
  



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานคันไซ ญ่ีปุ่น (บริการอาหารบนเคร่ือง)   

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

23.59 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคนัไซ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 622 

  

วนัท่ี  โปรแกรมทวัร์  อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคนัไซ ญ่ีปุ่ น (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานคนัไซ นครโอซากา้ - เมืองอิเสะ - ศาลเจา้อิเสะ - ถนนโบราณฮา
ไรมาจิ- ศาลเจา้ฟุตามิโอคิทามะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa  

   

Ise City Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – สวนกวางนารา วดัโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเทพเจา้ฟูชิมิอิ

นาริ - ยา่นกิออน เกอิชา 
   

Daiwa Roynet Hotel Kyoto 
Ekimae หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
4. นัง่รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผซ่ากาโนะ - โอซากา้ - ตึกซูโม่ - ดิวต้ีฟรี – สวน

สนุกเลโกแ้ลนด ์หรือพิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้าไคยคูงั - ยา่นโดทงโบริ 
  

แนะน า Sarasa Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
5. ศาลเจา้สุมิโยชิ - เอก็ซ์โปซิต้ี - หมู่บา้นอเมริกา - ยา่นชินไซบาชิ (หากตอ้งการ

เท่ียวยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999
บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

 แนะน า แนะน า Sarasa Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

6. ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซากา้ (รวมตัว๋เขา้ชมดา้นใน) – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต็ - ท่า
อากาศยานคนัไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

  

  

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

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง เร่ิม 300 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - เมืองอเิสะ - ศาลเจ้าอเิสะ – ถนนโบราณฮาไรมาจิ - ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ -  

 หินแต่งงาน Meoto Iwa 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคนัไซ นครโอซากา้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

เดินทางสู่ เมืองอิเสะ เป็นเมืองหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัมิเอะของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่หท่ี์น่าคน้หา มีช่ือเสียงเก่ียวกบั
ความศกัด์ิสิทธ์ิของศาลเจา้ท่ีมีมนตข์ลงัอยูห่ลายแห่ง ชม ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจา้อิเสะเป็นศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากส าหรับชาวญ่ีปุ่ น เป็นศาล
เจา้ท่ีชาวญ่ีปุ่ นถึงกบัเอ่ยว่า “ตอ้งมาสักการะให้ไดสั้กคร้ังในชีวิต” เพราะท่ีน่ีถือเป็นศาลเจา้แห่งแรกของญ่ีปุ่ น ทั้งยงัมีขนาดใหญท่ี่สุดในประเทศ
อีกดว้ย 

ถนนโบราณฮาไรมาจิ ถือเป็นถนนเส้นส าคญัของเมืองอเิสะชิมะในจงัหวดัมิเอะ โดยเป็นเส้นทางเก่าท่ีไปยงั ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เรียงราย

ไปดว้ยอาคารสไตลญ่ี์ปุ่ นดั้งเดิม มีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร และท่ีอยูอ่าศยั เรียกไดว่้าเตม็ไปดว้ยร้านอาหารทอ้งถ่ินขึ้นช่ือท่ีแต่ละอยา่งน่ากินทั้งนั้น  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ ศาลเจา้ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดา้นการผกูดวงความรัก ชีวิตคู่ราบร่ืน การเดินทางปลอดภยั และอื่นๆ หินแต่งงานเมโอโตะอิวะ เป็น

หินสองกอ้นเรียงกนั มีหินผูช้ายสูง 9 เมตร "โออิวะ" กบัหินผูห้ญิงสูง 4 เมตร "เมอิวะ" หินทั้งสองผกูโยงกนัแน่นดว้ยเชือกโอชิเมนาวะจึงเป็น

สัญลกัษณ์แห่งความรักของสามีภรรยาและคู่รัก ทั้งยงัมีช่ือเสียงในฐานะสัญลกัษณ์แห่งการผกูดวงความรักอีกดว้ย  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Ise City Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 3 เกาะไข่มุกมิกโิมโตะ – สวนกวางนารา วัดโทไดจิ - เกยีวโต - ศาลเทพเจ้าฟูชิมิอนิาริ - ย่านกอิอน เกอชิา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ตั้งอยูใ่นอิเซะชิมะอยูท่างตอนใตข้องจงัหวดัมิเอะ เป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากๆ ดา้นไข่มุกระดบัเกรดพรีเม่ียม

