
 
 

 

OSAKA KYOTO NAGOYA SHIRAKAWAGO WAKAYAMA 

6DAYS 4NIGHTS BY TG 

“ซุปตาร ์เนโกะ เนโกะ ทีแ่ปลวา่แมว” 

ก าหนดการเดทิางเดอืน 14 – 19 เมษายน 2566 

 
 

 



 
 

 

โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
นมสัการ หลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบทุส ึณ วดัโทไดจ ิ

น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิ รถไฟสายธรรมชาต ิโทร็อคโคะ รถไฟแบบยอ้นยคุ 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

งานประดบัไฟ ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ การประดบัไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบตน้ต าหรบัญีปุ่่ น 

เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดัน า้ใส สามสายน า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์แหง่เกยีวโต 

น ัง่รถไฟ สู ่สถานรีถไฟคชิ ิสถานรีถไฟทีเ่ป็นส านกังานประจ าการ ของนายสถานแีมวเหมยีว 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและถา่ยภาพคู ่ป้ายกลูโิกะแมน 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 12,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์15,000 บาท/ทา่น 
 
 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

20.30 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพือ่พบไกดแ์ละรบั
เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.59 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่TG622 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงโอซากา้ – เมอืงนารา –  

วดัโทไดจ ิ–  เมอืงเกยีวโต – อาราชยิามา่ – สวนป่าไผ ่– รถไฟสายธรรมชาต ิโทร็อคโคะ –  

เมอืงนาโกยา่ – งานประดบัไฟ  ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 25 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

14 – 19 เมษายน 2566 **สงกรานต*์* 78,888.- 18,000.- 

 

 



 
 

 
07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผ่านข ัน้ตอน

การเขา้ประเทศแลว้ 

 เมอืงโอซากา้ (Osaka) เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 

ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันเมืองโอซากา้มีสถานที่

ท่องเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม มสีวนสนุกขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 

เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญีปุ่่ น) และ คชุคิัตส ึ

 เดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แต่

ชว่งเริม่แรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่น้ีมวีัดและศาลเจา้มากมายซึง่บาง

แห่งไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก น าท่านสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืง

นารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวัดทีม่ีชือ่เสยีงมากที่สุดและมคีวามส าคัญ

ทางประวัตศิาสตร์ของประเทศญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของวัดทัง้หมดใน

ประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน้ เพือ่ลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี

การยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื 

ไดบทุสเึดน ซึง่มขีนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทีน่่าสนใจและเป็นทีน่ยิมอย่าง

มากก็คอื เสาไมยั้กษ์ ซึง่ฐานขนาดรอบเสาน้ีมขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ

เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชือ่วา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งน้ีไปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้

ไดใ้นชาตหินา้ 

  เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงเก่าของ

ประเทศญีปุ่่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเรือ่งของวัฒนธรรมทีป่ระณีต ศลิปะแบบญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนต์

เสน่หแ์บบชนบทญีปุ่่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

อาราชยิามา่ (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะคกึคักมาก
ในช่วงวันหยุด มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รื่อยๆ น าท่านน่ัง 

รถไฟสายโรแมนตกิ รถไฟสายธรรมชาต ิโทร็อคโคะ (Sagano Torokko) รถไฟแบบยอ้นยคุที่
จะพาคณุน่ังกนิลมชมววิ ลัดเลาะไปตามรมิเขาอันคดเคีย้วผา่นป่าสน เมเปิล และตน้ซากรุะทีข่ ึน้อยูเ่ตม็

หบุเขาอาราชยิามา จากนัน้น าทา่นชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ดั
ผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดนิเล่นหรอืขีจ่ักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก 
อสิระใหท้่านเดนิชมความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพืน้ดา้นล่าง ประกอบกับมี
ลมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมน

ตกิยิง่นัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่อง
ใสข่อง หรอืเสือ้สานจากไผ ่อสิระใหท้า่นซือ้สนิคา้ หรอืเลอืกถา่ยภาพเก็บความประทับใจตามอธัยาศยั 



