
  

 
 
 
 
 
 

  

รหัสโปรแกรม : 27182 (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 
สวนดอกไมบ๊้กกะโนะซาโตะ - ทาคายาม่า - ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า - 
เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ออิอน    

Comfort Hotel 
Gifu, Gifu หรือ
เทียบเทา่  

4 
ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น  
โอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ    

Comfort Hotel 
ShinOsaka, 
Osaka  
หรือเทียบเทา่  

5 อสิระเตม็วนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นูิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั    
Comfort Hotel 
ShinOsaka, Osaka 
หรือเทยีบเทา่  

6 
ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซากา้ - รงิกเุอา้ทเ์ลท็ - สนามบนิคนัไซ  
สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย     



 
 

 
 

BKK       KIX KIX       BKK 

  
MM092 01.10 08.55 MM091 19.30 01.10+1 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

04 – 09 พฤษภาคม 2566  41,990 41,990 31,990 10,000 

05 – 10 พฤษภาคม 2566 41,990 41,990 31,990 10,000 

09 – 14 พฤษภาคม 2566 37,990 37,990 27,990 10,000 

10 – 15 พฤษภาคม 2566 37,990 37,990 27,990 10,000 

11 – 16 พฤษภาคม 2566 37,990 37,990 27,990 10,000 

12 – 17 พฤษภาคม 2566 37,990 37,990 27,990 10,000 

16 – 21 พฤษภาคม 2566 37,990 37,990 27,990 10,000 

17 – 22 พฤษภาคม 2566 37,990 37,990 27,990 10,000 

29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2566 37,990 37,990 27,990 10,000 

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

** ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ทปิไกด์ และคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท ** 
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่
เหลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ
ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการ
ออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการ
แนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมีคา่ท าความสะอาดห้องพกัเพิม่เตมิ 
ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีที่ภาครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้
เดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. การพจิารณาวีซ่าขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าที ่และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การ
อนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท ัง้สิ้น ท ัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอย
บรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ อตัราคา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธ
การขออนุมตัวีิซา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนียมในการยืน่วีซา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวีซา่ 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 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 - ถนนช้อปป้ิงโอสุ

 
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 าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรือ “วดัน ้าใส” ที่ติดรอบสุดท้ายของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม ่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ ัง้อยู่

บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนต ัง้จาก

พ้ืนดินขึ้นมารองรบัระเบียงของตวัวิหารใหญ ่ซึ่งไมใ่ช้ตะปูสกัตวั ใช้วิธีการ

เข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิง่กวา่กรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี 

มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร ่ารวย ม ั่งค ั่ง , 

นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหง่น้ีสามารถถ่ายภาพ ณ 

จุดทีส่วยทีส่ดุในกรุงเกียวโต มองเห็นววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกียวโตไดง้ดงาม 

พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชิญดืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จาก

ธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ 

สายสาม แข็งแรง   

จากนั้นเดนิตามทาง สมัผสักบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะทีม่ีชื่อเรียกวา่ ถนนสายกาน ้าชา และ 

เลือกซ้ือสนิคา้พ้ืนเมือง ทีร่ะลึก เกี่ยวกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ึ้นชื่อทีสุ่ดของญีปุ่่ น มีใหท้า่น

ไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถ้ ั่วแดงสูตรด ัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือ

วา่จะเป็นชาเกียวโต, ตุก๊ตาเกียวโต สญัลกัษณ์ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา  เป็นตุก๊ตาแตง่กายดว้ย 

 



 

ชุดกิโมโนประจ าชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรคา่แก่เป็นของฝากของทีร่ะลึกในราคาย่อมเยาว์, เครื่อง

เซรามคิ 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 ่า

กบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญีปุ่่ น 

 

จากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มทีย่่าน

รา้นคา้ ณ บรเิวณ ถนนชอ้ปป้ิงโอสุ ซึง่มีอายุประมาณ 400 กวา่ปี เป็นถนนการคา้ทีม่ีชือ่เสยีงและไดร้บั

ความนิยมจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นอยา่งมากดว้ยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศยา่นชนชั้นแบบด ั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 สวนดอกไม้บก๊กะโนะซาโตะ - ทาคายาม่า - ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิ
ราคาวาโกะ - อิออน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะ  ใหท้า่นไดน้ ั่งรถรางสมัผสับรรยากาศภายในไร ่ 
ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุ์อาท ิดอกกุหลาบ, ลลิลี,่ ซาเวียร์, ดอกเวอร์จเิน่ีย และดอกโคเคยี 
หรือโคชิอะ ทีเ่บง่บานต้อนรบัผู้ทีม่าเยือน เก็บภาพประทบัใจทีแ่สนโรแมนติคกบัมวลหมูด่อกไมอ้ีกท ัง้
ฉากหลงัยงัเป็นโบสถ์สดุคลาสสคิ  
หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวน้ีรวมค่าเข้าชมสวน แต่ไมร่วมคา่บริการรถรางและคา่บริการกิจกรรม
อืน่ๆ ภายในสวนและดอกไมท้ีจ่ดัแสดงจะเปลีย่นแปลงตามฤดูกาล 



 
 

ซึง่ภายในสวนบก๊กะโนะซาโตะแหง่น้ีเปิดใหเ้ขา้ชมทกุฤดูกาล ซึง่ฤดูรอ้นชว่งปลายเดือนเมษายนเป็นตน้

ไปจนถงึเดือนพฤษภาคมจะเป็นทุง่ดอกพิง้ค์มอส และสวนดอกทวิลปิ มากมายหลากหลายสายพนัธุ์ใหท้กุ

ทา่นไดเ้ลือกชม นอกจากธีมพาร์คแห่งน้ีจะเป็ฯสวนดอกไมแ้ลว้นั้น ยงัมีโซนอืน่ๆใหท้า่นไดเ้ลือกชมอกี

ด้วยไมว่่าจะเป็นสวนสตัว์ กิจกรรมเวิร์คช้อป และคาเฟ่ รา้นน่ารกัๆตา่งๆมากมายใหท้า่นไดเ้ลือกตาม

อธัยาศยั 

  
 

 

 

 

 

Tulip  

 
 

 

 

 

 

Shibazakura 

Early May  Early May 

 

 

 
 

 

 

 

Aurora flower 

Graden (Golden 

Pyramid, Fisostegia) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lavender 

Early May – Late of 

May 

 Early May – Late of 

May 

 

 

 

 

 



 
 

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 าทา่นชม หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ด้รบัเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.

1995 ทา่นจะได้พบกบับา้นในแบบกสัโชสคึุริ ซึ่งเป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดิม ชื่อน้ีได้มาจากค าว่า กสัโช ซึ่ง

แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือทีพ่นมเขา้หากนั 

ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่

ใชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดียว แตย่งัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กมาอยา่งหนกัในชว่งฤดูหนาวไดด้ี 
 

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 ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น - โอซาก้า - ดิวต้ีฟรี - ชินไซบาชิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกียวโต เป็นเมอืงทีไ่ดชื้อ่วา่เมอืงแหง่ศลิปะและวฒันธรรมของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ  
น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นบัถือยิ่งของประชาชนที่มา
สกัการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะ พระแม่
โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลก
มนุษย์ ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรูปปั้นของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมายและเดนิตอ่ไปยงั ศาลโทรอิ ิ 
น าทา่นชม “ซุ้มประตูสีแดง” ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่ีมากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของ
ไหลเ่ขาลดหล ั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรือ่ง “MEMORIES OF 
GEISHA” ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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 ยา่นช้อปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่น

น้ีมีรา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบท ัง้

ส าหรบัเด็ก และผู้ใหญ ่ซึ่งย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทงิช ัน้น าแหง่หน่ึง

ของนครโอซากา้ อีกท ัง้ยงัมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมายซึง่เสน่ห์อยา่งหน่ึงคือ 

ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง 

และปลาหมึก ซึ่งนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลึกอย่าง

มาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  



 

เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้บรกิาร สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลิโกะ 

ผลติภณัฑ์ขนมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นนั่นเอง 

  แนะน าของกนิ “ยา่นซไิชบาช”ิ อนัไดแ้ก ่ทาโกะยาก ิหรือขนมครกญีปุ่่ นไสป้ลาหมกึยกัษ์ มกัเป็น
ของกินอนัดบัต้นๆ ทีไ่มว่่าใครก็ต้องเอย่ถงึ หากไปเทีย่วโอซาก้าแล้วไมไ่ด้แวะซื้อทาโกยากิกนิเลยสกั
รา้นก็ตอ้งขอบอกเลยวา่พลาดสดุๆ เพราะขนาดคนทีเ่ขาไมอ่นิกบัทาโกยากสิกัเทา่ไร พอไดม้าเห็นกบัตา
ชมิกบัปากทีโ่อซากา้แลว้ก็ตอ้งเอย่ปากชมไมห่ยุด 
 

