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      รหสัโปรแกรม :  (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม) 



  



 

 

 

 

  

  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1. ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานอินชอน 
   

 

2. ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ - โกเบ – ศาลเจา้อิคตุะ - โกเบฮาเบอรแ์ลนด ์– โกเบ พอรท์ ทาวเวอร ์ 
  

บฟุเฟต์
ชาบ ู

Comfort Hotel Kobe 
Sannomiya 
หรือเทียบเท่า 

3. ปราสาทมรดกโลกฮิเมจิ - กระเชา้ลอยฟ้าชินโกเบ - สวนนโูนะบิกิ - อาริมะออนเซ็น - เกียวโต - ย่านกิ
ออน 

 

ยากินิก ุ - Comfort Hotel Kyoto 
Horikawagojo 
หรือเทียบเท่า 

4. สะพานโทเง็ตสเึคียว - ป่าไผ่อาราชิยาม่า - พิธีชงชาญ่ีปุ่ น – ย่านฮิกาชยิาม่า – เจดียห์า้ชัน้ยาซากะ –   
วดัน า้ใสคิโยมิซุ - ถนนสายกาน า้ชา - ศาลเจา้ฟชูิมิอินาริ - โอซากา้ - ชอ้ปปิ้งดิวตีฟ้รี ย่านชินไซบาชิ โดทง
โบริ 

  

- Sarasa Hotel Dotombori 
หรือเทียบเท่า  

5. ฟรีเดยอิ์สระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไกดใ์หค้  าแนะน าขอ้มลูการท่องเที่ยวคอยประสานงานการเดินทาง) 
แนะน ำซือ้อ็อปช่ันพี่ไกดพ์ำเทีย่วมีรถให้บริกำร : เมืองมรดกโลกนำรำ - พระรำชวังเฮโจ - วัดโท
ไดจิ - สวนนำรำ - วิหำรทองค ำ วัดโฮริวจิ - ย่ำนซำมูไร อิไมโช  
จ ำนวน 10-15 ท่ำน 15,000เยน/ท่ำน จ ำนวน16 ท่ำนขึน้ไป 11,000เยน/ท่ำน 
หากตอ้งการซือ้ตั๋วราคาพิเศษแจง้ก่อนวนัเดินทาง ยนูิเวอรซ์ลัสตดูิโอส ์เพิ่ม 2,990บ. เด็ก 4-11 ปี 2,190
บ./ท่าน **ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

 - - Sarasa Hotel Dotombori 
หรือเทียบเท่า 

6. (ถ่ายรูปดา้นนอก)ปราสาทโอซากา้ - ตลาดคโุรมง – ท่าอากาศยานคนัไซ - ท่าอากาศยานอินชอน – ท่า
อากาศยานสวุรรณภมิู  

  -   

ขาไป LJ 002 BKK-ICN เวลา 00.45น. – 08.25น. 
LJ 281 ICN-KIX เวลา 10.25น. – 12.10น. 

ขากลบั LJ 214 KIX-ICN เวลา 16.35น. – 18.25น. 
LJ 001 INC-BKK เวลา 19.55น. – 23.35น. 

สมัภาระโหลดใตเ้ครื่อง 20 KG./1ชิน้ ถือขึน้เครื่อง 10 KG. Boring 777-200 ล าใหญ่นั่งสบาย 393 ที่นั่ง 3-4-3  
ต่อเที่ยวบินสะดวกสบายไมต่อ้งเช็คอินซ า้ โหลดกระเป๋าครัง้เดียวรบัปลางทาง (อาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - ท่ำอำกำศยำนอินชอน 1 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 สายการบิน จินแอร ์LJ 002 

00.45 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่ำอำกำศยำนอินชอน เพื่อท าการตอ่เที่ยวบินไป ยงั ท่ำอำกำศยำนคันไซ โอซำก้ำ 

 

 



 

 

  
ท่ำอำกำศยำนคันไซ โอซำก้ำ - โกเบ – ศำลเจ้ำอิคุตะ - โกเบฮำเบอรแ์ลนด ์–  
(ถ่ำยรูปด้ำนนอก)โกเบ พอรท์ ทำวเวอร ์2 