 
 

 
น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)เป็นตัวเมืองของ
จงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคญั

แห่งหนึง่ของญีปุ่่ น ชม งานประดบัไฟฤดูหนาว  ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato 
Winter Illumination) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั ้ง 4 ฤดูกาล 
สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! การประดบัไฟขนาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น จะมใีนชว่งฤดใูบไม ้
ร่วงตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนิยมมากเป็นพเิศษ เน่ืองจากม ีการ

แสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดับไฟ
ในน ้า (Water Illumination) อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับอลังการงานประดับไฟทีไ่ม่วา่จะหันไป
ทางไหนก็มมีมุใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ (2) --- Cash Back 2000 Yen  

ทีพ่กั  NAGOYA MARRIOTT ASSOCIA 

 
 
 

https://www.associa.com/nma/multi-lingual/locations/?wovn=en
https://www.associa.com/nma/multi-lingual/locations/?wovn=en


 
 

 
วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ – เมอืงกุโจฮาจมิงั – หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – 

ถนนซนัมาจซิูจ ิ– เมอืงนาโกยา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นสู ่เมอืงกโุจฮาจมิงั (Gujohachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)

เสน่หข์องทีน่ี่เต็มไปดว้ยกลิน่อายวัฒนธรรมแบบญีปุ่่ น มทีัง้เมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายกัน และมรีางน ้าจ านวน

มากจนถูกเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายน า้ เมือ่เดนิเลน่ไปในเมอืงน้ีจะสงัเกตเห็นไดว้า่มรีางน ้าไหลผา่น

ทั่วทัง้เมอืง อสิระใหท้่านชม เมอืงกุโจ ตามอัธยาศัย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ 

แกลเลอรี่ วัด ศาลเจา้ อีกทัง้ยังมีเทศกาลเตน้ร าฤดูรอ้นอันโด่งดัง นอกจากน้ีเมืองกุโจขึน้ชือ่เรื่อง

เมอืงแห่งอาหารจ าลอง ปรมิาณการผลติอาหารจ าลองนัน้เป็นทีห่นึ่งในญี่ปุ่ น โมเดลอาหารทีเ่ห็น

ตามรา้นกนิดืม่ในญีปุ่่ นนัน้ถูกผลติจากทีน่ี่กว่าครึง่เลยทเีดยีว ถอืไดว้่าแหล่งท่องเทีย่วน่ีมคีรบทัง้สาย

ชลิ สายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม (สถานทีท่อ่งเทีย่งบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ราคา

ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ น าทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

50 นาท)ี เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รูีปร่างแปลกตา

ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช  มี

ความหมายวา่ พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่

ท ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ิ

ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนั้นออกเดนิทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จงัหวดักฟิุ เมอืงเล็กๆ ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารน ้าใสจ านวนมาก 

อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์  อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถนนซนัมา

จซิูจ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึง่ถูกขนานนามว่าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรือ เกยีวโตนอ้ย เป็น

ย่านเมอืงเกา่แกท่ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบ

สมัยเอโดะไว ้นอกจากน้ียังม ีวัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ทีค่กึคักเตม็ไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวย

สะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ 



 
 

 
เดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) --- บฟุเฟตป้ิ์งยา่ง 

พกัที ่  NAGOYA MARRIOTT ASSOCIA 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมืองนาโกย่า – เกียวโต – วดัคนิคะคุจ ิ- วดัคโิยมสิเึดระ - การเรียนพธิีชงชาญี่ปุ่ น -  

