
  
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 27064 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

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

   
Comfort Hotel Gifu, 
Gifu หรอืเทยีบเท่า  

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

Comfort Hotel Gifu, 
Gifu หรอืเทยีบเท่า  

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

Comfort Hotel 
ShinOsaka, Osaka  
หรอืเทยีบเท่า  

5 อสิระเตม็วนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นูิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั    

Comfort Hotel 
ShinOsaka, Osaka  
หรอืเทยีบเท่า  

6 
สวนอนุสรณ์บมัปาค ุ- ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซากา้ - รงิกเุอา้ทเ์ลท็ - 
สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย     
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วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/
ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 
ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

04 – 09 เมษายน 2566 45,990 45,990 25,990 12,000 

08 – 13 เมษายน 2566  45,990 45,990 25,990 12,000 

11 – 16 เมษายน 2566 55,990 55,990 35,990 15,000 

13 – 18 เมษายน 2566  55,990 55,990 35,990 15,000 

อตัราค่าบริการส าหรบั เดก็อายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ท่านละ 2,000 บาท ** 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่
เหลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณวีนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อให้
คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ
ออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการ
แนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ 
ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ -19 ทุกประเภท ผู้
เดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

 

โปรแกรมเดินทาง 6 วนั 4 คืน : โดยสายการบิน 
PEACH AIR (MM) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราค่าบริการ 



 
 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู 
 

22.00 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

 

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

 
01.10 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 092 (ไมม่บีรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 45 นาท ี 
08.55 เดินทางถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบียบของ

สนามบนิ (เวลาที่ญี่ปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต เป็นเมอืงที่ได้ชื่อว่าเมอืง
แห่งศลิปะและวฒันธรรมของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ น าท่านชม  
 

จากนัน้น าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื “วดัน ้าใส” ที่ตดิรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ 
เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มา
รองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใช้วธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีว

โต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้าแห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , 
นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จดุทีส่วยทีสุ่ด

ในกรุงเกยีวโต มองเหน็วิวทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของ
วดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก
เทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แขง็แรง   

จากนัน้เดินตามทาง สมัผสักับร้านค้าญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะที่มชีื่อเรียกว่า 
ถนนสายกาน ้าชา และ เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท ้อาท ิ

ขนมโมจ ิที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น มใีห้ท่านได้เลอืกชมิหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถัว่

5 



แดงสูตรดัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอรร์ี,่ ชอคโกแลต เป็นต้น หรอืว่าจะเป็นชาเกยีวโต, ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลกัษณ์ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดใน
ญี่ปุ่ น คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกโิมโนประจ าชาตอิย่างเต็มรูปแบบซึง่ควรค่าแก่เป็นของฝากของทีร่ะลกึใน
ราคายอ่มเยาว,์ เครือ่งเซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึ อีกมากมาย นานาชนิด 

 

น าท่านชม วดัคินคะคจิุ หรอื “ปราสาททอง” สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพื่อเป็นสถานทีพ่กัผ่อน ต่อมาบุตรชาย
ของท่านได้ดดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดมิได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 

ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ื่มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถ
สะทอ้นใหเ้หน็ภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บฟุเฟ่ตช์าบสูไตลญ่ี์ปุ่ น 
 

จากนัน้ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิม่ที่ย่านรา้นค้า ณ บรเิวณ 
ถนนช้อปป้ิงโอสุ ซึ่งมอีายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้าที่มชีื่อเสยีงและได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็น
อย่างมากดว้ยมนต์เสน่หข์องบรรยากาศย่านชนชัน้แบบดัง้เดมิ ถนนชอ้ปป้ิงนี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายกว่า 1,200 
รา้น เรยีงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร ประกอบด้วยอาหารและสนิค้าทนัสมยัไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, เสื้อผ้า, 
เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพดัยีห่อ้ดงัและทีส่ าคญัคอืราคาถูกมาก 
 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 
ทีพ่กั Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Day3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ - อิออน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านชม หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รบัเลอืกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกบับ้านใน

แบบกสัโชสคึุร ิซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ชื่อนี้ได้มาจากค าว่า 
กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลงัคาชนัถงึ 
60 องศา มลีกัษณะคล้ายสองมอืที่พนมเข้าหากนั ตวับ้านมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกว้าง 10 เมตร ซึ่ง

โครงสรา้งของบ้านสรา้งขึน้โดยไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคง
ความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กมาอย่างหนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ ี

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมสถานทีส่ าคญัเมื่อครัง้อดตี ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการ
จงัหวดัฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมยัเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นที่
ท าการรฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมยัมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบรเิวณไ ต่สวน
พจิารณาคด ีหอ้งขงันกัโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หน้าที ่**ไมร่วมค่าเขา้ชมท่านละ 430 เยน   
 