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า 

 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ โกเบ ศำลเจ้ำอิคุตะ อยู่ใจ
กลางเมืองโกเบ มีประวตัิความเป็นมายาวนานกวา่ 

1800 ปี มเีทพเจา้แหง่สายสมัพนัธอ์ยู่ ภายในเขตวดั

นอกจากศาลเจา้หลกัแลว้ยงัมศีาลเจา้เล็กๆ อยู่อีก

มากมาย หน่ึงในเสน่หข์องศาลเจา้นีก้็คืออคิตุะโนะ

โมรทิี่เต็มไปดว้ยสีเขียว และที่ส  าคญัคือเดินทาง

สะดวก 

โกเบฮำรเ์บอรแ์ลนด ์เป็นพืน้ท่ีรมิอ่าวที่มีทศันียภาพงดงาม เป็นย่านท่ีรวมทัง้แหล่งช็อปป้ิงและความบนัเทงิที่หลากหลายที่โด่งดงัมากๆของเมืองแหง่นี ้
ตลอดเวิง้อ่าวรูปตวั U จึงเพยีบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิ่งที่ดงึดดูใหเ้ขา้ไปมากมาย อาทิ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์สวนสนกุและท่าเรอื และน าท่าน  

(ถ่ำยภำพด้ำนนอก) โกเบพอรท์ทำวเวอร ์เป็นหอชมวิวที่สรา้งจากท่อและมีรูปทรงคลา้ยกลองญ่ีปุ่ นแบบยาว โครงสรา้งไฮเพอรโ์บลา ซึ่งเป็นรูปรา่ง
เฉพาะพิเศษที่สดุในโลก ทาวเวอรน์ีไ้ดร้บัชื่อว่า "ความสวยงามของหอคอยโลหะ"  

 

 

เท่ียง.. บริการเซท็บอ๊กเบนโตะ  

ค า่... บริการอาหารบุฟเฟต์ชาบู 

                                                                                พกัท่ี Comfort Hotel Kobe Sannomiya หรือเทียบเท่า 
 



 

  
ปรำสำทมรดกโลกฮิเมจิ - กระเช้ำลอยฟ้ำชินโกเบ - สวนนูโนะบิกิ - อำริมะออนเซ็น - เกียวโต - ย่ำนกิออน 3 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 

ชมปรำสำทฮิเมจิ  เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของ
ปราสาทญ่ีปุ่ น ด้วยมีลักษณะสถาปัตยกรรมและ
ยุทโธปกรณค์รบตามแบบของปราสาทญ่ีปุ่ น ทัง้ฐาน
หินสูง ก าแพงสีขาว และอาคารต่างๆในบริ เวณ
ปราสาทถือไดว้่าเป็นมาตรฐานตามแบบของ 
ปราสาทญ่ีปุ่ นและรอบๆ 
ปราสาทยงัมีเครื่อง  
(ไม่รวมค่ำเข้ำ) 
ปอ้งกนัอีกมากมาย  

กระเช้ำลอยฟ้ำชินโกเบ ขึน้ไปชมธรรมชาติสวยๆ ที่ สวนนูโนะบิกิ เป็นแหลง่เพาะเลีย้งสมนุไพรทัง้แบบกลางแจง้และเรือนกระจก
กว่า 7,000 สายพนัธุ ์รวมถึงดอกไมน้านาชนิดที่บานสะพรั่งตามฤดกูาล แถมยงัมีจดุชมวิวสวยๆ และคาเฟ่น่ารกัๆ เสิรฟ์ชา เครื่องดื่มที่ท า

จากสมนุไพรในสวนดว้ย เหมาะสดุๆ ส าหรบัคนที่รกัธรรมชาติและความเงียบสงบ 



  

  

อำริมะ ออนเซ็น แหล่งน า้พรุอ้นส าคญัของ เทือกเขารอคโกะ 
(Mount Rokko) ที่มีอายยุาวนานกวา่ 1,000 ปี ความพิเศษของ

