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โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) 
ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคจุ ิแหง่เกยีวโต 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 

เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซูิจ ิ 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดัน า้ใส สามสายน า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์แหง่เกยีวโต 

ชมทุม่ดอกไมน้านาชนดิ ณ หมบูา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 

ชมความยิง่ใหญ ่ของปราสาทนาโกยา่ 

 สวนสนุกยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 1 วนัเต็ม จะชอ้ปจะชมิหรอืจะชวิในสวนสนุกระดบัโลก  
ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี  

ราคา 12,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์15,000 บาท/ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 24 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

10 – 15 เมษายน 2566 (เทศกาลสงกรานต)์  78,888.- 15,000.- 

 

 



TG008 BKK-NGO-KIX-BKK (Update 19/1/66) 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.00 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพือ่พบไกดแ์ละรบั
เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตชูิบเุซ็นแทรร ์เมอืงนา่โกยา่ ประเทศญีปุ่่ น – จงัหวดักฟิุ – 

  หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวา  โกะ – เมอืงทาคายามะ - ถนนซนัมาจซิูจ ิ

00.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตชูิบเุซ็นแทรร ์ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่TG644 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตชูิบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่าน

 ขัน้ตอนศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 หลงัผา่นข ัน้ตอนการเขา้ประเทศแลว้ 

 น าท่านสู่ จงัหวดักฟิุ (Gifu) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง แวะจุดพักรถ 1 ครัง้) 

เป็นอกีหนึง่เมอืงน่าเทีย่วอันเป็นทีต่ัง้ของ "ฮดิะ ทาคายาม่า" (Hida Takayama) จังหวัดน้ีอยู่ระหวา่ง

โตเกยีวกับเกยีวโต และอยู่ทางตอนเหนือของนาโงย่า มธีรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ย

ภเูขาและแมน่ ้า 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) --- Seafood Hot Pot and Beef Grill 

จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแหง่หนึง่ ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็น
บา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มคีวามหมายว่า พนมมอื ซึง่เป็นการบ่ง
บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที่
ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใช ้

ตะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก   
จากนั้นออกเดนิทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) เมืองเล็กๆ ที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและ
ธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อสิระใหท้่านเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซิูจ(ิSanmachi-Suji Street) ซึง่
ถูกขนานนามวา่เป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นย่านเมอืงเกา่แกท่ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย
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ธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรง
สาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไวน้อกจากน้ียังม ีวัด, ศาลเจา้, 
สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิัน
อุดมสมบูรณ์ !!!จุดถ่ายรูปเช็คอนิทีส่ะพานนากาบาช ิ(Nakabashi Bridge) เป็นสถานทีแ่ห่งหนึ่งทีม่ี
ชือ่เสยีงในเมอืงทาคายามา่ จังหวัดกฟิ ุNakabashi Bridge เป็นสะพานสแีดงทียั่งคงเอกลักษณ์ความ
ดัง้เดมิของญีปุ่่ น จงึท าใหส้ะพานดูโดดเด่นและเป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนิยมไปสัมผัสกับความงดงาม
ของธรรมชาต ิโดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิทีซ่ากรุะบานสะพร่ังคณุสามารถเพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ที่
สวยงามได ้(เป็นจุดถา่ยรูปยอดนยิมทีเ่ห็นทัง้ววิแมน่ ้า ตน้ไม ้และบา้นเรอืนเป็นฉากหลังทีส่วยงาม) 

ทีพ่กั HIDA PLAZA HOTEL  

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

***ผ่อนคลายกับสปาญ่ีปุ่ นแบบต้นต ารับท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ท่ีมีทัง้  INDOOR และ 
OUTDOOR เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมี
น ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น*** 
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วนัทีส่าม เมอืงทาคายามะ - ตลาดเชา้ทาคายามา่ - เมอืงกโุจฮาจมิงั – เมอืงนาโกยา่ – 

  ทุง่ดอกไมห้ลากส ีณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ - ปราสาทนาโกยา่ - ช๊อปป้ิงยา่นซาคาเอะ   

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสู ่ตลาดเชา้ทาคายามา่ (Takayama Morning Market) ตัง้อยู่รมิแม่น ้ามยิางาวะในเขต

เมอืงเก่าทาคายาม่า (Miyagawa River) เป็นตลาดทีส่ามารถเดนิเล่นรอบๆโดยใชเ้วลาประมาณ 30 

นาท ี– 1 ชั่วโมง ยาวประมาณ 350 เมตร ตัง้แต่สะพานคาจบิาช ิ(Kajibashi Bridge) ถงึสะพานยา

โยอบิาช ิ(Yayoibashi Bridge) ราวๆ 60 รา้นคา้มทีัง้แบบเป็นบา้น และรา้นแผงลอยรมิแมน่ ้า สนิคา้ที่

