AUTUMN LEAVES IN KANSAI 5D3N
BY…AIR ASIA X (XJ)

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ AUTUMN LEAVES IN KANSAI (XJ) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J0522275

วันที่

กำหนดการเดินทาง

ราคา

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2565

45,900.- บาท

กำหนดการเดินทาง

เช้า เที่ยง ค่ำ

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

2

สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่
– สะพานโทเก็ตสึเคียว – รถไฟสายโรแมนติก – วัดคิโยมิสึ –
ย่านกิออน – โอซาก้า

-

3

โอซาก้า – สวนสาธารณะมิโนะ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – นารา – วัดโทไดจิ –
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – สวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า (ใบไม้
เปลี่ยนสี) – เท็มโปซาน ฮาร์เบอร์ วิลเลจ



4

โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ”) – ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท



5

สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.55 – 14.20 )


✈



โรงแรม

✈

OSAKA HINODE
  HOTEL NIPPONBASHI
OR SIMILAR
OSAKA HINODE

 HOTEL NIPPONBASHI
OR SIMILAR
IZUMISANO CENTER
- HOTEL OR SIMILAR

วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

2100

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4)
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น
เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันทีส่ อง

สนามบินคันไซ ( 01.15 – 08.40 ) – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – รถไฟสายโรแมนติก – วัดคิโย
มิสึ – ย่านกิออน – โอซาก้า

0115

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR

ASIA X เที่ยวบิน XJ 612

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0840

ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
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นำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” (Kyoto) เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีตและศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ... เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “เขตอารา
ชิยาม่า” นำท่านผ่อนคลายไปกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยน
สี เป็นเขตที่เต็มไปด้วยศาลเจ้ามากมายให้ท่านได้เลือกสักการะ และ “เขตป่าไผ่” (Bamboo Forest) ป่าไผ่เกียวโตแห่งนี้
เป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งสวยและโด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดยตลอดสองข้างทางนั้นจะมีต้นไผ่สีเขียวขจี
สูงเสียดฟ้า ยาวกว่า 10 เมตร เรียงรายอยู่เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร เมื่อเดินผ่านจะรู้สึกเหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไผ่
ให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับเสียงต้นไผ่ที่กระทบกัน ให้ความร่มรื่น สงบ เย็นสบาย และหากเราเดินชมธรรมชาติของป่าไผ่เกียวโต
แห่งนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงตรงกึ่งกลางของเส้นทางก็จะได้พบกับศาลเจ้าโนโนะมิยะ (Nonomiya Jinja) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มี
ความโด่งดังในเรื่องของการขอคู่ครองโดยผู้ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นิยมมาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันมากมาย
จากนั ้ น นำท่ า นเดิน ทางสู ่ “สะพานโทเก็ ตสึ เคี ย ว” (Togetsukyo Bridge) หรื อ ที ่ ห ลาย ๆ คนรู ้ จ ั ก กั น ในชื ่อ Moon
Crossing Bridge จากตัวเมือง เมื่อข้ามสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่กลางแม่น้ำ ภายในเกาะเป็นร้านขาย
อาหาร ขายสินค้า ผู้คนนิยมมาเดินเล่นเป็นจำนวนมาก สะพานโทเก็ตสึเคียวนั้นได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยเฮอันประมาณ
ในช่วง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 แต่ก็มีการบูรณะซ่อมแซมตัวสะพานอยู่เรื่อย ๆ จนมาถึงในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองอาราชิยาม่าก็ว่าได้ ทั้งด้วยความเป็นมาอันแสนยาวนานรวมไปถึ งความงดงามของสะพานที่มี
ฉากหลังที่สุดยอดสุด ๆ จากที่ด้านหลังจะเห็นภูเขาสูงใหญ่และส่วนด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง เต็มไปด้วยสีแดงในฤดู
ใบไม้เปลี่ยนสี เป็นอีกจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามมาก
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “รถไฟสายโรแมนติก” (Sagano Torokko / Sagano Romantic Train) เป็นรถไฟชื่อดังของ
เกียวโตที่ใคร ๆ ก็อยากจะมานั่งให้ได้เลยทีเดียว โดยรถไฟจะวิ่งระหว่างสถานี Saga Torokko และ Kameoka Torokko
ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความยาว 7.3 กม. ใช้เวลาประมาณ 25 นาที และเพราะรถไฟสายนี้จะวิ่งด้วยความเร็ว 25 กม./ชม. (เร็ว
ประมาณจักรยาน) ทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีแดงของช่วงใบไม้เปลี่ยน
สี รถไฟสายโรแมนติกซากาโน่นี้จะวิ่งผ่านช่องเขาโฮซุเคียวทำให้มองเห็นวิวใบไม้แดงที่ย้อมหุบเขาได้จากในรถเลย เรียกได้
ว่าประทับใจกันตั้งแต่ต้นจนจบ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
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หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” (Kiyomizu-dera) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “วัดน้ำใส” นับเป็นวัดที่มี
สถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก ( UNESCO world heritage
sites) ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่จะเป็นอาคารไม้ขนาด
ใหญ่ที่แค่การสร้างก็น่าทึ่งแล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใด ๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุด
ยอดเลยจริง ๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้
เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดู … นำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหารและเชิญท่าน
ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย ความมีชื่อเสียง และมี
สุขภาพดี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ย่านกิออน” (Gion) ย่านท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองเกียวโตที่ไม่ว่าใครได้ลองมาเยือนซักครั้ง
ล้วนแต่ติดใจกันทั้งนั้น ที่แห่งนี้เป็นถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อโดยที่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยโรงน้ำชาและร้านอาหารสุด
หรูมากมาย นอกจากจะมีแหล่งช้อปปิ้งเด็ด ๆ แล้ว ยังมีการผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชา
ไว้ด้วย โดยอาจจะเห็นเกอิชาเดินไปเดินมาในบริเวณนี้ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ย่านกิออนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะเป็นเพราะ
บรรยากาศความคลาสสิกจากการที่อาคารบ้านเรือนจะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม แต่ละหลังจะขนาดไม่ใหญ่ความกว้าง
ประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้น นับเป็นย่านท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่น่าหลงใหลและมีเสน่ห์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร อิสระให้ท่านได้
เดินชมและเลือกซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พัก : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญ่ปี ุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
วันที่สาม

