
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24438  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50” %” 
 



กำหนดการเดินทาง ราคา 
11 – 15 พฤศจิกายน 2565  53,900.- บาท 25 – 29 พฤศจิกายน 2565 

 

 
วันที่หนึ่ง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 23.59 – 07.30+1 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น
เคร่ือง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

2359 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

วันทีส่อง สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่านกิออน – 
โอซาก้า 

0730 ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 23.59 – 07.30+1 )   ✈  

2 
สนามบนิคันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึ
เคียว – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่านกิออน – โอซาก้า -  

OSAKA HINODE 
HOTEL NIPPONBASHI 

OR SIMILAR  

3 

โอซาก้า – น้ำตกมิโนะ (จุดชมใบไม้เปลี่ยนส)ี – เมืองอุจิ – วัดเบียวโด
อิน – บ้านชาไทโฮอัน ชมพิธีชงชา – ย่านโอโมเตะซันโด – นารา – วัด
โทไดจิ – โกเบ – สวนสมุนไพรนโุนบิกิ (นั่งกระเช้า) – โกเบ ฮาเบอร์
แลนด์ – โอซาก้า 

  

OSAKA HINODE 
HOTEL NIPPONBASHI 

OR SIMILAR  

4 
โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส)  - - 

OSAKA HINODE 
HOTEL NIPPONBASHI 

OR SIMILAR  

5 
ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – 
สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.35 – 21.25 )   ✈  



นำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” (Kyoto) เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีตและศิลปะแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตเพื่อ
พาท่านเดินทางสู่ “เขตอาราชิยาม่า” นำท่านผ่อนคลายไปกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการ
เยี่ยมชมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เป็นเขตที่เต็มไปด้วยศาลเจ้ามากมายให้ท่านได้เลอืกสักการะ และ “เขตป่าไผ่” (Bamboo 
Forest) ป่าไผ่เกียวโตแห่งนี้เป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งสวยและโด่งดังท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดยตลอดสองข้าง
ทางนั้นจะมีต้นไผ่สีเขียวขจีสูงเสียดฟ้า ยาวกว่า 10 เมตร เรียงรายอยู่เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร เมื่อเดินผ่านจะ
รู้สึกเหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไผ ่ให้ท่านได้ดื่มด่ำไปกับเสยีงต้นไผ่ที่กระทบกัน ให้ความร่มรื่น สงบ เย็นสบาย และหากเราเดนิ
ชมธรรมชาติของป่าไผ่เกียวโตแห่งนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงตรงกึ่งกลางของเส้นทางก็จะได้พบกับศาลเจ้าโนโนะมิยะ (Nonomiya 
Jinja) ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีความโด่งดังในเรื่องของการขอคู่ครองโดยผู้ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นิยมมาไหว้ขอพรเพื่อความ
เป็นสิริมงคลกันมากมาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สะพานโทเง็ตสึเคียว” (Togetsukyo Bridge) หรือท่ีหลาย ๆ คนรู้จักกันในช่ือ Moon Crossing 
Bridge จากตัวเมือง เมื่อข้ามสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็ก ๆ ที่อยู่กลางแม่น้ำ ภายในเกาะเป็นร้านขายอาหาร ขาย
สินค้า ผู้คนนิยมมาเดินเล่นเป็นจำนวนมาก สะพานโทเง็ตสึเคียวนั้นได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยเฮอันประมาณในช่วง ค.ศ. 
794 – ค.ศ. 1185 แต่ก็มีการบูรณะซ่อมแซมตัวสะพานอยู่เรื่อย ๆ จนมาถึงในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่
สำคัญของเมืองอาราชิยาม่าก็ว่าได้ ทั้งด้วยความเป็นมาอันแสนยาวนานรวมไปถึงความงดงามของสะพานที่มีฉากหลังที่สุด
ยอดสุด ๆ จากที่ด้านหลังจะเห็นภูเขาสูงใหญ่และส่วนด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง เต็มไปด้วยสีแดงในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 
เป็นอีกจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” (Kiyomizu-dera) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “วัดน้ำใส” นับเป็นวัดที่มี
สถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage 
sites) ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่จะเป็นอาคารไม้ขนาด
ใหญ่ที่แค่การสร้างก็น่าท่ึงแล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใด ๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุด
ยอดเลยจริง ๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพ้ืนดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้
เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดู … นำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหารและเชิญทา่น
ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย ความมีชื่อเสียง และมี
สุขภาพดี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจ้า
แดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าวตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น 
ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เช่ือกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาลเจ้าแห่งนี้
ยังเป็นที่ขึ้นชื่อของประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็น



ทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริที่ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บ
เกี่ยวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่าง ๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ย่านกิออน” (Gion) ย่านท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองเกียวโตที่ไม่ว่าใครได้ลองมาเยือนซักครั้ง
ล้วนแต่ติดใจกันท้ังนั้น ที่แห่งนี้เป็นถนนสายเกอิชาอันเลื่องช่ือโดยที่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยโรงน้ำชาและร้านอาหารสุด
หรูมากมาย นอกจากจะมีแหล่งช้อปปิ้งเด็ด ๆ แล้ว ยังมีการผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชา
ไว้ด้วย โดยอาจจะเห็นเกอิชาเดินไปเดินมาในบริเวณนี้ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ย่านกิออนนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะเป็นเพราะ
บรรยากาศความคลาสสิกจากการที่อาคารบ้านเรือนจะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม  แต่ละหลังจะขนาดไม่ใหญ่ความกว้าง
ประมาณ 5-6 เมตรเท่าน้ัน นับเป็นย่านท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่น่าหลงใหลและมีเสน่ห์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร อิสระให้ท่านได้
เดินชมและเลือกซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โอซาก้า” (Osaka) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นรองจากโตเกียว ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่ง
ตะวันตก เต็มไปด้วยชีวิตชีวาอันเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการค้าที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตของภูมิภาคคันไซ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 

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

 
วันที่สาม โอซาก้า – น้ำตกมิโนะ (จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี) – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – บ้านชาไทโฮอัน ชมพิธีชงชา – ย่านโอโมเตะซันโด 

– นารา – วัดโทไดจิ – โกเบ – สวนสมุนไพรนุโนบิกิ (นั่งกระเช้า) – โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ – โอซาก้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

พาท่านเดินทางสู่ “น้ำตกมิโนะ” (Minoo Waterfall) มีความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตร เป็นจุดชมวิวท่ีสำคัญของหุบ
เขามิโนะ (Minoo Park) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่ามิโนะโอะ (Mino-o) ซึ่งเป็นหุบเขาที่อยู่ในป่าของชานเมืองทางทิศเหนือ 
โอซาก้า (Osaka) คล้ายกับภูเขาทาคาโอะในโตเกียว (Mount Takao) นับว่าเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ๆ ของเมือง 
โอซาก้า เนื่องจากเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง การรันตีความดีงามระดับภูมิภาคของคันไซจาก
การเคยได้รับรางวัล quasi-national park ในปี ค.ศ. 1967 ในพิธีครบรอบ 100 ปียุคเมจิ น้ำตกมิโนะนั้นเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
ธันวาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่ใบเมเปิ้ลกำลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เมืองอุจิ” (Uji) เป็นเมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดเกียวโต (Kyoto) ที่ค่อนข้างสงบ มีสถาปัตยกรรมทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้รับให้เป็นมรดกโลกอย่างวัดเบียวโดอิน แถมเมืองนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องชาเขียวที่มีชื่อเสียง โดยจะมีถนนชา
เขียวท่ีมีร้านขายชาเขียวและสินค้าแปรรูปจากชาเขียวให้เลือกซื้อเยอะมากตลอดสองข้างทางที่จะทำให้เราต้องหลงใหลไป
กับความอร่อยของเมนูชาเขียวต่าง ๆ 



จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนชาเขียว เบียวโดอิน โอโมเตะซันโด” (Byodoin Omotesando) เป็นถนนที่เต็มไปด้วย
ของกินและช็อปยาวจนถึงทางเข้าวัดเบียวโดอิน ความยาวถนนประมาณ 200 เมตร เมื่อเข้ามาในถนนเส้นนี้แล้วก็เจอรา้น
ชาเขียวเต็มไปหมดทั้งสองฝั่ง อีกทั้งยังมีร้านอาหารทั้งแบบสตรีทฟู้ดและแบบท่ีเป็นร้านนั่งจริงจัง รวมถึงร้านของฝากหลาก
ประเภท แต่ที่นิยมที่สุดก็ต้องเป็นขนมที่ทำจากอุจิมัทฉะ ของขึ้นชื่อของเมืองอุจิที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะมาหาซื้อ
ของฝากหรือฝากท้องยามหิว 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วัดเบียวโดอิน” (Byodoin Temple) สถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองอุจิ จังหวัด
เกียวโต สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอันในปี ค.ศ. 1052 หรือราว ๆ 1,000 ปีมาแล้ว และเป็นวัดที่ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกให้
เป็นหนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่ผู้คนนิยมมาเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก เรียกว่าเป็นจุดชม
ใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยไม่แพ้ที่ไหน ๆ ในเกียวโตเลยทีเดียว โดยไฮไลท์ของวัดเบียวโดอิน คือ วิหารไม้สีแดงสดตั้งอยู่ตรงใจ
กลางวัด ซึ่งตัววิหารเป็นโครงสร้างดั้งเดิมตั้งแต่อดีต ด้านบนตรงมุมสันหลังคามีรูปปั้นนกโฮโอหรือที่ทั่วไปนิยมเรียกว่า
ฟีนิกซ์สองตัวยืนอยู่ ล้อมรอบด้วยบึงน้ำใสที่เต็มไปด้วยปลาคาร์ปตัวใหญ่ทำให้รู้สึกเสมือนว่าวิหารกำลังลอยน้ำอยู่ ในช่วง
หลายศตวรรษท่ีผ่านมาอาคารต่าง ๆ ของวัดเบียวโดอินเสียหายและถูกทำลายหลายครั้ง แต่วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคาร
ไม้เพียงไม่กี่หลังที่รอดพ้นจากการถูกทำลาย และถ้าสังเกตให้ดีวิหารนี้ก็คือวิหารที่ปรากฏอยู่บนเหรียญสิบเยนของญี่ปุ่น
นั่นเอง หนึ่งในวิหารที่เก่าแก่ท่ีสุดในญี่ปุ่นอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ไม่แปลกใจเลยที่วัดเบียวโดอินจะถูกจัด
ให้เป็นมรดกโลกของญี่ปุ่นที่ทรงคุณค่าและถูกอนุรักษ์ไว้ 

จากนั้นนำท่านเข้าร่วมชม “พิธีชงชาญี่ปุ ่น” ณ “บ้านชาไทโฮอัน” พิธีชงชาเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ ่งมี
หลักการแบบแผนภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายเซ็น จุดประสงค์เพื่อทำวิญญาณให้บริสุทธ์ิโดยการเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ หัวใจแท้จริงของพิธีชงชาประกอบไปด้วย ความสงบ ความเรียบง่าย ความสง่างาม และ สุนทรียศาสตร์แห่ง
ความเรียบง่ายอันเข้มงวดและความยากท่ีประณีต 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

  

