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ตารางโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

วันที ่ รายการทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น รถ ที่พกั 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ      
2 สนามบินนานาชาติคันไซ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – ปราสาทโอซาก้า ( ด้านนอก 

) – นารา – วัดพระใหญ่โทไดจิ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ – อิสระช้อปปิ้ง 
 - -   

3 เกียวโต – วัดคิงคะคุจิ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – วัดคิโยมิซุ – ศาลเจ้า
ฟูจิมิอินาริ  

 - -   

4 โกเบ – อะริมะออนเซน – สะพานอาคาชิไคเคียว – หุ่นเหล็กหมายเลข 28 – 
อ่าวโกเบ – ห้างโกเบฮาเบอร์ – อิสระช้อปปิ้ง – โกเบทาวเวอร์ ( ด้านนอก ) 
– ร้านปลอดภาษี – โอซาก้า 

 - -   

5 สนามบินนานาชาติคันไซ – กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ      
 

อตัราค่าบรกิาร 

อตัราคา่บรกิารรวม อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
1.รถส่วนตัวพร้อมคนขับ (รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่
จอดรถ) 
2.ที่พักพร้อมอาหารเช้า 
3.ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 
4.ไกด์ท้องถิ่นส่วนตัวนำเที่ยว 
5.ฟรี!!!ค่าบริการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว 

1.ค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนตัว 
2.ค่าทิปคนชับรถ 1500 บาท / ท่าน 
3.ค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น 
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
5.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
6.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

*** โปรแกรมทอ่งเทีย่วแบบสว่นตวั สามารถปรบัเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความตอ้งการและความเหมาะสมของลกูคา้ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอยีดโปรแกรมทัวร ์

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมู ิ
DAY 2 สนามบนินานาชาตคินัไซ – ศาลเจ้าสมุโิยชิไทฉะ – ปราสาทโอซากา้ ( ด้านนอก ) – นารา – วัดพระ

ใหญ่โทไดจ ิ– โอซากา้ – ชนิไซบาช ิ– อสิระชอ้ปปิง้ 
.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่
-ศาลเจา้สมุโิยชไิทฉะ เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่
มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เท่านั้น แต่การรูปแบบ
สถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ที่ไหนๆไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่น พูดได้ว่าระดับเอเชียยังหาพบได้
ยาก เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) ที่จะมีหลังคาแบบทรง
ตรงๆ ต่างจากที่อื่นๆที่จะมีทรงโค้งๆ จั่วจะถูกตกแต่งด้วยไม้ท่ีลักษณะไขว้กันคล้ายกับไม้กางเขนของ
ศาสนาคริสต์ หากออกจะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนว
ยาวทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจั่วของหลังคาและยังมีรั้วล้อมรอบ จาก
ความต่างและความเก่าแก่นี่ ที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุ่น 
-ปราสาทโอซากา้ "สวนปราสาทโอซาก้า" สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลาง
โอซาก้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ชื่นชอบปราสาทญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 
ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ 
(*1) ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 
16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น แต่ทว่า ปราสาทโอซาก้าที่
ก่อสร้างขึ้นในยุคสมัยนั้นถูกเผาทำลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ กำแพงหินและ
ยากุระ (หอสังเกตุการณ์) ที่เห็นนี้ จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้าง
ขึ้นใหม่หลังจากนั้น แม้กระนั้น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรง
ขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับปราสาทนาโก
ย่าและปราสาทคุมาโมโตะ 
-นารา วัดโทไดจ ิเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในระดับโลกของญี่ปุ่นถ้าจะกล่าวถึง วัดโทไดจิ ประวัติ นั้นนับว่ามี
มายาวนานสร้างสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 752 สมัยที่นารายังเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นก่อนที่จะย้ายไปตั้ง
เมืองใหม่ที่เกียวโต วัดนี้มีอายุกว่า 1,200 ปี เรียกได้ว่ามีความเก่าแก่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลกจากยูเนสโก ชื่อ Todaiji แปลว่า มหาวิหารตะวันออก เดิมทีวิหารหลังเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างนั้นนับได้
ว่ามีขนาดใหญ่กว่าวิหารในปัจจุบันถึง 3 เท่า แต่เนื่องจากเหตุการไฟไหม้จึงมีการสร้างและบูรณะวิหาร
ใหม่ในขนาดท่ีเราเห็นกันในปัจจุบันที่เรียกว่าวิหารไดบุทสึเด็น (Daibutsuden Hall) เป็นที่ประดิษฐาน
ไดบุตสึ หรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อโตแห่งนารา แต่ก็ยังนับว่าเป็นวิหารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดี 
ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นสถานท่ีเก็บสมบัติชาติที่สำคัญไว้หลายชิ้น 
-โอซากา้ ชินไซบาช ิตัง้อยู่ใกล้กับนัมบะและโดทงโบริ จุดท่องเที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ที่นี่มี ย่าน
ร้านค้า ชินไซบาชิซุจิ (Shinsaibashsuji Shotengai) แหล่งชอ้ปปิ้งชื่อดังของโอซาก้าด้วย ย่าน
ร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีระยะทางทั้งหมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอื่นๆ ที่อยู่หัวและท้ายด้วยก็จะ



