


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินฮาเนดะ	-	สวนอุเอะโนะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟา
คํารณ	-	ถนนนากามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ

ที่พัก	ณ	โรงแรม
APA	MAKUHARI
หรือระดับเทียบ
เทา

3 พระราชวังอิมพีเรียล	-	สะพานนิจูบาชิ	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-
หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปูยักษ	-
ออนเซ็น

ที่พัก	ณ	โรงแรม
NEW	STAR	หรือ
ระดับเทียบเทา	

4 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ	-	โรงงานผลิตพายปลาไหล	-
นาโกยา	-	อิออนมอลลนาโกยา

พัก	ณ	โรงแรม
SAKAE	TOKYU
REI	หรือระดับ
เทียบเทา	

5 เมืองเกียวโต	-	ชุดกิโมโน	-	วัดคิโยมิสึ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	เมืองโอ
ซากา	-	ยานชินไซบาชิ

ที่พัก	ณ	โรงแรม
KARAKSA
HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

6 ปราสาทโอซากา	-	กิจกรรมทําทาโกะยากิ	-	ริงกุ	พรีเมียม	เอาทเล็ท	-
สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

28	มี.ค.	60	-	2	เม.ย.	60 56,900	บาท 51,300	บาท 42,800	บาท 9,900	บาท



ชวงคํ่า
19.30	น.	พรอมกัน	ที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	D	สายการบินไทย	เพื่อ

เตรียมตัวเดินทาง
22.45	น.	เหินฟาสู	“สนามบินฮาเนดะ”	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	682

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
06.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินฮาเนดะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	สวนซากุระอันดับหน่ึงในโตเกียว	ณ	สวนสาธารณะอุเอโนะ	ใหทุกทานไดดื่มดํ่ ากับ

บรรยากาศสบายๆ	ภายใตรมเงาของดอกซากุระที่ผลิบาน	รอการมาเยือนของทาน
ชวงบาย	
เดินทางสู	วัดอาซากุสะ	มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	(Sensoji)	แตนิยมเรียกวาวัดอา

ซากุสะเน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะ	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	ที่ประตูทางเขาวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญแขวนอยู
ถือเป็นสัญลักษณหน่ึงของวัดที่นักทองเที่ยวนิยมถายรูปไวเป็นที่ระลึก	ประตูแหงน้ีมีชื่อวา	ประตูคามินาริ	แปล
ไดวา	ประตูสายฟา	ชื่อของประตูจะเขียนอยูบนโคมสีแดงลูกใหญ
เมื่อผานเขามาจะพบกับ	ถนนนากามิเสะ	สองขางทางมีรานคาใหเดินชมและชิมไดเพลินๆ	โดยมีของที่ระลึก

สไตลญี่ป ุนใหเลือกซื้อหา	และขนมสงกลิ่นหอมเยายวนชวนใหลิ้มลอง	สุดถนนเป็นซุมประตูที่มีโคมสีแดงแขวน
อยูอีกซุมหน่ึง
ผานชม	โตเกียวสกายทรี	(ภายนอก)	หรือที่เรียกวา	The	New	Tokyo	Tower	แลนดมารคแหงใหมของกรุง

โตเกียว	สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในประเทศญี่ป ุนโดยมีความสูง	634	เมตร	สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิรจ
คาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง	828	เมตร	โตเกียวสกายทรีสรางขึน้เพื่อเป็นหอสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุใน
ระบบดิจิตอล
จากน้ันนําทานสู	ยานชินจูกุ	อิสระใหทานชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามใจชอบ	เชน	สินคาอิเล็คทรอนิก	กลอง

ถายรูป	นาฬิกา	เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	เครื่องสําอางค	ฯลฯ	ไดเวลาสมควรเดินทางสู	มาคูฮาริ

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ



หมายเหตุ	การออกดอกของซากุระขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ	ในกรณีที่ดอกซากุระที่สวนอุเอโนะยังไมบาน

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกที่ใหญที่สุดเป็นอันดับตนๆ	ของญี่ป ุน	อีกทั้งยังเป็น
ยานที่อบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรม	เพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ทาง
วัฒนธรรมอยางหอศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย	ซากุระที่สวนอุเอโนะ	จะเริ่ม
บานสิ้นเดือน	มีนาคม	และสิ้นสุดในเดือน	พฤษภาคม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	ที่พัก	ณ	โรงแรม	APA	MAKUHARI	หรือระดับเทียบเทา

