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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินนาโกย�า - หมู�บ�านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม�า - ที่ทำการเก�าเมืองทาคา
ยาม�า -เขตเมืองเก�าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต� - อิออน มอลล)    

Alpico Plaza Hotel, 
Matsumoto หรือ
เทียบเท
า  

3 
ปราสาทมัตซึโมโต� - ถนนนาวาเตะ - โทยาม�า - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว�า   
ศาลเจ�า Kogane Shrine    

Nagoya Sakae 
Washington หรือ
เทียบเท
า  

4 
เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ�าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ>น - ทางเดินนักปราชญ)  โอ
ซาก�า - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ    

Keihan Kyobashi 
Garden, Osaka หรือ
เทียบเท
า  

5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร)ยูนิเวอร)แซล ตามอัธยาศัย    

Keihan Kyobashi 
Garden, Osaka หรือ
เทียบเท
า  

6 สนามบินโอซาก�า - สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย     



 
 

BKK       NGO KIX       BKK 

  
TG644 00.50 07.30 TG623 11.00 15.45 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร9/ท;าน 

พักห?องละ 2-3 ท;าน 

ราคาทัวร9เด็ก/ท;าน 
ไม;มีเตียง 

(อายุไม;เกิน 12 ปM) 

ราคาทัวร9ไม;รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห?องพักเดี่ยว 

14 – 19 เมษายน 2566 59,990 56,990 44,990 12,000 

อัตราค;าบริการสำหรับ เด็กอายุไม;เกิน 2 ปM ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท;านละ 10,000 บาท 

 

** ราคาทัวร9ไม;รวมค;าทิปไกด9 และคนขับรถ ท;านละ 1,500 บาท ** 
 
สำคัญโปรดอ
าน 

1. กรุณาทำการจองล
วงหน�าก
อนเดินทางอย
างน�อย 30 วัน พร�อมชำระเงินมัดจำ ท
านละ 10,000 บาท/ท
าน และชำระส
วนท่ีเหลือ 21 วัน ก
อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน�อยกว
า 21 วัน ต�องชำระค
าทัวร-เต็มจำนวน 100% เท
านั้น 

2. อัตราค
าบริการนี้ จำเป1นต�องมีผู�เดินทาง จำนวน 15 ท
าน ขึ้นไป ในแต
ละคณะ กรณีท่ีมีผู�เดินทางไม
ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค
าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให�คณะได�ออกเดินทาง ตามความต�องการ) 

3. ท
านท่ีต�องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร-, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ�าหน�าท่ีทุกคร้ังก
อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล-ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ�งให�ทราบล
วงหน�า และการแนะนำจากเจ�าหน�าท่ีเป1นเพียงการแนะนำเท
านั้น 

4. ระหว
างท
องเท่ียวหากนักท
องเท่ียวได�รับการตรวจยืนยันว
ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค
าทำความสะอาดห�องพักเพิ่มเติม ถ�ามี (ไม
รวมอยู
ใน
รายการทัวร-) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข�อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู�เดินทางต�องรับผิดชอบ
ค
าใช�จ
ายส
วนนี้ด�วยตัวท
านเอง ถ�ามี (ไม
รวมอยู
ในรายการทัวร-) 

6. การพิจารณาวีซ
าขึ้นอยู
กับการพิจารณาของเจ�าหน�าท่ี และเอกสารของแต
ละท
าน (เป1นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ
าเป1นดุลพินิจของ
ทางสถานทูต ทางบริษัทไม
มีส
วนเกี่ยวข�องใดๆท้ังสิ้น ท้ังนี้บริษัทเป1นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให�แก
ผู�เดินทางเท
านั้น อัตรา
ค
าธรรมเนียมวีซ
าทางสถานทูตเป1นผู�เรียกเก็บ หากท
านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ
า ทางสถานทูตไม
คืนอัตราค
าธรรมเนียมในการยื่นวีซ
า และมีสิทธ์ิ
ไม
แจ�งสาเหตุการปฏิเสธวีซ
า 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 4 คนื : โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค;าบริการ 



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

21.00 นัดหมายพร�อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปLาย เลทส-โกกรุMป พบเจ�าหน�าท่ีคอยให�การต�อนรับพร�อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให�แก
ท
าน 

 

