
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24445  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50” %” 
 



 

กำหนดการเดินทาง จำนวนคนเดินทาง ราคา / ท่าน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 

8-10 ท่าน (COASTER)   84,900.- บาท 
 5-7 ท่าน (COASTER)   89,900.- บาท 
4 ท่าน (ALPHARD) 119,000.- บาท 

 

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว 4 ท่านขึ้นไป 
 

 
         
 

  COASTER 
 

 

 

 

การเดินทาง 

 

 
 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (23.59 – 07.30+1)   ✈  

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

-  

OSAKA HINODE 
HOTEL NIPPONBASHI 
OR SIMILAR 

3 
เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้าน
ชาวประมงอิเนะ   

OSAKA HINODE 
HOTEL NIPPONBASHI 
OR SIMILAR 

4 
วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – 
ช้อปปิ้งชนิไซบาชิ – ช้อปปิ้งโดทงโบริ    

OSAKA HINODE 
HOTEL NIPPONBASHI 
OR SIMILAR 

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



วันที่หนึ่ง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (23.59 – 07.30) 

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) 

 

วันที่สอง สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – รถไฟสายโรแมนติก – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่าน
กิออน – โอซาก้า 

0730 ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

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 

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 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

  

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยท้ังหลายชอบเรียกกนั
ว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าวตามความเช่ือของ
คนญี่ปุ่น ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เช่ือกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาล
เจ้าแห่งนี้ยังเป็นที่ข้ึนช่ือของประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันข้างหลงัศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นตน้
จนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ 
การเก็บเกี่ยวข้าว 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 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่สาม เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

พาท่านเดินทางสู่ “เมืองอุจิ” (Uji) เป็นเมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดเกียวโต (Kyoto) ที่ค่อนข้างสงบ มีสถาปัตยกรรมทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้รับให้เป็นมรดกโลกอย่างวัดเบียวโดอิน แถมเมืองนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องชาเขียวที่มีชื่อเสียง โดยจะมีถนนชา
เขียวที่มีร้านขายชาเขียวและสินค้าแปรรูปจากชาเขียวให้เลือกซื้อเยอะมากตลอดสองข้างทางที่จะทำให้เราต้องหลงใหล
ไปกับความอร่อยของเมนูชาเขียวต่างๆ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วัดเบียวโดอิน” (Byodoin Temple) สถานท่ีสำคัญและมีช่ือเสียงโด่งดังของเมืองอุจิ 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
หลายศตวรรษที่ผ่านมาอาคารต่าง ๆ ของวัดเบียวโดอินเสียหายและถูกทำลายหลายครั้ง  แต่วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งใน
อาคารไม้เพียงไม่กี่หลังที่รอดพ้นจากการถูกทำลาย และถ้าสังเกตให้ดีวิหารนี้ก็คือวิหารที่ปรากฏอยู่บนเหรียญสิบเยนของ
ญี่ปุ่นนั่นเอง หนึ่งในวิหารที่เก่าแก่ท่ีสุดในญี่ปุ่นอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ไม่แปลกใจเลยที่วัดเบียวโดอินจะ
ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกของญี่ปุ่นที่ทรงคุณค่าและถูกอนุรักษ์ไว้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ” (Amanohashidate Sandbar) หรือที่เรียกกัน
ว่าสะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) ตัวชื่อน่าจะมาจากการเป็นจุดชมวิวที่สวยจนเลื่องชื่อมาก ๆ สามารถ
มองเห็นอ่าวมิยาสึยาวกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกันมีความกว้าง 20 เมตร และบริเวณ
นั้นจะมีต้นสนญี่ปุ่นอยู่มากถึง 8,000 ต้น บางต้นจะมีรูปร่างเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ด้านมุมที่ถือเป็นไฮไลท์ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด
ก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นสถานที่ที่สวยที่สุดอันดับต้น ๆ 
ของประเทศญี่ปุ่น การันตีจากการติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ครองตำแหน่งร่วมกับเกาะมิยาจิมะใน
จังหวัดฮิโรชิม่า และมัตสึชิมะในจังหวัดมิยางิ เป็นจุดชมวิวท่ีงดงามและไม่ควรพลาดมาชมเมื่อมาเยือนเกียวโต 



จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เมืองอิเนะ” (Ine) เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต มีประชากร 2,500 
คน เพื่อพาท่านไป “หมู่บ้านอิเนะ” (Ine Fishing Village) เป็นหมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้านเล็ก ๆ ริมอ่าวทางตอนเหนือ
ของจังหวัดเกียวโต เดิมเป็นหมู่บ้านท่ีมีชื่อเสียงในด้านการประมง ทำการประมงกันเยอะมาก แต่เดี๋ยวนี้การทำการประมง
ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเลยมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ที่ยังคงความสวยงามของ
ตัวบ้านเรือนไม้เก่าแบบดั้งเดิม “ฟุนายะ” (Funaya) คือ บ้านชั้นล่างของบ้านหรือใต้ถุนบ้านเป็นท่าจอดเรือ ชั้นบนจะ
เป็นที่พักอาศัย โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ติดอ่าว ริมน้ำ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกเรือไปหาปลา เวลามองไกล 
ๆ จะเห็นเป็นเหมือนหมู่บ้านลอยน้ำโดยมีฉากหลังเป็นภูเขา 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ช้อปปิ้งโดทงโบริ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  

นำท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพื่อกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั ้งแต่สมัยคริศตวรรษที่  18 ณ 
“วัดโทไดจิ” (Todaiji) หรือท่ีเรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) วัดแห่งนี้นั้นถูก
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 เป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงโด่งดัง โดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิดโล่งมีความ
เชื่อว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้านั้นจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้า
ประตูอยู่ทั้งสองข้าง เราจะพาท่านเดินทางสู่ “สวนนารา” สวนสาธารณะที่เป็นท่ีนิยมและรู้จักกันดีในช่ือว่า “สวนกวาง” 
เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1 ,000 ตัว เดินอยู่ทั ่วไป และในสวนยังมีสิ ่งที ่เป็นอนุสรณ์ใน
ประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลา
ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น แต่
ทว่าปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึ้นในยุคสมัยนั้นถูกเผาทำลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ กำแพงหินและ
ยากุระ จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนั้น โดยหอคอยปราสาทจะมีอยู่
ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งตั้งอยู่ทางป้อมตะวนัตก 
มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัยทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที่
หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซาก้าตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 



 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าสุมิโยชิ” (Sumiyoshi Taisha) เป็นศาลเจ้าชินโตที่ถูกสร้างขึ ้นตั้งแต่
ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้  ที่นี่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมการ
สร้างที่ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหน ๆ เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) ที่จะมีหลังคา
แบบทรงตรง ๆ ต่างจากที่อื่น ๆ ที่จะมีทรงโค้ง ๆ จั่วจะถูกตกแต่งด้วยไม้ที่ลักษณะไขว้กันคล้ายกับไม้กางเขนของศาสนา
คริสต์ หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเล็ก ๆ วางเรียงกันตามแนวยาวท่ัวท้ังหลังคา โดยเฉพาะ
ตรงจุดที่ทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจั่วของหลังคาและยังมีรั้วล้อมรอบ จากความต่างและความเก่าแก่นี้ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มี
ช่ือเสียงมาก ๆ ในญี่ปุ่น 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตรทั่วย่านดาวน์ทาวน์ของเมือง 
ประวัติศาสตร์ของชินไซบาชิในฐานะแหล่งช้อปปิ้งนั ้นมีมายาวนานเกือบสี่ศตวรรษ  พื้นที่แห่งนี้ดึงดูดคนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวให้เข้าสู่ร้านค้าที่คึกคักมายาวนาน และขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นำกระแสแฟชั่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของ 
โอซาก้า โดยท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื ่อเสียง ร้านขายยา ร้านเครื ่องสำอาง ร้านขายเสื ้อผ้า ร้านอาหาร ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ  ร้าน 100 
เยน ฯลฯ เชิญท่านสนุกสนานกับการเลือกชมและซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย และสัมผัสบรรยากาศคึกคักของจุดหมาย
ปลายทางที่สำคัญแห่งนี้ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โดทงโบริ” หรือ “ดงโทโบริ” (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่โด่งดังของโอ
ซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง สัญลักษณ์เด่นของโดทงบุริคือร้านปูยักษ์ (Kani 
Doraku) และป้ายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ ซึ ่งมักจะถูกเลือกให้เป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์ทั ้งในญี่ปุ ่นและ
ต่างประเทศหลายเรื่องจนถือเป็นสัญลักษณ์ของโอซาก้าเลยก็ว่าได้ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) 

ที่พัก : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
(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 (10) 

 

ก่อนกลับนำท่านเดินทางต่อไปยัง “ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่นใกล้กับสนามบินคันไซ ที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา 
จำลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังรา้นค้าไว้
มากถึง 210 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ 
เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น
โกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟช่ัน 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หร ือเลือกซื ้อสินค้าสำหรับคุณหนู 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 

จำนานคนเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน มีเตียงเสริม)               

เด็กอายุต่ำกว่า 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ ่2 
ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

8-10 ท่าน (COASTER)   84,900.-   76,900.- 63,900.- 7,000.- 
 5-7 ท่าน (COASTER)   89,900.-   81,900.- 67,900.- 7,000.- 
4 ท่าน (ALPHARD) 119,000.- 107,900.- 89,900.- 7,000.- 

 

 

 

*** 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 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

