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ก ำหนดเดนิทำง : 24-28 พฤษภำคม / 07-11 มิถุนำยน  /  
21-25 มิถุนำยน 2560 

 รำคำเร่ิมต้นนี ้ส ำหรับเดนิทำงเป็นกรุ๊ปส่วนตวั 6 ท่ำน  โดยสำยกำรบินไทย 

 ขอพรเพือ่ควำมสิริมงคล ณ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อนิำริ พร้อมถ่ำยรูปสุดชิคกบัเสำโทรอสีิส้มนับพนั 

 ทำสแมวสุดฟินกบักำรน่ังรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ำรัก 

 ชมกำรแล่ปลำทูน่ำขั้นเทพ และลิม้ลองอำหำรทะเลสดๆที่ตลำดปลำคุโรชิโอะ 

 อสิระวนัฟรีในโอซำก้ำเพลดิเพลินกบักำรช้อปป้ิงย่ำนดงั 

 บริกำรรถรับส่งไปกลบั ระหว่ำงสนำมบินและที่พกั 
 

WONDERFUL JAPAN 

WAKAYAMA - OSAKA - KYOTO  
5 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

39,900.- 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – โอซำก้ำ  

21.00 น. เช็คอินบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก ช้ัน 4 เคำน์เตอร์ D           
สำยกำรบินไทย 

23.30 น ออกเดินทางสู่ โอซำก้ำ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 

วนัที่สอง สนำมบินคันไซ – วำคำยำม่ำ – น่ังรถไฟแมวทำมะ (สถำนีวำคำยำม่ำ สู่ สถำนีรถไฟแมวหรือสถำนีรถไฟคิชิ)  
 – ตลำดปลำคุโรชิโอะ (ชมกำรแล่ปลำทูน่ำยกัษ์) – โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ 

07.00 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (โอซำก้ำ) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนำมบิน เพ่ือน าท่าน
เดินทางโดยรถยนตสู่์ เมอืงวำคำยำม่ำ อยูท่างใตข้องภูมิภาคคนัไซหนัหนา้สู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิท่ี
อบอุ่น ท าให้สามารถปลูกผลไมไ้ดผ้ลดีตลอดทั้งปี สัมผสัความน่ารักมุง้ม้ิงดว้ยการ น่ังรถไฟแมวทำมะ โดย
ข้ึนจาก สถำนีวำคำยำม่ำ สู่ สถำนีรถไฟแมว หรือ สถำนีรถไฟคิชิ (Kishi Station) สถานีรถไฟท่ีมีช่ือเสียงมาก
แห่งหน่ึงในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีรักแมวเป็นอย่างมากเพราะส่ิงท่ีไม่ธรรมดาก็คือ นายสถานีทามะ  น้องแมว
เหมียวแสนน่ารักท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นนายสถานีและเป็นสัญลกัษณ์ของการกลบัมามีชีวิตชีวาของรถไฟ
สายคิชิกา น าท่านสู่ ตลำดปลำคุโรชิโอะ ซ่ึงตั้งอยูใ่นมาริน่า ซิต้ี เป็นสวรรคข์องนกัชิมซีฟู๊ ด ซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไม่แพต้ลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมกำรแล่ปลำทูน่ำยักษ์ ซ่ึงจะมีโชวส์ามคร้ังต่อวนั ผูแ้ล่มีความ
ช านาญเป็นอย่างยิ่ง ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยงัเป็นท่ีตั้งของร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของท่ี
ระลึกซ่ึงมีผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกมากมาย 

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซำก้ำ เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่น ไดรั้บสมญานามว่า “เวนิชตะวนัออก” แวะ

ชมและถ่ายรูปกบั ปรำสำทโอซำก้ำ (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นเนินเขาลอ้มรอบดว้ยก าแพง
หินแกรนิตขนาดมหึมาและคูน ้าขนาดใหญ่เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก ความสวยงามของตวัปราสาทและ
คุณค่าทางวฒันธรรมท าใหท่ี้น่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกส าคญัของประเทศ  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พกั NEST HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม เกยีวโต – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – ถนนรำเมง็แห่งเกยีวโต – ปรำสำททองคินคะคุจ ิ- ศำลเจ้ำยำซำกะ –  
               ย่ำนฮิกำชิยำม่ำ  – โอซำก้ำ (เดนิทำงโดยรถไฟ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านท่องเท่ียว เมืองหลวงเก่ำเกียวโต วนัน้ีเราเปล่ียนบรรยากาศเดินทางท่องเท่ียวตลอดทั้งวนัโดยรถไฟมี

ไกดท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวก จุดแรกน าท่านชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำจิง้จอกขำว เป็นศาล
เจา้ในศาสนาชินโตโดยสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพ่ือใหพ้ื้นท่ีน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ได้
ผลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจา้และต่ืนตาไปกบั เสำโทริอิสีแดงส้ม นับพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายจนกลายเป็น
อุโมงคเ์สาโทริอิท่ียาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโตวา่เสาโทริอิน้ี เป็นสญัลกัษณ์แทนประตูเขา้สู่
ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้ น าท่านสู่ KYOTO RAMEN KOJI หรือ ถนนรำเม็งแห่งเกยีวโต แหล่งรวมร้าน
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ราเมง็ช่ือดงัจากทัว่ประเทศ เอกลกัษณ์ของท่ีน่ีคือจะมีการตกแต่งแบบเลียนแบบทอ้งถนนของเมืองเก่าเกียวโต 
เลือกชิมรูปแบบอนัหลากหลายและความเลิศรสของเสน้ราเมง็และน ้าซุปในแบบต่างๆ ท่ีท่านไม่เคยพบท่ีไหน
มาก่อน ท่ีส่งกล่ินหอมเยา้ยวนใหท่้านล้ิมรสกนัมากมาย 