Day2 สนามบินนาโกย"า - ทาคายาม"า - หมู"บ%านชิราคาวาโกะ - ท่ีทำการเก"าเมืองทาคายาม"า - เขตเมืองเก"าซันมาชิซึจิ มัตสึโมโต% 

- อิออน มอลล� 
 

00.10 ออกเดินทางสู
 สนามบินนาโกย;า ประเทศญี่ปุNน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG 644 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง) ใช�เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที  

07.30 เดินทางถึง สนามบินนาโกย;า ประเทศญี่ปุNน ผ
านการตรวจคนเข�าเมืองรับสัมภาระผ
านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาท่ี
ญี่ปุNนเร็วกว
าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท
านเดินทางสู
 เมืองทาคายาม;า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณ-ไปด�วย
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ผู�คนท่ีเป1นมิตร ท่ีได�ชื่อว
า “ลิตเต้ิลเกียวโต” เป1นเมืองขนาดเล็กน
ารักตั้งอยู
ในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจ�า แม
น้ำ 
สะพาน ตลาดเช�า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว�ได�อย
างลงตัว  

 

นำท
านเดินทางสู
 หมู;บ?านชิราคาวะโกะ หมู
บ�านท่ีได�รับเลือกจากองค-การยูเนสโกให�เป1นมรดกโลกในปS ค.ศ.1995 ท
านจะได�พบกับบ�าน

ในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป1นแบบญี่ปุNนดั้งเดิม ชื่อนี้ได�มาจากคำว
า กัสโช ซึ่งแปลว
า พนมมือ ตามรูปแบบของบ�านท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา มี

ลักษณะคล�ายสองมือท่ีพนมเข�าหากัน ตัวบ�านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว�าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร�างของบ�านสร�างขึ้น

โดยไม
ใช�ตะปูแม�แต
ตัวเดียว แต
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย
างหนักในช
วงฤดูหนาวได�ดี 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท;านด?วย เมนูเซ็ตหมูย;างมิโซะใบโฮบะ  
 
 

 

 



 
 

นำท
านชมสถานท่ีสำคัญเม่ือคร้ังอดีต ท่ีทำการเก;าเมืองทาคายาม;า ใช�เป1นท้ังท่ีทำงาน และท่ีอยู
อาศัยของผู�ว
าราชการจังหวัดฮิดะมาเป1น

เวลากว
า 176 ปS ภายใต�การปกครองของโชกุนโตกุกาว
า ในสมัยเอะโดะ หรือกว
า 300 ปSท่ีแล�ว เป1นท่ีทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห
ง

เดียวท่ีข�ามพ�นยุคสมัยมาได�อย
างสมบูรณ- ซึ่งภายในนี้ประกอบด�วยบริเวณไต
สวนพิจารณาคดี ห�องขังนักโทษ โรงครัว และห�องพักของ

เจ�าหน�าท่ี นำชมความงามของเมืองทาคายาม
า ซึ่งยังคงความเป1นบ�านเมืองแบบญี่ปุNนดั้งเดิมอย
างแท�จริง ไม;รวมค;าเข?าชม ท;านละ 430 

เยน 

 

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเก;าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด�วยบ�านเรือน และร�านค�าน
ารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษ-แบบของบ�านในสมัยเอะโดะกว
า 

300 ปSก
อน ให�ท
านได�เลือกซื้อของท่ีระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน
าประทับใจ ไม
ว
าจะเป1นเหล�าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุMกตาซา

รุโบะโบะ ซึ่งเป1นตุMกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก
อน 

 

 



 

เดินทางมาถึงเขตเมืองเก
าซันมาชิซ ึจิทั ้งที ย 
านนี ้มีแต
ของอร
อยอย
างแน
นอนเมื่อเดินตามไปถนน

เร่ือยๆ 2 ข�างทางนั้นมีแตร�านอาหารน
าทานไปหมดสะทุกร�าน อากาศหนาวๆก็ต�องหาอะไรอุ
นๆทานกันแก�

หนาวสักหน
อยสิ่งแรกท่ีแนะนำนั่นคือ มิทาราชิดังโงะ เป1นแปLงข�าวเหนียวย
างเคลือบซอสมิโซะหวาน เป1นเมนู

ท่ีใครผ
านมาท่ีนี่ก็ต�องแวะชิม ไม
ว
าเด็กหรือผู�ใหญ
ก็ต
างชื่นชอ 

 

อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตตลอดการท่ีพลาดไม
ได�นั่นก็คือ....ซูชิเน้ือฮิดะ การันตีความอร
อยด�วยแถวยาวนอกร�าน ท่ีร�าน

นี้เสิร-ฟเมนูซูชิเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดนี้ประกอบไปด�วยข�าวปWXนหน�าเนื้อโรยต�นหอมและกุนคันมากิ 

โดยเนื้อถูกปรุงอย
างดีด�วยเกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไม�ไผ
 ขิงและโชยุ เสิร-ฟบนขนมเซมเบ� ดังนั้นจึงทานได�ท้ังหมด 

วินาทีท่ีเนื้อนุ
มๆละลายในปากนั้น บอกได�เลยว
าสมกับท่ีรอคอยอย
างแน
นอน! 

 

นำท
านเดินทางไปยัง เมืองมัตสึโมโต? รุ
งเรืองมาตั้งแต
อดีตในฐานะเมืองรอบปราสาทของปราสาทมัตสึโมโตะท่ีขึ้นทะเบียนเป1นสมบัติ

แห
งชาติ เป1นสถานท่ีท
องเท่ียวยอดนิยมท่ีสัมผัสได�ถึงประวัติศาสตร-และวัฒนธรรมของเมืองแม�ในปWจจุบัน ไม
ว
าจะเป1นถนนท่ียังคงมี

ทิวทัศน-อาคารบ�านเรือนแบบสมัยก
อน พิพิธภัณฑ-ศิลปะท่ีสัมผัสได�ถึงศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุNน และอาหารท�องถิ่นท่ีหยั่งรากลึกอยู
ในพื้นท่ี

แห
งนี้ 

 

นำท
านอิสระช�อปป\Xง ณ ห�างสรรพสินค�าขนาดใหญ
 ห?างฯ อิออน จัสโก?  ซื้อของฝากก
อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม� และ หาก

ท
านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได�ท่ีนี่ได�เลย   

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม
เป1นการเสียเวลาช�อปป\Xง 
ท่ีพัก Alpico Plaza Hotel, Matsumoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท
า 

 

 

 

 

 

 

 



 

Day3 ปราสาทมัตซึโมโต% - ถนนนาวาเตะ - โทยาม"า - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว"า - ศาลเจ%า Kogane Shrine 

 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนำท
านเก็บภาพประทับใจด�านหน�า ปราสาทมัตซึโมโต? มีชื่อเรียกอีกอย
างหนึ่งว
า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และ
ปSกด�านต
างๆ ของปราสาทแผ
กางออกเหมือนปSกนก สร�างขึ้นในปS ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว
า คาสุมาซะ เพื่อใช�เป1นท่ีพักของบรรดาเจ�า
เมืองในอดีต ปWจจุบันหลังจากได�รับการจัดตั้งเป1นสมบัติประจำชาติญี่ปุNนได�ปรับให�เป1นพิพิธภัณฑ-สำหรับรวบรวมข�อมูลประวัติศาสตร-ของ
ญี่ปุNนและประวัติศาสตร-ของ จังหวัดนากาโน
 และเป1นปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุNน ไม;รวมค;าเข?าชม ท
าน
ละ 700 เยน 
 จากนั้นนำท
านไปยัง ถนนนาวาเตะ ถนนเส�นนี้มีร�านค�าเล็กๆ ตั้งเรียงรายตลอดเส�นทาง ท้ังร�านขายของท่ีระลึก ร�านอาหาร ร�านขายของ

เก
า ร�านขายแคร็กเกอร-ท่ีทำจากข�าว (เซ็มเบะ) และร�านขายขนมไทยากิ เป1นต�น เส�นทางนี้จะมีศาลเจ�ากบและหินแกะสลักรูปกบตั้งเรียง

รายอยู 
 เนื ่องมาจากในสมัยก
อนเสียงร�องของกบดังก�องกังวาลมาจากแม
น้ำจึงถ ูกนำมาเป1นสัญลักษณ-ของถนนเส�นนี ้ คำว
ากบใน

ภาษาญี่ปุNนเรียกว
า “คาเอะรุ” ซึ่งพ�องเสียงกับคำว
า “คาเอะรุ” ท่ีแปลว
ากลับบ�าน กบจึงสื่อความหมายถึงการเดินทางกลับบ�านอย
าง