กลายเป็นย่านร้านค้าที่มีความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ร้านขาย
เครื่องสำอาง ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ร้านคาแรคเตอร์ต่างๆ ไปจนถึงร้านอาหาร
และคาเฟ่มากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ เรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่อยากได้จริงๆ 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก..... 
มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 

 
DAY 3 เกียวโต – วัดคงิคะคจุ ิ– ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา – วดัคโิยมซิ ุ– ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ 
.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่
-เกยีวโต วดัคงิคะคจุิ หรอืที่คนไทยคุ้นเคยในชื่อของ วัดทองเกียวโตตามความหมายของชื่อ
ภาษาญี่ปุ่นเพราะมีปราสาทคินคะคุจิทองคำ(Golden Pavilion) ที่มีความงดงามโดดเด่นของศิลปะ
การสร้างชั้นสูงของญี่ปุ่น วัดแห่งนี้มีช่ือทางการว่าวัดโรกูอนจิ (鹿苑寺/Rokuon-ji) ที่มี
ความหมายว่าวัดสวนกวาง วัดแห่งนี้มีความเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1397 เพื่อใช้เป็นท่ีพำนัก
ของโชกุน Ashikaga Yoshimitsu เป็นอาคารไม้สามชั้น มีความสูง 12.5 เมตรใช้เป็นสถานที่รับรอง
แขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญ ภายหลังจึงกลายเป็นวัดในปัจจุบัน และด้วยความงดงามตระการตาจึง
กลายมาเป็นต้นแบบของวัด Gingakuji หรือวัดเงินที่สร้างในเวลาต่อมา ระหว่างช่วงสงครามโอนิน ปี
ค.ศ.1467–1477 วัดได้ถูกไฟไหม้ แต่ครั้งที่สำคัญที่สุดคือในปี ค.ศ. 1950 ตัว Golden Pavilion ได้
ถูกเผาโดยพระชื่อ Hayashi Yoken ซึ่งเป็นผู้มีความวิกลจริต ทำให้ได้รับความเสียหายจนแทบไม่
เหลือซาก ดังนั้นวัดคินคะคุจิในปัจจุบันน้ัน ก็คือตัวอาคารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1955 โดยนัง
รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ และยังได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้แผ่นทองสรรค์
สร้างจนได้เป็นความงดงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน วัดคินคะคุจิ ในปี ค.ศ. 1994 ที่นี่ก็ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญกับญี่ปุ่นและเป็นแลนด์
มาร์กสำคัญของเกียวโต 
-ศาลเจา้เฮอนัจงิง ุ(Heian Shrine) แม้ว่าจะไม่ได้มีประวัติยาวนานเป็นพันปีหรือร้อยๆปีเหมือนกับที่
อื่นๆ แต่บอกเลยว่าที่น่ีไม่ธรรมดาเลยนะคะ เพราะเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบปี 
1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเท่านั้นเอง โดยเฉพาะจุดไฮไลท์อย่างประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่
ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัดที่สามารถเห็นแต่ไกลลิบๆใครไปใครมาต้องถ่ายรูปตรงบริเวณนี ้ศาลเจ้าแห่งนี้
นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคัมมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดิ์โคเมอิ (Emperor 
Komei) ผู้ท่ีมีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์
สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าเองก็มีดีไม่แพ้จุดอื่นๆเหมือนกัน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมที่บอกได้ว่า
เมื่อเทียบกันแล้วค่อนข้างจะโดดเด่นจากศาลเจ้าอื่นๆของญี่ปุ่น ตัวอาคารหลักๆนั้นมีต้นแบบมาจาก