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน



หรือรวงไปแลว	ทางบริษทัขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการพาไป	ชมวิวบนตึกเมโทรโพลิแทน	แทน
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
นําทานสู	พระราชวังอิมพิเรียล(ชมภายนอก)	เป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิญี่ป ุนตลอดจนราชวงศ

อิมพีเรียล	พระราชวังปัจจุบันน้ันตั้งอยูบนที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะมากอน	ซึ่งในสมัยน้ันครองโดย
โชกุนโตกุกาวะ	(Tokugawa	Shogunate)	สําหรับจุดยอดนิยมของนักทองเที่ยวน้ันจะเป็นบริเวณโซนดานหนา
พระราชวังที่เรียกวา	นิจูบาชิ	(Nijubashi)	ซึ่งแปลวา	Double	Bridge	หรือ	สะพานคู	ซึ่งบริเวณน้ีจะมีสะพานเหล็ก
ที่อยูดานหลังเพื่อเชื่อมเขาเขตพระราชวัง	และสะพานหินที่อยูดานหนาเพื่อเชื่อมตอสูสะพานเหล็ก	ซึ่งสะพาน
ดานหนาน้ีมักนิยมเรียกกันวาเมกะเนะบาชิ	(Meganebashi)	หรือแปลความหมายไดวาสะพานแวนตา	ซึ่งมาจาก
ภาพสะทอนน้ําของโคงหินสองอัน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติฮาโกเน

ชวงบาย	
เดินทางโดยรถโคชสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา	ชมบอน้ํา

แรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถทําใหอายุ
ของทานยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี
จากน้ันนําทานสู	โกเท็มบะพรีเมีย่มเอาทเลท	ที่รวบรวมแบรนดระดับโลกมาไวดวยกันบนหุบเขาริม

Tomei	Expressway	ที่เชื่อมระหวางภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเนกับมหานครโตเกียว	ใหทานไดอิสระกับ
การเลือกซื้อเลือกชมสินคาที่รวบรวมไวกวา	165	แบรนดดัง
จากน้ันอิสระใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรธรรมชาติ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังอิมพีเรียล	เป็นพระราชวังของสมเด็จพระจักรพรรดิแหงญี่ป ุน	ตั้งอยู
ในเขตชิโยะดะ	กรุงโตเกียว	ใกลกับสถานีรถไฟโตเกียว	มีทัศนียภาพที่สวยงาม
ลอมรอบไปดวยคูน้ําและกําแพงที่กอสรางดวยหินขนาดใหญ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสะพานที่พาดผานคูชั้นในเขาไปในพระราชวังอิมพีเรียล	จัดเป็นสะพานที่มี
ทัศนียภาพสวยงามและเป็นที่รูจักมากที่สุดแหงหน่ึงในญี่ป ุน

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ	ทําใหมีทัศนียภาพ	วิว	ทิวทัศนงดงาม	ราวกับภาพวาด
ซึ่งจะมองเห็นไดจากสองขางทาง	ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ	มองเห็นความใส
ของน้ําในทะเลสาบ	ที่สําคัญมีภูเขาไฟฟูจิ	ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง	สามารถ
ลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทองทะเลสาบได



เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรมที่พัก	***	อิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ	ใหทานไดลิ้มลอง
รสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ป ุนอยางจุใจ	และอาหารอื่นๆ	อีกหลายชนิด	***

	ที่พัก	ณ	โรงแรม	NEW	STAR	หรือระดับเทียบเทา	

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	“มัตสึบะ”	ปูน้ําเย็นแหงเกาะฮอกไกโดที่
ไดรับการกลาวขานจากนักโภชนาการญี่ป ุนวาเป็นปูน้ําเย็นที่มีรสชาติอรอย
ที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
เดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	บริเวณชัน้	5	(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)	ที่ระดับความสูง	2,500	เมตร	ใหทานได

สัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัยแหงน้ี
และไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุน
จากดานลางสูบนยอดปลองเขาดวยความสูง	3,776	เมตร
ชวงบาย	
เดินทางสู	ทะเลสาบฮามานะ	ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในบริเวณน้ัน	และยังเป็นจุดแวะ

