
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบินคนัไซ - ทาคายาม่า - ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมือง
เก่าซนัมาชซิจึ ิ- มตัสโึมโต ้- มตัสโึมโต ้สเตชัน่ 

   

Alpico Plaza Hotel, 
Matsumoto หรือ
เทียบเท่า  

3 
ปราสาทมตัซึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ - โทยาม่า - สวนอาซาฮ ีฟุนะกาว่า - 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ - ออิอน    

Comfort Hotel Gifu, 
Gifu หรือเทียบเท่า  

4 
เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ปราสาททอง - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- เปิดประสบการณ์
ใหม่ กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - ย่านชอ้ปป้ิงถนนชนิเคยีวโกกุและเทอระมะช ิ    

Comfort Hotel Kyoto, 
Kyoto หรือเทียบเท่า  
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วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

10 – 16 เมษายน 2566 59,990 59,990 39,990 15,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ** 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รว มอยู่ใน
รายการทัวร์) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

 

5 
เสน้ทางนักปราชญ์ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น  
โอซากา้ - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ    

Comfort Hotel ShinOsaka, 
Osaka หรือเทียบเท่า  

6 อสิระเตม็วนั หรอืเลอืกซื้อทวัรย์นูิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั    
Comfort Hotel ShinOsaka, 
Osaka หรือเทียบเท่า  

7 
ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคนัไซ - 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 7 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน PEACH AIR (MM) 

      เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 
 

22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินคนัไซ - ทาคายาม่า - ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ - มตัสึโมโต้ - มตัสึโมโต้ 
สเตชัน่

 
01.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินท่ี MM 092 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง 45 นาที  
08.55 เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 
 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนท่ีเป็นมิตร ที่ได้ช่ือว่า “ลิต
เต้ิลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีต
ไว้ได้อย่างลงตัว  
 
นำท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลา

กว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้น

ยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ ์ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าท่ี นำชมความงาม

ของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง ไม่รวมค่าเข้าชม ประมาณท่านละ 400 เยน 

 

 

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน 

ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็น

ตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน 

เดินทางมาถึงเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิทั้งที ย่านนี้มีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนเมื่อเดินตามไปถนน

เรื่อยๆ 2 ข้างทางนั้นมีแตร้านอาหารน่าทานไปหมดสะทุกร้าน อากาศหนาวๆก็ต้องหาอะไรอุ่นๆทานกันแก้

หนาวสักหน่อยสิ่งแรกที่แนะนำนั่นคือ มิทาราชิดังโงะ เป็นแป้งข้าวเหนียวย่างเคลือบซอสมิโซะหวาน เป็นเมนู

ที่ใครผ่านมาที่นี่ก็ต้องแวะชิม ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างช่ืนชอ 

 



 
 

อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ....ซูชิเนื้อฮิดะ การันตีความอร่อยด้วยแถวยาวนอกร้าน ที่ร้านนี้เสิร์ฟ

เมนูซูชิเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้ประกอบไปด้วยข้าวปั้นหน้าเนื้อโรยต้นหอมและกุนคันมากิ โดยเนื้อถูกปรุง

อย่างดีด้วยเกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไม้ไผ่ ขิงและโชยุ เสิร์ฟบนขนมเซมเบ้ ดังนั้นจึงทานได้ทั้งหมด วินาทีที่เนื้อนุ่มๆละลาย

ในปากนั้น บอกได้เลยว่าสมกับที่รอคอยอย่างแน่นอน! 

 

 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองมัตสึโมโต้ รุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตในฐานะเมืองรอบปราสาทของปราสาทมัตสึโมโตะที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองแม้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นถนนที่ยังคงมีทิวทัศน์อาค าร

บ้านเรือนแบบสมัยก่อน พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สัมผัสได้ถึงศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่น และอาหารท้องถิ่นที่หยั่งรากลึกอยู่ในพ้ืนท่ีแห่งนี้ 

 

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ มัตสึโมโต้ สเตชั่น ย่านสเตช่ันมีร้านค้ามากมาย และยังใกล้ห้าง PARCO ที่น่ีเป็นห้างท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยก็ว่า

ได้ และเป็นแหล่งรวมความสินค้าแบรนด์เนมครบครัน ท้ัง เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง 
ที่พัก Alpico Plaza Hotel, Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 

 



