
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50” %” 
 



 

กำหนดการเดินทาง ราคา 
11 – 15 สิงหาคม 2565 

(วันแม่) 
27,900.- บาท 

(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 26 – 30 สิงหาคม 2565 
 

 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 23.59 – 07.30 ) 
 

✈  
2 

คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ
ไทฉะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ -  

OSAKA DAIICHI HOTEL OR 
SIMILAR 

3 
เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททองคิน
คาคุจิ – ย่านกิออน   

OSAKA DAIICHI HOTEL OR 
SIMILAR 

4 
โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว – จุดชมวิวไมโกะมารีนโพรเม
เนต – ภูเขารอคโคะ (นั่งกระเช้า) – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – 
ช้อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 

   
OSAKA DAIICHI HOTEL OR 
SIMILAR 

5 ตลาดคุโรมง – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ ( 11.45 – 15.35 )  ✈   
 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคันไซ ( 23.59 – 07.30 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)  พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

 2359 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่สอง คันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

0730 ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 



นำท่านเดินทางสู่เมือง “นารา” เพื่อกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่  18 ณ 
“วัดโทไดจิ” (Todaiji) หรือท่ีเรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) วัดแห่งนี้นั้นถูก
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 เป็นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีช่ือเสียงโด่งดัง โดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิดโล่งมีความ
เชื่อว่าผู้ที่เดินผ่านลานกว้างจะพบกับความโชคดีในปีนั้น ที่ประตูทางเข้าไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้าน้ันจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่เฝ้า
ประตูอยู่ทั้งสองข้าง เราจะพาท่านเดินทางสู่ “สวนนารา” สวนสาธารณะที่เป็นท่ีนิยมและรู้จักกันดีในช่ือว่า “สวนกวาง” 
เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 1 ,000 ตัว เดินอยู่ทั่วไป และในสวนยังมีสิ่ งที่เป็นอนุสรณ์ใน
ประวัติศาสตร์ของเมืองนาราที่น่าชมอีกมากมาย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า 
ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น 
ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ
ญี่ปุ่น แต่ทว่าปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึ้นในยุคสมัยนั้นถูกเผาทำลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ  
กำแพงหินและยากุระ จึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนั้น โดยหอคอย
ปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันท้ังหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งตั้งอยู่ทาง
ป้อมตะวันตก มองแล้วดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยที่อยู่รายล้อมจากตึกอาคารทันสมัยทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็น
ปราสาทโบราณที่หลุดเข้ามาในยุคปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซาก้าตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ” (Sumiyoshi Taisha) ศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ด้านสถาปัตยกรรมที่ทำให้
น่าสนใจ หากยังเป็นเพราะความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิที่เช่ือว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจาก
อันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและชาวเรือท่ีให้ความนับถือเทพเจ้าองค์น้ีมาก ๆ ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ
เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ 
รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ท่ีไหน เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบท่ีเรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-
zukuri) ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรง ๆ ต่างจากที่อ่ืนท่ีจะมีทรงโค้ง จากความต่างและความเก่าแก่น้ีเลยที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้
มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตรทั่วย่านดาวน์ทาวน์ของเมือง 
ประวัติศาสตร์ของชินไซบาชิในฐานะแหล่งช้อปปิ้งนั้นมีมายาวนานเกือบสี่ศตวรรษ  พื้นที่แห่งนี้ดึงดูดคนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยวให้เข้าสู่ร้านค้าที่คึกคักมายาวนาน และขึ้นช่ือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นำกระแสแฟช่ันมากที่สุดแห่งหนึ่งของ 
โอซาก้า โดยท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มี ช่ือเสียง ร้านขายยา ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 
เยน ฯลฯ เชิญท่านสนุกสนานกับการเลือกชมและซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย และสัมผัสบรรยากาศคึกคักของจุดหมาย
ปลายทางที่สำคัญแห่งนี้ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พัก : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า 



