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โอซาก้ าซิตที้ วั ร์ - อาคารอูเมดะสกาย - ปราสาทโอซาก้ า - ล่ องเรือ Aqua Liner –
ศาลเจ้ าเฮอัน - วัดซังจูซังเกนโดะ - วัดคิโยมิสึ - ช้ อปปิ้ ง ย่ านนัมบะ
อิม่ ฟิ นเว่ อร์ กบั ขาปูยกั ษ์

เอเซียออนทัวร์

1

สรุปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) - โอซาก้า

2

โอซาก้าซิ ต้ ที วั ร์ – อาคารอูเมดะสกาย – ปราสาทโอซาก้า - ล่องเรื อ Aqua Liner

3

เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – วัดซังจูซังเกนโดะ - วัดคิโยมิสึ

4

ช้อปปิ้ ง ย่านนัมบะ - สนามบินคันไซ - กรุ งเทพฯ

เอเซียออนทัวร์

เช้ า

เที่ยง

เย็น

2

กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) - โอซาก้า
คณะพร้อมกันที่สนามบิน ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่น
ประเทศญี่ปุ่นเร็ ว กว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) (ตัว๋ เครื่ องบินไม่รวมในแพคเกจ)

วันที่สอง

โอซาก้าซิตที้ ัวร์ - อาคารอูเมดะสกาย - ปราสาทโอซาก้า - ล่องเรือ Aqua Liner

เช้ า

รถพร้อมคนขับ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ชมวิวทั้งเมืองของโอซาก้าที่ อาคารอูเมดะสกาย
แลนมาร์คของโอซาก้า จากนั้นนาท่านชม ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) หนึ่งในสิ่งที่หา้ มพลาด
เลยค่ ะเมื่ อไปเที่ ย วโอซาก้า ปราสาทโอซาก้านั้น มีประวัติ มาอย่างยาวนานมากๆ โดยสร้ างขึ้ น
ประมาณปี ค.ศ 1583 โดยโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ มีพ้ืนที่ถึง 60,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไป
ด้วยคูน้ าที่ลอ้ มรอบตัวปราสาท กาแพงสูง โดยตัวปราสาทมีท้ งั หมด 5 ชั้น และยังมีช้ นั ใต้ดินอีก 3
ชั้น
รับประทานอาหารเที่ยง

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

นาท่าน ล่องเรือ Aqua Liner เป็ นเรื อสาราญวิ่งผ่านใจกลางเมืองโอซาก้า ซึ่งวิ่งตามลาคลอง Ogawa
ที่สองฝั่งเรี ยงรายไปด้วยต้น ซากุร ะนั้น ท่านจะได้ชมโรงกษาปณ์ (Zouheikyoku) หอประชุมเก่ า
(Chuo Kokaido) ซึ่งเป็ นอาคารคลาสสิค และปราสาทโอซาก้า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
เย็น

โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - วัดซังจูซังเกนโดะ - วัดคิโยมิสึ
รถพร้อมคนขับ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ชม ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็ นศาลเจ้าชินโต
ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เนื่องในโอกาสที่เมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี จากนั้นนาท่านชม วัดซัน
จูซัน เก็น โด (Sanjusangendo Temple) วัด นี้ เป็ นสถานที่ อนั มีชื่อเสี ยงด้วยเรื อนไม้ที่ย าวที่ สุดใน
ประเทศ ที่นี่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวทัว่ ไปและผูท้ ี่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ จากนั้นนาท่านชม
วัดคิโยมิซึเดระ (Kiyomizu-dera Temple) หรื อวัดน้ าใส เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่ง
หนึ่งของเกียวโต
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่
เช้ า

โอซาก้า - ช้ อปปิ้ ง ย่านนัมบะ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ
รถพร้อมคนขับ นาท่านเดินทางสู่ ย่านนัมบะ เป็ นแหล่งบันเทิง และ ย่านชอปปิ้ งที่สาคัญในโอซากา
อยูใ่ กล้กบั สถานี Namba หรื อ ทางด้านทิศใต้ของ Osaka Loop Line ย่านนี้มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า
มินามิ สัญลักษณ์ที่สาคัญในย่านนี้จะเป็ นป้ ายกูลิโกะขนาดใหญ่ ที่ติดอยู่ริมคลอง ปูยกั ษ์สีส้มหน้า
ร้ านอาหาร Kani Doraku Crab และ หุ่ น ยนต์ตี ก ลองชุ ด ขาวแดง ที่ นัก ท่ องเที่ ยวส่ ว นใหญ่ จ ะมา
ถ่ายรู ปกับสิ่งเหล่านี้
นาท่านสู่สนามบินคันไซ หรื อกลับที่พกั โรงแรม
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การชาระเงิน
อัตรานี้รวม :
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วันเต็ม

อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ
• ค่าห้องพักโรงแรม
• ค่าตัว๋ เข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

เอเซียออนทัวร์
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