอลเลคชั่นเสื้อผ้ำล่ำสุด อำทิ MK Michel Klein, Morgan, 
Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มท ัง้เลือกซื้อกระเป๋ำไฮไซ 
Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯ ล ฯ  ห รื อ จ ะ เลื อ ก ดู
เครื่องประดบัและนำฬิกำหรูอย่ำง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, 
Longines ฯ ลฯ  ร วม ไปถึ งรอ ง เท้ ำแฟ ชั่ น  Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสนิคำ้ส ำหรบัคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินค้ำอื่น ๆ อีกมำกมำยให้ท่ำนได้เลือกช้อปป้ิงกนั
ตำมอธัยำศยั 

*** เพือ่ใหท้ำ่นใชเ้วลำไดอ้ยำ่งคุม้คำ่ อำหำรมื้อกลำงวนัและมื้อเย็น อสิระตำมอธัยำศยั 
... ใหท้ำ่นไดเ้ลือกชิมรำ้นอรอ่ยจำกรำ้นคำ้ตำ่ง ๆ *** 

ทีพ่กั : IZUMISANO CENTER HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิคนัไซ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ( 09.55 – 14.20 ) 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 
(กรุณำตรวจสอบสมัภำระใหเ้รียบรอ้ยเพือ่เตรียมเดนิทำงไปสนำมบนิ) 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“สนำมบนิคนัไซ” 

09.55 เดนิทำงจำก สนำมบนิคนัไซ โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 
613 

14.20  ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจมริูล้ืม 

หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 
กำรเมอืง, สำยกำรบนิเป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

   อตัรำคำ่บรกิำร 

ผูใ้หญ ่                                                      
ทำ่นละ 

45,900.- บำท 

*** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ฉพำะลูกคำ้ทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ทอ่งเทีย่วหรือส ำรวจเสน้ทำง
เทำ่นัน้ หำกทำ่นถูกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญีปุ่่ นปฏเิสธกำร
เขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยูน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะคืนคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ ท ัง้สิน้แกท่ำ่น *** 

*** หนงัสือเดนิทำงตอ้งเหลืออำยกุำรใชง้ำนไดไ้มน้่อยกวำ่ 6 เดอืน 
*** 



เด็กทำรกอำยุไมเ่กนิ 2 ปี (Infant)                      
ทำ่นละ 

  9,000.- บำท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                
ทำ่นละ 

  6,000.- บำท 

***ไมม่ีรำคำเด็ก*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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