
  

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25377 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินคันไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ปราสาททอง 
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน  - นาโกย่า  
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

   
Hotel Koyo Hachiman, 
Gifu หรือเทียบเท่า  

3 
หมู่บ้านนาราอิจุกุ  - ทาคายาม่า - ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมือง
เก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ     

Hotel Koyo Hachiman, 
Gifu หรือเทียบเท่า  

4 ลานกิจกรรมหิมะ - โอซาก้า - ดิวต้ีฟรี - ชินไซบาช ิ    
FP Hotel, Osaka หรือ
เทียบเท่า  

5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย    
FP Hotel, Osaka หรือ
เทียบเท่า  

6 
ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ  
สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย     
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วนัเดนิทาง ราคาทวัร/์ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 
(อายไุม่เกิน 12 ป)ี 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบนิ 

ราคา 
ห้องพักเดีย่ว 

14 – 19 มกราคม 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

เปดิเพิม่ 17 – 22 มกราคม 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

21 – 26 มกราคม 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

เปดิเพิม่ 24 – 29 มกราคม 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

เปดิเพิม่ 26 – 31 มกราคม 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

เปดิเพิม่ 31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

04 – 09 กมุภาพนัธ ์2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

เปดิเพิม่ 07 - 12 กมุภาพนัธ ์2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

11 – 16 กมุภาพนัธ ์2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

เปดิเพิม่ 14 - 19 กมุภาพนัธ ์2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

เปดิเพิม่ 21 - 26 กมุภาพนัธ ์2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

เปดิเพิม่ 23 - 28 กมุภาพนัธ ์2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

04 – 09 มนีาคม 2566 39,990 39,990 29,990 12,000 

เปดิเพิม่ 07 – 12 มนีาคม 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

11 – 16 มนีาคม 2566 37,990 37,990 27,990 12,000 

อัตราคา่บรกิารส าหรบั เดก็อายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

 

** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท ** 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ 

PEACH AIR (MM) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

 

ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 10,000 

บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้อง

ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท า

ความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่

ในรายการทัวร์) 

6. การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการ

พิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้

เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขอ

อนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการ

ปฏิเสธวีซ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อม
อ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบนิคนัไซ - เกียวโต - ศาลเจ้าฟชูมิอินิาร ิ- วัดคโิยมสิ ึ- ปราสาททอง เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น 
- ศาลเจ้าเฮอัน  - นาโกย่า  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

 
01.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 092 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม

บนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที  
08.55 เดินทางถึง สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาที่

ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกียวโต เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่นอย่างแท้จริง น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอ
พร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่า
เป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจ านวน
มากมายและเดินต่อไปยัง ศาลโทริอิ น าท่านชม “ซุ้มประตสูแีดง” ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตาม
เส้นทางของไหล่เขาลดหล่ันกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง “MEMORIES OF GEISHA” ที่ 
ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ าใส” ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุง
วางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสัก
ตัว ใช้วิธีการเข้าล่ิม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว 
เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของ
ตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ าศักด์ิสิทธิ์สามสายอัน
เกิดข้ึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สาย
สาม แข็งแรง   



 
 

จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะที่มีชื่อเรียกว่า ถนนสายกาน้ าชา และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่
ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ึนชื่อที่สุดของญี่ปุ่น มีให้ท่านได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสูตร
ด้ังเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา  
เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ , เครื่อง
เซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ “ปราสาททอง” สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 
และสร้างข้ึนใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้
ด่ืมด่ ากับความสะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 

จากนั้นน าท่านชม เดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 
เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์
สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สร้างข้ึนเมื่อ ค.ศ. 794 และวอด
ลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั้นน าท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato 
Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 
ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว  จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ 
 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก Hotel Koyo Hachiman, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Day3 หมู่บ้านนาราอิจุกุ - ทาคายาม่า - ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า 
- เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  