พักที่ใหญที่สุดสําหรับนักทองเที่ยว	ใหทานไดลองชิมพายปลาไหลและเลือกซื้อผลิตภัณฑตางๆ	กลับไปเป็นของ
ฝาก
จากน้ันนําทานสู	ฮามามัตสึ	เพื่อนําทานชม	โรงงานผลิตพายปลาไหล	ถือเป็นหน่ึงสัญลักษณและของ

ขึน้ชื่อของเมืองฮามามัตสึ	และดวยความหอม	กรอบอรอยของขนมพายปลาไหลทําใหขนมกรุบๆ	ชิ้นน้ีกลายเป็น
ของฝากขึน้ชื่อ	นักทองเที่ยวไมวาจะเป็นชาวญี่ป ุนหรือชาวตางชาติก็นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากใหกับครอบครัว
จนไดเวลาสมควรเดินทางสู	นาโกยา	นําทานสู	หางอิออน	ซื้อของฝากกอนกลับ	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผล



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ไม	และ	พิเศษกับราน	100	YEN	ที่สินคาทั้งรานราคา	100	เยน	เทาน้ันเอง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นอูน้ําที่สําคัญในการผลิต
ปลาไหลสูตลาดประเทศ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนชอบทานปลาไหลมาก

โรงงานผลิตพายปลาไหล	ถือเป็นหน่ึงสัญลักษณและของขึน้ชื่อของเมืองฮามา
มัตสึ	และดวยความหอม	กรอบอรอยของขนมพายปลาไหลทําใหขนมกรุบๆ	ชิ้น
น้ีกลายเป็นของฝากขึน้ชื่อ	นักทองเที่ยวไมวาจะเป็นชาวญี่ป ุนหรือชาวตางชาติ
ก็นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากใหกับครอบครัว	และเพื่อนๆ	ดวยความที่กลาย
เป็นที่นิยมและรูจักอยางกวางขวางมากยิ่งขึน้	จึงมีการเปิดใหเขาชมภายใน
โรงงานผลิตขนมพายปลาไหล	นักทองเที่ยวจะไดทําความรูจักกับที่มาที่ไปของ
ขนมชิ้นน้ี	ภายในมีโรงภาพยนตรเล็ก	ๆ	ซึ่งใชในบอกเลาเรื่องราวตาง	ๆ	อีกทั้ง
ยังไดชมวิธีการทําตั้งแตขึน้ตอนแรกอยางการผสมปรุงรสอรอย	การยางให
หอมกรอบ	การตรวจสอบความพรอมของสินคา	เพื่อมิใหมีพายที่ไมไดรูปหรือ
แตกหักหลุดรอดไปถึงมือลูกคาและสุดทายคือขั้นตอนการบรรจุใสกลองอยาง
สวยงาม

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

	พัก	ณ	โรงแรม	SAKAE	TOKYU	REI	หรือระดับเทียบเทา	



ชวงเชา	
นําทานเดินทางยอนรอยประวัติศาสตรสู	กรุงเกียวโต	เมืองหลวงเกาของญี่ป ุนในชวงเวลากวาพันปี	ซึ่งไดชื่อ

วาเป็นนครแหงความงามทางดานศิลปะและวัฒนธรรมอันเกาแกของชาวอาทิตยอุทัย	และยังเป็นเมืองที่นักทอง
เที่ยวนิยมใสชุดกิโมโนมาเดินเลนและถายรูป	พิเศษ!!	เพื่อใหเขากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต
นําทุกทานสัมผัสประสบการณการสวมใส	ชุดกิโมโน	เดินชม	วัดคิโยมิสึ	หรือวัดน้ําใส	ที่ติดรอบสุดทาย

ของการประกวด	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	เป็นวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา	และมีทอนซุง
วางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึน้มารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ	ซึ่งไมใชตะปูสักตัว
จากน้ัน	เดินตามทางสัมผัสกับรานคาญีป่ ุนตกแตงตามสมัยเอโดะ	และ	เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ระลึก

เกี่ยวกับญี่ป ุนขนานแท	อาทิ	ขนมโมจิ	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ป ุน	เป็นตนกําเนิด	กระจายขายไปยังภูมิภาคตางๆ	ของ
ญี่ป ุน	ทั้งดวยแปงที่เหนียว	นุม	เป็นพิเศษ	กับไสถั่วแดงขนานแท	หรือประยุกตเป็นไสสตอบรอรี่	ช็อกโกแลต	ฯลฯ
ชวงบาย	
นําทานสู	ศาลเจาฟูชิมิ	อินาริ	ที่สถิตของพระแมโพสพ	เทพเจาที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะ

