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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

11 – 15 สิงหำคม 2565 
(วันแม่) 

27,900.- บำท 
(รำคำไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

26 – 30 สิงหำคม 2565 
 

 

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เที่ยง ค ่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนำมบินคันไซ ( 23.59 – 07.30 )   ✈  

2 
คันไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ – ปรำสำทโอซำก้ำ – ศำล
เจ้ำสุมิโยชิไทฉะ – ช้อปปิ้งชินไซบำชิ 

-   
OSAKA DAIICHI HOTEL 

OR SIMILAR 

3 
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – ปรำสำท
ทองคินคำคุจิ – ย่ำนกิออน 

   
OSAKA DAIICHI HOTEL 

OR SIMILAR 

4 
โอซำก้ำ – สะพำนอะคำชิไคเคียว – จุดชมวิวไมโกะ
มำรีนโพรเมเนต – ภูเขำรอคโคะ (นั่งกระเช้ำ) – โกเบ
ฮำร์เบอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเม่ียม เอำท์เล็ท 

   
OSAKA DAIICHI HOTEL 

OR SIMILAR 

5 
ตลำดคุโรมง – สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ ( 11.45 – 
15.35 ) 

 ✈  
 

 
 
 

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50” %” 
 



วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินคันไซ ( 23.59 – 07.30 ) 
2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือน

ผู้โดยสำรขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำง
น้อย 45 นำที *** 

 2359 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622  
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่สอง คันไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ – ปรำสำทโอซำก้ำ – ศำลเจ้ำสุมิโยชิไทฉะ – ช้อปปิ้งชินไซบำชิ 
0730 ถึงสนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอำทิตย์อุทัย 

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “นำรำ” เพ่ือกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปส าริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริ
ศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ” (Todaiji) หรือที่เรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ 
(Daibutsu of Nara) วัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 เป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมี
ชื่อเสียงโด่งดัง โดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพ้ืนที่เปิดโล่งมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความ
โชคดีในปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้านั้นจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยู่ทั้งสองข้าง เรา
จะพาท่านเดินทางสู่ “สวนนำรำ” สวนสาธารณะที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันดีในชื่อว่า “สวนกวำง” 
เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากกว่า 1,000 ตัว เดินอยู่ทั่วไป และในสวนยังมีสิ่งที่เป็น
อนุสรณ์ในประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

 



หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์ค
ส าคัญของเมืองโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเด
โยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 
ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น แต่ทว่าปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึ้น
ในยุคสมัยนั้นถูกเผาท าลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ ก าแพงหินและยากุระ จึงได้รับ
การฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนั้น โดยหอคอยปราสาทจะมีอยู่
ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต คูน ้า และสวนนิชิโนมารุซึ่งตั้งอยู่
ทางป้อมตะวันตก มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัยท าให้
ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงาม
ของปราสาทโอซาก้าตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำสุมิโยชิไทฉะ” (Sumiyoshi Taisha) ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ด้าน
สถาปัตยกรรมที่ท าให้น่าสนใจ หากยังเป็นเพราะความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิท่ีเชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะ
เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรือที่ให้
ความนับถือเทพเจ้าองค์นี้มาก ๆ ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ รูปแบบสถาปัตยกรรมการ
สร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหน เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) 
ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรง ๆ ต่างจากที่อ่ืนที่จะมีทรงโค้ง จากความต่างและความเก่าแก่นี้เลยที่ท าให้
ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตรทั่วย่านดาวน์
ทาวน์ของเมือง ประวัติศาสตร์ของชินไซบาชิในฐานะแหล่งช้อปปิ้งนั้นมีมายาวนานเกือบสี่ศตวรรษ พ้ืนที่
แห่งนี้ดึงดูดคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่ร้านค้าที่คึกคักมายาวนาน และขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งใน
จุดหมายที่น ากระแสแฟชั่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโอซาก้า โดยท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสียง ร้าน
ขายยา ร้านเครื่องส าอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ร้าน
เครื่องส าอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ  ร้าน 100 เยน ฯลฯ เชิญท่าน
สนุกสนานกับการเลือกชมและซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย และสัมผัสบรรยากาศคึกคักของจุดหมาย
ปลายทางท่ีส าคัญแห่งนี้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (2) 

