วันที่

โปรแกรมทัวร์
เช้า

1.

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริ การอาหารบนเครื่ อง)

2.

ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - เมืองอิเสะ - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโบราณฮา
ไรมาจิ- ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa
เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – สวนกวางนารา วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเทพเจ้าฟูชิมิอิ
นาริ - ย่านกิออน เกอิชา

3.

4.

5.

นัง่ รถไฟสายโรแมนติก - ป่ าไผ่ซากาโนะ - โอซาก้า - ตึกซูโม่ - ดิวตี้ฟรี – สวน
สนุกเลโก้แลนด์ (ไม่รวมตัว๋ 1,199บ./ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสีย) หรื อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าไค
ยูคงั (ไม่รวมตัว๋ ผูใ้ หญ่ 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) สนใจกรุ ณาแจ้งในวันจอง มี
รถรับ-ส่ง - ย่านโดทงโบริ
ศาลเจ้าสุ มิโยชิ - เอ็กซ์โปซิต้ ี - หมู่บา้ นอเมริ กา - ย่านชินไซบาชิ (หากต้องการ

อาหาร
เที่ยง เย็น

Ise City Hotel หรื อเทียบเท่า
★★★
Daiwa Roynet Hotel Kyoto
Ekimae หรื อเทียบเท่า
★★★★
แนะนา Sarasa Hotel หรื อเทียบเท่า
★★★★

แนะนา แนะนา Sarasa Hotel หรื อเทียบเท่า

เที่ยวยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999
บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)

6.

โรงแรม

★★★★

ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (รวมตัว๋ เข้าชมด้านใน) – ช้อปปิ้ งเอาท์เล็ต - ท่า
อากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (บริ การอาหารบนเครื่ อง)
ขาไป
ขากลับ

TG 622 BKK - KIX
เวลา 23.59น. – 07.30น.
TG 673 KIX - BKK
เวลา 17.25น. – 22.00น.
สัมภาระโหลดใต้ เครื่ อง 20 KG. ถือขึน้ เครื่ อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับสายการบิน)
หากต้ องการซื้อน้าหนักเพิม่ กรุณาแจ้ งในวันจอง 300 บาท/1 kg.

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - ท่ าอากาศยานคันไซ ญี่ปุ่น (บริการอาหารบนเครื่ อง)
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ
23.59 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ ญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบิน TG 622

Day 2 ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า - เมืองอิเสะ - ศาลเจ้ าอิเสะ – ถนนโบราณฮาไรมาจิ - ศาลเจ้ าฟุตามิโอคิทามะ หินแต่งงาน Meoto Iwa
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ นครโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
เดินทางสู่ เมืองอิเสะ เป็ นเมืองหนึ่งที่ต้งั อยูใ่ นจังหวัดมิเอะของประเทศญี่ปนุ่ เป็ นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่หท์ ี่น่าค้นหา มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับ
ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าที่มีมนต์ขลังอยูห่ ลายแห่ง ชม ศาลเจ้ าอิเสะ ศาลเจ้าอิเสะเป็ นศาลเจ้าที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมากสาหรับชาวญี่ปุ่น เป็ นศาล
เจ้าที่ชาวญี่ปุ่นถึงกับเอ่ยว่า “ต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต” เพราะที่นี่ถือเป็ นศาลเจ้าแห่งแรกของญี่ปนุ่ ทั้งยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
อีกด้วย
ถนนโบราณฮาไรมาจิ ถือเป็ นถนนเส้นสาคัญของเมืองอิเสะชิมะในจังหวัดมิเอะ โดยเป็ นเส้นทางเก่าที่ไปยัง ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เรี ยงราย
ไปด้วยอาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม มีท้งั ร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยูอ่ าศัย เรี ยกได้ว่าเต็มไปด้วยร้านอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ศาลเจ้ าฟุตามิโอคิทามะ ศาลเจ้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ดา้ นการผูกดวงความรัก ชีวิตคู่ราบรื่ น การเดินทางปลอดภัย และอื่นๆ หินแต่งงานเมโอโตะอิวะ เป็ น
หินสองก้อนเรี ยงกัน มีหินผูช้ ายสู ง 9 เมตร "โออิวะ" กับหินผูห้ ญิงสู ง 4 เมตร "เมอิวะ" หินทั้งสองผูกโยงกันแน่นด้วยเชือกโอชิเมนาวะจึงเป็ น
สัญลักษณ์แห่งความรักของสามีภรรยาและคู่รัก ทั้งยังมีชื่อเสี ยงในฐานะสัญลักษณ์แห่งการผูกดวงความรักอีกด้วย
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พัก Ise City Hotel หรื อเทียบเท่ า