 
 

 

Day3 ปราสาทมตัซึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ - โทยาม่า - สวนอาซาฮี ฟนุะกาว่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออน 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนำท่านเก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้าน
ต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต 
ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ ่น ได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ ่นและ
ประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ไม่รวมค่าเข้าชม ประมาณ ท่านละ 610 
เยน    

 

 จากนั้นนำท่านไปยัง ถนนนาวาเตะ ถนนเส้นนี้มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายตลอดเส้นทาง ท้ังร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขายของเก่า ร้าน

ขายแคร็กเกอร์ที ่ทำจากข้าว (เซ็มเบะ) และร้านขายขนมไทยากิ เป็นต้น เส้นทางนี้จะมีศาลเจ้ากบและหินแกะสลักรูปกบตั้งเรียงรายอยู่ 

เนื่องมาจากในสมัยก่อนเสียงร้องของกบดังก้องกังวาลมาจากแม่น้ำจึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของถนนเส้นนี้ คำว่ากบในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 

“คาเอะรุ” ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า “คาเอะรุ” ท่ีแปลว่ากลับบ้าน กบจึงสื่อความหมายถึงการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย 
 



 
 

 
 

Day4 เกียวโต - วดัคิโยมิสึ - ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น - ย่านช้อปป้ิง
ถนนชินเคียวโกกแุละเทอระมะชิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้นนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ำใส” ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่

ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ ใช้ตะปูสัก

ตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่ง

ความร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์

ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์ิสามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติ

ที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง   

จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะที่มีชื่อเรียกว่า ถนนสายกาน้ำชา และ 

เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกับญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ึนช่ือท่ีสุดของญี่ปุ่น มีให้ท่าน

ได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วแดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือ

ว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังท่ีสุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วย

ชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกใน

ราคาย่อมเยาว์, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่

ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น 
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นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ “ปราสาททอง” สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้

เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่าน

ได้ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 

 

 

 

 

นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์
ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์
ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมายและเดินต่อไปยัง ศาลโทริอิ นำท่านชม “ซุ้มประตูสีแดง” ที่เป็น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตร์เรื่อง “MEMORIES OF GEISHA” ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 
 

นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผง

สีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการ

พบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนช้ันสูงในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย 



 
 

นำทุกท่านอิสระ ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ ที่ย่านชินเกียวโกคุนี้จะเน้นไปด้านเสื้อผ้าตามเทรนด์ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นย่าน

การค้าแบบ Strip Mall (ย่านการค้าแบบที่มีร้านค้าเรียงกันเป็นแถบ มีทางเดิน และที่จอดรถอยู่ด้านหน้า) ที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่นด้วย 

เป็นอีกแห่งที่เหมาะสำหรับการหาซื้อของฝากสไตล์เกียวโต เช่น พัดญี่ปุ่น กระดาษญี่ปุ่น เครื่องสำอางแบบไมโกะ (เกอิชาฝึกหัด) เป็นต้น รวมทั้ง

ร้านอาหารที่เรียงรายอยู่ตลอดทาง ไปต่อกันยังย่านเทอระมะชิ ของขายเกือบทุกสิ่งอย่าง เสื้อผ้า รองเท้า ร้านอาหาร ร้านขายยา สินค้าเฉพาะ

ทาง ฯลฯ ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งซื้อของของชาวเกียวโตมาตั้งแต่สมัยเมจิ รวมทั้ง studio ถ่ายภาพแห่งแรกในเกียวโตก็อยู่ที่นี่อีกด้วย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก Comfort Hotel Kyoto, Kyoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Day5 เส้นทางนักปราชญ ์- เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น - โอซาก้า - ดิวต้ีฟรี - ชินไซบาชิ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง นำท่านเดินทางสู่ ทางเดินนักปราชญ์ ซึ่งถือ

ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในเมืองเกียวโต ถนนแห่งนี้ในอดีตมีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้มาเดินสงบจิตใจที่ถนน

สายนี้เพื่อทำให้เกิดสมาธิ จึงทำให้เป็นท่ีมาของชื่อทางเดินนักปราชญ์ ถนนแห่งนี้มีต้นซากุระมากถึง 500 ต้นตลอดริมคลอง ยามเมื่อดอกซากุระ