พระราชวังสมัยยุคเฮอันเพียงแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าของจริงอยู่ซักหน่อย บริเวณสวนที่รายรอบวัด
นั้นก็แลดูร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เน้นการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่เด็ดสุดก็
เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่นับเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่โด่งดังของเกียวโตเลยก็ว่าได้ 
-พิธชีงชา หรือ ซะโด (Sado) หรือ บางที่อาจจะเรียกแค่ โอฉะ (Ocha) ซึ่งแปลว่า “วิถีแห่งชา” (The 
Way of Tea) คือ พิธีกรรมการเสิร์ฟและดื่มชาเขียวมัทฉะชงร้อนๆ ด้วยอุปกรณ์พิเศษสำหรับชงชา 
เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน มีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนตามกำหนดการและท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์ 
เป็นศิลปะที่แม้จะไม่ได้วาดลวดลายร่ายรำแต่กลับดูมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างเหลือเชื่อ และสะท้อนถึง
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านวิถีชีวิตอันเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และ การดิ่มชา ทุก
ขั้นตอนประกอบไปด้วยรายละเอียดอันงดงาม ไม่ได้เพียงแค่รับชม แต่ยังได้มีส่วนร่วมในพิธีชงชานี้อีก
ด้วย จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
-วดัคโิยมซิ ุวัดน้ำใส สายน้ำ 3 สายในกรุงเก่าเกียวโต วัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมือง
เกียวโต ได้แก่ วัดคิโยมิสึเดระ (清水寺 Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า “วัดน้ำใส” เป็น
วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 778 หรือ พ.ศ. 1321 นักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็น
พระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่ง
คั่ง 
-ศาลเจา้ฟจูิมอินิาริไทฉะ สร้างขึน้เพ่ืออุทิศแก่ อินาริ เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกและการค้าที่รุ่งเรือง 
เป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริทั้งหมดในญี่ปุ่น แนวเสาประตูโทริอิสีส้มสดใสทอด
ยาวอย่างสุดตา ขึ้นไปจนถึงยอดเขาอินาริ ทำให้เกิดเป็นภาพอันน่าประทับใจและเป็นหนึ่งในภาพที่โด่ง
ดังที่สุดของญี่ปุ่น ว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 711 ก่อนที่เมือเกียวโตจะกลายเป็นเมือง
หลวงของญี่ปุ่น ตลอดทางขึ้นสู่ภูเขาอินาริที่มีความสูง 233 เมตรจะมีศาลเจ้าเล็ก ๆ มากมายตั้งอยู่
รายทาง และรวมตลอดเส้นทางนี้มีเสาประตูโทริอิประมาณ 10,000 ต้น อุโมงค์เสาประตูโทริอิสีส้ม
สดใสที่ทอดยาวนี้ถือเป็นภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือเกียวโต 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก..... 
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มื้อกลางวัน รับประทานอาหารมื้ออิสระ 
มื้อเย็น รับประทานอาหารมื้ออิสระ 

 



DAY 4 โกเบ – อะรมิะออนเซน – สะพานอาคาชไิคเคยีว – หุน่เหลก็หมายเลข 28 – อา่วโกเบ – หา้งโกเบฮา
เบอร ์– อสิระชอ้ปปิง้ – โกเบทาวเวอร ์( ด้านนอก ) – รา้นปลอดภาษ ี– โอซากา้ 