จนถือไดว่้าไข่มุกของท่ีน่ีเป็นราชาของไข่มุกทั้งมวลเลยก็ว่าได ้อีกส่วนหน่ึงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเกาะแห่งน้ีนัน่ก็คือ อามะ (Ama) หรือหญิงสาว

นกัด าน ้าซ่ึงท่ีท าหนา้ท่ีด าลงไปใตท้ะเลเพื่อท่ีจะเกบ็หอยมุก  

สวนกวางนารา บอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดงัมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็นท่ีอยูข่องกวางจ านวนมาก เมืองนารานั้นมี

กวางเกือบ 1200 ตวั ซ่ึงท าให้กลายเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองนารา วัดโทไดจิ มีช่ือเรียกหลายช่ือท่ีคนทัว่ไปมกัจะเรียกขานกนัทั้ง วดัหลวงพ่อ

โตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ ไม่ไดเ้ป็นแค่วดัดงัของจงัหวดันาราเท่านั้น บอกไดเ้ลยว่าวดัน้ีนั้นช่ือเสียงความโด่งดงัน่ีระดบัประเทศญ่ีปุ่ น 

นบัเป็นหน่ึงในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ น ความเช่ือเร่ืองการลอดเสาในวดัโทไดจิ ท่ีเสาตน้

หน่ึงภายในอาคารหลกัของวดัโทไดจิ้ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงงพ่อโต (ไดบุทสึ) จะมีเสาขนาดใหญ่ตน้หน่ึงท่ีถูกเจาะรูตรงกลาง

เสา โดยมีความเช่ือกนัว่าใครท่ีสามารถรอดรูน้ีได ้จะมีโอกาสไดต้รัสรู้ในภพหนา้ 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านมุ่งหนา้เดินทางเขา้ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านไปยงั ศาลเทพเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือท่ีบางคนเรียกกนัว่าศาลเจา้เสาแดง ศาลเจา้สุนขัจิ้งจอก 

เป็นศาลเจา้ศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้กบัเทพเจา้ Inari เทพเจา้แห่งการเพาะปลูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเกียวโต 

บริเวณเขาอินาริ ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในท่ีเที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณ์ของศาลเจา้ท่ีมีเสาโทริอสีิแดงนบัพนัตน้ มากท่ีสุดกว่าศาลเจา้อ่ืนๆ ใน

เกียวโต และยงัเดินทางสะดวกดว้ยการนัง่รถไฟมาลงท่ีสถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกบัศาลเจา้เลย รูปป้ันสุนขัจิง้จอก ท่ีหนา้ศาลเจา้ มีความ

เช่ือว่าเป็นผูส่้งสารของเทพเจา้ 

ย่านกิออน ยา่นท่องเท่ียวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโตท่ีไม่ว่าใครไดล้องมาเยือนซกัคร้ังลว้นแต่ติดใจกนัทั้งนั้น นัน่ก็เพราะไม่ไดมี้เฉพาะ

แหล่งช็อปป้ิงเดด็ๆทั้นนะคะ หากยงัมีการผสมผสานความเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของคนญ่ีปุ่ นอยา่งเกอิชาไวด้ว้ย โดยสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆ

มาๆในบริเวณน้ีได ้ถนนเส้นหลกัจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ ร้านด่ืมชาและร้านอาหารทอ้งถ่ินเยอะยากมาย ซ่ึงแต่ละร้านก็จะการแสดงโชวจ์ากเกอิ

โกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซ่ึงสวยงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยวเป็นอยา่งมาก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae หรือเทียบเท่า 



Day 4 นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ซากาโนะ - โอซาก้า - ตึกซูโม่ - ดิวตีฟ้รี – สวนสนุกเลโก้แลนด์ (ไม่รวมตัว๋ 1,199บ./

ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสีย) หรือพิพธิภัณฑ์สัตว์น ้าไคยูคัง (ไม่รวมตัว๋ผูใ้หญ่ 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) สนใจ