ปลอดภัย 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท
านด�วยเมนู ป\Xงย
างยากินิคุสไตล-ญี่ปุNน 

 

นำท
านเดินทางสู
 สวนอาซาฮี ฟุนะกาว;า ตั้งอยู
ท่ีเมืองอาซาฮี เขตจังหวัดโทยาม
า ถือว
าเป1นจุดชม

ซากุระท่ีสวยอีกแห
งหนึ่งของญี่ปุNนท่ีไม
ควรพลาด ในช
วงฤดูใบไม�ผลิทุกท
านจะสามารถเห็นดอกซากุระ

บานสะพร่ังเรียงรายติดริมน้ำฟุนะกาว
า และท่ีถือเป1นจุดไฮไลท-เลยคือฉากเบ้ืองหลังของต�นซากุระ ท่ี

บานเรียงรายนั้นจะเป1นวิวของเทือกเขาคิตะ หรือเทือกเขาแอลปn จึงทำให�ท่ีแห
งนี้เป1นจุดซากุระท่ีงามเหมือนภาพวาด ภายในสวนแห
งนี้

ประกอบไปด�วยต�นซากุระสายพันธุ-โยชิโนะประมาณ 250 ต�น เรียงยาวตลอด 800 เมตร ซึ่งในจุดนี้หากบานสะพร่ังพร�อมกันนั้นจะ

เสมือนอุโมงค-ซากุระสวยงามสุดๆ โดยปกติซากุระจะเร่ิมประมาณต�นๆเดือนจนถึงปลายเดือนเมษายนของทุกปS ท้ังนี้ขึ้นอยู
กับสภาพ

อากาศในปSนั้นๆ 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีดอกซากุระยังไม
บานทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรมไปยัง ริมแม;น้ำมัตสึคาวะ โดยท่ีแห
งนี้เป1นหนึ่งใน 

100 สถานท่ีสวยงามท่ีสามารถชมดอกซากุระได�อีกหนึ่งแห
ง โดยมีต�นซากุระราวๆ 460 ต�นบนริมฝWpงแม
น้ำ 

 

 

 



 
 

นำท
านไปยัง ศาลเจ?า Kogane Shrine ศาลเจ�าแห
งนี้ถูกตั้งขึ้นเม่ือปS 135 เป1นศาลเจ�าชินโต ตั้งอยู
ท่ีเมืองกิฟุ ศาลเจ�าแห
งนี้อยู
ใกล�กลาง
ใจเมืองกิฟุ  สิ่งพิเศษสำหรับศาลเจ�านี้คือเป1นสถานท่ีท่ีรับพลังจากพระเจ�า ผู�คนส
วนใหญ
และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากท่ีแห
งนี้เพื่อการ
โชคดีและการค�าขายท่ีร่ำรวย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก Nagoya Sakae Washington ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท
า 

 

Day4 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ%าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุCน - ทางเดินนักปราชญ� - โอซาก%า - ดิวต้ีฟรี - ชินไซบาชิ 

 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท
านเดินทางสู
 เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก
าของญี่ปุNนมานานกว
า 1,000 ปS  จากนั้นเดินทางสู
 จากนั้นนำท
านชม วัดคิโยมิสึ 

หรือ วัดน้ำใส ท่ีติดรอบสุดท�ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย-ของโลกยุคใหม
 

เป1นวัดท่ีใหญ
และเก
าแก
ตั้งอยู
บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม
า และมีท
อนซุงวางเรียง

ซ�อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ
 ซึ่ง

ไม
ใช�ตะปูสักตัว ใช�วิธีการเข�าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก
าแก
ยิ่ง

กว
ากรุงเกียวโต กว
า 1,200 ปS มาแล�ว เป1นท่ีประดิษฐานของเทพเอป\สึ 

เทพเจ�าแห
งความร่ำรวย ม่ังค่ัง , นมัสการพระโพธิสัตว-อวโลกิเตศวร, 

จากระเบียงแห
งนี้สามารถถ
ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต 

มองเห็นวิวทิวทัศน-ของตัวเมืองเกียวโตได�งดงาม พร�อมกับวิหารของ

วัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์ิสามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ี

ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว
า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล
อ สาย