.....น. 
เช้า 

เดนิทางสู ่
-โกเบ อะรมิะออนเซน คือหนึ่งในย่านออนเซ็นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลถึง 300-350 เมตร บริเวณด้านเหนือของภูเขา Rokko และมีโรงแรมสไตล์เรียวกังเปิด
ให้บริการกว่า 30 โรงแรม ว่ากันว่าออนเซ็นแห่งนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกในปีค.ศ. 631 เนื่องจากจักรพรรดิ์
องค์หนึ่งของญี่ปุ่นปุ่นได้มาลงแช่ที่ออนเซ็นแห่งนี้จนชื่อเสียงของออนเซ็นเลื่องลือ และเริ่มเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายยิ่งขึ้น น้ำแร่ในบ่อออนเซ็นแห่งนี้มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของออน
เซ็นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจากอุดมไปด้วยแร่ธาตุคุณภาพดึในน้ำแร่ถึง 7 ชนิด
ในบ่อเดียว ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้มีส่วนช่วยในการรักษาโรค โดยที่มาของน้ำแร่ในบ่อออนเซ็นแห่งนี้นั้นมา
จากน้ำทะเลที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง 60 กิโลเมตร ซึ่งออนเซ็นที่มีน้ำแร่เป็นน้ำทะเลนั้นหายากมาก ต่าง
จากออนเซ็นแบบทั่วไปที่มักจะเป็นน้ำบาดาลกับน้ำฝนที่ได้รับความร้อนจากภูเขาไฟแล้วจึงกลายเป็น
น้ำแร่ให้ได้แช่กัน 
-สะพานอาคาชไิคเคยีว (Akashi Kaikyo Bridge) หรือ อะคาชิไคเคียวโอฮาชิ (明石海峡大
橋  สะพานช่องแคบอะคาชิ) เชื่อมต่อเมืองโกเบ (神戸市) และเมืองอะวาจิ (淡路市) เข้า
ด้วยกัน เป็นสะพานแขวนยาวที่สุดในโลก คุณสามารถข้ามสะพานอะคาชิไคเคียวไปยังเกาะอะวาจิ (
淡路島 อะวาจิชิมะ / Awaji Island) แล้วยังสามารถเดินทางต่อไปยังโทคุชิมะในภูมิภาคชิโกกุได้
ด้วย ที่สะพานอะคาชิไคเคียวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ทัวร์เที่ยวชมข้ึนบนหอคอยของสะพาน
และเดินเล่นท่ีทางเดินชมวิว ชมสะพานจากด้านล่าง ลองข้ามสะพาน ไปปีนหอคอย เดินไปรอบๆสวน 
เป็นสะพานเต็มไปด้วยเสน่ห์น่าค้นหามากมาย  
-อนสุาวรยีเ์ทตสจึนิ หุน่เหลก็หมายเลข 28 (Tetsujin 28-go Monument / 鉄人28号モニ
ュメント) ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะวากามัตสึ (Wakamatsu Park) ในเขตนางาตะ 
(Nagata) ของเมืองโกเบ (Kobe) ในจังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เป็นอนุสาวรีย์ที่จำลองคาแรคเตอร์
จากการ์ตูนเรื่อง “Tetsujin 28-go” หรือที่รู้จักกันในช่ือ “Gigantor” ที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ยุค 60 ซึ่งแต่งโดยมิตสึเทรุ โยโกยามะ (Mitsuteru Yokoyama) นักเขียนผู้มีบ้านเกิดในเมืองโกเบ หุ่น
ยักษ์เทตสึจินนี้มีความสูง 15.3 เมตร (ความสูงเมื่อยืนตัวตรง 18 เมตร) และมีน้ำหนักประมาณ 50 
ตัน สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “KOBE TETSUJIN PROJECT” ซึ่งเป็น
โปรเจ็คเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูถนนช้อปป้ิงในโกเบหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน (The Great 
Hanshin Earthquake) ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 ปัจจุบันอนุสาวรีย์นี้ก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในแลนด์
มาร์คที่สำคัญของเมืองโกเบ โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนอยู่ตลอด 
-โกเบ เมืองท่า การค้า และ อุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของภูมิภาคคันไซ จึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มี
ความพิเศษที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของผู้คนที่มารวมกันอยู่ที่นี่ ทำให้เป็นเมืองที่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังมีภูมิประเทศที่น่าสนใจมากอีกด้วย 
คือ มีด้านหน้าที่ติดทะเลและด้านหลังที่เป็นเทือกเขาสูง จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย 



-โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์บริเวณโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเปิดเมื่อเดือนตุลาคม 1992 นั้นได้กลายเป็นหนึ่ง
ในสถานท่ีท่องเที่ยวหลักของโกเบ และเป็นที่ตั้งของทิวทัศน์ริมน้ำที่สวยงามที่สุดของเมืองในยามค่ำคืน 
ด้วยสถานที่ช้อปปิ้งและความบันเทิงในบริเวณริมน้ำที่งดงาม โกเบฮาร์เบอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางอย่าง
ไม่เป็นทางการแห่งหนึ่งของเมืองนี้ บริเวณนี้เช่ือมต่อเป็นอย่างดีกับหลากหลายตัวเลือกการคมนาคม 
และทิวทัศน์ที่งดงามน้ันดึงดูดชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมายังบริเวณนี้ตลอดทั้งปี 
-โกเบพอร์ททาวเวอร ์สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1963 และได้รับการออกแบบโดยบริษัทนิกเค็นเซ็ค
เค บริษัทสถาปัตยกรรมชื่อดังของญี่ปุ่นท่ีอยู่เบื้องหลังผลงานเช่นโตเกียวสกายทรี และการออกแบบ
สนามบาร์เซโลนาคัมป์นูซึ่งเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปขึ้นมาใหม่ แหล่งชมวิวนี้สูงตระหง่านถึง 
108 เมตร โดยได้รับการออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับกลองญี่ปุ่นรูปนาฬิกาทรายแบบด้ังเดิมที่มัก
ใช้ในโรงละครโนและโรงละครคาบูกิ ด้วยสีแดงที่สลับเป็นตารางดั่งเชือกสีแดงของกลองและแสงไฟ
แอลอีดีที่โอบล้อม โกเบพอร์ททาวเวอร์ในยามค่ำคืนจึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวท่ีน่าท่ึงที่สุดของ
เมือง 
-รา้นคา้ปลอดภาษ ีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษีสินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา
,เครื่องสำอางค์ กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป หรือ น้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า 
และ บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น 
ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 

เย็น เช็คอินเข้าที่พัก..... 
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DAY 5 สนามบนินานาชาตคินัไซ – กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมูิ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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