เมอืงโอซากา้ - ช๊อปป้ิงเอ็กซโ์ปซติี ้



 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ น มี
ชือ่เสยีงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมที่ประณีต ศลิปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนตเ์สน่ห์แบบ
ชนบทญีปุ่่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นนยิมของคนทั่วโลก 
น าท่านสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทีค่นไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้ง
ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็น
วัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมอีาคาร
หลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จน
เกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า วัดน ้าใส เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีง
ที่สุดในเมืองเกียวโต สรา้งขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น เมื่อปี ค.ศ.778 
นักท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองคพ์ระโพธสิัตวเ์จา้แม่กวนอมิ 11 พักตร์ 
1000 กร ซึง่เป็นพระประธานของวัด นอกจากน้ีทีน่ี่ยังเป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้
แห่งความร ่ารวยมั่งคั่ง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมดแต่ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่เสาทีค่ ้ายันระเบยีงวัด 
ขนาดใหญ่ เสาดังกล่าวประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่จ านวนรอ้ยกว่าตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไมข้นาด
ใหญ่สงูจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว อาคารไมห้ลังน้ีไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะสว่นหนึง่ของอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตร์
เมอืงเกยีวโต 
จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Japanese tea 

ceremony หรอืภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่

ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอยา่งมาก พธิชีงชาน้ี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา

น้ีอกีดว้ย พธิชีงชาหมายถงึ “วถิแีห่งชา” ซะโดจะเรยีกอกีอย่างวา่”ฉะโนะยุ” ซึง่เป็นประเพณีทีเ่กา่แก่

ของญี่ปุ่ น ตน้แบบของพธิชีงชาซึง่ความหมายว่าความสามัคคใีนการเคลือ่นไหว หัวใจพธิชีงชา คอื 

ความสนุทรยีใ์นความเรยีบง่าย การรวมเป็นหนึง่เดยีวกับธรรมชาตดิว้ยจติใจทีน่ิง่สงบและบรสิทุธิซ์ ึง่ส ิง่

น้ีคอืปรัชญาของซาโด 

จากนั้นเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาด

เศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภาคคันไซบน

เกาะฮนช ูประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม มี

สวนสนุกขนาดใหญ่ ทัง้ยังมอีาหารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซ่าญี่ปุ่ น) 

และ คชุคิัตส ึ

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่
หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอก็ซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิด์
เอ็กซโ์ป ทีจั่ดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีน้ือทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่น้ีมี
แหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้าม
อัธยาศัย 
เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้
1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัว่ทัง้อเมรกิา  
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญ
ภัยไปกับการต์นูตัวโปรด 

https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/
https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/
https://livejapan.com/th/go-visiting/go-traditional-culture/go-tea-ceremonies/


 
 

 
4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นู  
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย 
7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่คีวาม
สงูมากถงึ 120 เมตร 
8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) --- บฟุเฟตช์าบ ูชาบ ู

ทีพ่กั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA 

 

 

วนัทีห่า้ เมืองโอซาก้า  -  เมืองวาคายาม่า  - ปราสาทวาคายาม่า  –  ตลาดปลาคุโรชิโอ –  

น ัง่รถไฟ 1 สถาน ี(Wakayama St.- Kishi St.) – เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวาคายาม่า (Wakayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึง่
ตัง้อยู่บนฝ่ังบรเิวณปากแม่น ้าคโินคาวา่ เมอืงแหง่น้ีเริม่กอ่ตัง้เป็นรูปเป็นร่างขึน้ ในปี 1585 ซึง่เป็นชว่ง
เดียวกันกับที่ก าลังก่อสรา้งปราสาทวาคายาม่า เมืองแห่งน้ีมีบทบาททัง้ทางดา้นการเมือง และ
เศรษฐกจิ ในสมัยโชกนุโตกงุาวา่ อเิอะยาส ุเป็นอยา่งมาก 

จากนัน้น าท่านเดนิทาง เขา้ชม ปราสาทวาคายามะ (Wakayama Castle) เป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเทีย่วหลักของเมอืงวากายามะ ตัง้อยุ่บนเนินเขา ภายในมสี่วนประกอบต่างๆ ตามรูปแบบของ
ปราสาทดัง้เดมิเอาไวอ้ยู่หลายส่วน ถงึแมว้่าส่วนใหญ่จะเป็นการสรา้งขึน้มาใหม่ทหีลัง แต่ก็เนน้ที่
ความคลา้ยคลงึกับของเดมิ เชน่ ตัวหอคอยปราสาทเป็นการสรา้งขึน้ใหมเ่พราะหอคอยเดมิถูกท าลาย
ไปในชว่งสงครามกลางเมอืงไปแลว้ มคีนู ้าและสวนขนาดใหญล่อ้มรอบ 