วันที่สาม เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาททองคินคาคุจิ – ย่านกิออน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมือง
เกียวโตเพื่อพาท่านชม “วัดคิโยมิสึ” (Kiyomizu-dera) หรือที่เรารู้จักกันในช่ือ “วัดน้ำใส” นับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม
โบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ซึ่งท่ีมาของ
ช่ือวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ 
(Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่จะเป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ที่แค่การสร้างก็
น่าท่ึงแล้ว เพราะการสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใด ๆ ทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สุดยอดเลยจริง ๆ เสา
ของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่
สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดู … นำท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหารและเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์ิ
ที่ “น้ำ 3 สาย” ที่เช่ือกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย ความมีชื่อเสียง และมีสุขภาพดี อิสระ
ให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” (Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจ้า
แดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าวตามความเช่ือของคนญี่ปุ่น 
ภายในท่านจะได้ชมรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกมากมายที่เชื่อกันว่าคือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยนั้น และศาลเจ้าแห่งนี้
ยังเป็นที่ขึ้นช่ือของประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็น
ทางเดินได้ทั่วท้ังภูเขาอินาริที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บ
เกี่ยวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่าง ๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

   

  หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” (Kinkakuji) สาเหตุที่คน
ส่วนมากเรียกวัดนี้ว่าวัดทองนั่นก็เพราะว่าอาคารหลักของวัดนี้มีสีทองเหลืองอร่ามตั้งโดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน้ำ  เวลา
มองภาพสะท้อนก็กลายเป็นภาพท่ีงดงามไม่แพ้กัน เรียกได้ว่าดังขนาดกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งของสถานท่ีท่องเที่ยว
ในเมืองเกียวโต และด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามล้ำค่านี่เองจึงทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรกดโลกในปี  
ค.ศ. 1994 ไม่ใช่แค่เพียงอาคารหลักสีเหลืองทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงาสะท้อนกับน้ำในสระเท่านั้นที่น่าสนใจ แต่
ส่วนต่าง ๆ ภายในวัดก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยทีเดียว เนื่องจากวัดคินคาคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม 



บรรยากาศรอบ ๆ ก็มีความร่มรื่นและถูกตกแต่งด้วยสไตล์โบราณแบบญี่ปุ่นทำให้วัดแห่งนีม้ีเสน่ห์เฉพาะตัวมาก ๆ อิสระให้
ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ย่านกิออน” (Gion) ย่านท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองเกียวโตที่ไม่ว่าใครได้ลองมาเยือนซักครั้ง
ล้วนแต่ติดใจกันท้ังนั้น ที่แห่งนี้เป็นถนนสายเกอิชาอันเลื่องช่ือโดยที่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยโรงน้ำชาและร้านอาหารสุด
หรูมากมาย นอกจากจะมีแหล่งช้อปปิ้งเด็ด ๆ แล้ว ยังมีการผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชา
ไว้ด้วย โดยอาจจะเห็นเกอิชาเดินไปเดินมาในบริเวณนี้ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ย่านกิออนนั้นมีช่ือเสียงโด่งดังน่าจะเป็นเพราะ
บรรยากาศความคลาสสิกจากการที่อาคารบ้านเรือนจะเป็นอาคารไม้แบบดั้งเดิม  แต่ละหลังจะขนาดไม่ใหญ่ความกว้าง
ประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้น นับเป็นย่านท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่น่าหลงใหลและมีเสน่ห์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร อิสระให้ท่าน
ได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

ที่พัก : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี ่ โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว – จุดชมวิวไมโกะมารีนโพรเมเนต – ภูเขารอคโคะ (นั่งกระเช้า) – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ช้
อปปิ้ง ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