น า้แรท่ี่นี่คือจะมีแรธ่าตสุ าคญั 5 ชนิดซึง่มีสรรพคณุในการรกัษา

บรรเทาอาการเจ็บป่วยและปวดเมื่อย อีกทัง้ยงับ ารุงผิวพรรณให้

เปล่งปลั่งและสขุภาพดีอกีดว้ย รอบๆ เมืองเต็มไปดว้ยรีสอรท์แบบ

เรียวกงัใหเ้ราไปสมัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นแบบแท้ๆ  

เท่ียง.. บริการอาหาร เมนูยากินิก ุ

เกียวโต ย่ำนกิออน ย่านเกอิชาของเกียวโตที่มีหญิงสาวแต่งตัวกนัในชุดกิโมโนหลากสีสนั โดยมกัพบเห็นไดท้ี่สะพาน Tatsumi หรือ
ท่ามกลางรา้นอาหารญ่ีปุ่ นรสเลิศและรา้นบูติกที่ถนน Hanamikoji 

ค า่... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาแห่งความสุข อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั                                                                                พกัท่ี Comfort     

พกัท่ี ... Comfort Hotel Kyoto Horikawagojo  หรือเทียบเท่า 
 



 

  

สะพำนโทเงต็สึเคียว - ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ - พิธีชงชำญ่ีปุ่ น – ย่ำนฮิกำชิยำม่ำ – เจดียห้์ำชั้นยำซำกะ –    
วัดน ้ำใสคิโยมิซุ - ถนนสำยกำน ้ำชำ - ศำลเจ้ำฟูชิมิอนิำริ - โอซำก้ำ - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่ำนชินไซบำชิ โดทงโบริ 

4 

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 

สะพำนโทเงต็สึเคียว  เป็นเหมือนสญัลกัษณข์องอาราชิยามา่ ถกูสรา้งขึน้ในสมยัเฮอนั ที่นี่เป็นสะพานนีม้ีความสวยงาม เพราะดา้นหลงันัน้เป็นภเูขา
สงูใหญ่ และดา้นล่างเป็นแม่น า้ที่ทัง้สองฝ่ังมีแถวตน้ซากรุะเรยีงรายเลียบแม่น า้ไปเรื่อยๆ ท าใหท้ี่นี่ตดิอนัดบัจดุชมซากรุะท่ีสวยงามมากๆ ในเกียวโตอีกดว้ย 

ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ ป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สดุในเมืองเกียวโต เป็นระยะทาง 500 เมตร เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวควรแวะมาเที่ยวสกัครัง้ หาก
ไดม้าแถบเกียวโต 



 

  

น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต เรียนรูพิ้ธีชงชำญ่ีปุ่ น เพราะถือไดว้่าการชงชานัน้คือเอกลกัษณข์องประเทศ
ญ่ีปุ่ นเลยก็วา่ไดด้ว้ยการดืม่และการชงชาผงสีเขียวหรือมตัชะ นบัตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบบั

ของพิธีชงชาและใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเก่ียวกบัการพบปะกนัในวงสงัคม

การดื่มและชงชาที่ไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูที่เกดิขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น 

ย่ำนฮิกำชิยำม่ำ เป็นย่านถนนโบราณส าหรบัมาเดินเล่นชิล ใหบ้รรยากาศยคุเอโดะโบราณคะ่ โดยเฉพาะบรเิวณทางเดินระหว่าง วดัน า้ใส ไปจนถึง 
ศาลเจา้ยาซากะ จะเป็นทางเดินที่เต็มไปดว้ยบา้นไมส้วยงาม ทรงโบราณแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม มีรา้นคา้ รา้นอาหารใหบ้รกิารเป็นระยะ ใครที่หลงใหลความ

สวยงามของเมืองเก่า บา้นเกา่ ตอ้งชอบท่ีนี่มากแน่ๆ ทีเดียว มาเดนิเที่ยวถ่ายรูปสวยๆ และน าทา่นเดินท่านสู่ เจดียย์ำซำกะ วดัโฮคนัจิ เปรียบเสมือน
แลนดม์ารค์ของกรุงเกียวโต ที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายจ านวนมาก ดว้ยลกัษณะเจดยีโ์บราณหา้ชัน้สไตลญ่ี์ปุ่ น โดดเด่นอยู่ท่ามกลางยา่นเมืองเก่าฮิกาชิยามา่ 

