
  

 
 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรม : 27046 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ปราสาททอง - นาโกยา่ - ถนน 
ชอ้ปป้ิงโอส ึ

   
Comfort Hotel 
Gifu, Gifu หรือ
เทียบเทา่  

3 
หมู่บ้านชริาคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า - เขต
เมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน     

Comfort Hotel 
Gifu, Gifu หรือ
เทียบเทา่  

4 
เสน้ทางนกัปราชญ ์ - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีง
ชาแบบญีปุ่่ น - โอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ    

Comfort Hotel 
ShinOsaka, 
Osaka  
หรือเทียบเทา่  

5 
สวนอนุสรณ์บมัปาค ุ- ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซากา้ - รงิกเุอา้ทเ์ลท็ - 
สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย     
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วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

26 – 30 มีนาคม 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

27 – 31 มีนาคม 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

11 – 15 เมษายน 2566 49,990 49,990 39,990 10,000 

16 – 20 เมษายน 2566  39,990 39,990 29,990 8,000 

17 – 21 เมษายน 2566  39,990 39,990 29,990 8,000 

19 – 23 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

20 – 24 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

21 – 25 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

22 – 26 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
10,000 บาท 

** ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ทปิไกด์ และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ** 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 
และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมจง้
ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยืนยนัว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

 
 

โปรแกรมเดนิทาง 5 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ PEACH 

AIR (MM) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู 
 

22.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจ้าหน้าที่
คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

 

Day2 สนามบินคนัไซ - เกียวโต - วดัคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า - ถนนช้อปป้ิงโอสึ

 
01.10 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 092 (ไม่

มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั่วโมง 45 นาท ี 
08.55 เดินทางถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตาม

ระเบยีบของสนามบนิ (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช ั่วโมง) หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกียวโต 
เป็นเมอืงทีไ่ดชื้อ่วา่เมอืงแหง่ศลิปะและวฒันธรรมของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ น าทา่นชม  

 

จากนั้นน าทา่นชม วดัคโิยมสิึ หรือ “วดัน ้าใส” ทีต่ิดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์

ของโลกยุคใหม ่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ ัง้อยูบ่รเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมีทอ่นซุงวางเรียงซอ้นกนั

ตามแนวนอนต ัง้จากพ้ืนดนิขึน้มารองรบัระเบียงของตวัวหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ช้ตะปูสกัตวั ใช้วธิีการเขา้ลิม่ 

เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเกา่แกย่ิง่กวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพ

เอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร ่ารวย ม ั่งค ั่ง , นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร, จาก

ระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว

ทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม พรอ้มกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และ

เชญิดืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา 

โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม แข็งแรง   

จากนั้นเดนิตามทาง สมัผสักบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะทีม่ีชื่อ

เรียกว่า ถนนสายกาน ้าชา และ เลือกซื้อสนิคา้พื้นเมือง ทีร่ะลึก เกี่ยวกบั

ญี่ปุ่ นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น มีให้ท่านได้เลือก

ชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถ้ ั่วแดงสตูรด ัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอร์รี,่ ชอค

โกแลต เป็นตน้ หรือวา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุก๊ตาเกียวโต สญัลกัษณ์ที่โดง่ดงั

ทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา  เป็นตุก๊ตาแตง่กายดว้ยชุดกโิมโนประจ าชาตอิยา่งเต็ม 

5 

รูปแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยาว์, เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ท ัง้กาน ้าชา ถว้ย 

ชาม ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมาย นานาชนิด 

 



 

น าทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรือ “ปราสาททอง” สรา้งโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพ่กัผอ่น 

ต่อมาบุตรชายของทา่นได้ดดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้ง

ขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบั

ความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญีปุ่่ น 

 

จากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มทีย่่าน

รา้นคา้ ณ บรเิวณ ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ ซึง่มีอายุประมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทีม่ีชือ่เสยีงและไดร้บั

ความนิยมจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากดว้ยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศยา่นชนชัน้แบบด ัง้เดมิ ถนนชอ้ป

ป้ิงน้ีประกอบไปด้วยรา้นค้ามากมายกว่า 1,200 ร้าน เรียงรายตลอดสองข้างทางยาว 1.7 กิโลเมตร 

ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทนัสมยัไมว่า่จะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพดั

ยีห่อ้ดงัและทีส่ าคญัคอืราคาถูกมาก 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
ทีพ่กั Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day3 หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ - อิออน 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

น าท่านชม หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รบัเลือกจากองค์การ

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกบับา้นใน

แบบกสัโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่ นด ั้งเดิม ชื่อน้ีได้มาจากค าว่า 

กสัโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลงัคาชนัถงึ 

60 องศา มีลกัษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากนั ตวับ้านมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่ง

โครงสรา้งของบ้านสรา้งขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวัเดียว แต่

ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะที่ตกมาอย่างหนัก

ในชว่งฤดูหนาวไดด้ี 
 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชมสถานทีส่ าคญัเมือ่คร ัง้อดีต ทีท่ าการเกา่เมืองทาคายามา่ ใช้เป็นท ัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยูอ่าศยัของ

ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่ ในสมยัเอะโดะ 

หรือกวา่ 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นทีท่ าการรฐัในยุคเอะโดะเพียงแหง่เดียวทีข่า้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

ซึง่ภายในน้ีประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าที ่

**ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ 430 เยน   

น าทา่นชมความงามของเมืองทาคายามา่ซึ่งยงัคงความเป็นบา้นเมืองแบบญีปุ่่ นด ัง้เดิมอยา่งแทจ้รงิเดนิ

ชม เขตเมืองเกา่ซนัมาชซิจึิ ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นใน

สมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอนัน่า

ประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคน

โบราณสมยักอ่น   

 

น าทา่นช้อปป้ิง ณ ออิอน มอลล์ ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องญีปุ่่ น มีสนิคา้มากมายหลากหลาย
ชนิดใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อกนั ไมว่า่จะเป็นโซนเครือ่งส าอางค์ ของใช้เด็ก ของเลน่ เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ยาสามญัประจ าบา้นหรือแมก้ระท ั่งผลไมส้ดๆจากไรข่องญีปุ่่ นก็มีจ าหน่ายทีน่ี่ดว้ยเช่นกนั  พิเศษสุดกบั
รา้น 100 เยน ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งเป็นรา้นยอดฮิตของคนญี่ปุ่ นกนัเลย
ทเีดียว    

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 



 
 

Day4 เส้นทางนักปราชญ ์- ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น - โอซาก้า - ดิวต้ีฟรี - ชิน
ไซบาชิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทา่นเดินทางสู ่เกียวโต เป็นเมืองทีไ่ดชื้่อว่าเมืองแหง่ศลิปะและวฒันธรรมของญีปุ่่ นอย่างแทจ้รงิ น า

ทา่นเดนิทางสู ่ทางเดนินกัปราชญ์ ซึง่ถือวา่เป็นอกีหน่ึงจุดชมซากุระทีส่วยทีส่ดุในเมอืงเกียวโต ถนนแหง่

น้ีในอดีตมีนกัปราชญ์ทีม่ีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที ่20 ได้มาเดินสงบจิตใจทีถ่นนสายน้ีเพื่อท าให้เกิด

สมาธ ิจงึท าใหเ้ป็นทีม่าของชือ่ทางเดนินกัปราชญ์ ถนนแหง่น้ีมีตน้ซากุระมากถงึ 500 ตน้ตลอดรมิคลอง 

ยามเมือ่ดอกซากุระบานพรอ้มกนัทุกทา่นสามารถชมอุโมงค์ซากุระทีบ่านสะพร ั่ง โดยปกติแล้วจะบาน

ในชว่งเดือนเมษายนของทกุปี ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

หมายเหตุ: ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไมบ่านทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั วดันนั

เซนจ ิเดมิทีวดันนัเซ็นจ ิเป็นวงัทีป่ระทบัของจกัรพรรดคิะเมะยามะหลงัสละราชสมบตัใินปี พ.ศ. 1817 

ทรงเลือ่มใสในการนั่งกรรมฐาน จงึไดย้กวงัใหส้รา้งเป็นวดันนัเซ็นจ ิเมือ่ปี พ.ศ. 1834และใช้เป็นทีท่ า

การใหญ่ของนิกายรินไซ ในอีกไม่กี่ปีต่อมาบริเวณศาลา Seiryo – den เป็นที่อาคารหลกัของวดั มี

ชื่อเสียงในเรื่องการตกแต่งสวนหนิทีส่วยงามประตูบนศาลา เป็นแบบประตูบานเลื่อน (Fusuma) ทีม่ี

ลวดลายสวยงามเชน่เดียวกนั ** 
 

น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นบัถือยิ่งของประชาชนที่มา
สกัการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่
โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลก
มนุษย์ ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรูปปั้นของเทพจิง้จอก ทีม่ีจ านวนมากมายและเดนิตอ่ไปยงั ศาลโทรอิ ิน าท่าน
ชม “ซุม้ประตูสแีดง” ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขา
ลดหล ั่นกนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง “MEMORIES OF 
GEISHA” ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ป้ิงยา่งยากนิิ

คุสไตล์ญีปุ่่ น 

 



 

น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บั พิธีชงชาญีปุ่่ น ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ด้วยการใช้เวลา

อย่างสุนทรีย์ ด้วยการดืม่และการชงชาผงสีเขียวหรือมทัฉะ นบัต ัง้แตป่ระมาณศตวรรษที ่14 ต้นฉบบั