วางจ าหน่าย ไดแ้ก ่ผักผลไมส้ดๆ ขนมและงานฝีมอืจ าหน่าย ของทีร่ะลกึตา่งๆอกีมากมายใหไ้ดเ้ลอืก

ซือ้ไวเ้ป็นของฝาก 

น าทา่นสู ่เมอืงกโุจฮาจมิงั (Gujo hachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)

เสน่หข์องทีน่ี่เต็มไปดว้ยกลิน่อายวัฒนธรรมแบบญีปุ่่ น มทีัง้เมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายกัน และมรีางน ้าจ านวน

มากจนถูกเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายน า้ เมือ่เดนิเลน่ไปในเมอืงน้ีจะสังเกตเห็นไดว้า่มรีางน ้าไหลผา่น

ทั่วทัง้เมอืง อสิระใหท้่านชม เมอืงกุโจ ตามอัธยาศัย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ

แกลเลอรี่ วัด ศาลเจา้ อีกทัง้ยังมีเทศกาลเตน้ร าฤดูรอ้นอันโด่งดัง นอกจากน้ีเมอืงกุโจขึน้ชือ่เรื่อง

เมอืงแห่งอาหารจ าลอง ปรมิาณการผลติอาหารจ าลองนัน้เป็นทีห่นึ่งในญี่ปุ่ น โมเดลอาหารทีเ่ห็น

ตามรา้นกนิดืม่ในญีปุ่่ นนัน้ถูกผลติจากทีน่ี่กว่าครึง่เลยทเีดยีว ถอืไดว้่าแหล่งท่องเทีย่วน่ีมคีรบทัง้สาย

ชลิ สายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม (สถานทีท่อ่งเทีย่งบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ราคา

ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ 

น าท่านสู่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านเขา้ชม สวนดอกไมน้ะบะนะ โนะ ซาโตะ(NABANA NO SATO) เป็นสวนดอกไมท้ี่

อลังการงานและมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น โดยเป็นสวนขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีม่าก 

ถงึ  300,000 ตารางเมตร ไม่ว่าจะมาฤดูรอ้น ฤดูใบไมผ้ล ิหรือฤดูไหนๆก็จะไดพ้บกับความ

งดงามของดอกไมน้านาพันธม์ากกว่า 40 สายพันธ ์มทีัง้ซากรุะ ทวิลปิ คอสมอส กหุลาบ ไฮ

เดรนเยยี และอืน่ๆอกีมาย ทีพ่ากันผลดิอกชชูอ่ตอ้นรับนักท่องเทีย่ว และยังมโีซน Begonia 

Garden เรือนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 9,000 ตารางเมตร ที่ถูกยกใหเ้ป็นเรือนกระจกที่

ใหญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ นไดน้ าเอาดอกไมแ้ละตน้ไมห้ลากหลายสายพันธจ์ากทั่วทุกมุมโลกมาจัด

แสดงอยา่งงดงาม ยิง่สายกหุลาบตอ้งมาเพราะเคา้มสีว่นทีแ่บง่ใหเ้ป็นโซนเฉพาะสวนกหุลาบ

ใหไ้ดด้ืม่ด ่าฟินกนัไปยาวๆ ไมว่า่จะหันไปทางไหนก็มมีมุใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย  
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เดนิทางสู ่ปราสาทนาโกยา่ (Nagoya Castle) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี สรา้งขึน้ในยคุ

เริ่มตน้สมัยเอโดะ ภายในมีพพิิธภัณฑ์ที่ จัดแสดงนิทรรศการเกีย่วกับประวัตศิาสตร์ของปราสาท 

สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ชัน้ คอืคูเมอืง และก าแพงป้อมปราการ ซึง่เป็นจุดชมดอกซากรุะ

บานในชว่งปลายเดอืนมนีาคม-ตน้เดอืนเมษายน 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและ

บาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวมแฟชั่นและรา้นคา้

สดุเกม๋ากมาย เชน่ รา้นเสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอล

ญีปุ่่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซนัไชน์ ซาคาเอะ ซึง่เป็นจุดศูนยก์ลางแหลง่รวมความ

บันเทงิมากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ นอกจากน้ีทีน่ี่

ยังเป็นสถานทีต่ัง้ของ 
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ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) – บฟุเฟต ์ป้ิงยา่ง 

 

พกัที ่  NAGOYA TOKYU HOTEL 

 

วนัทีส่ ี ่ เมืองนาโกย่า – เกียวโต – วดัคนิคะคุจ ิ- วดัคโิยมสิเึดระ - การเรียนพธิีชงชาญี่ปุ่ น -  

เมอืงโอซากา้ - ช๊อปป้ิงเอ็กซโ์ปซติี ้– ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ น มี
ชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนตเ์สน่ห์แบบ
ชนบทญีปุ่่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 
น าท่านสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอื วดัทอง 
หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะ โยชมิิ
สแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ คนไทยนยิม
เรยีกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยู่กลางน ้า ท า



TG008 BKK-NGO-KIX-BKK (Update 19/1/66) 

ใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืง
เกยีวโต 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า วัดน ้าใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดในเมืองเกียวโต สรา้งขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น เมื่อปี ค.ศ.778 
นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองคพ์ระโพธสิัตวเ์จา้แม่กวนอมิ 11 พักตร์ 
1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากน้ีทีน่ี่ยังเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้
แห่งความร ่ารวยมั่งคั่ง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแต่ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทีค่ ้ายันระเบยีงวัด 
ขนาดใหญ่ เสาดังกล่าวประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่จ านวนรอ้ยกว่าตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไมข้นาด
ใหญ่สงูจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว อาคารไมห้ลังน้ีไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะสว่นหนึง่ของอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตร์
เมอืงเกยีวโต 
จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea 

ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา

น้ีอกีดว้ย พธิชีงชาหมายถงึ “วถิแีห่งชา” ซะโดจะเรยีกอกีอย่างวา่”ฉะโนะยุ” ซึง่เป็นประเพณีทีเ่กา่แก่

ของญี่ปุ่ น ตน้แบบของพธิชีงชาซึง่ความหมายว่าความสามัคคใีนการเคลือ่นไหว หัวใจพธิชีงชา คอื 

ความสนุทรยีใ์นความเรยีบง่าย การรวมเป็นหนึง่เดยีวกับธรรมชาตดิว้ยจติใจทีน่ิง่สงบและบรสิทุธิซ์ ึง่ส ิง่

น้ีคอืปรัชญาของซาโด 

จากนั้นเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาด

เศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบน

เกาะฮนช ูประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มี

สวนสนุกขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซ่าญี่ปุ่ น) 

และ คชุคิัตส ึ

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่
หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอก็ซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิด์
เอ็กซโ์ป ทีจั่ดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีน้ือทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่น้ีมี
แหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้าม
อัธยาศัย 
เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้
1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา  
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญ
ภัยไปกับการต์นูตัวโปรด  
4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ 
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู  
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย  
7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่คีวาม
สงูมากถงึ 120 เมตร  
8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/
https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/
https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/
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จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี ใกลก้ันท่านสามารถ
เดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori) ย่านบันเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ
จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู ่ป้ายกลู ิ
โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา
ก าลังวิง่อยูบ่นลูว่ ิง่ ซึง่ถกูตดิตัง้มาตัง้แต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากน้ียังมอีกีหนึง่สญัลักษณ์สถานทีนั่ดพบ
กันหลง น่ันก็คอื รา้นปูคานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มปีูยักษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม
พลาดส าหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ที่มาถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste 
รับรองไมผ่ดิหวังแน่นอน 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั  HOLIDAY INN EXPRESS OSAKA CITY CENTRE - MIDOSUJI 
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วนัทีห่า้ โอซากา้ - สวนสนุกยนูเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์(Universal Studios Japan) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก (**ราคารวมคา่เขา้ รถรบั-สง่ และไกดด์แูลตลอดวนั) 

• ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม 

ปี 2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในม ีท ัง้หมด 8 

โซน: 

• Hollywood  

• New York  

• San Francisco  

• Jurassic Park  

• Lagoon  

• Waterworld  

• Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่ง

เล่นต่างๆ ตัง้แต่เครื่องเล่นส าหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีห่วาดเสยีวสุดๆ นอกจากน้ียังมี

หนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และ

เรือ่งใหมล่า่สดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka 

ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจ านวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่าย

สนิคา้ของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และของที่ระลึกของเมืองโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมี

พพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ 

ของกนิขึน้ชื่อของโอซากา้ ที่ไดรั้บการโหวตจากชาวเมืองว่าเป็นสุดยอดรา้นทาโกะยาก ิ

รวมกันมาเปิดอยูท่ีแ่ลว้ พพิธิภัณฑน้ี์ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่น้ี 

• และโซนใหม่ Super Nintendo World สัมผัสโลกแห่งมารโิอเ้ก็บเห็ดในต านาน ดา้นใน

โซนน้ี มเีครือ่งเลน่ใหญส่องอยา่งคอื Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหวา่งทางจะ

มมีนิเิกมส าหรับเด็กๆ ใหเ้ลน่ตลอด เชน่ ยงิปืนเลเซอรส์ะสมแตม้ ชูต้บาสเก็ตบอลเก็บคะแนน 

ฯลฯ และยังมรีา้นอาหารและรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ของ Super Nintendo World โดยเฉพาะ

อกีดว้ย 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 

ทีพ่กั  HOLIDAY INN EXPRESS OSAKA CITY CENTRE – MIDOSUJI 
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วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  
11.45 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย 

(THAI AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่TG623 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง)  
15.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม  
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TG008 BKK-NGO-KIX-BKK (Update 19/1/66) 
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TG008 BKK-NGO-KIX-BKK (Update 19/1/66) 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    
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