และสามารถเดินต่อไปยงัวดัน า้ใส คิโยมิซุ จึงท าใหเ้ป็นจดุที่ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ตัง้อยู่ที่กรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 

 

 

 

วัดน ้ำใสคิโยมิสึ เป็นอีกวดั
หน่ึงที่มีชื่อเสียงในประเทศญ่ีปุ่ น 

จดุเด่นของวดัคิโยมิสนึั่นก็คือ 

อาคารไมห้ลงัใหญ่ และระเบยีง

สงูกวา่ 13 เมตร ที่ใครๆไปแลว้ก็

จะตอ้งไปถา่ยรูปมมุสวยๆที่นี่ 

ปัจจบุนัอาคารทกุหลงัไดถ้กูสรา้ง

ขึน้เมืองประมาณ 380 กว่าปีจบ

มีการบรูณะมาตลอดจนถงึ

ปัจจบุนันั่นเอง 

เท่ียง... บริการอาหารเท่ียง 



 

  

ถนนสำยกำน ้ำชำ เป็นถนนที่เป็นทางขึน้ไปสู่วดัคิโยมซิเึดระที่ตัง้อยู่บนเนินเขา ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นขายของที่ระลกึมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชดุกิโมโน 
ตุ๊กตา รม่ เครื่องรางต่างๆ เป็นตน้ โดยถนนเสน้นีม้ีความยาวประมาณ 500 เมตร ในอดีตถนนเสน้นีเ้คยเต็มไปดว้ยรา้นขายถว้ยชาที่เป็นเครื่องป้ันดินเผาไป

ตลอดสองขา้งทาง จนกลายมาเป็นชื่อถนนแห่งนีน้ั่นเอง และถงึแมปั้จจบุนัจดุนีจ้ะเต็มไปดว้ยรา้นสมยัใหม่ไปแลว้ แต่ก็ยงัคงกลิ่นอายของบรรยากาศแบบ

โบราณ และยงัคงเหลือรา้นขายถว้ยชาใหพ้อเห็นอยู่บา้งประปราย 

ศำลเจ้ำฟุชิมิ อินำริ เป็นศาลเจา้ที่สรา้งขึน้เพื่อบชูา เทพอินาร ิเทพเจา้แห่งกสิกร
รม ตามความเชื่อของชาวญ่ีปุ่ น ศาลเจา้ฟชุมิิ อินารนิี ้ถือวา่เป็นศาลเจา้ที่ใหญ่ที่สดุของ

เทพอินาร ิและมีประวตัิศาสตรย์าวนานถึง 1,300 ปีทีเดียว 



 

  

ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  โดทงโบริ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงโอซากา้ เรยีกไดว้่าเป็นย่านยอดสุดฮอตของเหล่านักท่องเทีย่วเลยกว็่าได ้บอกเลย

ว่าถ้ามาโอซาก้าแล้วไม่มาเทีย่วย่านนี้ถอืว่ามาไม่ถงึ เนื่องจากเป็นย่านศูนย์กลางการชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงโอซาก้าและภูมภิ าคคนัไซ แถมยงัมี
แลนดม์ารก์ของเมอืงอย่างเจา้ป้ายกลูลโิกะอยู่ทีย่่านนี้อกีดว้ย โดยจะมหีลายรา้นชอ้ปป้ิงสตรทีรวมตวักนัอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชนิ
ไซบาชเิป็นศูนยร์วมแหล่งบนัเทงิต่างๆ รา้นอาหาร และหา้งสรรพสนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างจุใจ 

 

ค า่... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั  

พกัท่ี Sarasa Hotel Dotombori  หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

 

 

  

ฟรีเดยอ์ิสระท่องเทีย่วตำมอัธยำศัย (ไกดใ์ห้ค ำแนะน ำข้อมูลกำรท่องเทีย่วคอยประสำนงำนกำรเดินทำง) 
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เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

 