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพื่อกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริ
ศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ” (Todaiji) หรือที่เรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of 
Nara) วัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 เป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงโด่งดัง โดยมีเสาขนาดใหญ่
พร้อมพื้นที่เปิดโล่งมีความเชื่อว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้า
นั้นจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยู่ทั้งสองข้าง เราจะพาท่านเดินทางสู่ “สวนนารา” สวนสาธารณะที่เป็นท่ีนิยมและรู้จัก
กันดีในช่ือว่า “สวนกวาง” เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว เดินอยู่ทั่วไป และในสวนยังมี
สิ ่งที ่เป็นอนุสรณ์ในประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โกเบ” (Kobe) เป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ เป็นเมืองท่า การค้า และอุตสาหกรรมที่
สำคัญเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่  โกเบจึงเป็นอีก
เมืองหนึ่งที่มีความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานนี้ไม่เหมือนที่อื่น  ๆ … เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “สวนสมุนไพรนุโนบิกิ” 
(Nunobiki Herb Gardens) ตั้งอยู่บนภูเขาร็อคโค (Mount Rokko) ในเมืองโกเบของจังหวัดเฮียวโงะ เป็นสวนสมุนไพรที่



ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ภายในมีสมุนไพรถึง 75,000 ต้น และดอกไม้อีก 200 ชนิดที่ผลัดกันเบ่งบานตลอดทั้งปี นอกจากนี้ก็ยังมี
พิพิธภัณฑ์ ร้านจำหน่ายสินค้าจากสมุนไพร คาเฟแ่ละร้านอาหารไว้รองรับผู้มาเยือนอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชม
สวนโดยการนั ่งกระเช้าลอยฟ้านุโนบิกิ  (Nunobiki Ropeway) หรือที ่เร ียกว่ากระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ (Shin-Kobe 
Ropeway) ซึ่งมีความยาว 1,460 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยระหว่างทางจะได้ชมทั้งวิวของสวนและตัวเมืองโกเบ
แบบพาโนราม่าเลยทีเดียว 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์แลนด์” (Kobe Harborland) ดินแดนแห่งเมืองท่าน้ำของเมืองโกเบที่รายล้อมไป
ด้วยบรรยากาศของทะเลและแสง สี เสียง พื้นที่ช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงริมน้ำของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง ท่านสามารถเลือกที่เข้าไปในสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุด
ของเมืองโกเบ ได้สัมผัสกับการนั่งชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ที่ขึ้นชื่อในประเทศญี่ปุ่น และยังอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
มากมาย อาทิเช่น ของที่ระลึกของเมืองโกเบ เหล้าสาเกที่ขึ้นชื่อ หรือเครื่องแต่งกายมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นและ
ชิงช้าสววรค์) หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งทีห่้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นท่ี ได้แก่ ห้าง Mosaic ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมี
ร้านค้าเล็ก ๆ ขายเสื้อผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมีสวนสนุกเล็ก ๆ สามารถ
ขึ้นไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ที่ตั้งอยู่หลังอาคารห้างโมเสค หรือ ห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่าง ๆ 
เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap,  ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอ้าท์เลตจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน ให้ท่านได้
เลือกซื้อของได้อย่างหลากหลาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

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

วันที่สี่ โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” 

 
*** สำหรับท่านใดจะไป “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” 

สามารถซื้อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 3,000 บาท *** (ไม่มีรถบริการรับส่ง) 

 

 

  นำท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (Universal Studios) เป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอที่
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โต เพราะโซนต่าง ๆ น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมาก ภายในมี
ทั้งเครื่องเล่นมัน ๆ มีการจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลาย ๆ เรื่องอย่าง Spider Man ที่จะมี



เครื ่องเล่นเด่น ๆ ชื ่อว่า Adventures of Spider Man ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติเหมือนได้หลุดเข้ามาในหนัง โซน 
Hollywood โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมาก ๆ เครื่องเล่นโดน ๆ ก็มีให้ได้หวาดเสียวกันอย่าง Holly wood 
Dream the Ride หรือท่านใดอยากจะสัมผัสประสบการณด์ูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตรแ์บบ 4 มิติ ท่ีได้สัมผัสแบบครบ
ทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก โซน Jurassic Park ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะ
เข้ามาโลกท่ีมีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธ์ุ รับรองว่ามาโซนนี้จุใจแน่ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ 
แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสู ง 25 เมตรโซน Minion 
Park นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วน โซน 
Universal Wonderland โซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย ได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนไว้มากมาย  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) เป็นโซนท่ีจองลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้
ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหาย โซน The wizarding World Harry Potter โซนยอดนิยมแต่ละจุดนี่จองลอง
เอามาจากหนังได้สมจริง มีการเอาเทคโนโลยีล้ำ ๆ มาใส่เพื่อความตระการตาด้วย มุมถ่ายรูปอย่างเจ๋ง เอาแค่ปราสาทฮอก
วอตส์ (Hogworts castle) นี่ก็ขโมยใจไปแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือการแวะซื้อของที่ระลึกท่ีของเยอะยั่วน้ำลายมากมาย 