สาม แข็งแรง  
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นำท
านไปยัง ศาลเจ?าเฮอัน หรือศาลเจ�าเฮอันจิงงุ ศาลเจ�าเฮอันสร�างในปS 1895 เนื่อง

ในโอกาสท่ีนครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปS โดยอุทิศถวายแด
จักรพรรดิองค-แรก

และองค-สุดท�ายของเกียวโต ตัวศาลเจ�าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงท่ี

สร�างข ึ ้นเมื ่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปS 1227 เป1น

สถาปWตยกรรมแบบเฮอันซึ่งได�รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ�าในลัทธิชินโต

ก็เปลี่ยนมาสร�างตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากท่ีเคยท้ิงเนื้อไม�ไว�ให�มี

สีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเป1นคร้ังแรกเม่ือก�าวผ
านประตูศาลเจ�าเข�า

ไป จะพบภาพจำลองของพระราชวังโบราณท่ีย
อส
วนลงมาเหลือสอง

ในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกว�างขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ
ได

โงะคุเด็ง (ถ�าเป1นวังจริงๆ นี่ก็คือท่ีว
าราชการท้ังหลายท้ังปวง) ซึ่งมีเจดีย-

พยัคฆ-ขาวขนาบอยู
ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูด�านซ�ายของวิหาร

จะเป\ดออกสู
สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาให�ใช�ล 
องเรือและเดินเล
นได�ด�วย

สะพานแบบจีน บึงน้ำใสและบันไดมังกร ไม
รวมค
าเข�าชม ท
านละ 600 เยน 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท;านด?วยเมนู บุฟเฟqต9ชาบูสูตรต?นตำหรับ 

 

นำท
านเดินทางสู
 ทางเดินนักปราชญ9 ซึ่งถือว
าเป1นอีกหนึ่งจุดชมซากุระท่ีสวยท่ีสุดในเมืองเกยีวโต 

ถนนแห
งนี้ในอดีตมีนักปราชญ-ท่ีมีชื่อเสียงในช
วงศตวรรษท่ี 20 ได�มาเดินสงบจิตใจท่ีถนนสายนี้

เพื่อทำให�เกิดสมาธิ จึงทำให�เป1นท่ีมาของชื่อทางเดินนักปราชญ- ถนนแห
งนี้มีต�นซากุระมากถึง 500 ต�นตลอดริมคลอง ยามเม่ือดอก

ซากุระบานพร�อมกันทุกท
านสามารถชมอุโมงค-ซากุระท่ีบานสะพร่ัง โดยปกติแล�วจะบานในช
วงเดือนเมษายนของทุกปS ท้ังนี้ขึ้นอยู
กับ

สภาพอากาศ 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีดอกซากุระยังไม
บานทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรมไปยัง ศาลเจ?าฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม
โพสภ 

เทพเจ�าท่ีเป1นท่ีนับถือยิ่งของประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ให�มีความเป1นอยู
อุดมสมบูรณ-ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร นำท
านสักการะ 

พระแม
โพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญี่ปุNนชื่อว
าเป1น ทูตสวรรค- ผู�คอยนำข
าวสารจากสรวงสวรรค-ลงมายังโลกมนุษย- ท
านจะได�ตื่นตากับ

รูปปWXนของเทพจ้ิงจอก ท่ีมีจำนวนมากมาย 



 

นำทุกท
านเดินทางไปยัง โอซาก?า เป1นเมืองที่ยังคงมีสถานที่ทางประวัติศาสตร-อย
างเช
น สุสานโบราณ, อาคารสิ ่งปลูกสร�างต
าง ๆ  
หลงเหลืออยู
 และท่ีขาดไม
ได�เลยสำหรับชาวโอซาก�าคือ ศิลปะการแสดงท่ีมีต�นกำเนิดท่ีโอซาก�า อย
างศิลปะการเล
าเร่ืองตลกแบบแสดง
คนเดียว และศิลปะการเล
าเร่ืองตลกแบบแสดงคู
เป1นวัฒนธรรมแห
ง “เสียงหัวเราะ” ท่ียังคงถูกชื่นชอบอย
างมาก นำท
านสัมผัสกับ  
“ความแปลกใหม
” และ “ความรู�สึกในแบบย�อนยุค” ต�องทำให�ผู�ท่ีมาเยือนรู�สึกสนุกเพลิดเพลิน เป1นเมืองท่ีเต็มไปด�วยรอยยิ้มและความ
สดใสร
าเริง เชิญมาสัมผัสเสน
ห-แบบนี้ได�ท่ี “โอซาก�า” 
 