Day 3 เกาะไข่ มุกมิกโิ มโตะ – สวนกวางนารา วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเทพเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ - ย่านกิออน เกอิชา
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เกาะไข่ มุกมิกิโมโตะ ตั้งอยูใ่ นอิเซะชิมะอยูท่ างตอนใต้ของจังหวัดมิเอะ เป็ นเกาะที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังมากๆ ด้านไข่มุกระดับเกรดพรี เมี่ยม
จนถือได้ว่าไข่มุกของที่นี่เป็ นราชาของไข่มุกทั้งมวลเลยก็ว่าได้ อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้นนั่ ก็คือ อามะ (Ama) หรื อหญิงสาว
นักดาน้ าซึ่งที่ทาหน้าที่ดาลงไปใต้ทะเลเพื่อที่จะเก็บหอยมุก
สวนกวางนารา บอกเลยว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงั มากๆของเมืองนาราเลยนะคะ ภายในสวนเป็ นที่อยูข่ องกวางจานวนมาก เมืองนารานั้นมี
กวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทาให้กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองนารา วัดโทไดจิ มีชื่อเรี ยกหลายชื่อที่คนทัว่ ไปมักจะเรี ยกขานกันทั้ง วัดหลวงพ่อ
โตแห่งเมืองนารา หรื อ ไดบุตสึ ไม่ได้เป็ นแค่วดั ดังของจังหวัดนาราเท่านั้น บอกได้เลยว่าวัดนี้น้ นั ชื่อเสี ยงความโด่งดังนี่ระดับประเทศญี่ปุ่น
นับเป็ นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดและมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ความเชื่อเรื่ องการลอดเสาในวัดโทไดจิ ที่เสาต้น
หนึ่งภายในอาคารหลักของวัดโทได้จิ ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปหลวงงพ่อโต (ไดบุทสึ ) จะมีเสาขนาดใหญ่ตน้ หนึ่งที่ถูกเจาะรู ตรงกลาง
เสา โดยมีความเชื่อกันว่าใครที่สามารถรอดรู น้ ีได้ จะมีโอกาสได้ตรัสรู ้ในภพหน้า

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านมุ่งหน้าเดินทางเข้า เมืองเกียวโต เพื่อนาท่านไปยัง ศาลเทพเจ้ าฟูชิมิอินาริ หรื อที่บางคนเรี ยกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุ นขั จิง้ จอก
เป็ นศาลเจ้าศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั เทพเจ้า Inari เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 711 ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของเกียวโต
บริ เวณเขาอินาริ ที่นี่เป็ นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีเสาโทริ อสิ ี แดงนับพันต้น มากที่สุดกว่าศาลเจ้าอื่นๆ ใน
เกียวโต และยังเดินทางสะดวกด้วยการนัง่ รถไฟมาลงที่สถานี Inari ออกจากสถานีก็เจอกับศาลเจ้าเลย รู ปปั้นสุ นขั จิง้ จอก ที่หน้าศาลเจ้า มีความ
เชื่อว่าเป็ นผูส้ ่งสารของเทพเจ้า
ย่านกิออน ย่านท่องเที่ยวสุ ดยามราตรี ของเมืองเกียวโตที่ไม่ว่าใครได้ลองมาเยือนซักครั้งล้วนแต่ติดใจกันทั้งนั้น นัน่ ก็เพราะไม่ได้มีเฉพาะ
แหล่งช็อปปิ้ งเด็ดๆทั้นนะคะ หากยังมีการผสมผสานความเป็ นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชาไว้ดว้ ย โดยสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆ
มาๆในบริ เวณนี้ได้ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารท้องถิ่นเยอะยากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะการแสดงโชว์จากเกอิ
โกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซึ่งสวยงามและเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พัก Daiwa Roynet Hotel Kyoto Ekimae หรื อเทียบเท่ า

