


วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

2 
สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ปราสาททอง - นาโกย่า - ถนน 
ชอ้ปป้ิงโอส ึ

Comfort Hotel Gifu, 
Gifu หรือเทียบเท่า 

3 
หมู่บ้านชริาคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ที่ท าการเก่าเมอืงทาคายาม่า - เขต
เมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน  

Comfort Hotel Gifu, 
Gifu หรือเทียบเท่า  

4 
เสน้ทางนักปราชญ์  - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พธิชีง
ชาแบบญี่ปุ่ น - โอซากา้ - ดวิตี้ฟร ี- ชนิไซบาช ิ

Comfort Hotel 
ShinOsaka, Osaka 
หรือเทียบเท่า 

5 
สวนอนุสรณ์บมัปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซากา้ - รงิกุเอา้ทเ์ลท็ - 
สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย 



BKK      KIX KIX      BKK 

MM092 01.10 08.55 MM091 19.30 01.10+1 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

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

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

26 – 30 มีนาคม 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

27 – 31 มีนาคม 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

11 – 15 เมษายน 2566 49,990 49,990 39,990 10,000 

16 – 20 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

17 – 21 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

19 – 23 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

20 – 24 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

21 – 25 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

22 – 26 เมษายน 2566 39,990 39,990 29,990 8,000 

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

** ราคาทัวร์ไม่รวมคา่ทิปไกด ์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ** 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 25,000 บาท/ทาน และชําระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ เดิน

ทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทานั้น

2. อัตราคาบริการนี้ จาํเปนตองมีผูเดินทาง จาํนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน 

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ)

3. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนําเทานั้น

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทําความสะอาดหองพักเพิ่มเติม ถามี (ไมรว มอยูใน 

รายการทัวร)

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบ คาใช

จายสวนนี้ดวยตัวทานเอง ถามี (ไมรวมอยูในรายการทัวร)

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน PEACH AIR (MM) 

 เที่ยวบินที่ เวลาออก  เวลาถึง  เที่ยวบินที่ เวลาออก  เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 

22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

Day2 สนามบินคนัไซ - เกียวโต - วดัคิโยมิสึ - ปราสาททอง - นาโกย่า - ถนนช้อปป้ิงโอสึ

01.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน PEACH AIR เท่ียวบินที ่MM 092 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที  

08.55 เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่างแท้จริง นำท่านชม 

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

ต้ังอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนต้ังจากพ้ืนดินข้ึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว 

ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความ

ร่ำรวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัว

เมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน้ำศักด์ิสิทธ์ิสามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่

ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  

จากน้ันเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญ่ีปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะที่มีชื่อเรียกว่า ถนนสายกาน้ำชา และ 

เลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมือง ที่ระลึก เก่ียวกับญ่ีปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ึนชื่อที่สุดของญ่ีปุ่น มีให้ท่าน

ได้เลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถ่ัวแดงสูตรด้ังเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็นต้น หรือ

ว่าจะเป็นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายด้วย

ชุดกิโมโนประจำชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์ , เครื่อง

เซรามิค ญ่ีปุ่น ท้ังกาน้ำชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

5 



 

นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ “ปราสาททอง” สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็น

วัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างข้ึนใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ด่ืม

ด่ำกบัความสะอาดใสของสระน้ำท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น 

 

จากน้ันท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า ณ บริเวณ ถนนช้อปป้ิงโอสุ ซึ่ง

มีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้าท่ีมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมากด้วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศย่านชนชั้น

แบบด้ังเดิม ถนนช้อปปิ้งน้ีประกอบไปด้วยร้านค้ามากมายกว่า 1,200 ร้าน เรียงรายตลอดสองข้างทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาหารและ

สินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดย่ีห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก 

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ท่ีท าการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ - อิออน 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำท่านชม หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 

ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่ง

แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนม

เข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้าง

ของบ้านสร้างข้ึนโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่

ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 
 



 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 

176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัย

มาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในน้ีประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ **ไม่รวมค่าเข้าชมท่าน

ละ 430 เยน   

นำท่านชมความงามของเมืองทาคายาม่าซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญ่ีปุ่นด้ังเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วย

บ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและ เก็บเกี่ยว

บรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน   

 

นำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน มอลล์ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็น
โซนเครื่องสำอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยาสามัญประจำบ้านหรือแม้กระทั่งผลไม้สดๆจากไร่ของญ่ีปุ่นก็มีจำหน่ายที่น่ีด้วย
เช่นกัน  พิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน ซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของคนญ่ีปุ่นกันเลยทีเดียว    

