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โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) สะสมไมลไ์ด ้50% 
นมสัการ หลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบทุส ึณ วดัโทไดจ ิ

นงัรถไฟสายโรแมนตกิ รถไฟสายธรรมชาต ิโทร็อคโคะ รถไฟแบบยอ้นยคุ 
ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

งานประดบัไฟ ณ หมูบ่า้นนาบานะ โนะ ซาโตะ การประดบัไฟขนาดใหญท่สีดุในญปีุ่ น 
ชอ้ปปิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปปิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

สมัผสัวฒันธรรมญปีุ่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบตน้ตาํหรบัญปีุ่ น 
เยอืน วดัคโิยมสิเึดระ วดันําใส สามสายนําศกัดสิทิธ ิแหง่เกยีวโต 

นงัรถไฟ สู ่สถานรีถไฟคชิ ิสถานรีถไฟทเีป็นสํานกังานประจําการ ของนายสถานแีมวเหมยีว 
ชอ้ปปิงจใุจ ยา่นชนิไซบาช ิและถา่ยภาพคู ่ป้ายกลูโิกะแมน 

มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / 
Infant เด็กอายตํุากวา่ 2 ปี ราคา 12,000 บาท/ทา่น 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์15,000 บาท/ทา่น 

 
 
วนัแรก  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
20.30 น.  พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชนั 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพอืพบไกดแ์ละรบั

เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ทีของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.59 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น เทยีวบนิท ีTG622 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

 
วนัทสีอง ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น – เมอืงโอซากา้ – เมอืงนารา –  

วดัโทไดจ ิ–  เมอืงเกยีวโต – อาราชยิามา่ – สวนป่าไผ ่– รถไฟสายธรรมชาต ิโทร็อคโคะ –  
เมอืงนาโกยา่ – งานประดบัไฟ  ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ 

07.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพอื
ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผา่นขนัตอน
การเขา้ประเทศแลว้ 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 25 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

14 – 19 เมษายน 2566 **สงกรานต*์* 78,888.- 18,000.- 
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 เมอืงโอซากา้ (Osaka) เมอืงทมีขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 
ของประเทศญีปุ่ น ตังอยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู ประเทศญีปุ่ น ปัจจุบันเมืองโอซากา้มีสถานที
ท่องเทยีวมากมาย มีแหล่งชอ้ปปิงยอดนยิม มีสวนสนุกขนาดใหญ่ ทังยังมีอาหารทเีป็นเอกลักษณ์ 
เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญปีุ่ น) และ คชุคิตัส ึ

 เดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแต่
ชว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600) เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นมีวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบาง
แหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก นําท่านสู ่วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืง
นารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) เป็นหนึงในวัดทมีีชอืเสยีงมากทีสุดและมีความสําคัญ
ทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่ น ถูกสรา้งขนึในปี 752 เป็นเหมือนศูนยก์ลางของวัดทังหมดใน
ประเทศและมอีทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง จงึไดม้ี
การยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นทปีระดษิฐานของหลวงพ่อโตหรอื 
ไดบทุสเึดน ซงึมขีนาดใหญท่สีดุในญปีุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจุดทน่ีาสนใจและเป็นทนียิมอยา่ง
มากก็คอื เสาไมย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสานีมขีนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของ
เสาจะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญม่าก มคีวามเชอืวา่หากใครสามารถรอดผ่านชอ่งนไีปไดก้็จะสามารถตรัสรู ้
ไดใ้นชาตหินา้ 

  เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) เมืองหลวงเก่าของ
ประเทศญปีุ่ น มชีอืเสยีงระดับโลกในเรอืงของวัฒนธรรมทปีระณีต ศลิปะแบบญปีุ่ นอยา่งแทจ้รงิ มมีนต์
เสน่หแ์บบชนบทญปีุ่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทเีป็นนยิมของคนทัวโลก 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
อาราชยิามา่ (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านันจะคกึคักมาก
ในชว่งวันหยุด มทัีงรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทยีวไดเ้รือยๆ นําท่านนัง 
รถไฟสายโรแมนตกิ รถไฟสายธรรมชาต ิโทร็อคโคะ (Sagano Torokko) รถไฟแบบยอ้นยคุที
จะพาคณุนังกนิลมชมววิ ลัดเลาะไปตามรมิเขาอันคดเคยีวผ่านป่าสน เมเปิล และตน้ซากรุะทขีนึอยูเ่ต็ม
หบุเขาอาราชยิามา จากนันนําทา่นชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทตีัด
ผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดนิเล่นหรอืขจัีกรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทแีปลกและหาไดย้าก 
อสิระใหท้า่นเดนิชมความงามยามทมีแีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพนืดา้นล่าง ประกอบกับมี
ลมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็นเสยีงกงิกา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดสูวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมน
ตกิยงินัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพนืเมอืงททํีามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่ง
ใสข่อง หรอืเสอืสานจากไผ ่อสิระใหท้า่นซอืสนิคา้ หรอืเลอืกถา่ยภาพเกบ็ความประทบัใจตามอัธยาศัย 
นําท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)เป็นตัวเมืองของ
จงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทสีําคัญ
แหง่หนงึของญปีุ่ น ชม งานประดบัไฟฤดหูนาว  ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato 
Winter Illumination) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม ้ทีมีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง 4 ฤดูกาล 
สามารถเทยีวไดต้ลอดทังปี ไฮไลท!์!! การประดบัไฟขนาดใหญท่สีุดในญปีุ่ น จะมใีนชว่งฤดใูบไม ้
ร่วงตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มนีาคม) จะไดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษ เนืองจากม ีการ
แสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น อโุมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรอื การประดับไฟ
ในนํา (Water Illumination) อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับอลังการงานประดับไฟทไีมว่า่จะหันไป
ทางไหนก็มมีมุใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอยา่งมากมาย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ นาบานะ โนะ ซาโตะ (2) --- Cash Back 2000 Yen  
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ทพีกั  NAGOYA MARRIOTT ASSOCIA 

 
 
 
วนัทสีาม เมอืงนาโกย่า – เมอืงกุโจฮาจมิงั – หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – 

ถนนซนัมาจซิูจ ิ– เมอืงนาโกยา่ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําทา่นสู ่เมอืงกโุจฮาจมิงั (Gujohachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชวัโมง)
เสน่หข์องทนีีเต็มไปดว้ยกลนิอายวัฒนธรรมแบบญปีุ่ น มทัีงเมอืงเกา่ทเีรยีงรายกัน และมรีางนําจํานวน
มากจนถูกเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายนํา เมอืเดนิเล่นไปในเมอืงนจีะสังเกตเห็นไดว้า่มรีางนําไหลผ่าน
ทัวทังเมอืง อสิระใหท้า่นชม เมอืงกุโจ ตามอัธยาศัย ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ 
แกลเลอรี วัด ศาลเจา้ อกีทังยังมเีทศกาลเตน้รําฤดูรอ้นอันโด่งดัง นอกจากนีเมอืงกุโจขนึชอืเรือง
เมอืงแห่งอาหารจําลอง ปรมิาณการผลติอาหารจําลองนันเป็นทหีนึงในญปีุ่ น โมเดลอาหารทเีห็น
ตามรา้นกนิดมืในญปีุ่ นนันถูกผลติจากทนีีกวา่ครงึเลยทเีดยีว ถอืไดว้า่แหล่งท่องเทยีวนีมคีรบทังสาย
ชลิ สายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม (สถานททีอ่งเทยีงบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ราคา
ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ นําทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชวัโมง) 
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เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 จากนันนําท่านสู่ หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
50 นาท)ี เมอืงทเีป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญปีุ่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทมีรีปูร่างแปลกตา
ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกทีมีชือเสียงแห่งหนึง 
ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีมีอายุมากกว่า 250 ปี คําว่า กชัโช  มี
ความหมายวา่ พนมมอื ซงึเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทมีหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที
ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทปีระนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 
เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขนึทะเบยีนใหช้ิ
ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนันออกเดนิทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) จงัหวดักฟิุ เมอืงเล็กๆ ทโีอบลอ้มไปดว้ยภเูขาและธารนําใสจํานวนมาก 
อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันอดุมสมบรูณ์  อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถนนซนัมา
จซูิจ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซงึถูกขนานนามว่าเป็น ลติเตลิเกยีวโต หรือ เกยีวโตนอ้ย เป็น
ยา่นเมอืงเกา่แกท่ยีังคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญปีุ่ นไดอ้ยา่ง
สมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขนึดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบ
สมัยเอโดะไว ้นอกจากนยีังม ีวัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ทคีกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวย
สะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ 
เดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) --- บฟุเฟตปิ์งยา่ง 
พกัท ี  NAGOYA MARRIOTT ASSOCIA 