ขอพร	ใหมีความเป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร
นําทาน	สักการะพระแมโพสพ	และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ป ุนเชื่อวาเป็นทูตสวรรค	ผูคอยนําขาวสารจากสรวง

สวรรคลงมายังโลกมนุษย	ทานจะไดตื่นตากับรูปป้ันของเทพจิ้งจอกที่มีจํานวนมากมาย
นําทานชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตน	ทอดตัวยาวตามเสนทาง

ของไหลเขาเรียงรายกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF
GEISHA	ที่	ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา
สมควรเดินทางสู	โอซากา	เพื่อนําทานสู	ยานชินไซบาชิ	แหลงชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา	ทั้งรานคา

เกาแกและทันสมัยปะปนกัน	มีสินคามากมายทั้งถูกและแพง	ทั้งสินคาแฟชั่นลาสุด	ขนมเคกแสนอรอย	รวมทั้ง
รานอาหารหลากหลาย	เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเดนของแตละรานคา	เชน	ปูยักษ	หนาภัตตาคารขาปู
ยักษ	และสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ	ตึกรูปเครื่องหมายการคาของกูลิโกะ	ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ป ุน
น่ันเอง	หรือจะเป็นรานดิสนียชอป	ผลิตภัณฑใหมๆ	จากดิสนีย
ยานเกาแก	อยาง	ถนนโดทงบุริ	ซึ่งทานสามารถลิ้มลองขนม	หรืออาหารขึน้ชื่อ	ของนครโอซากา	ทั้งทาโกะ

ยากิ	โอโคโนมิยากิ	เป็นตน	ใหทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน	นอกจากน้ี	ในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ
และมีชื่อเสียง	อยางหางไดมารู	หางโซโก	หรือจะเป็นทากาชิมายา	มีสินคามากมายใหทานไดเลือกซื้อหาอีก
ดวย	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

	รับประทารอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ชุดกิโมโน	(KIMONO)	แตชาวญี่ป ุนจะสวมชุดกิโมโนในโอกาสสําคัญบาง
โอกาส	คือ	พิธีบรรลุนิติภาวะ,	งานแตงงาน	และพิธีเขาศึกษาในสถาบันการ
ศึกษาเทาน้ัน	นอกจากน้ันสวนใหญจะเป็นผูหญิงที่นิยมใสกิโมโนไปในพิธี	แต
โดยทั่วไปแลวมักใสชุดเชนเดียวกับชาวยุโรปทั่วไป	ซึ่งชุดตางๆ	เหลาน้ี	ถูกนํา
เขาที่ญี่ป ุนตั้งแตยุคสมัยเมจิ	(MEIJI	ERAS)	นับจากน้ันมาเสื้อผาแบบฝรั่งกลับ
เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของชาวญี่ป ุนมากกวากิโมโน	โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหมูวัยรุน	ไมวาจะเป็นชายหรือหญิง	จะนิยมใสยีนสกันมาก	กิโมโน
ถือวาเป็นชุดญี่ป ุน	(WAFUKU)	เป็นเสื้อผาที่ตัดเป็นเสนตรงเย็บจากผารูป
สี่เหลี่ยมผืนผาไมวาจะเป็นคนสูง	-	เตี้ย	-	อวน	-	ผอม	สามารถใสชุดกิโมโนได
สบายไดสบาย	ซึ่งสิ่งน้ีถือวาเป็นขอดีของกิโมโนเพราะตัดเพียงขนาดเดียว
สามารถนํามาใสไดหมาะสมกับรูปรางคนใสไดทั้งหมด	แตมทาน	จะไดสัมผัส
ประสบการณการใสชุดกิโมโนเดินชมวัดคิโยมิสึ

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

	ที่พัก	ณ	โรงแรม	KARAKSA	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	ปราสาทโอซากา	หน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา	สรางขึน้ในสมัยฮิเดโยชิ	โต

โยโตมิ	นายกเทศมนตรีเมืองโอซากา	นาย	Seki	ไดขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม
ปราสาทโอซากาปัจจุบันสูง	55	เมตร	มี	5	สวน	8	ชั้น	เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาท
และหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงาม	(ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกสําคัญของประเทศ)	บนหอคอยชั้น	8
ของ	Tenshukaku	ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจน



ชวงบาย	
นําทานสู	ริงกุ	เอาทเล็ต	(Rinku	Outlet)	แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับสนามบินคันไซ	ใหทานเพลิดเพลินกับการ

เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ	อาทิ	เครื่องสําอาง,	เครื่องประดับ,	เสื้อผา,
กระเปา,	รองเทาอุปกรณกีฬา,	เครื่องใชไฟฟา	และเป็นแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย
ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ	
17.35	น.	เหิน	ฟาสูกรุงเทพ	ฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	673
21.25	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ................

