
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

วนัที โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทยีง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ถนนสายกานําชา - ปราสาททอง - 

ย่านชอ้ปปิงถนนชนิเคยีวโกกุและเทอระมะช ิ
   

Hotel MONday Kyoto, 

Kyoto หรือเทียบเทา  

3 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เปิดประสบการณ์ใหม่ กบั พธิีชงชาแบบญีปุ่ น - โอ

ซากา้ - ดวิตฟีร ี- ชนิไซบาช ิ
   

Comfort ShinOsaka, 

Osaka หรือเทียบเทา  

4 อสิระเตม็วนั หรอืเลอืกซอืทวัร์ยูนิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั    
Comfort ShinOsaka, 

Osaka หรือเทียบเทา  
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สวนอนุสรณ์บมัปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - รงิกุเอา้ทเ์ลท็ - 

สนามบนิคนัไซ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย 
    



 
 

 

 
 

BKK       KIX KIX       BKK 

  
MM092 01.10 08.55 MM091 19.30 01.10+1 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

16 – 20 เมษายน 2566  33,990 33,990 23,990 8,000 

17 – 21 เมษายน 2566  33,990 33,990 23,990 8,000 

19 – 23 เมษายน 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

20 – 24 เมษายน 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

21 – 25 เมษายน 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

22 – 26 เมษายน 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

09 – 13 พฤษภาคม 2566  33,990 33,990 23,990 8,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

11 – 15 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

12 – 16 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

13 – 17 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

16 – 20 พฤษภาคม 2566 31,990 31,990 21,990 8,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท 

** ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 20,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

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

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพิ่มเติม ถามี (ไมรวมอยูใน

รายการทัวร) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบ

คาใชจายสวนนี้ดวยตัวทานเอง ถามี (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 
 

22.00 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับพรอมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 
 

Day2 สนามบินคนัไซ - เกียวโต - วดัคิโยมิสึ - ถนนสายกานําชา - ปราสาททอง - ย่านช้อปปิงถนนชินเคียวโกกแุละ

เทอระมะชิ

 

01.10 ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบินท่ี MM 092 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช

เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที  

08.55 เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาที่ญี่ปุนเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำทานเดินทางสู เกียวโต เปนเมืองที่ไดชื่อวาเมืองแหงศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุนอยางแทจริง นำทานชม  



 
 

จากนั้นนำทานชม วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ำใส” ที่ติดรอบสุดทายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

ยุคใหม เปนวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้ง

จากพ้ืนดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววหิารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธกีารเขาลิ่ม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุ

เกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ำรวย มั่งคั่ง , 

นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี้สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็น

วิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้น

จากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดิน

ตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุนตบแตงตามสมัยเอโดะที่มีชื ่อเรียกวา ถนนสายกาน้ำชา และ เลือกซื้อสินคา

พ้ืนเมือง ที่ระลึก เก่ียวกับญี่ปุนขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นช่ือที่สุดของญี่ปุน มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเปนไสถั่วแดงสูตรดั้งเดมิ, 

ไสสตรอเบอรรี่, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณท่ีโดงดงัที่สุดในญี่ปุน คือ เกอิชา  เปนตุกตาแตงกายดวยชุด

กิโมโนประจำชาติอยางเต็มรูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ น ทั้งกาน้ำชา ถวย ชาม ตางๆ และ

ของที่ระลึก อีกมากมาย นานาชนิด   

นำทานชม วัดคนิคะคจุ ิหรือ “ปราสาททอง” สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปน

วัด แตปราสาทเดิมไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางข้ึนใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปดดวยทองคำเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่ม

ด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟตชาบูสไตลญี่ปุน 

นำทุกทานอิสระ ยานชอปปงถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะช ิที่ยานชินเกียวโกคุนี้จะเนนไปดานเสื้อผาตามเทรนดที่สำคัญที่นี่ยังเปนยานการคา