Day 4 นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่ าไผ่ซากาโนะ - โอซาก้า - ตึกซู โม่ - ดิวตีฟ้ รี – สวนสนุกเลโก้ แลนด์ (ไม่รวมตัว๋ 1,199บ./
ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสี ย) หรื อพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ น้าไคยูคัง (ไม่รวมตัว๋ ผูใ้ หญ่ 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) สนใจ
กรุ ณาแจ้งในวันจอง มีรถรับ-ส่ง - ย่านโดทงโบริ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
รถไฟสายโรแมนติก ซากาโน่ เป็ นรถไฟชื่อดังของเกียวโต ที่ใครๆก็อยากจะมานัง่ ให้ได้เลยทีเดียว โดยรถไฟจะวิ่งระหว่างสถานี Saga
Torokko และ Kameoka Torokko ซึ่งเป็ นเส้นทางที่มีความยาว 7.3 กม. ใช้เวลาประมาณ 25 นาที และเพราะรถไฟสายนี้จะวิ่งด้วยความเร็ ว 25
กม./ชม (เร็ วประมาณจักรยาน) ทาให้เราสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวทัศน์ได้ท้งั 4 ฤดูเลย ไม่ว่าจะเป็ นซากุระช่วงใบไม้ผลิ, ต้นใบ
เขียวขจีช่วงฤดูร้อน, ใบไม้แดงช่วงใบไม้ร่วง, และหิมะขาวโพลนช่วงฤดูหนาว
นาท่านสู่ ป่ าไผ่ซากาโนะ นี้ป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเกียวโต ทั้งทัศนียภาพที่สวย และแปลกตาของป่ าไผ่ซากาโนะ ทาให้มีนกั ท่องเที่ยวมาเยี่ยม
เยียนที่นี่อย่างไม่ขาดสายค่ะ เราสามารถเดินชมป่ าไผ่ตามทางเดินที่ได้จดั ไว้ให้เป็ นระยะทาง 500 เมตร ตลอดสองข้างทางเดินประกอบไปด้วย
ต้นไผ่สูงชะลูด และในระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับเสี ยงลาไผ่สีกนั ยามลมพัด นับเป็ นเสี ยงธรรมชาติที่แสนไพเราะสุ ดจะ
บรรยายไปเลยทีเดียว นับว่าที่นี่เป็ นอีกแห่งหนึ่งที่ทาให้ชาวต่างชาติหลายคนต้องมนต์เสน่หข์ องโลกฝั่งตะวันออก

นาท่านสู่ โอซาก้า เป็ นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็ นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็ นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยูใ่ นภาคคันไซบนเกาะฮันชู ในเขตจังหวัดโอซากะ เป็ นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็ นนครโดยข้อบัญญัติ
รัฐบาลญี่ปุ่น
นาท่านช้อปปิ้ ง ห้ างโดทง พลาซ่ า(ตึกซูโม่ ) ตั้งอยูใ่ นย่านชินไซบาฉิ แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในโอซาก้า เพิ่งเปิ ดตัว อย่างเป็ นทางการไป
เมื่อเดือนเมษายน 2017 นี่เอง ด้วยรู ปแบบอาคารที่ทนั สมัยบวกกับที่ต้งั ซึ่งอยูต่ ิดกับถนนใหญ่ ทาให้มีความโดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็ นจุดนัด
พบแห่งใหม่ของย่านนี้ไปแล้ว และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งมอลล์ที่เน้น ร้ านค้าปลอดภาษี DUTY FREE โดยบริ เวณชั้น 1 จะเป็ นร้านนาฬิกา,
เครื่ องประดับ, แว่นตา, ร้านจาหน่ายสุ รา และร้านอาหาร บริ เวณชั้น 2 จะเป็ นร้านเช่ากิโมโน, เครื่ องสาอาง, โสม, ร้านจาหน่ายสิ นค้าเกี่ยวกับตัว
การ์ตูน และห้องเรี ยนชงชา ส่วนบริ เวณชั้น 3 จะเป็ นร้านจาหน่ายยา และสิ นค้าเบ็ดเตล็ด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ปลดปล่อยความเป็ นเด็กในตัวคุณเพียงแวะมาที่สวนสนุกเลโก้แลนด์ ดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร์ โอซาก้า คุณสามารถใช้เวลาทั้งวันกับครอบครัวของ
คุณได้อย่างง่ายดายและจะพบว่าเวลาช่วงผ่านไปไวเหลือเกิน! สนุกสนานกับกิจกรรมมากมายภายในสวนสนุกนอกเหนือจากการเล่นตัวต่อเลโก้
เช่น การทัวร์ชมโรงงานผลิตเลโก้, ชมภาพยนตร์ 4 มิติ หรื อไปสัมผัสประสบการณ์ช้ นั เรี ยนการสร้างเลโก้ และอื่น ๆ อีกมากมาย! สวนสนุกแห่ง
นี้ต้งั อยูใ่ นทาเลที่เดินทางไปได้สะดวกสบาย โดยเดินเพียงห้านาทีจากสถานีรถไฟใต้ดินเท่านั้น การมาเยี่ยมชมสวนสนุกแห่งนี้จึงเป็ นสิ่ งที่คุณ
ไม่ควรพลาดและคุณจะมาอย่างไม่เสี ยเที่ยวแน่นอน อย่าลืมจองบัตรของคุณผ่าน Klook และเตรี ยมเพลิดเพลินไปกับช่องทางพิเศษที่จะทาให้
คุณไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปกับการเข้าแถวนาน ๆ (ไม่รวมตัว๋ 1,799บ./ท่าน เด็ก 2 ปี ไม่เสี ย)