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

Day5 อิสระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรย์นิูเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหาร อสิระตามอธัยาศยัใหท้า่นเลือกช้อปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซาก้า  โดยการนั่งรถไฟ 

(ไมร่วมคา่รถไฟ) ทา่นสามารถนั่งรถไฟ JR เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดงั อาทิ 

- ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้
อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบท ัง้ส าหรบัเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และ
บนัเทงิช ัน้น าแหง่หน่ึงของนครโอซากา้ อีกท ัง้ยงัมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่ห์อยา่งหน่ึงคอื 
ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่ง
นกัทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรูปกนัเป็นที่ระลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้ง
จุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพือ่ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นน้ีคอื 
ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นนั่นเอง  
- โอซากา้ อะควอเรีย่ม เป็นพพิธิภณัฑ์สตัว์น ้าในรม่ทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ทา่นจะไดพ้บกบัปลาฉลาม
วาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากบัหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตวัใหญ่ราคา
ประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตากบัสตัว์มชีีวติใตน้ ้านานาชนิดจากท ั่วทกุมุมโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, 
นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  
- วดัชิเท็นโนจ ิวดัทีม่ีอายุเกา่แกท่ีสุ่ดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแหง่
แรกในญีปุ่่ น โดยมีจุดเดน่อยูท่ี ่เจดีย์ 5 ชัน้อนัวิจติร สรา้งตามแบบสถาปตัยกรรมสมยั อาซุกะ ภายใน
ประดษิฐานพระพุทธรูปหลายองค์  
หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิ เวอร์แซล สตูดิโอ  ช าระเพิ่มท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่า
เดินทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนิดตืน่เตน้ระทกึใจจากหนงัดงัทีท่า่นชื่นชอบ เช่น 
ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท์”ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเรือ่ง“จูราสสคิพาร์ค” นั่งเรือเพือ่
พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกบั “จอว์” ใช้ทุนสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ล้าน
เยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอร์แมน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูน์ 



 
ความมนัส์ พร้อมท ัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  หรือ
สนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ
แฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ 
อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท รา้นขายของ
แปลกประหลาดของเหลา่พอ่มดและแมม่ดท ัง้หลาย และทีไ่มค่วรพลาดชิมคอื บตัเตอร์เบียร์ เครือ่งดืม่ที่
ไดร้บัความนิยมในโลกของพอ่มดและแมม่ดแหง่น้ี [ไมม่ีแอลกฮอล์] และทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืในโซนน้ีทีถ่ือ
ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกคือโซน  Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มี
การสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการถา่ยภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจใหท้า่นเสมอืนทา่นได้
เดนิทางทอ่งโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์รีพ่อตเตอร์เลยทีเดียว ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานา
ชนิดอย่างจุใจ (ส าหรบัต ั๋วยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หากท่านต้องการซื้อต ั๋วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 
เพราะโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลีย่นสลบัวนัตามความเหมาะสม หากมีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้ ทางบรษิทัจะ
ไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้) 
เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั Comfort Hotel ShinOsaka, Osaka ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 

 
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 Shin Osaka, Osaka ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่



 
Day6 ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกเุอ้าท์เลท็ - สนามบินคนัไซ - สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดิยทางไปยงั ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดยอดฮิตและเก่าแก่ทีสุ่ด

แหง่หน่ึงในโอซากา้ หลายคนยกยอ่งใหเ้ป็นครวัแหง่โอซากา้ โดยเสน่ห์

ของตลาดแหง่น้ีคือ อาหารทีข่ายมีท ัง้ของสด และปรุงส าเร็จพรอ้ม

กนิสามารถเลือกทีจ่ะทานหน้ารา้น หรือภายในรา้น อาท ิกุง้มงักร 

ขาปูยกัษ์ ปลาไหลย่าง ทูน่า แซลมอน หอยเมน่ หอยเชล์ อโคโน

มยิาก ิและขนม ผลไมต้า่งๆ  
 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสั

ความยิง่ใหญแ่ละชมนิทรรศการทีจ่ดัแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมท ัง้ประวตัิ

และขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกุน ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าส ั่งใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่น้ี  ** ไมร่วม

คา่เขา้ชม 

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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