 
 



TG010 BKK‐KIX‐BKK (Update 28/1/66) 

วนัทสี ี เมอืงนาโกย่า – เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ- วดัคโิยมสิเึดระ - การเรยีนพธิีชงชาญปีุ่ น -  
เมอืงโอซากา้ - ชอ๊ปปิงเอ็กซโ์ปซติ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัวโมง) เมอืงหลวงเก่าของประเทศญีปุ่ น มี
ชอืเสียงระดับโลกในเรืองของวัฒนธรรมทีประณีต ศลิปะแบบญีปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนต์เสน่หแ์บบ
ชนบทญปีุ่ น ปัจจบุนัเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทเีป็นนยิมของคนทัวโลก 
นําท่านสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) หรอื วดัทอง หรอื วดัอคิควิซงั ทคีนไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้ง
ขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตังใจยกบา้นพักแหง่นีใหเ้ป็น
วัดนกิายเซนภายหลังจากททีา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เนืองจากทวีัดนีจะมอีาคาร
หลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเดน่อยู่กลางนํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืนําเบอืงหนา้ จน
เกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนงึของเมอืงเกยีวโต 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านสู่ วดัคโิยมสิเึดระ (Kiyomizu-dera) แปลเป็นภาษาไทยว่า วัดนําใส เป็นวัดทมีชีอืเสยีง
ทีสุดในเมืองเกียวโต สรา้งขึนมาก่อนทีเกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญีปุ่ น เมือปี ค.ศ.778 
นักท่องเทยีวนยิมเดนิทางมาเพือสักการะและขอพรจากองคพ์ระโพธสิัตวเ์จา้แม่กวนอมิ 11 พักตร์ 
1000 กร ซงึเป็นพระประธานของวัด นอกจากนีทนีียังเป็นทปีระดษิฐานของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจา้
แหง่ความรํารวยมังคัง ตัววัดกอ่สรา้งดว้ยไมเ้กอืบทังหมดแต่ทน่ีาสนใจ ไดแ้ก ่เสาทคํีายันระเบยีงวัด 
ขนาดใหญ่ เสาดังกล่าวประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่จํานวนรอ้ยกว่าตน้ สรา้งขนึดว้ยไมข้นาด
ใหญส่งูจากพนื 12 เมตร โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่ัวเดยีว อาคารไมห้ลังนีไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยูเนสโกในฐานะส่วนหนงึของอนุสาวรยีท์างประวัตศิาสตร์
เมอืงเกยีวโต 
จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Japanese tea 
ceremony หรอืภาษาญปีุ่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีันตอนมากมาย เรมิ
ตังแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุกขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ไมใ่ชแ่คร่ับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชา
นอีกีดว้ย พธิชีงชาหมายถงึ “วถิแีหง่ชา” ซะโดจะเรยีกอกีอยา่งวา่”ฉะโนะย”ุ ซงึเป็นประเพณีทเีกา่แก่
ของญปีุ่ น ตน้แบบของพธิชีงชาซงึความหมายว่าความสามัคคใีนการเคลอืนไหว หัวใจพธิชีงชา คอื 
ความสนุทรยีใ์นความเรยีบงา่ย การรวมเป็นหนงึเดยีวกบัธรรมชาตดิว้ยจติใจทนีงิสงบและบรสิทุธซิงึสงิ
นคีอืปรัชญาของซาโด 

จากนันเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัวโมง) เมืองทีมีขนาด
เศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญปีุ่ น ตังอยูใ่นภาคคันไซบน
เกาะฮนช ูประเทศญปีุ่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานททีอ่งเทยีวมากมาย มแีหลง่ชอ้ปปิงยอดนยิม มี
สวนสนุกขนาดใหญ่ ทังยังมีอาหารทเีป็นเอกลักษณ์ เชน่ ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ(พซิซา่ญปีุ่ น) 
และ คชุคิัตส ึ

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิง ณ เอ็กซโ์ปซติ ี(Expo City) ศนูยร์วมความบนัเทงิทยีงิใหญท่สีดุแหง่
หนงึของประเทศญปีุ่ น เอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะทสีรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิด์
เอ็กซโ์ป ทจัีดขนึเมอืปีค.ศ. 1970 มเีนอืททัีงหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพนืทแีหง่นมีี
แหลง่ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซป็ต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทงัชอ้ปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้าม
อัธยาศัย 
เอ็กซโ์ปซติ ีไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงัน ี
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1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกบัสัตวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบทไีมซ่ําใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทงัอเมรกิา  
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญปีุ่ น ทจีะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญ
ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 
4. Orbi สถานทแีหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต ์Shaun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตรก์ารต์นู  
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย 
7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซงึเป็นชงิชา้ทมีคีวาม
สงูมากถงึ 120 เมตร 
8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปปิงสนิคา้แบรนด์ต่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทังรา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ และอนื ๆ อกีมากมาย 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) --- บฟุเฟตช์าบ ูชาบ ู
ทพีกั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA 

 
 