ที่พัก : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
วันที่สำม เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – ปรำสำททองคินคำคุจิ – ย่ำนกิออน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 



 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพ่ือน า
ท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตเพ่ือพาท่านชม “วัดคิโยมิสึ” (Kiyomizu-dera) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “วัด
น ้ำใส” นับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็น
มรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ซึ่งที่มาของชื่อวัดน ้าใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูก
สร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน ้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหล
ผ่านตัววัด จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่จะเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ที่แค่การสร้างก็น่าทึ่ง
แล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใด ๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุดยอด
เลยจริง ๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพ้ืนดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไป
ภายนอกท าให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดู … น าท่านกราบขอพรพระ
เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหารและเชิญท่านดื่มน ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ “น ้า 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิด
ความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร ่ารวย ความมีชื่อเสียง และมีสุขภาพดี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความ
งามของทิวทัศน์ตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางชม “ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ” (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยทั้งหลายชอบ
เรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่เทพ
เจ้าแห่งข้าวตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่า
คือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ
ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยว
ข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่าง ๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) 

   

  หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำททอง” หรือที่เรียกว่า “ปรำสำทคินคำคุจิ” (Kinkakuji) 
สาเหตุที่คนส่วนมากเรียกวัดนี้ว่าวัดทองนั่นก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดนี้มีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดเด่น
เป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน ้า เวลามองภาพสะท้อนก็กลายเป็นภาพที่งดงามไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าดังขนาด



กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเกียวโต และด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามล ้า
ค่านี่เองจึงท าให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 1994 ไม่ใช่แค่เพียงอาคาร
หลักสีเหลืองทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน ้าในสระเท่านั้นที่น่าสนใจ แต่ส่วนต่าง ๆ 
ภายในวัดก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว เนื่องจากวัดคินคาคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่
งดงาม บรรยากาศรอบ ๆ ก็มีความร่มรื่นและถูกตกแต่งด้วยสไตล์โบราณแบบญี่ปุ่นท าให้วัดแห่งนี้มี
เสน่ห์เฉพาะตัวมาก ๆ อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพ่ือบันทึกภาพตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่ำนกิออน” (Gion) ย่านท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองเกียวโตที่ไม่ว่าใครได้
ลองมาเยือนซักครั้งล้วนแต่ติดใจกันทั้งนั้น ที่แห่งนี้เป็นถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อโดยที่สองข้างทางจะ
เรียงรายด้วยโรงน ้าชาและร้านอาหารสุดหรูมากมาย นอกจากจะมีแหล่งช้อปปิ้งเด็ด ๆ แล้ว ยังมีการ
ผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชาไว้ด้วย โดยอาจจะเห็นเกอิชาเดินไปเดิน
มาในบริเวณนี้ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ย่านกิออนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะเป็นเพราะบรรยากาศความ
คลาสสิกจากการที่อาคารบ้านเรือนจะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม แต่ละหลังจะขนาดไม่ใหญ่ความกว้าง
ประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้น นับเป็นย่านท่องเที่ยวยามค ่าคืนที่น่าหลงใหลและมีเสน่ห์เฉพาะตัวไม่เหมือน
ใคร อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (5) 

ที่พัก : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี่ โอซำก้ำ – สะพำนอะคำชิไคเคียว – จุดชมวิวไมโกะมำรีนโพรเมเนต – ภูเขำรอคโคะ (นั่งกระเช้ำ) – โกเบ
ฮำร์เบอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเม่ียม เอำท์เล็ท 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