แบบ Strip Mall (ยานการคาแบบที่มีรานคาเรียงกันเปนแถบ มีทางเดิน และที่จอดรถอยูดานหนา) ที่เกาแกเปนอันดับ 2 ของญี่ปุนดวย เปนอีก

แหงที่เหมาะสำหรับการหาซื้อของฝากสไตลเกียวโต เชน พัดญี่ปุ น กระดาษญี่ปุน เครื่องสำอางแบบไมโกะ (เกอิชาฝกหัด) เปนตน รวมทั้ง

รานอาหารที่เรียงรายอยูตลอดทาง ไปตอกันยังยานเทอระมะชิ ของขายเกือบทุกสิ่งอยาง เสื้อผา รองเทา รานอาหาร รานขายยา 

สินคาเฉพาะทาง ฯลฯ ตลาดแหงนี้เปนแหลงซื้อของของชาวเกียวโตมาตั้งแตสมัยเมจิ รวมทั้ง studio ถายภาพแหงแรกในเกียวโตก็

อยูที่นีอี่กดวย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน 

ที่พัก Hotel MONday Kyoto, Kyoto ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
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Day3 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ศาลเจ้าเฮอนั - เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พิธีชงชาแบบญีปุ่ น - โอซาก้า - ดิวตีฟรี - ชินไซบาชิ 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นำทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแมโพสภ เทพเจาที่เปนที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหมีความเปนอยูอุดมสมบูรณ

ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุนชื่อวาเปน ทูตสวรรค ผูคอยนำขาวสารจากสรวงสวรรคลง

มายังโลกมนุษย ทานจะไดตื่นตากับรูปปนของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมายและเดินตอไปยัง ศาลโทริอิ นำทานชม “ซุมประตูสีแดง” ที่เปน

สัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลัน่กันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตร

เรื่อง “MEMORIES OF GEISHA” ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา 

 

 

 



 
 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟตปงยางยากินิคุสไตลญี่ปุน 

 

 

จากนั้นนำทานชม เดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอันสรางในป 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป 

โดยอุทิศถวายแดจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลง

เพราะอัคคีภัยในป 1227 

นำทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการดื่มและการชงชาผงสี

เขียวหรือมัทฉะ นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเก่ียวการพบปะ

กันในวงสังคมเก่ียวกับการดื่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนช้ันสูงในประเทศญี่ปุน จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำทานชอปปงสินคาเครื่องสำอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือก

จับจายใชสอยในราคาถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซื้อในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุนไดจะเปนสินคาประจำเมือง

เทานั้น 

นำทานอิสระชอปปง ยานชินไซบาชิ ยานชอปปงชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา

หลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนำแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเล

ขึ้นช่ือมากมายซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดดัทำใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยว

ใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกคา

ใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุนนั่นเอง 

  แนะนำของกิน “ยานซิไชบาชิ” อันไดแก ทาโกะยากิ หรือขนมครกญี่ปุนไสปลาหมึกยักษ มักเปนของ

กินอันดับตนๆ ที่ไมวาใครก็ตองเอยถึง หากไปเที่ยวโอซากาแลวไมไดแวะซื้อทาโกยากิกินเลยสักรานก็ตองขอ

บอกเลยวาพลาดสุดๆ เพราะขนาดคนที่เขาไมอินกับทาโกยากิสักเทาไร พอไดมาเห็นกับตาชิมกับปากที่โอซากา

แลวก็ตองเอยปากชมไมหยุด 
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน 

ที่พัก Comfort ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา



 

Day4 อิสระเตม็วนั หรือเลือกซือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 
 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปงตามยานดังของมหานครโอซากา โดยการน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถนั่ง

รถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหลงทองเท่ียวชื่อดัง อาท ิ

- ชินไซบาชิ ยานชอปปงชื่อดังของนครโอซากา ภายในยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคา

หลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนำแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมี

รานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำใหเปนรูปปู กุง และ

ปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกราน

ของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ

ขนมช่ือดังจากญี่ปุนนั่นเอง  

- โอซากา อะควอเรี่ยม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ำในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะไดพบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมได

ยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลาแสงอาทิตย ที่มีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสตัวมีชีวิตใตน้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุม

โลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปนตน  

- วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปนพุทธสถานแหงแรกในญี่ปุน โดยมีจุดเดนอยูที่ 

เจดีย 5 ชั้นอันวิจิตร สรางตามแบบสถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  

หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ชำระเพิ่มทานละ 3,500.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลน

หลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจาก

เรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลาน

เยน (เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม 

“วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ปุน Hello Kitty, Snoopy, 

Sesame Street  หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry Potter ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอต

เตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสำรวจ

หองเรียนเวทมนตรคาถา ยานฮอกมีท รานขายของแปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดทั้งหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ บัต

เตอรเบียร เครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงนี้ [ไมมีแอลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือในโซนนี้ที ่ถือวาเปน

สถานที่ทองเที่ยวท่ีดีท่ีสุดของโลกคือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ

ถายภาพ 4K ที่จะสรางความตื่นเตนเราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไปกับแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทานได



 
สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ (สำหรับตั๋วยูนิเวอรแซลสตูดิโอ หากทานตองการซื้อตั๋วกรุณาแจงเจาหนาที่ลวงหนา 

เพราะโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีคาใชจายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) 

เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก Comfort ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

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

             สุวรรณภมิู  ประเทศไทย 
 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทุกทานเดินทางสู สวนอนุสรณบัมปาคุ อดีตสวนแหงนี้เคยใชเปนสถานที่จัดงาน World Expo ในป 1970 ปจจุบันสวนแหงนี ้เปน

สวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งภายในสวนมีตนไมนานาพันธุ ในชวงฤดูใบไมผลิของทุกปสวนแหงนี้ยังเปนอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยงามอีกหนึ่ง

แหงของเมืองโอซากาอีกดวย ภายในสวนปลูกตนซากุระมากกวา 5,000 ตน นอกจากนี้ยังมีดอกไมอื่นๆใหชม อาทิเชน ดอกทิวลิป ดอก

กุหลาบ อาซาเลีย ไฮเดรนเยีย อื่นๆอีกมากมาย (สามารถดูรายละเอียดไดตามตารางดานลาง) ทั้งน้ีขึ้นอยูสภาพอากาศในปนั้นๆ อีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำทานเดิยทางไปยัง ตลาดปลาคุโรมง เปนตลาดยอดฮิตและเกาแกที่สุดแหงหนึ่งในโอซากา หลายคนยกยองใหเปนครัวแหงโอซากา โดย

เสนหของตลาดแหงนี้คือ อาหารที่ขายมีทั้งของสด และปรุงสำเร็จพรอมกินสามารถเลือกทีจ่ะทานหนาราน หรือภายในราน อาทิ กุงมังกร ขา

ปูยักษ ปลาไหลยาง ทูนา แซลมอน หอยเมน หอยเชล อโคโนมิยากิ และขนม ผลไมตางๆ  

  



 
 

นำทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดง

อยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคำสั่งใหกอสราง

ปราสาทแหงนี้  ** ไมรวมคาเขาชม ทานละ 600 เยน ** 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน 

จากนั้นนำทานสู ริงกุ เอาทเล็ต แหลงชอปปงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ชื่อดัง

หลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟา และยังเปน

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

Diffusione Tessile ฯลฯ พรอมทั ้งเลือกซื้อกระเปาไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเล ือกดู

เครื ่องประดับ และนาิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟชั่น Hush Puppies, Scotch 

Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคาอื ่นๆอีก

มากมาย ใหทานไดเลือกชอปปงตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรนำทานเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน 

19.30 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบิน PEACH AIR เท่ียวบินที่ MM 091  (ไมมีบริการอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที 

01.10+1   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

  

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