นำท่านชม “สะพานอะคาชิไคเคียว” สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ  2 ที่
มนุษย์สร้างขึ้นรองจากยานอวกาศ ใช้ทุนในการก่อสร้าง 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เปิดใช้ในปี ค.ศ. 1998 เพื่อเช่ือมต่อ   
เมืองโกเบกับเกาะอะวาจิชิม่า มีความยาวเท่ากับเอาสะพานบรู๊คลินมาต่อกันสี่สะพาน นอกจากจะเป็นสะพานที่ยาวที่สุด
แล้วยังเป็นสะพานที่มี เสาสูงที่สุดอีกด้วย ตัวสะพานสร้างจากเหล็กกล้าที่อกแบบมาเป็นพิเศษสามารถทนต่อ
แรงสั่นสะเทือนขณะเกิดพายุและแผ่นดินไหว หรือถ้าอยากชมวิวมุมสวย ๆ ต้องยกให้ “ไมโกะมารีนโพรเมเนต” (Maiko 
Marine Promenade) เป็นจุดสำหรับชมวิวจากบริเวณโครงสร้างของสะพานที่สูง 50 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยการขึ้น
ลิฟท์จากฐานสะพานฝั่งโกเบ ท่านสามารถมองเห็นโครงสร้างภายในของสะพาน และวิวช่องแคบอะกาชิ (Akashi Strait) 
กับอ่าวโอซาก้า (Osaka Bay) 

จากนั้นพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งกระเช้าชม “ภูเขารอคโคะ” (Mount Rokko) ตั้งอยู่ที่เมืองโกเบ (Kobe) ภายใน
จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เรียกได้ว่าถ้าอยากจะชมวิวทิวทัศน์สวย ๆ แถบนอกเมืองของโกเบแล้วล่ะก็ ภูเขาแห่งนี้ตอบ
โจทย์มาก ๆ ด้วยความสูง 931 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ภูเขารอคโคะแห่งนี้เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดา
เทือกเขารอคโคะ โดยฉากหลังเป็นป่าสีเขียวพร้อมกับเมืองโกเบ เป็นทัศนียภาพอันสวยงามของภูมิภาคฮันชิน (Hanshin 
Kobe and Osaka) ให้ท่านได้ช่ืนชมวิวทิวทัศน์ท่ีงดงาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 



 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์แลนด์” (Kobe Harborland) ดินแดนแห่งเมืองท่าน้ำของเมืองโกเบ
ที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของทะเลและแสง ส ีเสียง พื้นที่ช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงริมน้ำของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมือง หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่
ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ ได้แก่ ห้าง Mosaic ซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ภายในมีร้านค้าเล็ก ๆ ขายเสื้อผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรอื
โกเบได้อย่างชัดเจน หรือจะช้อปปิ้งที่ ห้าง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้านต่าง ๆ เช่น ร้านอิเลคทรอนิกส์ 
ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอาท์เล็ทจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องใช้ในครัวเรือน 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง “ริงคุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท” (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ใกล้กับสนามบินคันไซ ที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จำลอง
เป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้งที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังร้านค้าไว้มากถึง 
210 ร้าน ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ 
เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น
โกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคช่ันเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟช่ัน 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) 

ที่พัก : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ห้า ตลาดคุโรมง – สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ ( 11.45 – 15.35 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดคุโรมง” (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของ
เมืองโอซาก้า ได้รับสมญานามว่าเป็นครัวของโอซาก้า บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็ก ๆ ทอดยาวประมาณ 
600 เมตร ทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ กว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทานมีของกินเล่น
และอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกันในตลาดคุโรมงจะเป็นของสดโดยเฉพาะอาหารทะเลเนื้อและ ผักต่าง ๆ 
ร้านอาหารต่าง ๆ ภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกันทั้งแบบสด ๆ เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรมและแบบปรุงสุก 



เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากน้ีก็จะเป็นพวกผลไม้ต่าง ๆ ตามฤดูกาลของญี่ปุ่น
ที่ควรค่าแก่การลองอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเชอรี่สตอเบอรี่ เมล่อน กีวี และลูกแพร ซึ่งราคามักจะถูกกว่าและหอม
หวานกว่าบ้านเรา ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

* เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเท่ียงอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า”  

   1145  เดินทางจากสนามบนิคันไซ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 623 

   1535  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

   
 

 

 
 

 

 
 

   อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 27,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 