แนะน ำซือ้อ็อปช่ันพีไ่กดพ์ำเทีย่วมีรถให้บริกำร 

เมืองมรดกโลกนารา - พระราชวงัเฮโจ - วดัโทไดจิ - สวนนารา - วิหารทองค า วดัโฮรวิจิ - ย่านซามไูร อิไมโช  

จ านวน 10-15 ท่าน 15,000เยน/ท่าน  

จ านวน16 ท่านขึน้ไป 11,000เยน/ท่าน 

เป็นจงัหวดัเล็กๆ ที่อยู่ติดกบัเกียวโตและโอซากา้ ตัง้อยู่บนเกาะฮอนช ูซึ่งในอดีตเมืองนารานัน้เคยเป็นท่ีตัง้ของเมืองหลวงและเมืองนารายงัเป็นเมืองที่มี

ความส าคญัทางดา้นศาสนาในยคุก่อนซึง่ดไูดจ้าการท่ีมีวดัทัง้ขนาดเล็กและใหญ่มากมาย 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำรำ 

พระรำชวังเฮโจ ตัง้อยู่ที่ภายในตวัเมืองนารานบัเป็น
พระราชวงัที่รกัษาความเป็นดัง้เดมิอยู่มากเลย เพราะในอดีต

ปราสาทแห่งนีไ้ม่ไดม้กีารพฒันาเปล่ียนแปลงมากนกั จึงท าให้

ง่ายต่อการวิจยัทางโบราณคดี ส่ิงหน่ึงที่แตกตา่งจากที่

พระราชวงัที่เราเขา้ใจกนั เพราะผูเ้ขา้ชมยงัคงไดบ้รรยากาศ

แบบชนบท ทางรฐับาลไดม้ีการน าเสนอประวตัิศาสตรข์อง

ปราสาทเฮโจโดยการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์

วัดโทไดจิ เป็นวดัที่ส  าคญัของเมืองนารา เพราะเป็นวดั
โบราณที่มีประวตัคิวามเป็นมาที่ยาวนาน สรา้งขึน้ครัง้แรก

ในสมยัจกัรพรรดิโช เนื่องจากในยคุสมยันัน้มกีารเกิดโรค

ระบาดท าใหช้าวบา้นเชื่อวา่ตอ้งสรา้งพระพทุธรูปเพื่อที่จะ

ช่วยปกป้องและปัดเป่าส่ิงที่ไม่ดอีอกไปหลงัจากเกดิ

เหตกุารณืไฟไหม ้จึงท าใหม้กีารน าพระพุทธรูปท่ีสรา้งไว้

ยา้ยมาที่เมืองนาราและก็เกดิวดัไทโดจิขึน้โดยในสมยันัน้ 

 



 

1  สวนกวำงนำรำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดัง
มากๆของเมืองนารา ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวาง
จ านวนมาก เมืองนารานัน้มีกวางเกือบ 1200 ตวั ซึ่ง
ท าให้กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองนารา โดย
จากเหล่านอ้งกวางสดุน่ารกัที่จะไดเ้ห็นกันในระยะ
ป ร ะ ชิ ด ภ า ย ใ น บ ริ เ วณส ว น แ ห่ ง นี ้ จ ะ เ ป็ น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่มากๆในตวัเมืองนารา 

วิหำรทองค ำ วัดโฮริวจิ เป็นวดัเกา่แก่
และมีชื่อเสียงมากที่สดุแหง่หน่ึงของประเทศ อีก

ทัง้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์าร 

UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่ง

แรกของญ่ีปุ่ น 

ย่ำนซำมูไร อิไมโช แทบไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลงไปเลยตัง้แต่สมยัเอโดะ ท าใหรู้ส้กึ

เหมือนก าลงัเดินชมพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์

ญ่ีปุ่ นท่ีจบัตอ้งไดจ้รงิ 



 

  

 

หำกต้องกำรซือ้ตั๋วรำคำพเิศษแจ้งก่อนวันเดินทำง  

ยูนิเวอรซั์ลสตูดิโอส ์ 

เพิม่ 2,990บ. เด็ก 4-11 ปี 2,190บ./ท่ำน  

**ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง** 

ยูนิเวอรซั์ลสตูดิโอส ์เชญิพบกบัความอลงัการ
ซึ่งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจินตนาการของการ

ผจญภยั นบัเป็นสวนสนกุแห่งแรกในเอเชยีของ ยนูเิวอร์

ซลั สตดูิโอสท์ี่เปิดตวัอย่างยิง่ใหญ่อลงัการในปี 2001 

แต่ไม่ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดงึดดู

ใจคนจ านวนมากสวนสนกุแหง่นีแ้บ่งเป็นโซนตา่งๆ 

เท่ียง/ค า่... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

   พกัท่ี Sarasa Hotel Dotombori หรือเทียบเท่า 
 

 



 

  

ปรำสำทโอซำก้ำ - ตลำดคุโรมง – ท่ำอำกำศยำนคันไซ - ท่ำอำกำศยำนอินชอน –  
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
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น าท่านช้อปป้ิง ตลำดคุโรมง ตลาดอาหารยอดนิยมซึ่ง
ตั้งอยู่กลางเมืองโอซาก้า เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

อาหารต่างๆ มากมาย ทั้งของสด ผลไมต้ามฤดูกาล ฯลฯ จน

ถูกเรียกว่าเป็นหอ้งครวัขนาดใหญ่ประจ าเมืองเลยทีเดียว ซึ่ง

จุดขายส าคญัของตลาดคุโรมงคืออาหารทะเลสด กับเนือ้ชัน้ดี 

ที่มีใหเ้ลือกแทบทุกชนิด แถมรา้นส่วนใหญ่ยงัมีการน าวตัถดุิบ

ต่างๆ ที่เราตอ้งการมาปรุงให้กินกันทันที ท าให้สัมผัสไดถ้ึง

รสชาติ และความอร่อยตามแบบฉบบัญ่ีปุ่ นแท้ๆ  จนเป็นตลาด

ที่มีผูค้นแวะเวียนมาฝากทอ้งกนัหนาแน่นทกุวนั 

 

น าท่านถา่ยรูปดา้นนอก ปรำสำทโอซำก้ำ แลนดม์ารก์
อนัดบัหนึ่งของเมืองโอซากา้ที่ไมว่่าใครกต็อ้งมาเยือน

นบัเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยงัเมืองโอ

ซากา้ดว้ยความยิง่ใหญ่อลงัการของตวัปราสาทท่ีมถีึง 8 ชัน้ 

หอ้มลอ้มดว้ยก าแพงหิน คนู า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ท่ี

ครอบคลมุพืน้ท่ีขนาดใหญ่ มองแลว้ดตูดักบัความเป็นเมอืง

ทนัสมยัที่อยู่รายลอ้มจากตกึอาคารทนัสมยั ท าใหค้วามรูส้กึ

เหมือนเป็นปราสาทโบราณที่หลดุเขา้มาในยคุปัจจบุนั   

เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

ไดเ้วลาอนัเหมาะสม เดินทางสู่ ท่าอากาศยานคนัไซ  

16.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เพื่อท าการต่อเที่ยวบินไป ยงั ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ต่อเที่ยวบินสะดวกสบายไม่ตอ้งเช็คอินซ า้    
โหลดกระเป๋าครัง้เดียวรบัปลางทาง 

19.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบิน จินแอร ์LJ 001  

23.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความทรงจ าสดุประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อัตรำค่ำบรกิำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ 
พัก2-3ท่ำน/หอ้ง 
(รำคำตอ่ท่ำน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
(รำคำตอ่ท่ำน) 

28 เมษำยน – 03 พฤษภำคม 66 43,977.- 43,477.- 

29 เมษำยน – 04 พฤษภำคม 66 43,977.- 43,477.- 

30 เมษำยน – 05 พฤษภำคม 66 43,977.- 43,477.- 

05 – 10 พฤษภำคม 66 39,977.- 39,477.- 

** กรณีห้องพักส ำหรับ 3 ท่ำนไม่มี ลูกค้ำต้องช ำระค่ำพักเดี่ยวเพ่ิม * 



  



 

  



 

 



  



  



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