หากท่านใดไม่ไปสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ... อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

  แนะนำแหล่งช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า 

 

“ชินไซบาชิ” (Shinsaibashi) ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตรทั่วย่านดาวน์ทาวน์ของเมือง ประวัติศาสตร์
ของชินไซบาชิในฐานะแหล่งช้อปปิ้งนั้นมีมายาวนานเกือบสี่ศตวรรษ พื้นที่แห่งนี้ดึงดูดคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวใหเ้ข้าสู่
ร้านค้าท่ีคึกคักมายาวนาน และขึ้นช่ือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นำกระแสแฟช่ันมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโอซาก้า โดยท่านจะได้
พบกับร้านค้าที่มีชื ่อเสียง ร้านขายยา ร้านเครื ่องสำอาง ร้านขายเสื ้อผ้า ร้านอาหาร ร้านเครื ่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ร้านเครื ่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื ้อผ้า รองเท้า เครื ่องประดับ  ร้าน 100 เยน ฯลฯ เชิญท่าน
สนุกสนานกับการเลือกชมและซื้อสินคา้ต่าง ๆ มากมาย และสัมผัสบรรยากาศคึกคักของจุดหมายปลายทางที่สำคัญแห่งนี้ 

“อาเมะมุระ” (Ame-Mura) หรือ Amerikamura ที ่มาจากคำว่า American Village เป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั ่นและ
วัฒนธรรมร่วมสมัยของย่านมินามิ (Minami) ตั้งอยู่ในเขตถนน Nagahori-dori ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของสถานีชินไซบาชิ 
กว่าจะมาเป็นหมู ่บ้านอเมริกันอย่างทุกวันนี้  ราวๆ ปีค.ศ.1970 เดิมทีที ่นี ่เป็นคลังสินค้าเก่า ภายหลังถูกปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเป็นสถานท่ีขายสินค้านำเข้า อาทิ สินค้าวินเทจ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ แผ่นเสียง ฯลฯ โดยสินคา้
ส่วนใหญ่ถูกนำเข้ามาจากทางฝั่งตะวันตกของอเมริกา จนที่นี่ถูกเรียกว่า America-Mura หรือ หมู่บ้านอเมริกัน และ
กลายเป็นแหล่งฮิตของวัยรุ่นโอซาก้ามาจนถึงปัจจุบัน 

 

 



 

“โดทงโบริ” หรือ “ดงโทโบริ” (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนท่ีโด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร
มากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง สัญลักษณ์เด่นของโดทงบุริคือร้านปูยักษ์ (Kani Doraku) และป้ายไฟโฆษณาริมคลอง
ของกูลิโกะ ซึ่งมักจะถูกเลือกให้เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศหลายเรื่องจนถือเป็นสัญลักษณ์ของโอ
ซาก้าเลยก็ว่าได้ 

“เอะบิซุบะชิซุจิ ช็อปปิงสตรีท” (Ebisubashisuji Shopping Street) ถนนคนเดินอันเป็นที ่นิยมแห่งหนึ ่งในย่าน 
Dotonbori อัดแน่นไปด้วยร้านค้ามากมายสินค้ามีราคาย่อมเยาว์ทั้งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสินค้าไอเดียร้าน  ABC Mart 
ร้านรองเท้าในตำนาน นอกจากน้ียังมีสินค้ายอดนิยมในราคาน่าคบหาอยู่มากมายที่นี่ท่ามกลางห้างสรรพสนิค้าหลายแห่งใน
โอซาก้า ทำให้เรียกเอบิสุบาชิว่าโลกของแฟช่ันแห่งโอซาก้าขนานแท้ 