จากนั้นนำท
านช�อปป\Xงสินค�าเคร่ืองสำอางค- อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ีร�านค�าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ซึ่งมีสินค�าให�บริการทุก
ท
านเลือกจับจ
ายใช�สอยในราคาถูกย
อมเยาว-อย
างมากมายโดยสินค�าบางประเภทจะไม
สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุNนได�จะเป1น
สินค�าประจำเมืองเท
านั้น นำท
านอิสระช�อปป\Xง ย;านชินไซบาชิ ย
านช�อปป\Xงชื่อดังของนคร โอซาก�า ภายในย
านนี้มีร�านค�าเก
าแก
ปะปนไป
กับร�านค�าอันทันสมัย และสินค�าหลากหลายรูปแบบท้ังสำหรับเด็ก และผู�ใหญ
 ซึ่งย
านนี้ถือว
าเป1นย
านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห
งหนึ่ง
ของนครโอซาก�า อีกท้ังยังมีร�านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายซึ่งเสน
ห-อย
างหนึ่งคือ ทุกร�านจะประดับประดาร�านของตนด�วยแสงไฟนีออน
ซึ่งดัดทำให�เป1นรูปปู กุ�ง และปลาหมึก ซึ่งนักท
องเท่ียวให�ความสนใจและแวะถ
ายรูปกันเป1นท่ีระลึกอย
างมาก และร�านค�าทุกแห
ง จะ
พยายามสร�างจุดเด
นให�แก
ร�านของตนให�ได�มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกค�าให�เข�ามาใช�บริการ สัญลักษณ-เด
นของย
านนี้คือ ตึกรูปเคร่ืองหมาย
การค�าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ-ขนมชื่อดังจากญี่ปุNนนั่นเอง 

  แนะนำของกิน “ย
านซิไชบาชิ” อันได�แก
 ทาโกะยากิ หรือขนมครกญี่ปุNนไส�ปลาหมึกยักษ- มัก
เป1นของกินอันดับต�นๆ ท่ีไม
ว
าใครก็ต�องเอ
ยถึง หากไปเท่ียวโอซาก�าแล�วไม
ได�แวะซื้อทาโกยากิกินเลย
สักร�านก็ต�องขอบอกเลยว
าพลาดสุดๆ เพราะขนาดคนท่ีเขาไม
อินกับทาโกยากิสักเท
าไร พอได�มาเห็น
กับตาชิมกับปากท่ีโอซาก�าแล�วก็ต�องเอ
ยปากชมไม
หยุด 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม
เป1นการเสียเวลาช�อปป\Xงอ 
ท่ีพัก Keihan Kyobashi Garden, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท
า 
 
 
 
 
 
 



 
 

Day6 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร�ยูนิเวอร�แซล ตามอัธยาศัย 

 
เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให�ท
านเลือกช�อปป\Xงตามย
านดังของมหานครโอซาก�า โดยการนั่งรถไฟ (ไม;รวมค;ารถไฟ) ท
านสามารถนั่ง