น าท่านชมความงามของเมอืงทาคายาม่าซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมอืงแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแท้จรงิเดนิชม เขตเมือง
เก่าซนัมาชิซึจิ ซึง่เตม็ไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไมว่่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริ ุตุ๊กตา
ซารโุบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน   
 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ อิออน มอลล ์ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญีปุ่่ น มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้่านได้
เลอืกซื้อกนั ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องส าอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยาสามญัประจ าบ้านหรอื
แมก้ระทัง่ผลไมส้ดๆจากไร่ของญี่ปุ่ นกม็จี าหน่ายทีน่ี่ดว้ยเช่นกัน  พเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 
100 เยนเท่านัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดยีว    

 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day4 เส้นทางนักปราชญ ์- ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น - โอซาก้า - ดิวต้ี
ฟรี - ชินไซบาชิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต เป็นเมอืงที่ได้ชื่อว่าเมอืงแห่งศลิปะและวฒันธรรมของญี่ปุ่ นอย่างแท้จรงิ  น าท่านเดนิทางสู่ 
ทางเดินนักปราชญ์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในเมอืงเกยีวโต ถนนแห่งนี้ในอดตีมนีักปราชญ์ที่มี
ชื่อเสยีงในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้มาเดนิสงบจติใจที่ถนนสายนี้เพื่อท าให้เกิดสมาธ ิจงึท าให้เป็นที่มาของชื่อทางเดิน
นักปราชญ์ ถนนแห่งนี้มตี้นซากุระมากถงึ 500 ต้นตลอดรมิคลอง ยามเมื่อดอกซากุระบานพรอ้มกนัทุกท่านสามารถชม
อุโมงคซ์ากุระทีบ่านสะพรัง่ โดยปกตแิลว้จะบานในช่วงเดอืนเมษายนของทุกปี ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
หมายเหตุ: ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั วดันันเซนจิ เดมิทวีดันัน
เซน็จ ิเป็นวงัทีป่ระทบัของจกัรพรรดคิะเมะยามะหลงัสละราชสมบตัใินปี พ.ศ. 1817 ทรงเลื่อมใสในการนัง่กรรมฐาน จงึได้
ยกวงัใหส้รา้งเป็นวดันันเซน็จ ิเมื่อปี พ.ศ. 1834และใชเ้ป็นที่ท าการใหญ่ของนิกายรนิไซ ในอกีไม่กี่ปีต่อมาบรเิวณศาลา 
Seiryo – den เป็นทีอ่าคารหลกัของวดั มชีื่อเสยีงในเรือ่งการตกแต่งสวนหนิทีส่วยงามประตูบนศาลา เป็นแบบประตูบาน
เลื่อน (Fusuma) ทีม่ลีวดลายสวยงามเช่นเดยีวกนั ** 
 
น าท่านชม ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ ทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีน่ับถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้ี
ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพชืพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญี่ปุ่ นชื่อว่า
เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ื่นตากบัรปูปั้นของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวน
มากมายและเดินต่อไปยงั ศาลโทรอิิ น าท่านชม “ซุ้มประตูสีแดง” ที่เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้าที่มมีากกว่าร้อยต้น
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 

“MEMORIES OF GEISHA” ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพ
เจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
 
เที่ยง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างยากินิคุสไตล์
ญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กบั พิธีชงชาญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรยี์ 
ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสเีขยีวหรอืมทัฉะ นบัตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบบัของพธิชีงชา และใหท้่านไดส้มัผสั
กบับรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกี่ยวการพบปะกนัในวงสงัคมเกีย่วกบัการดื่มและชงชาทีไ่ด้แพร่หลายในบรรดาชน
ชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี  ดิวต้ีฟรี ซึง่มสีนิคา้
ใหบ้รกิารทุกท่านเลอืกจบัจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิค้าบางประเภทจะไม่สามารถซือ้ในเมอืง
อื่นของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเท่านัน้ 

น าท่านอิสระช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มรี้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับ
รา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นน้ีถอืว่าเป็นยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้น า
แห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมายซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดบัประดาร้าน
ของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปป ูกุ้ง และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่
ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้มากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้
บรกิาร สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 
 
 



 

  แนะน าของกนิ “ย่านซไิชบาช”ิ อนัไดแ้ก่ ทาโกะยาก ิหรอืขนมครกญี่ปุ่ นไสป้ลาหมกึ
ยกัษ์ มกัเป็นของกนิอนัดบัต้นๆ ทีไ่ม่ว่าใครกต็้องเอ่ยถงึ หากไปเทีย่วโอซาก้าแลว้ไม่ไดแ้วะ
ซือ้ทาโกยากกินิเลยสกัรา้นกต็้องขอบอกเลยว่าพลาดสุดๆ เพราะขนาดคนทีเ่ขาไม่อนิกบัทา
โกยากสิกัเท่าไร พอไดม้าเหน็กบัตาชมิกบัปากทีโ่อซากา้แลว้กต็อ้งเอ่ยปากชมไมห่ยดุ 
 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 
ทีพ่กั Comfort Hotel ShinOsaka, Osaka ระดบั 3 ดาว หรอืเทยี

 

 