โอซาก้า – สวนสาธารณะมิโนะ (ใบไม้เปลี่ยนสี) – นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – สวนสาธารณะปราสาท
โอซาก้า (ใบไม้เปลี่ยนสี) – เท็มโปซาน ฮาร์เบอร์ วิลเลจ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะมิโนะ” (Minoh park) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า มิโนะโอะ (Mino-o เป็นหุบเขาที่อยู่ในป่า
ของชานเมืองทางทิศเหนือโอซาก้า คล้ายกับภูเขาทาคาโอะในโตเกียว (Mount Takao) นับว่าเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
มากของเมืองโอซาก้า เนื่องจากเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเลยทีเดียว การันตีความดีงามระดับ
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ภูมิภาคของคันไซจากการเคยได้รับรางวัล Quasi-national park ในปี ค.ศ. 1967 ในพิธีครบรอบ 100 ปียุคเมจิ ซึ่ง
ช่วงเวลาที่สามารถชมได้นั้นจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน อิสระให้ท่านได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพื่อกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ
“วัดโทไดจิ” (Todaiji) หรือที่เรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) วัดแห่งนี้นั้นถูก
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 เป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงโด่งดัง โดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิดโล่งมี ความ
เชื่อว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้านั้นจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้า
ประตูอยู่ทั้งสองข้าง เราจะพาท่านเดินทางสู่ “สวนนารา” สวนสาธารณะที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในชื่อว่า “สวนกวาง”
เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว เดินอยู่ทั่วไป และในสวนยังมีสิ่ งที่เป็นอนุสรณ์ใน
ประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (Osaka Castle) (พาชมด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค
สำคัญของเมืองโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้
เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่
กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น แต่ทว่าปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึ้นในยุคสมัยนั้นถูกเผาทำลายไปพร้อมกับการล่ม
สลายของตระกูลโทโยโทมิ กำแพงหินและยากุระ จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่
หลังจากนั้น โดยหอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต คูน้ำ และ
สวนนิชิโนมารุซึ่งตั้งอยู่ทางป้อมตะวันตก มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัย ทำให้
ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซาก้า
ตามอัธยาศัย
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะปราสาทโอซาก้ า” (Osakajo-koen) เป็นสวนขนาดใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 105.6
เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้า ภายในสวนนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์อย่างหอคอยปราสาทโอซาก้า
แล้ว ยังมีสวน Nishinomaru-teien ที่ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล สวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า
แห่งนีเ้ ปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมในปี ค.ศ. 1931 ปัจจุบันมีต้นซากุระ 600 ต้น ต้นท้อ 12 สายพันธุ์รวมทั้งสิ้น 200 ต้น และ
ต้นบ๊วยอีก 1,270 ต้น ในฤดูใบไม้ร่วงบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีที่มีสีสันหลากหลายทั้งแดง เหลือง ส้ม เป็นฤดูที่
น่ามาเที่ยวชมมากทีเดียว
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เท็มโปซาน ฮาร์เบอร์ วิลเลจ” (Tempozan Harbor Village) จุดพักผ่อนครอบคลุม ของ
ชายฝั่งโอซาก้า ที่มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kaiyukan พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระดับใหญ่ที่สุดของโลกเป็นศูนย์กลาง ห่างจากสถานีโอ
ซาก้าประมาณ 20 นาที ไม่ว่าจะเป็นตลาด Tempozan Market Place ที่ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับกูร์เมต์, ช็อปปิ้ง,
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เครื่องเล่น หรือจะล่องเรือชมทิวทัศน์ Osaka Cruise, เรือสำราญชมอ่าวโอซาก้า Santa Maria และอื่น ๆ ทีแ่ ห่งนีร้ วบรวม
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอาไว้มากมาย เป็นจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาโอซาก้าเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีการจัดอีเว้นท์
ต่าง ๆ ตลอดทั้งปีด้วย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญ่ปี ุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
วันที่สี่

โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”) – ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

พาท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตรทั่วย่านดาวน์ทาวน์ของ
เมือง ประวัติศาสตร์ของชินไซบาชิในฐานะแหล่งช้อปปิ้งนั้นมีมายาวนานเกือบสี่ศตวรรษ พื้นที่แห่งนี้ดึงดูดคนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวให้เข้าสู่ร้านค้าที่คึกคักมายาวนาน และขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นำกระแสแฟชั่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโอ
ซาก้า โดยท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง ร้านขายยา ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
ร้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ เชิญ
ท่านสนุกสนานกับการเลือกชมและซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย และสัมผัสบรรยากาศคึกคักของจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
แห่งนี้

*** สำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการช้อปปิ้ง … อยากจะไป “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”
สามารถซื้อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 3,000 บาท *** (ไม่มีรถบริการรับส่ง)
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นำท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (Universal Studios) เป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอที่
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โต เพราะโซนต่าง ๆ น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมาก ภายในมี
ทั้งเครื่องเล่นมัน ๆ มีการจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลาย ๆ เรื่องอย่าง Spider Man ที่จะมี
เครื ่ อ งเล่ น เด่ น ๆ ชื ่ อ ว่ า Adventures of Spider Man ยั งมี โ รงภาพยนตร์ 3 มิ ติ เ หมื อ นได้ ห ลุ ด เข้ า มาในหนั ง โซน
Hollywood โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมาก ๆ เครื่องเล่นโดน ๆ ก็มีให้ได้หวาดเสียวกันอย่าง Holly wood
Dream the Ride หรือท่านใดอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบ
ทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก โซน Jurassic Park ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะ
เข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ รับรองว่ามาโซนนี้จุใจแน่ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ
แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตรโซน Minion
Park นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วน โซน
Universal Wonderland โซนสุดโปรดของเหล่าเด็ก น้ อย ได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์ การ์ตู นไว้มากมาย Hello kitty ,
Snoopy ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยังมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นั่งชิลกินกันเพลิน ๆ โซน Lagoon ถ้าช่วงเด็ก ๆ เคยดู
การ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนมาโซนนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน แถมยังจะได้ดูโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อน
โซน Water World แม้จะผ่านมานานแล้วหากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลาย ๆ คนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด
เผ็ด มัน ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลยทีเดียว โซน Amity Village (Jaws) เป็นโซนที่จองลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้
ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหาย โซน The wizarding World Harry Potter โซนยอดนิยมแต่ละจุดนี่จองลอง
เอามาจากหนังได้สมจริง มีการเอาเทคโนโลยีล้ำ ๆ มาใส่เพื่อความตระการตาด้วย มุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอก
วอตส์ (Hogworts castle) นี่ก็ขโมยใจไปแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือการแวะซื้อของที่ระลึกที่ของเยอะยั่วน้ำลายมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง “ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ท่สี ุดในญี่ปุ่น
ใกล้กับสนามบินคันไซ ที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จำลอง
เป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังร้านค้าไว้มากถึง
210 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน ไปกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมชื่ อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ
เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น
โกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
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Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อ เลื อ กซื ้ อ สิ น ค้ า สำหรั บ คุ ณ หนู Aigle, Bandai Asobi,
Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ ***

ที่พัก : IZUMISANO CENTER HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้า

สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.55 – 14.20 )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ”
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1420

เดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบิน AIR

ASIA X เที่ยวบิน XJ 613

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน ***

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ***

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)
พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
***ไม่มีราคาเด็ก***

45,900.- บาท
9,000.- บาท
6,000.- บาท
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