ของพธิีชงชา และใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกนัในวงสงัคม

เกี่ยวกบัการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนชัน้สูงในประเทศญี่ปุ่ น จากนั้นอิสระให้ทา่นได้

เลือกซ้ือของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค์ อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดีทีร่า้นคา้ปลอดภาษี ดวิตี้

ฟรี ซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจบัจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบาง

ประเภทจะไมส่ามารถซื้อในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเทา่นัน้ 

น าทา่นอสิระช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เกา่แก่
ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบท ัง้ส าหรบัเด็ก และผู้ใหญ ่ซึ่งย่านน้ีถือวา่
เป็นยา่นแสงสี และบนัเทงิช ัน้น าแหง่หน่ึงของนครโอซากา้ อีกท ัง้ยงัมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมายซึง่
เสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และ
ปลาหมกึ ซึง่นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะ
พยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เดน่
ของยา่นน้ีคอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นนั่นเอง 
 
 
 
 
 



 

  แนะน าของกนิ “ยา่นซไิชบาชิ” อนัไดแ้ก ่ทาโกะยากิ หรือขนมครกญีปุ่่ น
ไส้ปลาหมึกยกัษ์ มกัเป็นของกินอนัดบัต้นๆ ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเอ่ยถึง หากไป
เทีย่วโอซากา้แลว้ไมไ่ดแ้วะซื้อทาโกยากกินิเลยสกัรา้นก็ตอ้งขอบอกเลยวา่พลาด
สุดๆ เพราะขนาดคนทีเ่ขาไมอ่นิกบัทาโกยากิสกัเทา่ไร พอได้มาเห็นกบัตาชิม
กบัปากทีโ่อซากา้แลว้ก็ตอ้งเอย่ปากชมไมห่ยุด 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
ทีพ่กั Comfort Hotel ShinOsaka, Osaka ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่

 

Day5 สวนอนุสรณ์บมัปาค ุ- ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกเุอ้าท์เลท็ - สนามบินคนัไซ – สนามบิน 
             สวุรรณภมิู  ประเทศไทย 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกทา่นเดินทางสู ่สวนอนุสรณ์บมัปาคุ อดีตสวนแหง่น้ีเคยใช้เป็นสถานทีจ่ดังาน World Expo 
ในปี 1970 ปัจจุบนัสวนแห่งน้ีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งภายในสวนมีต้นไม้นานาพนัธุ์ 
ในชว่งฤดูใบไมผ้ลขิองทกุปีสวนแหง่น้ียงัเป็นอกีหน่ึงจุดชมซากุระทีส่วยงามอกีหน่ึงแหง่ของเมอืงโอ
ซากา้อีกดว้ย ภายในสวนปลูกตน้ซากุระมากกวา่ 5,000 ตน้ นอกจากน้ียงัมีดอกไมอ้ืน่ๆใหช้ม อาทิ
เช่น ดอกทวิลปิ ดอกกุหลาบ อาซาเลีย ไฮเดรนเยีย อืน่ๆอีกมากมาย (สามารถดูรายละเอียดไดต้าม
ตารางดา้นลา่ง) ท ัง้น้ีขึน้อยูส่ภาพอากาศในปีนัน้ๆ อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าทา่นเดยิทางไปยงั ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดยอดฮติและเกา่แกท่ีสุ่ดแหง่หน่ึงในโอซากา้ หลาย

คนยกยอ่งใหเ้ป็นครวัแหง่โอซากา้ โดยเสน่ห์ของตลาดแหง่น้ีคือ อาหารทีข่ายมีท ัง้ของสด และปรุง

ส าเร็จพรอ้มกนิสามารถเลือกทีจ่ะทานหน้ารา้น หรือภายในรา้น อาท ิกุง้มงักร ขาปยูกัษ์ ปลาไหลยา่ง 

ทนู่า แซลมอน หอยเมน่ หอยเชล์ อโคโนมยิาก ิและขนม ผลไมต้า่งๆ  

น าทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ ซึง่ถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสั

ความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมท ัง้

ประวตัแิละขา้วของเครือ่งใช้ ตา่งๆของโชกุน ฮเิดโยชิโตโยโตม ิผูม้ีค าส ั่งใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่น้ี  

** ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ 600 เยน ** 

  

 

 

 

 



 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

จากนั้นน าทา่นสู ่ริงกุ เอาท์เล็ต แหลง่ช้อปป้ิงใหญใ่กลก้บัสนามบนิคนัไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการ

เลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดงัหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องส าอาง , 

เครื่องประดบั, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้

แบรนด์ญีปุ่่ นโกอนิเตอร์มากมายกบัคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, 

Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมท ั้ง เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, 

Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครือ่งประดบั และนาฬกิาหรู

อยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชั่น Hush Puppies, 

Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าส าหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงตาม

อธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น 

19.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 
091  (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาท ี

01.10+1   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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