Day5 อิสระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรย์นิูเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหาร อสิระตามอธัยาศยัใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซาก้า โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวม
ค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อเดนิทางเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วชื่อดงั อาท ิ

- ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มรี้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอัน
ทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบนัเทงิชัน้น า
แห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรี้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคอื ทุกรา้นจะประดบั
ประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะ
ถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อ
ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของยา่นนี้คอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นม
ชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง  
- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในร่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬที่
มขีนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทติย ์ที่มขีนาดตวัใหญ่ราคาประเมนิมไิด้และ
เพลนิตากบัสตัวม์ชีวีติใต้น ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทเิช่น ปลาโลมา , ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ 
เป็นตน้  

 
 



 
- วดัชิเทน็โนจิ วดัทีม่อีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกใน
ญี่ปุ่ น โดยมจีุดเด่นอยู่ที่ เจดยี์ 5 ชัน้อนัวจิติร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรปูหลายองค ์ 
หรอืท่านที่สนใจเดนิทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ช าระเพ่ิมท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ร่วม
สนุกทา้ทายกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทกึใจจากหนังดงัทีท่่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง 
“แบค็ดราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” นัง่เรอืเพื่อพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืน
อยู ่ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครื่อง
เล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ที่รอให้ท่านพสิูจน์ความมนัส์ พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด์” เป็น
โซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street  หรอืสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่า
สาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ 
อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจห้องเรยีนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมที ร้านขายของแปลก
ประหลาดของเหล่าพ่อมดและแมม่ดทัง้หลาย และทีไ่มค่วรพลาดชมิคอื บตัเตอรเ์บยีร ์เครือ่งดื่มทีไ่ดร้บัความนิยม
ในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไมม่แีอลกฮอล]์ และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืในโซนนี้ทีถ่อืว่าเป็นสถานทีท่่องเที่ยวทีด่ี
ทีสุ่ดของโลกคอืโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการ
ถ่ายภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความตื่นเต้นเรา้ใจใหท้่านเสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกบัแฮรร์ีพ่อตเตอร์
เลยทเีดยีว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ (ส าหรบัตัว๋ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ หาก
ท่านต้องการซ้ือตัว๋กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีล่วงหน้า เพราะโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนสลบัวนัตาม
ความเหมาะสม หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน) 
เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Comfort Hotel ShinOsaka, Osaka ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



Day6 สวนอนุสรณ์บมัปาค ุ- ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกเุอ้าทเ์ลท็ - สนามบินคนัไซ – สนามบิน 
             สวุรรณภมิู  ประเทศไทย 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ สวนอนุสรณ์บมัปาคุ อดีตสวนแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จดังาน World Expo ในปี 1970 
ปัจจุบนัสวนแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่ภายในสวนมตี้นไมน้านาพนัธุ ์ในช่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปีสวน
แห่งนี้ยงัเป็นอกีหนึ่งจดุชมซากุระทีส่วยงามอกีหนึ่งแห่งของเมอืงโอซากา้อกีดว้ย ภายในสวนปลกูตน้ซากุระมากกว่า 
5,000 ต้น นอกจากนี้ยงัมดีอกไม้อื่นๆให้ชม อาทเิช่น ดอกทวิลปิ ดอกกุหลาบ อาซาเลยี ไฮเดรนเยยี อื่นๆอีก
มากมาย (สามารถดรูายละเอยีดไดต้ามตารางดา้นล่าง) ทัง้นี้ขึน้อยูส่ภาพอากาศในปีนัน้ๆ อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น าท่านเดยิทางไปยงั ตลาดปลาคโุรมง เป็นตลาดยอดฮติและเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโอซาก้า หลายคนยกย่องให้
เป็นครวัแห่งโอซาก้า โดยเสน่หข์องตลาดแห่งนี้คอื อาหารทีข่ายมทีัง้ของสด และปรงุส าเรจ็พรอ้มกนิสามารถเลอืกที่
จะทานหน้ารา้น หรอืภายในรา้น อาท ิกุง้มงักร ขาปยูกัษ์ ปลาไหลยา่ง ทนู่า แซลมอน หอยเมน่ หอยเชล ์อโคโนมยิา
ก ิและขนม ผลไมต่้างๆ  

น าท่านเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผสัความยิง่ใหญ่
และชมนิทรรศการที่จดัแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวตัิและข้าวของเครื่องใช้ 
ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก่้อสรา้งปราสาทแห่งนี้  ** ไมร่วมค่าเขา้ชม ท่านละ 600 เยน ** 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน 

จากนัน้น าท่านสู่ ริงก ุเอาท์เลต็ แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบนิคนัไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ 
“แบรนดเ์นม” ชื่อดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื่องส าอาง, เครื่องประดบั, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้
อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ล่าสุด 
อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ 
Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag 
Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan 
ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อื่นๆอกีมากมาย 
ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น 

19.30 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 091  (ไมม่บีรกิาร
อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี

01.10+1   เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิ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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