วนัทหีา้ เมืองโอซาก้า  -  เมืองวาคายาม่า  - ปราสาทวาคายาม่า  –  ตลาดปลาคุโรชิโอ  –  
นงัรถไฟ 1 สถาน ี(Wakayama St.- Kishi St.) – เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปปิงยา่นชนิไซบาช ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงวาคายาม่า (Wakayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัวโมง) ซงึ
ตังอยูบ่นฝังบรเิวณปากแมนํ่าคโินคาวา่ เมอืงแหง่นีเรมิกอ่ตังเป็นรปูเป็นร่างขนึ ในปี 1585 ซงึเป็นชว่ง
เดียวกันกับทีกําลังก่อสรา้งปราสาทวาคายาม่า เมืองแห่งนีมีบทบาททังทางดา้นการเมือง และ
เศรษฐกจิ ในสมัยโชกนุโตกงุาวา่ อเิอะยาส ุเป็นอยา่งมาก 
จากนันนําท่านเดนิทาง เขา้ชม ปราสาทวาคายามะ (Wakayama Castle) เป็นหนงึในสถานที
ท่องเทยีวหลักของเมอืงวากายามะ ตังอยุ่บนเนนิเขา ภายในมสี่วนประกอบต่างๆ ตามรูปแบบของ
ปราสาทดังเดมิเอาไวอ้ยู่หลายส่วน ถงึแมว้่าส่วนใหญ่จะเป็นการสรา้งขนึมาใหม่ทหีลัง แต่ก็เนน้ที
ความคลา้ยคลงึกับของเดมิ เชน่ ตัวหอคอยปราสาทเป็นการสรา้งขนึใหมเ่พราะหอคอยเดมิถกูทําลาย
ไปในชว่งสงครามกลางเมอืงไปแลว้ มคีนํูาและสวนขนาดใหญล่อ้มรอบ 
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จากนันเดนิทางสู ่ตลาดปลาคุโรชโิอะ (Kuroshio Fish Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี ตลาดปลาและอาหารทะเล ตังอยู่ไมไ่กล จาก Porto Europa ภายในนอกจากจําหน่ายอาหาร
ทะเลสดๆ แลว้ หากวันไหนไปทันชว่งแสดงการแลป่ลาโชว ์ทา่นจะไดพ้บกับการแสดงการแลป่ลาทู
น่าโชว ์(จัดแสดงสามครังต่อวัน) ตนืตาตนืใจไดก้ับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างชํานาญต่อหนา้ต่อตา  
อสิระใหท้่านเลอืกซอือาหารทะเลหรือของทีระลกึซงึมีผลติภัณฑท์อ้งถนิใหเ้ลือกมากมายอกีดว้ย
(สงวนสทิธ ิโปรแกรมทวัรอ์าจไปไมต่รงชว่งเวลาแลป่ลา ตอ้งขออภยัมา ณ โอกาสนดีว้ย) 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระ ณ ตลาดปลาคโุรชโิอะ (10) --- Cash Back 2000 YEN 
นําท่านเดนิสู ่สถานรีถไฟวาคายามา่ (Wakayama Station) จากนันเปลยีนอริยิาบท นงัรถไฟ 
**นงัรถไฟ 1 เทยีว (อาท ิรถไฟทามะ, รถไฟของเลน่ หรอื รถไฟสตอเบอรร์ ีขนึอยู่กบัรอบเดนิทาง
รถไฟ ณ วันนันๆ) ภายในขบวนรถไฟตกแตง่ใหเ้ป็นรูปตามธมีรถไฟ ทังทนัีง โคมไฟ หรอืประต ูตา่งก็
เป็นรูปธีมของขบวนนันทังหมด เดนิทางถงึ สถานรีถไฟคชิ ิ(Kishi Station) สถานีรถไฟทีเป็น
สํานักงานประจําการ ของนายสถานีแมวเหมยีว ปัจจุบนั นายสถาน ีคอื นทิามะ (NITAMA) แมว
เหมยีวสามส ีเพศเมยี นอกจากทา่นจะไดช้มการทํางานของนายสถานีแมวเหมยีวแลว้นัน ภายในยังมี
รา้นจําหน่าสนิคา้ ทรีะลกึของแมวเหมยีว ทคีนรักแมวไมค่วรพลาด 

จากนันเดนิทางกลับสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) 
อสิระชอ้ปปิง ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงแหง่นมีคีวามยาวประมาณ 600 
เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนดทั์งญปีุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC 
Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างทีตอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี ใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปยัง ย่าน
โดทงโบร ิ(Dotonbori) ย่านบันเทงิยามคําคืนตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิจากสะพาน
โดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลโิกะแมน 
หรอื ป้ายโดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนอีอนรปูนักกรฑีากําลังวงิอยูบ่น
ลูว่งิ ซงึถกูตดิตังมาตังแต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากนยีังมอีกีหนงึสัญลักษณ์สถานทนัีดพบกันหลง นันก็
คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซงึมปียูักษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้มพลาดสําหรับ 
ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถนิของชาวโอซากา้ ทมีาถงึถนิแลว้ตอ้งลอง Original Taste รับรองไมผ่ดิหวัง
แน่นอน 
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั 
ทพีกั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA 

 
 
 
วนัทหีก ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญปีุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชวัโมง) 
11.45 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย 

(THAI AIRWAYS) เทยีวบนิท ีTG623 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 
15.35 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทใีชทั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ลาํดบั ชอื-นามสกุล (ภาษาไทย) ชอื-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