น าท่านชม “สะพำนอะคำชิไคเคียว” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่ง
มหัศจรรย์อันดับ 2 ที่มนุษย์สร้างข้ึนรองจากยานอวกาศ ใช้ทุนในการก่อสร้าง 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
เปิดใช้ในปี  ค.ศ. 1998 เพ่ือเชื่อมต่อ   เมืองโกเบกับเกาะอะวาจิชิม่า มีความยาวเท่ากับเอา
สะพานบรู๊คลินมาต่อกันสี่สะพาน นอกจากจะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดแล้วยังเป็นสะพานที่มีเสาสูงที่สุดอีก
ด้วย ตัวสะพานสร้างจากเหล็กกล้าที่อกแบบมาเป็นพิเศษสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนขณะเกิดพายุ
และแผ่นดินไหว หรือถ้าอยากชมวิวมุมสวย ๆ ต้องยกให้ “ไมโกะมำรีนโพรเมเนต” (Maiko Marine 
Promenade) เป็นจุดส าหรับชมวิวจากบริเวณโครงสร้างของสะพานที่สูง 50 เมตรจากระดับน ้าทะเล 



โดยการขึ้นลิฟท์จากฐานสะพานฝั่งโกเบ ท่านสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในของสะพาน และวิวช่อง
แคบอะกาชิ (Akashi Strait) กับอ่าวโอซาก้า (Osaka Bay) 

จากนั้นพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งกระเช้าชม “ภูเขำรอคโคะ” (Mount Rokko) ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ 
(Kobe) ภายในจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เรียกได้ว่าถ้าอยากจะชมวิวทิวทัศน์สวย ๆ แถบนอกเมืองของ
โกเบแล้วล่ะก็ ภูเขาแห่งนี้ตอบโจทย์มาก ๆ ด้วยความสูง 931 เมตรจากระดับน ้าทะเล จึงท าให้ภูเขา
รอคโคะแห่งนี้เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดาเทือกเขารอคโคะ โดยฉากหลังเป็นป่าสีเขียวพร้อมกับเมือง
โกเบ เป็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูมิภาคฮันชิน (Hanshin Kobe and Osaka) ให้ท่านได้ชื่นชมวิว
ทิวทัศน์ที่งดงาม 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7) 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “โกเบ ฮำเบอร์แลนด์” (Kobe Harborland) ดินแดนแห่งเมือง
ท่าน ้าของเมืองโกเบที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของทะเลและแสง  สี เสียง พ้ืนที่ช้อปปิ้งและแหล่ง
บันเทิงริมน ้าของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่
นิยมของชาวเมือง หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ ได้แก่ ห้าง Mosaic ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมน ้า ภายในมีร้านค้าเล็ก ๆ ขายเสื้อผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน 
หรือจะช้อปปิ้งที่ ห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่าง ๆ เช่น ร้านอิเลคทรอนิกส์ 
ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอาท์เล็ทจ าหน่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง “ริงคุ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท” (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่
ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กับสนามบินคันไซ ที่แห่งนี้ ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
บรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จ าลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การ
แตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังร้านค้าไว้มากถึง 210 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ
การเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ  เครื่องส าอาง 
เครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์
ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia 
Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, 
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, 
S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึ งรองเท้ าแฟชั่น  Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki 
House และสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 



ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (8) 

ที่พัก : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ ตลำดคุโรมง – สนำมบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ ( 11.45 – 15.35 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลำดคุโรมง” (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ได้รับสมญานามว่าเป็นครัวของโอซาก้า บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน 
Arcade เล็ก ๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร ทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่าง  ๆ กว่า 160 
ร้านค้า ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทานมีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิม
กันในตลาดคุโรมงจะเป็นของสดโดยเฉพาะอาหารทะเลเนื้อและ ผักต่าง ๆ ร้านอาหารต่าง ๆ ภายใน
ตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกันทั้งแบบสด ๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรมและแบบปรุงสุก เช่น ปลา
ไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้ต่าง ๆ ตาม
ฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การลองอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเชอรี่สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูก
แพร ซึ่งราคามักจะถูกกว่าและหอมหวานกว่าบ้านเรา ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

* เพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือเที่ยงอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ * 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ำ”  
   1145  เดินทำงจำกสนำมบินคันไซ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 623 
   1535  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ , กำรเมือง, สำยกำร
บิน เป็นต้น 

 
   

 
 

 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถำมผ่ำน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่ำน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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