กรุณาแจง้ในวนัจอง มีรถรับ-ส่ง - ย่านโดทงโบริ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

รถไฟสายโรแมนตกิ ซากาโน่ เป็นรถไฟช่ือดงัของเกียวโต ท่ีใครๆก็อยากจะมานัง่ให้ไดเ้ลยทีเดียว โดยรถไฟจะว่ิงระหว่างสถานี Saga 

Torokko และ Kameoka Torokko ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีมีความยาว 7.3 กม. ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที และเพราะรถไฟสายน้ีจะว่ิงดว้ยความเร็ว 25 

กม./ชม (เร็วประมาณจกัรยาน) ท าให้เราสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพของทิวทศัน์ไดท้ั้ง 4 ฤดูเลย ไม่ว่าจะเป็นซากุระช่วงใบไมผ้ลิ, ตน้ใบ

เขียวขจีช่วงฤดูร้อน, ใบไมแ้ดงช่วงใบไมร่้วง, และหิมะขาวโพลนช่วงฤดูหนาว 

น าท่านสู่ ป่าไผ่ซากาโนะ น้ีป่าไผท่ี่ใหญ่ท่ีสุดในเมืองเกียวโต ทั้งทศันียภาพท่ีสวย และแปลกตาของป่าไผซ่ากาโนะ ท าให้มีนกัท่องเท่ียวมาเย่ียม

เยียนท่ีน่ีอยา่งไม่ขาดสายค่ะ เราสามารถเดินชมป่าไผต่ามทางเดินท่ีไดจ้ดัไวใ้ห้เป็นระยะทาง 500 เมตร ตลอดสองขา้งทางเดินประกอบไปดว้ย

ตน้ไผสู่งชะลูด และในระหว่างทางนกัท่องเท่ียวจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัเสียงล าไผสี่กนัยามลมพดั นบัเป็นเสียงธรรมชาติท่ีแสนไพเราะสุดจะ

บรรยายไปเลยทีเดียว นบัว่าท่ีน่ีเป็นอีกแห่งหน่ึงท่ีท าให้ชาวต่างชาติหลายคนตอ้งมนตเ์สน่หข์องโลกฝ่ังตะวนัออก  



น าท่านสู่ โอซาก้า เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเ่ป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น และยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในสามนครเคฮนัชิง ตั้งอยูใ่นภาคคนัไซบนเกาะฮนัชู ในเขตจงัหวดัโอซากะ เป็นหน่ึงในไม่ก่ีเมืองท่ีมีสถานะเป็นนครโดยขอ้บญัญติั

รัฐบาลญ่ีปุ่ น 

น าท่านชอ้ปป้ิง ห้างโดทง พลาซ่า(ตึกซูโม่) ตั้งอยูใ่นยา่นชินไซบาฉิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา้ เพ่ิงเปิดตวั อยา่งเป็นทางการไป

เม่ือเดือนเมษายน 2017 น่ีเอง ดว้ยรูปแบบอาคารท่ีทนัสมยับวกกบัท่ีตั้งซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนใหญ่ ท าใหมี้ความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจุดนดั

พบแห่งใหม่ของยา่นน้ีไปแลว้ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เนน้ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE โดยบริเวณชั้น 1 จะเป็นร้านนาฬิกา, 

เคร่ืองประดบั, แว่นตา, ร้านจ าหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั้น 2 จะเป็นร้านเช่ากิโมโน, เคร่ืองส าอาง, โสม, ร้านจ าหน่ายสินคา้เก่ียวกบัตวั

การ์ตูน และห้องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชั้น 3 จะเป็นร้านจ าหน่ายยา และสินคา้เบด็เตลด็ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ปลดปล่อยความเป็นเด็กในตวัคณุเพียงแวะมาท่ีสวนสนุกเลโก้แลนด์ ดิสคัฟเวอร่ี เซ็นเตอร์ โอซากา้ คุณสามารถใชเ้วลาทั้งวนักบัครอบครัวของ

คุณไดอ้ยา่งง่ายดายและจะพบว่าเวลาช่วงผา่นไปไวเหลือเกิน! สนุกสนานกบักิจกรรมมากมายภายในสวนสนุกนอกเหนือจากการเล่นตวัต่อเลโก ้