Mini Land

LEGO Factory

Merlin’s apprentice

LEGO 4D cinema

Kingdom Quest

The Great LEGO Race VR

พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์น้าไคยูคัง (ไม่รวมตัว๋ สนใจกรุ ณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 999 บ./ท่าน เด็ก 4 – 11 ปี 499 บ./ท่าน) คือ แหล่งเรี ยนรู ้ธรรมชาติของ
มหาสมุทรแปซิฟิก ที่สร้างขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติของมหาสมุทรแปซิฟิกมากที่สุด ในพื้นที่ขนาดใหญ่จนถูกยกให้เป็ น
หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย ด้านในจะมีการจัดแสดงสิ่ งมีชีวิตไว้ตามถิ่นที่อยู่ การจัดแสดงสิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของพื้นที่ที่อยูร่ อบมหาสมุทรแปซิฟิก และยังมีส่วนจัดแสดงธรรมชาติบนบกทั้งป่ าไม้ พืชพันธุ์หายาก และสัตว์บกอื่นๆ รวมแล้วมี
สัตว์จดั แสดงทั้งหมด 30,000 ชีวติ มากกว่า 620 สายพันธุ์ ทาให้นอกจากนักท่องเที่ยวปกติแล้ว ยังมีนกั วิชาการด้านสิ่ งแวดล้อมแวะเวียนมา
ศึกษากันเป็ นประจา
นาท่านช้อปปิ้ ง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านการค้ายอดนิยมที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งมีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่น
ตลอดทั้งวัน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นร้านอาหาร ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝั่งของแม่น้ าโดทง
โบริ และนอกจากร้านค้าต่างๆ ที่มีให้เราได้มาเดินเปิ ดหู เปิ ดตามากมายแล้ว ที่นี่ยงั เป็ นแหล่งถ่ายรู ปสาคัญของนักท่องเที่ยวที่มาโอซาก้าอีกด้วย
เพราะมีป้ายโฆษณา และป้ายห้างร้านต่างๆ ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ยิง่ พอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสี สันตลอดทั้งย่าน ช่วยเพิม่ ความ
คึกคัก และเรื่ องราวน่าสนใจให้เราได้ไปตามเก็บความทรงจาดีๆ มากมาย
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านโดทงโบริ
พัก Sarasa Hotel หรื อเทียบเท่ า

Day 5 ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ - เอ็กซ์ โปซิตี้ - หมู่บ้านอเมริกา - ย่านชินไซบาชิ (หากต้องการเที่ยวยูนิเวอร์ซลั สตูดิโอ กรุ ณาแจ้งใน
วันจองจ่ายเพิ่ม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศาลเจ้ าสุ มิโยชิ ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ดา้ นสถาปัตยกรรมที่ทาให้น่าสนใจ หากยังเป็ นเพราะความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจ้า
ชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรื อที่ให้
ความนับถือเทพเจ้าองค์น้ ีมากๆ เห็นได้จากการที่สามารถเห็นศาลเจ้ารู ปแบบนี้ได้ตามบริ เวณใกล้ๆท่าเรื อ
เอ็กซ์ โปซิตี้ เป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โปประเทศญี่ปนุ่ ที่จดั ขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยูใ่ นเมืองซุอิตะ
จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ท้งั หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยูด่ า้ นหน้าสถานีรถไฟฟ้า Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นที่แห่งนี้ถูกเติมเต็ม
ไปด้วยสถานที่เพื่อความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering ซึ่งจะทาให้นกั ท่องเที่ยว
ได้รับความสนุกสนานและความสุ ขล้นปรี่ กลับบ้านไปตาม ๆ กัน
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านเอ็กซ์ โปซิตี้