รถไฟ JR เพื่อเดินทางเท่ียวในแหล
งท
องเท่ียวชื่อดัง อาทิ 

- ชินไซบาชิ ย 
านช�อปป\ Xงชื ่อดังของนครโอซาก�า ภายในย
านนี้มีร�านค�าเก
าแก
ปะปนไปกับร�านค�าอันทันสมัย และสินค�า
หลากหลายรูปแบบท้ังสำหรับเด็ก และผู�ใหญ
 ซึ่งย
านนี้ถือว
าเป1นย
านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห
งหนึ่งของนครโอซาก�า อีกท้ังยังมี
ร�านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน
ห-อย
างหนึ่งคือ ทุกร�านจะประดับประดาร�านของตนด�วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให�เป1นรูปปู กุ�ง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักท
องเท่ียวให�ความสนใจและแวะถ
ายรูปกันเป1นท่ีระลึกอย
างมาก และร�านค�าทุกแห
ง จะพยายามสร�างจุดเด
นให�แก
ร�าน
ของตนให�ได�มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกค�าให�เข�ามาใช�บริการ สัญลักษณ-เด
นของย
านนี้คือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค�าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ-
ขนมชื่อดังจากญี่ปุNนนั่นเอง  
- โอซาก?า อะควอเร่ียม เป1นพิพิธภัณฑ-สัตว-น้ำในร
มท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก ท
านจะได�พบกับปลาฉลามวาฬท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีหาชมได�
ยาก, แล�วเฮฮากับหน�าตาของปลาแสงอาทิตย- ท่ีมีขนาดตัวใหญ
ราคาประเมินมิได�และเพลินตากบัสัตว-มีชีวิตใต�น้ำนานาชนิดจากท่ัวทุกมุม
โลก อาทิเช
น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป1นต�น  
- วัดชิเท็นโนจิ วัดท่ีมีอายุเก
าแก
ท่ีสุดของเมืองโอซาก�าประมาณ 1,400 ปS และเป1นพุทธสถานแห
งแรกในญี่ปุNน โดยมีจุดเด
นอยู
ท่ี 
เจดีย- 5 ชั้นอันวิจิตร สร�างตามแบบสถาปWตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค-  
หรือท
านท่ีสนใจเดินทางสู
 ยูนิเวอร9แซล สตูดิโอ ชำระเพ่ิมท;านละ 3,500.- บาท (ไม;รวมค;าเดินทาง) ร
วมสนุกท�าทายกับเคร่ืองเล
น
หลากหลายชนิดตื่นเต�นระทึกใจจากหนังดังท่ีท
านชื่นชอบ เช
น ฉากเพลิงไหม�จากเร่ือง “แบ็คดราฟท-”ล
องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร-จาก
เร่ือง“จูราสสิคพาร-ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน
าสะพรึงกลัวเหมือนอยู
 ในเหตุการณ-จริงกับ “จอว-” ใช�ทุนสร�างมหาศาลกว
า 1,500 ล�าน
เยน (เฉพาะจอว-)  และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเล
นภาคใหม
ของ “สไปเดอร-แมน” ท่ีรอให�ท
านพิสูจน-ความมันส- พร�อมท้ังพบกับโซนใหม
 
“วันเดอร-แลนด-” เป1นโซนสวนสนุกสไตล-ครอบครัวให�ท
านได�เพลิดเพลินกับตัวการ-ตูนสุดน
ารักชื่อดังของญี่ปุNน Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street  หรือสนุกสนานกับโซนใหม
 The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสร�างเพื่อเอาใจเหล
าสาวกของแฮร-ร่ีพอต
เตอร- ให�ท
านได�เข�าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร-ในฉากต
างๆ จากภาพยนตร- อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจ
ห�องเรียนเวทมนตร-คาถา ย
านฮอกมีท ร�านขายของแปลกประหลาดของเหล
าพ
อมดและแม
มดท้ังหลาย และท่ีไม
ควรพลาดชิมคือ บัต
เตอร-เบียร- เคร่ืองดื่มท่ีได�รับความนิยมในโลกของพ
อมดและแม
มดแห
งนี้ [ไม
มีแอลกฮอล-] และท่ีพลาดไม
ได�คือในโซนนี้ ท่ีถือว
า เป1น
สถานท่ีท
องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลกคือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสร�างด�วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ถ
ายภาพ 4K ท่ีจะสร�างความตื่นเต�นเร�าใจให�ท
านเสมือนท
านได�เดินทางท
องโลกเวทมนตร-ไปกับแฮร-ร่ีพอตเตอร-เลยทีเดีย ว ให�ท
านได�
สนุกสนานต
อกับเคร่ืองเล
นนานาชนิดอย
างจุใจ (สำหรับต๋ัวยูนิเวอร9แซลสตูดิโอ หากท;านต?องการซ้ือต๋ัวกรุณาแจ?งเจ?าหน?าท่ีล;วงหน?า 
เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีค;าใช?จ;ายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะไม;รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน) 
เพ่ือไม;เปwนการรบกวนเวลาของท;าน อิสระอาหารเท่ียง และอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก Keihan Kyobashi Garden, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท
า 



 

 

 

Day6 สนามบินนาโกย"า - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
 

11.00 นำท
านเดินทางสู
 สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG645 พร�อมบริการอาหารบน
เคร่ือง พร�อมบริการอาหารบนเคร่ือง (ใช�เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 30 นาที) 

15.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร�อมความประทับใจ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