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก Comfort Hotel Gifu, Gifu ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 



 
 

Day4 เส้นทางนักปราชญ ์- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โอซาก้า - ดิวต้ีฟรี - ชิน
ไซบาชิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่างแท้จริง นำท่านเดินทางสู่ ทางเดินนักปราชญ์ ซึ่งถือว่า

เป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในเมืองเกียวโต ถนนแห่งน้ีในอดีตมีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 20 ได้มาเดินสงบจิตใจที่ถนนสายน้ี

เพื่อทำให้เกิดสมาธิ จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อทางเดินนักปราชญ์ ถนนแห่งนี้มีต้นซากุระมากถึง 500 ต้นตลอดริมคลอง ยามเมื่อดอกซากุระ บาน

พร้อมกันทุกท่านสามารถชมอุโมงค์ซากุระที่บานสะพรั่ง โดยปกติแล้วจะบานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ดอกซากุระยังไม่บานทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับโปรแกรมไปยัง วัดนันเซนจิ เดิมทีวัดนันเซ็นจิ เป็นวังที่ประทับของ

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

และใช้เป็นที่ทำการใหญ่ของนิกายรินไซ ในอีกไม่ก่ีปีต่อมาบริเวณศาลา Seiryo – den เป็นที่อาคารหลักของวัด มีชื่อเสียงในเรื่องการตกแต่งสวน

หินที่สวยงามประตูบนศาลา เป็นแบบประตูบานเลื่อน (Fusuma) ที่มีลวดลายสวยงามเช่นเดียวกัน ** 
 

นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือย่ิงของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์
ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมายและเดินต่อไปยัง ศาลโทริอิ นำท่ านชม “ซุ้มประตูสีแดง” ที่เป็น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์

เรื่อง “MEMORIES OF GEISHA” ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุ้มประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น 



 
 

นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการด่ืมและการชงชาผงสี

เขียวหรือมัทฉะ นับต้ังแต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะ

กันในวงสังคมเก่ียวกับการด่ืมและชงชาท่ีได้แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี  ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าให้บริการทุกท่านเลือก

จับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญ่ีปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจำเมื อง

เท่าน้ัน 

นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้า
หลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหน่ึงของนครโอซาก้า อีกท้ังยังมีร้านอาหารทะเล
ข้ึนชื่อมากมายซึ่งเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกค้า
ให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญ่ีปุ่นน่ันเอง 

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

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก Comfort Hotel ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 
 
 
 
 
 



Day5 สวนอนุสรณ์บมัปาค ุ- ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกเุอ้าท์เลท็ - สนามบินคนัไซ – สนามบิน 
             สุวรรณภมิู  ประเทศไทย 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำทุกท่านเดินทางสู ่ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ อดีตสวนแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน World Expo ในปี 1970 ปัจจุบันสวนแห่งนี้เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งภายในสวนมีต้นไม้นานาพันธ์ุ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีสวนแห่งน้ียังเป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระที่สวยงามอีกหน่ึง
แห่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย ภายในสวนปลูกต้นซากุระมากกว่า 5,000 ต้น นอกจากนี้ยังมีดอกไม้อื่นๆให้ชม อาทิเช่น ดอกทิวลิป ดอก
กุหลาบ อาซาเลีย ไฮเดรนเยีย อื่นๆอีกมากมาย (สามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางด้านล่าง) ทั้งน้ีข้ึนอยู่สภาพอากาศในปีน้ันๆ อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นำท่านเดิยทางไปยัง ตลาดปลาคุโรมง เป็นตลาดยอดฮิตและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโอซาก้า หลายคนยกย่องให้เป็นครัวแห่งโอซาก้า  โดย

เสน่ห์ของตลาดแห่งน้ีคือ อาหารที่ขายมีทั้งของสด และปรุงสำเร็จพร้อมกินสามารถเลือกที่จะทานหน้าร้าน หรือภายในร้าน อาทิ กุ้งมังกร ขา

ปูยักษ์ ปลาไหลย่าง ทูน่า แซลมอน หอยเม่น หอยเชล์ อโคโนมิยากิ และขนม ผลไม้ต่างๆ  

นำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดง

อยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผู้มีคำสั่งให้ก่อส ร้าง

ปราสาทแห่งน้ี  ** ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 600 เยน ** 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 

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 ือจะเลือกดู

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

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

มากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น 

19.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน PEACH AIR เท่ียวบินที ่MM 091  (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที 

01.10+1   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