เช่น การทวัร์ชมโรงงานผลิตเลโก,้ ชมภาพยนตร์ 4 มิติ หรือไปสัมผสัประสบการณ์ชั้นเรียนการสร้างเลโก ้และอ่ืน ๆ อีกมากมาย! สวนสนุกแห่ง

น้ีตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเดินทางไปไดส้ะดวกสบาย โดยเดินเพียงห้านาทีจากสถานีรถไฟใตดิ้นเท่านั้น การมาเย่ียมชมสวนสนุกแห่งน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีคุณ

ไม่ควรพลาดและคุณจะมาอยา่งไม่เสียเท่ียวแน่นอน อยา่ลืมจองบตัรของคุณผา่น Klook และเตรียมเพลิดเพลินไปกบัช่องทางพิเศษท่ีจะท าให้

คุณไม่ตอ้งเสียเวลาไปกบัการเขา้แถวนาน ๆ (ไม่รวมตัว๋ 1,799บ./ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสีย)   



 

 Mini Land    LEGO Factory     Kingdom Quest  

 

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



พพิธิภัณฑ์สัตว์น ้าไคยูคัง (ไม่รวมตัว๋สนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) คือ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของ

มหาสมุทรแปซิฟิก ท่ีสร้างขึ้นมาให้คลา้ยกบัสภาพแวดลอ้มโดยธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิกมากท่ีสุด ในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่จนถูกยกให้เป็น

หน่ึงในพิพิธภณัฑสั์ตวน์ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของทวีปเอเชีย ดา้นในจะมีการจดัแสดงส่ิงมีชีวิตไวต้ามถ่ินท่ีอยู ่การจดัแสดงส่ิงแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติของพ้ืนท่ีท่ีอยูร่อบมหาสมุทรแปซิฟิก และยงัมีส่วนจดัแสดงธรรมชาติบนบกทั้งป่าไม ้พืชพนัธ์ุหายาก และสัตวบ์กอ่ืนๆ รวมแลว้มี

สัตวจ์ดัแสดงทั้งหมด 30,000 ชีวิต มากกว่า 620 สายพนัธ์ุ ท าให้นอกจากนกัท่องเท่ียวปกติแลว้ ยงัมีนกัวิชาการดา้นส่ิงแวดลอ้มแวะเวียนมา

ศึกษากนัเป็นประจ า 

น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ยา่นการคา้ยอดนิยมท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอซากา้ ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาเย่ียมชมกนัหนาแน่น

ตลอดทั้งวนั เพราะมีแหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านคา้ พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ ซ่ึงกินความยาวตลอดฝ่ังของแม่น ้าโดทง

โบริ และนอกจากร้านคา้ต่างๆ ท่ีมีให้เราไดม้าเดินเปิดหู เปิดตามากมายแลว้ ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งถ่ายรูปส าคญัของนกัท่องเท่ียวท่ีมาโอซากา้อีกดว้ย 

เพราะมีป้ายโฆษณา และป้ายห้างร้านต่างๆ ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง ย่ิงพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสันตลอดทั้งยา่น ช่วยเพ่ิมความ

คึกคกั และเร่ืองราวน่าสนใจให้เราไดไ้ปตามเก็บความทรงจ าดีๆ มากมาย 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ 

พกั Sarasa Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 5 ศาลเจ้าสุมิโยชิ - เอ็กซ์โปซิตี ้- หมู่บ้านอเมริกา - ย่านชินไซบาชิ (หากตอ้งการเท่ียวยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุณาแจง้ใน

วนัจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ศาลเจา้แห่งน้ีไม่ใช่แค่ดา้นสถาปัตยกรรมท่ีท าให้น่าสนใจ หากยงัเป็นเพราะความศกัดิสิทธ์ิของเทพคามิ (เทพเจา้

ชินโต) ท่ีเช่ือว่าเม่ือสักการะแลว้จะเดินทางปลอดภยั แคลว้คลอดจากอนัตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรือท่ีให้

ความนบัถือเทพเจา้องคน้ี์มากๆ เห็นไดจ้ากการท่ีสามารถเห็นศาลเจา้รูปแบบน้ีไดต้ามบริเวณใกล้ๆ ท่าเรือ 