เที่ยง อสิระอำหำรกลำงวนั ให้ท่ำนได้เลอืกชิมรำเมง็ในแบบที่ท่ำนชอบกนัตำมอธัยำศัย  
บ่ำย น าท่านชม ปรำสำททองคินคะคุจ ิโดยท่ีน่ีไดถู้กข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 1994 ตวัปราสาทมีลกัษณะ

เด่นดว้ยแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ มีล าธารน ้าใสสะอาดท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผิวน ้าแสนสวยราวภาพวาด ใน
สมยัโบราณนั้นยงัเป็นสถานท่ีถกปัญหาของโชกุนและเณรน้อยอิกคิวซัง ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีโดยทัว่ไปอีกดว้ย 
น าท่านสักการะ ศำลเจ้ำยำซำกะ (Yasaka Jinja) หรือศาลเจา้กิออน เป็นอีกหน่ึงศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงในเกียวโต 
ศาลเจา้น้ีตั้งอยู่ในย่านกิออนและย่านฮิกาชิยาม่า จากนั้นน าท่านเดินเล่น ย่ำนฮิกำชิยำม่ำ สองขา้งทางเต็มไป
ด้วยอาคารไมท้รงโบราณแบบญ่ีปุ่นดั้ งเดิม ซ่ึงเป็นทั้ งร้านอาหารเล็กๆ ร้านกาแฟ ร้านขนมพ้ืนเมือง ให้
ความรู้สึกถึงเมืองเก่าท่ียงัคงมีความเป็นเอกลกัษณ์ นอกจากนั้ นยงัมีเคร่ืองถ้วยชามและของฝากอ่ืนๆท่ี
น่าสนใจมากมาย 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  
ที่พกั NEST HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่ส่ี  อสิระท่องเที่ยวโอซำก้ำ หรือ เลอืกซ้ือทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ   (ไม่มบีริกำรรถบัส) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงย่ำนดงัโอซำก้ำ (ไม่มบีริกำรรถบัส) 
 ***แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวโดยน่ังรถไฟตะลุยโอซำก้ำ (ไม่รวมค่ำรถไฟในค่ำทัวร์)  
 ย่ำนอุเมดะ และ ย่ำนนัมบะ ท่ีมีสถานีรถไฟ และศูนยก์ารคา้ใตดิ้นท่ีทนัสมยัอยูจ่  านวนมาก  
 ส่วนนกัชิมอาหารแนะน า ย่ำนคุอุดะโอเระ ถนนนกัชิมท่ีมีช่ือเสียงสมค าเล่าลือท่ีวา่โอซากา้เป็นเมืองส าหรับนกั

ชิมอยา่งแทจ้ริง อาหารข้ึนช่ือของท่ีน่ี เช่น ยะกิ-นิก ุ (เน้ือยา่ง) ฟุกุ-นะเบะ (ปลาปักเป้ากระทะร้อน) ซูชิ และ 
ทะโกะ-ยะกิ หรือจะเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง ขนมขบเค้ียว ของท่ีระลึกท่ีมีจ าหน่ายมากมายในยา่นน้ี  

 ย่ำนชินไซบำชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในยา่นน้ีมีร้านอาหารเก่าแก่ ปะปนไปกบัร้านคา้อนั
ทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือเป็นยา่นแสงสีและบนัเทิงชั้นน า
แห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเล ข้ึนช่ือมากมาย  

  หรือท่ำนสำมำรถเลอืกซ้ือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ (บัตรท่ำนละ 2,600 บำท) พบกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ี
ถกูสร้างข้ึนมาจากภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียง ไม่วา่จะเป็นจูราสิคพาร์ค ยอ้นยุคไปในโลกของไดโนเสาร์, หลีก
หนีการไล่ล่าของฉลามยกัษจ์อวส์, สนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอใหท่้านพิสูจนค์วาม
มนัส์, ฮอลลีวดูดรีม รถไฟเหาะท่ีต่ืนเตน้เร้าใจ และท่านจะไดพ้บกบั แฮร์ร่ีพอตเตอร์ หรือ Wizarding World 
of Harry Potter สัมผัสโลกแห่งเวทมนตร์ หมู่บ้านฮอกส์ม้ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ 
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ 

 หรือท่ำนสำมำรถเดนิทำงท่องเที่ยวเมอืงใกล้เคียงเช่น โกเบ , นำรำ , ฮิเมจ ิเป็นต้น 
 ***อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย  

ที่พกั NEST HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่ำ 

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/osaka/index.html
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วนัที่ห้ำ  อสิระท่องเที่ยวโอซำก้ำตำมอธัยำศัย – สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 **อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย  

  สมควรแก่เวลา รถจะมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนำมบินคันไซ เพ่ือท าการเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

17.35 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 
21.25 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั 
 ค่ารถตัว๋รถไฟ ส าหรับท่องเท่ียวเกียวโต 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินท่ีคอยอ านวยความสะดวกวนัท่ีสองและสามของการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  
 เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ สามารถเดินทางไดต้ั้งแต่ 6 ท่ำนขึน้ไป โดยข้ึนอยูก่บั ระดบัราคาท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง  