เดินทางสู่ หมู่บ้านอเมริกัน เป็ นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมวัยรุ่ นในคันไซ ศูนย์กลางของที่นี่คือ Sankaku Koen (สวนสามเหลี่ยม) ที่นี่เป็ นแหล่ง
รวมการแสดงของเหล่าวัยรุ่ นที่ใฝ่ ฝันที่จะเป็ นนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงมีตลาดนัดมือสองเปิ ดที่นี่ ซึ่ งทุกอาทิตย์จะมีเหล่าวัยรุ่ นมาเดินเล่น
กันกว่า 2 แสนคน ตั้งแต่ช่วงปี 1970 เป็ นต้นมาเริ่ มมีร้านค้าที่จาหน่ายเสื้ อผ้าเก่า กางเกงยีนส์ เครื่ องวิทยุเก่าและของเบ็ดเตล็ดจากอเมริ กา ฯลฯ จึง
เป็ นที่รู้จกั กันมากขึ้น ชื่อของคาว่าหมู่บา้ นอเมริ กนั ก็ได้มาจากร้านที่นาเข้าของเบ็ดเตล็ดมาจากอเมริ กาซึ่ งมาตั้งเมื่อสมัย 30 ปี ที่แล้วปัจจุบนั ที่นี่ก็
เป็ นแหล่งแฟชัน่ ดนตรี ฯลฯ
(หากต้ องการเที่ยวยูนิเวอร์ ซัล สตูดิโอ กรุณาแจ้ งในวันจองจ่ ายเพิม่ 2,999บาท/ท่ าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่ าน มีรถรับ-ส่ ง)
*ตัว๋ Express เพิ่ม 2,399 บาท/ท่าน*

เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย นับเป็ นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของ ยูนิเวอร์
ซัล สตูดิโอส์ที่เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดึงดูดใจคนจานวนมากสวนสนุกแห่งนี้
แบ่งเป็ นโซนต่างๆได้แก่
New York : การจาลองเป็ นเมืองนิวยอร์ กที่เป็ นฉากของภาพยนตร์ ดงั หลายๆเรื่ องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่ องเล่นเด่นๆชื่อว่า Adventures of
spider Man ที่นี่ยงั มีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทาให้เด็กๆฟิ นกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ
Hollywood : โซนนี้ถือว่าครบเครื่ องเรื่ องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริ กามาไว้ที่น้ ี เครื่ องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสี ยวกันอย่าง Holly wood
Dream the Ride หรื อใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็ม
รู ปแบบมาตรฐานระดับโลก

Jurassic Park : ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์ หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนังบ้างใช่ม้ ยั คะ รับรอง
ว่ามาโซนนี้ จุใจแน่ ค่ะ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์ มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้ อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรื อหนีไดโนเสาร์ ที่สุดจะ
หวาดเสี ยวด้วยการดิ่งจากความสู ง 25 เมตร
Minion Park : ซนใหม่ล่าสุ ดที่เพิง่ เปิ ดตัวไปในวันที่ 21 เมษายน 2017โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็ นโซนที่เรี ยกเสี ยงกรี๊ ด
กร๊ าดทั้งกับเด็กและผูใ้ หญ่อย่างมาก ด้วยความน่ ารักของเจ้ามินเนี่ ยนสี เหลืองตัวป่ วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็ นบ้านมินเนี่ ยนที่เหมื อ นใน
หนังเป๊ ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง ที่สาคัญของพรี เมี่ยมน่ารักมากมาย
Universal Wonderland : เรี ยกได้เลยว่าเป็ นโซนสุ ดโปรดของเหล่าเด็กน้อยเลย เพราะได้รวมเอาคาร์ เรกเตอร์ การ์ ตูนสุ ดปั งมาไว้รวมกันไม่ว่า
จะเป็ น เจ้าเหมียวสุ ดคิขุ Hello kitty หุ่ นการ์ ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่ วน Snoopy ยิ่งเครื่ องเล่นนี่ เหมือนออกมาให้เด็กๆ
โดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุ ด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยงั มีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นงั่ ชิลกินกันเพลินๆ บอกได้เลยว่าถ้าเด็กๆมาโซนนี้มีอยู่
ยาวๆ
Lagoon : ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ ตูนหรื อนิทานปี เตอร์ แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริ งจะเป็ นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้ดู
โชว์อนั น่าตื่นตาตื่นใจของปี เตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก
Water World : คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่ อง water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจาคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะผ่านมานานแล้วหากก็ยงั เป็ น
หนังในดวงใจของหลายๆคนอยูจ่ นถึงปัจจุบนั ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลย
Amity Village (Jaws) : เป็ นโซนที่จาลองท้องทะเลตามเรื่ อง Jaws ให้ผเู ้ ล่นได้ล่องเรื อผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปี ยกไป
ซักนิดแต่แค่มีเสื้ อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว

The wizarding World Harry Potter : โซนยอดนิ ยมที่หลายคนใฝ่ ฝันถึงว่าครั้งหนึ่ งต้องมาเจิมให้ได้ แน่ นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่
พอทเตอร์ ตอ้ งร้องว้าวไปตลอดทางแน่ๆค่ะ แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริ งมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะ
มุมถ่ายรู ปอย่างเจ๋ ง เอาแค่ปราสาทฮอกวอตส์นี่ก็ขโมยใจไปแล้วครึ่ งดวง ยิ่งแต่ตวั เป็ นพ่อมดแม่มดยิ่งอิน ตอนกลางคืนยิ่งฟิ นเพราะมีการเปิ ดไฟ
ที่ปราสาทด้วยนะเออเริ่ ดมากๆ ที่สาคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ าๆมาใส่เพื่อความตระการตาด้วย
จากนั้นนาท่าน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองโอซาก้า เรี ยกได้ว่าเป็ นย่านยอดสุ ดฮอตของเหล่า
นักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเที่ยวย่านนี้ถือว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็ นย่านศูนย์กลางการช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
โอซาก้าและภูมิภาคคันไซ แถมยังมีแลนด์มาร์กของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยูท่ ี่ยา่ นนี้อีกด้วย โดยจะมีหลายร้านช้อปปิ้ งสตรี ทรวมตัวกันอยู่
ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิเป็ นศูนย์รวมแหล่งบันเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสิ นค้ามากมายให้ได้เลือกช้อป
กันอย่างจุใจ
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินไซบาชิ
พัก Sarasa Hotel หรื อเทียบเท่ า

Day 6 ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (รวมตั๋วเข้าชมด้านใน) – ช้ อปปิ้ งเอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่ อง)
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านช้อปปิ้ ง ตลาดคุโรมง (Kuromon Ichiba Market) ตลาดอาหารยอดนิยมซึ่งตั้งอยูก่ ลางเมืองโอซาก้า เป็ นแหล่งที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้วย
อาหารต่างๆ มากมาย ทั้งของสด ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ จนถูกเรี ยกว่าเป็ นห้องครัวขนาดใหญ่ประจาเมืองเลยทีเดียว ซึ่งจุดขายสาคัญของตลาดคุ
โรมงคืออาหารทะเลสด กับเนื้อชั้นดี ที่มีให้เลือกแทบทุกชนิด แถมร้านส่วนใหญ่ยงั มีการนาวัตถุดิบต่างๆ ที่เราต้องการมาปรุ งให้กินกันทันที
ทาให้สัมผัสได้ถึงรสชาติ และความอร่ อยตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ จนเป็ นตลาดที่มีผคู ้ นแวะเวียนมาฝากท้องกันหนาแน่นทุกวัน
ปราสาทโอซาก้า สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ จกลางโอซาก้า เป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผูค้ นที่ชื่นชอบปราสาท
ญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็ นที่พานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู ้
รวมญี่ปุ่นให้เป็ นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มก่อสร้างจนถึงเสร็ จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็ นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็ นหนึ่ง
ในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง Rinku Premium Outlets "เอาท์เล็ทใกล้สถานี" ที่รวมร้านแบรนด์เนมซึ่งเป็ นที่รู้จกั กว่า 210 ร้าน เดินประมาณ 6 นาที
จาก "สถานี Rinku Town Sta." มีสนามบินนานาชาติอยูช่ ายฝั่งตรงข้าม เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ งในทิวทัศน์เมืองสไตล์ชาร์ลสตัน เมืองท่าของ
อเมริ กา
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ ง เลือกซื้ อของฝาก ของที่ระลึกได้
ภายในสนามบิน
17.25 น.

เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบิน การบินไทย โดยเที่ยวบิน TG 673

22.00 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจาสุ ดประทับใจ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ ราจะคานึงถึงลูกค้าส่ วนใหญ่ เป็ นหลัก
หากลูกค้าท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรื อ เวลาบิน

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี พักเดี่ยวเพิม่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
ไม่ มีเตียง
(ราคาต่ อ
(ราคาต่ อท่ าน)
(ราคาต่ อท่ าน)
ท่ าน)

29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 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.-