เอ็กซ์โปซิตี ้เป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเ์อก็ซ์โปประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีจดัขึ้นเม่ือปี 1970 ตั้งอยูใ่นเมืองซุอิตะ 

จงัหวดัโอซากา้ มีเน้ือท่ีทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่า้นหนา้สถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพ้ืนท่ีแห่งน้ีถูกเติมเตม็

ไปดว้ยสถานท่ีเพื่อความบนัเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ซ่ึงจะท าให้นกัท่องเท่ียว

ไดรั้บความสนุกสนานและความสุขลน้ปร่ีกลบับา้นไปตาม ๆ กนั  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านเอ็กซ์โปซิตี ้



เดินทางสู่ หมู่บ้านอเมริกัน เป็นศูนยก์ลางแห่งวฒันธรรมวยัรุ่นในคนัไซ ศูนยก์ลางของท่ีน่ีคือ Sankaku Koen (สวนสามเหล่ียม) ท่ีน่ีเป็นแหล่ง
รวมการแสดงของเหล่าวยัรุ่นท่ีใฝ่ฝันท่ีจะเป็นนกัแสดงและนกัดนตรี รวมถึงมีตลาดนดัมือสองเปิดท่ีน่ี ซ่ึงทุกอาทิตยจ์ะมีเหล่าวยัรุ่นมาเดินเล่น
กนักว่า 2 แสนคน ตั้งแต่ช่วงปี 1970 เป็นตน้มาเร่ิมมีร้านคา้ท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้เก่า กางเกงยีนส์ เคร่ืองวิทยเุก่าและของเบด็เตลด็จากอเมริกา ฯลฯ จึง
เป็นท่ีรู้จกักนัมากขึ้น ช่ือของค าว่าหมู่บา้นอเมริกนัก็ไดม้าจากร้านท่ีน าเขา้ของเบด็เตลด็มาจากอเมริกาซ่ึงมาตั้งเม่ือสมยั 30 ปีท่ีแลว้ปัจจุบนัท่ีน่ีก็
เป็นแหล่งแฟชัน่ ดนตรี ฯลฯ  

จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมืองโอซากา้ เรียกไดว่้าเป็นยา่นยอดสุดฮอตของเหล่า

นกัท่องเท่ียวเลยก็ว่าได ้บอกเลยว่าถา้มาโอซากา้แลว้ไม่มาเท่ียวยา่นน้ีถือว่ามาไม่ถึง เน่ืองจากเป็นยา่นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง

โอซากา้และภูมิภาคคนัไซ แถมยงัมีแลนดม์าร์กของเมืองอยา่งเจา้ป้ายกลูลิโกะอยูท่ี่ยา่นน้ีอีกดว้ย โดยจะมีหลายร้านชอ้ปป้ิงสตรีทรวมตวักนัอยู่

ระหว่างสถานีรถไฟนมับะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิเป็นศูนยร์วมแหล่งบนัเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินคา้มากมายให้ไดเ้ลือกชอ้ป

กนัอยา่งจุใจ 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินไซบาชิ 

พกั Sarasa Hotel หรือเทียบเท่า 



(หากตอ้งการเที่ยวยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

ยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอส์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั นบัเป็นสวนสนุกแห่งแรกใน

เอเชียของ  ยนิูเวอร์ซลั สตูดิโอส์ท่ีเปิดตวัอยา่งย่ิงใหญ่อลงัการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอยา่งๆน่าดึงดูดใจคนจ านวน

มากสวนสนุกแห่งน้ีแบ่งเป็นโซนต่างๆไดแ้ก่ 



Super Nintendo World     The Wizarding World Harry Potter 

The Amazing Adventure of Spiderman   Minion Park 

Water World      Jurassic Park 

Hollywood       Detective Conan  



หากต้องการซ้ือตั๋ว Express Pass กรุณาแจ้งในวันจองเร่ิม 1,999 บ./ท่าน 

Package 1 Despicable Me Minion 
Mayhem 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Despicable Me Minion Mayhem 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 2 The Flying Dinosaur - Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- The Flying Dinosaur 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 3 Fun Ride - Yoshi's Adventure 
- Despicable Me Minion Mayhem 
- JAWS™ 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ 