บานพร้อมกันทุกท่านสามารถชมอุโมงค์ซากุระที่บานสะพรั่ง โดยปกติแล้วจะบานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บานทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมไปยัง วัดนันเซนจิ เดิมทีวัดนันเซ็นจิ เป็นวังที่ประทับของ

จักรพรรดิคะเมะยามะหลังสละราชสมบัติในปี พ.ศ. 1817 ทรงเลื่อมใสในการนั่งกรรมฐาน จึงได้ยกวังให้สร้างเป็นวัดนันเซ็นจิ เมื่อปี พ.ศ. 1834

และใช้เป็นท่ีทำการใหญ่ของนิกายรินไซ ในอีกไม่กี่ปีต่อมาบริเวณศาลา Seiryo – den เป็นที่อาคารหลักของวัด มีช่ือเสียงในเรื่องการตกแต่งสวน

หินท่ีสวยงามประตูบนศาลา เป็นแบบประตูบานเลื่อน (Fusuma) ที่มีลวดลายสวยงามเช่นเดียวกัน ** 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น 

 

นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผง

สีเขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการ

พบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายในบรรดาชนช้ันสูงในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตาม

อัธยาศัย 

 



 
 

 
 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือก

จับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจำเมือง

เท่านั้น 

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งช่ือดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้า
หลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้า นอาหาร
ทะเลขึ้นชื่อมากมายซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่ง
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่ สุด 
เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง 

  แนะนำของกิน “ย่านซิไชบาชิ” อันได้แก่ ทาโกะยากิ หรือขนมครกญี่ปุ่นไส้ปลาหมึกยักษ์ มักเป็นของ
กินอันดับต้นๆ ที่ไม่ว่าใครก็ต้องเอ่ยถึง หากไปเที่ยวโอซาก้าแล้วไม่ได้แวะซื้อทาโกยากิกิน เลยสักร้านก็ต้องขอ
บอกเลยว่าพลาดสุดๆ เพราะขนาดคนที่เขาไม่อินกับทาโกยากิสักเท่าไร พอได้มาเห็นกับตาชิมกับปากที่โอซาก้า
แล้วก็ต้องเอ่ยปากชมไม่หยุด 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก Comfort Hotel ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทีย

 
 



 
 

Day5 อิสระเตม็วนั หรือเลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่ง

รถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวช่ือดัง อาทิ 

- ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื ่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้า
หลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมี
ร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้าน
ของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์
ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง  
- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้
ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลนิตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุม
โลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น  
- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี 
เจดีย์ 5 ช้ันอันวิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์  
หรือท่านที่สนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชำระเพิ่มท่านละ 3,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสารจ์าก
เรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้าน
เยน (เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ 
“วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street  หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอต
เตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจ



 
 

ห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ  บัต
เตอร์เบียร์ เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที ่ดีที ่ส ุดของโลกคือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที ่ทันสมัยในการ
ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้
สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ (สำหรับตั๋วยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ หากท่านต้องการซื้อตั๋วกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 
เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก FP Hotel, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5 ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกเุอ้าท์เลท็ - สนามบินคนัไซ – สนามบินสุวรรณภมิู  ประเทศไทย 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดิยทางไปยัง ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดยอดฮิตและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโอซาก้า หลายคนยกย่องให้เป็นครัวแห่งโอซาก้า  โดย

เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้คือ อาหารที่ขายมีทั้งของสด และปรุงสำเร็จพร้อมกินสามารถเลือกทีจ่ะทานหน้าร้าน หรือภายในร้าน อาทิ กุ้งมังกร ขา

ปูยักษ์ ปลาไหลย่าง ทูน่า แซลมอน หอยเม่น หอยเชล์ อโคโนมิยากิ และขนม ผลไม้ต่างๆ  

นำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดง

อยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ผู้มีคำสั่งให้ก่อสร้าง

ปราสาทแห่งนี้  ** ไม่รวมค่าเข้าชม 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

  



 
 

จากนั้นนำท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดัง

หลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็น

แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด  อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  

Diffusione Tessile ฯลฯ พร ้อมทั ้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หร ือจะเล ือกดู

เครื ่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch 

Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้าอื ่นๆอีก

มากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 

19.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินท่ี MM 091  (ไม่มีบริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง 50 นาท ี

01.10+1   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