 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปยัง หมูบ่า้นนาราอจิกุุ เป็นเมืองเก่าที่ในอดีตนั้นเคยเป็นเมือง
ทางผ่านใน “เส้นทางนากะเซนโด” แม้ยุคสมัยของเอโดะจะผ่านไปแล้ว 
แต่บ้านเรือนโบราณในนาราอิ จูกุ  ที่สร้างเรียงรายมากกว่า 1 
กิโลเมตรนี้ยังคงอยู่ด้วยการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพื่อคงความด้ังเดิมให้
ได้มากที่สุด ท าให้ยุคเอโดะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง อิสระทุกท่านเดินชม
เมืองโดยถนนสายหลักของเมืองนั้นประกอบไปด้วยอาคารโบราณ
เรียงรายกันอย่างสวยงาม ที่มีทั้ง ร้านอาหาร ร้านขายของต่างๆ ที่
พักรัยวกัง ให้ทุกท่านได้สัมผัสกล่ินอายเมืองเก่า ผสมกับกล่ินอาย
บรรยากาศชนบทในญี่ปุ่น มีร้านค้าที่ขายของที่ระลึกในท้องถิ่นที่
น่าสนใจมากมาย เช่น ผลไม้แห้ง งานฝีมือและสาเกญี่ปุ่น  นอกจากนี้
ยังมีแกลเลอรีงานฝีมือมากมายที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์งานแกะสลักไม้
ในท้องถิ่น ที่ท าด้วยความปราณีตจากภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา 
 

เมนูที่ข้ึนชื่อของจังหวัดนางาโนะก็คือ “โซบะ” ซึ่อร่อยสมกับที่เป็นแหล่ง
ต้นก าเนิดในการปลูกโซบะ 

 
 

 
 

อีกหนึ่งจุดสถานที่ที่แนะน าเมื่อไปยัง หมู่บ้านนาราอิจุกุ ได้แก่ คาเฟ่ที่
ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ไม่พลาดชิม ชาเขียวที่เข้มข้นกับขนมที่ท ามา
จากถั่วแดง เรียกว่าโยคัง นั้นท าให้ฟินจริงๆ ช่างได้บรรยากาศความ
เป็นญี่ปุ่น 

 
 

 



 
 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครัง้อดีต ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ
มาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ท าการรัฐในยุคเอะโดะ
เพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว 
และห้องพักของเจ้าหน้าที่ **ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน   

น าท่านชมความงามของเมืองทาคายาม่าซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นด้ังเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ 
ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่
ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความ
เชื่อของคนโบราณสมัยก่อน   

น าท่านชม หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านใน
แบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นด้ังเดิม ชื่อนี้ได้มาจากค าว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 
องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของ
บ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น 

ที่พัก Hotel Koyo Hachiman, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 



 

 

Day4 ลานกิจกรรมหิมะ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ 
 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานไปกับ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเล่ือนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดน

แห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สนุกกับลานหิมะ
ขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า , ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่อง
เล่นสกี สโนว์สเลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  

 
 หมายเหต ุ: กรณลีานสกปีดิใหบ้รกิาร ขอสงวนสทิธิน์ าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นเดนิทางไปยงั ศาลเจา้สมุโิยชิ ไทฉะ เป็นศาลเจ้าขนาด

ใหญ่ที่มีชื่อเสียงของเมืองโอซาก้า (Osaka) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 211 ถือเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากของ นอกจากนี้ที่
ศาลเจา้สมุโิยช ิไทฉะ ยังมสีะพานโคง้สแีดงซึง่มชีือ่วา่ โซริฮาช ิ(Sorihashi) หรอืทีเ่รยีกอกีชือ่หนึง่วา่ ไทโกะบาชิ (Taikobashi) โดย
วิวของสะพานที่สะท้อนกับผิวน้ านั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 วิวที่สวยที่สุดของภูมิภาคคันไซ (Kansai) อีกด้วย 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