 
 

 
จากนัน้เดนิทางสู ่ตลาดปลาคุโรชโิอะ (Kuroshio Fish Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี ตลาดปลาและอาหารทะเล ตัง้อยู่ไม่ไกล จาก Porto Europa ภายในนอกจากจ าหน่ายอาหาร
ทะเลสดๆ แลว้ หากวันไหนไปทันชว่งแสดงการแล่ปลาโชว ์ท่านจะไดพ้บกับการแสดงการแล่ปลาทู
น่าโชว ์(จัดแสดงสามครัง้ต่อวัน) ตืน่ตาตืน่ใจไดก้ับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างช านาญต่อหนา้ต่อตา  
อสิระใหท้่านเลือกซือ้อาหารทะเลหรือของที่ระลกึซึง่มีผลติภัณฑท์อ้งถิน่ใหเ้ลอืกมากมายอกีดว้ย
(สงวนสทิธิ ์โปรแกรมทวัรอ์าจไปไมต่รงชว่งเวลาแลป่ลา ตอ้งขออภยัมา ณ โอกาสนีด้ว้ย) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระ ณ ตลาดปลาคโุรชโิอะ (10) --- Cash Back 2000 YEN 

น าท่านเดนิสู ่สถานรีถไฟวาคายามา่ (Wakayama Station) จากนัน้เปลีย่นอริยิาบท น ัง่รถไฟ 
**น ัง่รถไฟ 1 เทีย่ว (อาท ิรถไฟทามะ, รถไฟของเลน่ หรอื รถไฟสตอเบอรร์ี ่ขึน้อยู่กับรอบเดนิทาง
รถไฟ ณ วันนัน้ๆ) ภายในขบวนรถไฟตกแตง่ใหเ้ป็นรูปตามธมีรถไฟ ทัง้ทีน่ั่ง โคมไฟ หรอืประต ูต่างก็
เป็นรูปธีมของขบวนนั้นทัง้หมด เดนิทางถงึ สถานรีถไฟคชิ ิ(Kishi Station) สถานีรถไฟทีเ่ป็น
ส านักงานประจ าการ ของนายสถานีแมวเหมยีว ปัจจุบนั นายสถาน ีคอื นทิามะ (NITAMA) แมว
เหมยีวสามส ีเพศเมยี นอกจากทา่นจะไดช้มการท างานของนายสถานีแมวเหมยีวแลว้นัน้ ภายในยังมี
รา้นจ าหน่าสนิคา้ ทีร่ะลกึของแมวเหมยีว ทีค่นรักแมวไมค่วรพลาด 

จากนัน้เดนิทางกลับสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่น้ีมคีวามยาวประมาณ 600 
เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC 
Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี ใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปยัง ย่าน
โดทงโบร ิ(Dotonbori) ย่านบันเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิจากสะพาน
โดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนิปปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลโิกะแมน 

https://painaidee-japan.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/kuroshio-fish-market/


 
 

 
หรอื ป้ายโดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรฑีาก าลังวิง่อยูบ่น
ลู่ว ิง่ ซึง่ถูกตดิตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากน้ียังมอีกีหนึง่สัญลักษณ์สถานทีนั่ดพบกันหลง น่ันก็
คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึง่มปียัูกษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้มพลาดส าหรับ 
ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิน่ของชาวโอซากา้ ทีม่าถงึถิน่แลว้ตอ้งลอง Original Taste รับรองไม่ผดิหวัง
แน่นอน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA 

 

 
 
วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 
11.45 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย 

(THAI AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่TG623 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 
15.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 
 

 

 