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

	รับประทานทาโกะยากิ	จากฝีมือการทําของตัวทานเอง

กิจกรรมการทําทาโกะยากิ	ดวยตัวทานเอง	ทาโกะยากิเป็นชื่อของอาหารญี่ป ุน
ชนิดหน่ึง	บางทีภาษาไทยก็เรียกกันวา	"ขนมครกญี่ป ุน"	ซึ่งมีตนกําเนิดมาจาก
เมืองโอซากา	และเป็นอาหารยอดนิยมในแถบคันไซซึ่งหากดูตามรายการ
เกี่ยวกับประเทศญี่ป ุน	ทาโกะยากิเป็นอาหารที่ไดรับความนิยมในงานเทศกาล
ตางๆ	ลักษณะของทาโกะยากิ	โดยสวนใหญจะเป็นลูกกลมๆ	ทอดจนเป็นสี
น้ําตาลราดดวยซอสและมายองเนสแลวโรยหนาดวยผงสาหรายและแผนปลา
แหง	สวนผสมของทาโกะยากิน้ันจะประกอบดวยน้ําแปง,	ขิงดอง,	แปงทอด,
หอมสับ,	แลวก็ที่ขาดไมไดคือหนวดปลาหมึกยักษ	(Tako)	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงของ
ชื่อทาโกะยากิน่ันเอง	และอีกคําหน่ึงคือ	"Yaki"	ก็แสดงถึงวิธีทําก็คือการเอา
สวนผสมเหลาน้ีลงไปทอดในกระทะที่มีลักษณะเป็นหลุมน่ันเอง

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	25	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
การผานดานตรวจคนเขาเมือง	เป็นวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในแตละประเทศ	หากไมไดรับการ

อนุญาติใหเขาหรือออกนอกประเทศน้ันๆ	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวร	ไมวากรณีใดๆ
ทางบริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

โรคระบาด	และ	สายการบินฯลฯ	โดยทางบริษทั	ฯ	จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเป็นสําคัญที่สุด
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	/	หามเขาประเทศญี่ป ุน	/	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	/
เอกสารการเดินทางไมถูกตอง	และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	รวมถึงภัยธรรมชาติตางๆ	และการยกเลิก
เที่ยวบิน	ซึ่งงางบริษทัฯ	ไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมด	หรือ	บางสวน	นอกจากน้ี	ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ	ทางบริษทัสามารถคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวร	ไดก็ตอเมื่อทางสายการบิน

และ	โรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนน้ันใหแลวเทาน้ัน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการ	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง	โรคระบาด	และสาย

การบิน	ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	และชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง	21	วันทําการ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาที่พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000.-	บาท	***	เด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี

และผูใหญอายุ	75	ปีขึน้ไป	จะไดรับความคุมครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว	***
6.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที่	28	ตุลาคม	2559	และทานตองชําระเพิ่มเติม	ในกรณีที่ทางสาย

การบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย,	หนังสือเดินทางเลมสีเหลืองของคนจีนและ	คาแจงเขา	แจงออก	สําหรับทานที่ถือ
ตางดาว
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
4.	คาทิปไกดและคนขับรถ

ตัง้แตเดือนมกราคมปี	2017	เป็นตนไป	อาคารหลักของวัดคิโยมิซุจะมีการปิดปรับปรุงซอมแซมครัง้
ใหญ	ซึง่ในระหวางซอมแซมน้ีจะไมอนุญาตใหเขาชม	โดยคาดวานาจะใชเวลาประมาณ	4	ปีในการ
ซอมแซม	จะแลวเสร็จประมาณปี	2020(	เปิดใหชมแคบางสวน	)

กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย	30	วันทําการ	มิฉะน้ัน	ทางบริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทั้งหมด	