น าทุกท่านเดินทางไปยัง โอซาก้า เป็นเมืองที่ยังคงมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์อย่างเช่น สุสานโบราณ, อาคารส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ 
หลงเหลืออยู่ และที่ขาดไม่ได้เลยส าหรับชาวโอซาก้าคือ ศิลปะการแสดงที่มีต้นก าเนิดที่โอซาก้า อย่างศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบ
แสดงคนเดียว และศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบแสดงคู่เป็นวัฒนธรรมแห่ง “เสียงหัวเราะ” ที่ยังคงถูกชื่นชอบอย่างมาก น าท่าน
สัมผัสกับ “ความแปลกใหม่” และ “ความรู้สึกในแบบย้อนยุค” ต้องท าให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกสนุกเพลิดเพลิน เป็นเมืองที่เต็มไปด้วย
รอยยิ้มและความสดใสร่าเริง เชิญมาสัมผัสเสน่ห์แบบนี้ได้ที่ “โอซาก้า” 

 จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้า
ให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถซื้อในเมืองอื่นของ
ประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจ าเมืองเท่านั้น  น าท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายใน
ย่านนี้มีร้านค้าเก่าแกป่ะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่าน
แสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลข้ึนชื่อมากมายซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับ
ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่
ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้ บริการ 
สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง 

  แนะน าของกิน “ย่านซิไชบาชิ” อันได้แก่ ทาโกะยากิ หรือขนมครกญี่ปุ่นไส้ปลาหมึกยักษ์ 
มักเป็นของกินอันดับต้นๆ ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเอ่ยถึง หากไปเที่ยวโอซาก้าแล้วไม่ได้แวะซื้อทาโกยากิ
กินเลยสักร้านก็ต้องขอบอกเลยว่าพลาดสุดๆ เพราะขนาดคนที่เขาไม่อินกับทาโกยากิสักเท่าไร 
พอได้มาเห็นกับตาชิมกับปากที่โอซาก้าแล้วก็ต้องเอ่ยปากชมไม่หยุด 
 

ค่ า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก FP Hotel, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

 

Day5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย 
 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า  โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่าน
สามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ 

- ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้า
หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมี
ร้านอาหารทะเลข้ึนชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู 
กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่น
ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิ
โกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง  
- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หา
ชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ านานาชนิด
จากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น  
- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่น
อยู่ที่ เจดีย ์5 ชั้นอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์  
หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ช าระเพิ่มท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับ
ไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง
มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความ
มันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อ
ดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่
สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ  โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ 
อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่า
พ่อมดและแม่มดทัง้หลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องด่ืมที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่
มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถอืวา่เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีดี่ที่สุดของโลกคือโซน Harry Potter and the Forbidden 
Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่อง
โลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ  (ส าหรับตั๋วยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ หากท่านต้องการซื้อตั๋วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม 
หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) 
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

ที่พัก FP Hotel, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



  

 
 

Day6 ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดิยทางไปยัง ตลาดปลาคโุรมง เป็นตลาดยอดฮิตและเก่าแกท่ี่สุดแหง่หนึ่งในโอซาก้า หลายคนยกย่องให้
เป็นครวัแห่งโอซาก้า โดยเสน่ห์ของตลาดแหง่นี้คอื อาหารที่ขายมีทัง้ของสด และปรุงส าเร็จพรอ้มกนิสามารถ
เลือกที่จะทานหน้าร้าน หรอืภายในร้าน อาท ิกุ้งมังกร ขาปูยักษ์ ปลาไหลย่าง ทนู่า แซลมอน หอยเม่น หอย
เชล์ อโคโนมิยากิ และขนม ผลไมต้่างๆ  

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัส
ความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติ
และข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีค าส่ังให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้  ** ไม่รวมค่า
เข้าชม 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

จากนั้นน าท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องส าอาง , เครื่องประดับ, เส้ือผ้า, กระเป๋า, 

รองเท้าอุปกรณ์กฬีา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่นโกอนิเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผ้าล่าสุด อาทิ  
MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, 
Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, 
Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าส าหรับ
คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้
เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 

19.30 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินที่ MM 091 
 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที 

01.10+1 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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