“นิปปงบาชิ” (Nipponbashi) หรือ Den Den Town ตั้งอยู่บนถนนซาไกสุจิ เขตสะพานนิปปงบาชิ เป็นแหล่งรวมร้านค้า
กว่า 300 ร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งของเล่นและทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ์ตูน อาทิ 
หนังสือการ์ตูน, แผ่น DVD, สินค้าคอสเพลย์, ของสะสมและของที่ระลึก เป็นต้น และที่สำคัญสำหรับนักช้อปทั้งหลายคือ
ร้านรวงแถบนี้มักจะขายแบบลดราคาอยู่เสมอ ทั้งยังมีจุดเด่นเรียกสายตาผู้คนและเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของร้านค้าย่าน 
Den Den Town คือป้ายโฆษณาสุดสร้างสรรค์จากแต่ละร้านท่ีสะดุดตาแก่นักท่องเที่ยวมากมายที่มาเยือน 

“ชินเสะไก” (Shinsekai) เป็นย่านที่เริ่มเปิดค้าขายมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ถัดลงมาจากย่าน Den Den 
Town มีจุดเด่นคือหอคอยสึเทนคาคุ (Tsutenkaku) ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชินเสะไกที่ทุก
คนต้องถ่ายรูปกลับมาและสัญลกัษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของที่น่ีคือโคมกระดาษรูปปลาปักเปา้ขนาดมหึมา ชินเสะไกถือเป็น
สถานท่ีช้อปปิ้งที่ข้ึนช่ืออีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า มีบรรยากาศสวย ๆ เหมาะแก่การเดินเล่นและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวบรวม
สินค้าจากท้องถิ่นราคาถูกไว้มากมาย ไม่เน้นสินค้าแบรนด์เนมเหมือนย่านอื่น ๆ 

“ย่านนัมบะ” (Namba Park) ศูนย์รวมความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง 
Namba CITY, Carnival Mall และ Takashimaya Osaka รวมถึงสวนสาธารณะชั ้นลอยที ่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง
ของนัมบะพาร์ค ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถรวมเอาความทันสมัยมาผสมกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลง
ตัวสวยงาม  

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้าน
อร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

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

 
 
 
 
 
 



วันทีห่้า ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 17.35 – 21.25 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดคุโรมง” (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของ
เมืองโอซาก้า ได้รับสมญานามว่าเป็นครัวของโอซาก้า บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็ก ๆ ทอดยาวประมาณ 
600 เมตร ทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ กว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทานมีของกินเล่น
และอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกันในตลาดคุโรมงจะเป็นของสดโดยเฉพาะอาหารทะเลเนื้อและ ผักต่าง ๆ 
ร้านอาหารต่าง ๆ ภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกันทั้งแบบสด ๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรมและแบบปรุงสุก 
เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากน้ีก็จะเป็นพวกผลไม้ต่าง ๆ ตามฤดูกาลของญี่ปุ่น
ที่ควรค่าแก่การลองอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเชอรี่สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร ซึ่งราคามักจะถูกกว่าและหอม
หวานกว่าบ้านเรา ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

ก่อนเดินทางกลับนำท่านเดินทางต่อไปยัง “ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่
ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กับสนามบินคันไซ ที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของ
อเมริกา จำลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนดด์ัง
ร้านค้าไว้มากถึง 210 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคา
พิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้า
แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, 
Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมท้ังเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือ
จะเลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้า
แฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรบัคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบนิคันไซ” 

1735 เดินทางจาก สนามบินคนัไซ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 673 

2125  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน มีเตียงเสริม)               

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 
ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

11 – 15 พฤศจิกายน 2565 53,900 48,900 40,900 6,000.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 2565 53,900 48,900 40,900 6,000.- 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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