Package 4 Variety Choice - Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 5 The Flying Dinosaur & 
Jurassic Park 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- The Flying Dinosaur 
- Jurassic Park - The Ride 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 6 Hollywood Dream - The 
Ride & Spider Man 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- Hollywood Dream - The Ride 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 



Package 7 Attack On Titan XR Ride 
& Despicable Me Minion Mayhem 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- Attack On Titan XR Ride 
- Despicable Me Minion Mayhem 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 8 Attack On Titan XR Ride 
& SING on Tour 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- SING on Tour 
- Attack On Titan XR Ride 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 9 Attack On Titan XR Ride 
 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Attack On Titan XR Ride 
- The Amazing Adventures of Spider-Man - The Ride 4K3D หรือ Jurassic Park - The Ride (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 10 Attack On Titan XR Ride 
& Hollywood Dream - The Ride 

- Hollywood Dream - The Ride 
- Attack On Titan XR Ride 
- The Flying Dinosaur 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 

Package 11 The Flying Dinosaur - Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- The Flying Dinosaur 
- Despicable Me Minion Mayhem 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

Package 12 Hollywood Dream - The 
Ride 

- Mario Kart: Koopa's Challenge 
- Yoshi's Adventure 
- Harry Potter and the Forbidden Journey™ 
- Flight of the Hippogriff™ 
- Hollywood Dream - The Ride 



- Despicable Me Minion Mayhem 
- Hollywood Dream - The Ride หรือ JAWS™ (เลือกได ้1 อยา่ง) 
- รวม Express Pass: SUPER NINTENDO WORLD™ และ The Wizarding World of Harry Potter™ 

  



Day 6 ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (รวมตั๋วเข้าชมด้านใน) – ช้อปป้ิงเอาท์เลต็ - ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market) ตลาดอาหารยอดนิยมซ่ึงตั้งอยูก่ลางเมืองโอซากา้ เป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย

อาหารต่างๆ มากมาย ทั้งของสด ผลไมต้ามฤดูกาล ฯลฯ จนถูกเรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ประจ าเมืองเลยทีเดียว ซ่ึงจุดขายส าคญัของตลาดคุ

โรมงคืออาหารทะเลสด กบัเน้ือชั้นดี ท่ีมีให้เลือกแทบทุกชนิด แถมร้านส่วนใหญ่ยงัมีการน าวตัถุดิบต่างๆ ท่ีเราตอ้งการมาปรุงให้กินกนัทนัที 

ท าให้สัมผสัไดถึ้งรสชาติ และความอร่อยตามแบบฉบบัญ่ีปุ่ นแท้ๆ  จนเป็นตลาดท่ีมีผูค้นแวะเวียนมาฝากทอ้งกนัหนาแน่นทุกวนั 

ปราสาทโอซาก้า สวนสาธารณะเชิงประวติัศาสตร์ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่จกลางโอซากา้ เป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของผูค้นท่ีช่ืนชอบปราสาท

ญ่ีปุ่ น และนกัทอ่งเท่ียวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซากา้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 16 เพื่อเป็นท่ีพ านกัของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู ้

รวมญ่ีปุ่ นให้เป็นหน่ึงเดียวในสมยันั้น ใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีกลายเป็นหน่ึง

ในสัญลกัษณ์ของญ่ีปุ่ น  



จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง Rinku Premium Outlets "เอาทเ์ลท็ใกลส้ถานี" ท่ีรวมร้านแบรนดเ์นมซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักว่า 210 ร้าน เดินประมาณ 6 นาที 

จาก "สถานี Rinku Town Sta." มีสนามบินนานาชาติอยูช่ายฝ่ังตรงขา้ม เพลิดเพลินกบัการช็อปป้ิงในทิวทศัน์เมืองสไตลช์าร์ลสตนั เมืองท่าของ

อเมริกา 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถช้อปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้

ภายในสนามบิน 

17.25 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน การบินไทย โดยเที่ยวบิน TG 673 

22.00 น.       เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ                                                                           

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

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.- 



   



 



  



 



 





  



  



 

 

 


