
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุ๊ปเล็กสว่นตวั 6 คนขึน้ไปสนใจสอบถามเขา้มาได ้

เมอืงโอซากา้ 
 โอซากา้เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกจิของญีปุ่่ นมาตัง้แตโ่บราณกาล ทัง้นีเ้พราะโอ

ซากา้เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเล และยังมแีมน่ ้าหลายสายไหลผา่น ท าใหม้ผีูค้นสญัจรไปมาทัง้จากในและนอก

ประเทศ อาจกลา่วไดว้า่ โอซากา้เป็นประตเูขา้ออกสูโ่ลกภายนอกแหง่แรกของญีปุ่่ นก็วา่ได ้ชว่งครสิตศ์ตวรรษ

ที ่5 เป็นสมัยทีโ่อซากา้ก าลังรุง่เรอืงเป็นศนูยก์ลางทัง้ทางดา้นการเมอืงและเศรษฐกจิของประเทศ  

เมอืงนารา 
 เป็นจังหวดัในประเทศญีปุ่่ นตัง้อยูใ่นภาคคันไซ มเีมอืงหลักจังหวดัในชือ่เดยีวกันคอืนาระ ซึง่ใน

อดตีเป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ นเมือ่ 1,300 ปีกอ่น ในเมอืงนาระมสีถานทีส่ าคัญทางประวตัศิาสตร์

มากมายอาท ิเชน่ พระพทุธรปูไดบตุสซึ ึง่เป็นพระพทุธหลอ่องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก ถกูสรา้งเมือ่ 1,200 ปีกอ่น 

และยังมวีดัโฮรวี สิง่กอ่สรา้งซึง่ท าดว้ยไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก และยังไดรั้บการบันทกึใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่ 

ค.ศ. 1993 สรา้งขึน้โดยเจา้ชายโชโตก ุ

เมอืงเกยีวโต 
 เป็นเมอืงหลักของจังหวดัเกยีวโต และเป็นอดตีเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ซึง่จัดวา่เป็น

ศนูยก์ลางของเกาะฮนช ูนอกจากนี ้นครเกยีวโตยังเป็นหนึง่ในสมาชกิของ กลุม่เมอืงใหญ ่"เคฮันชงิ" และนคร

เกยีวโต ยังจัดวา่เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดบั 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 
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DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 
 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารสายการบนิระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Air 

Asia X ไฟลท ์XJ 612 โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอรฯ์ 

หมายเหต ุเคาเตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออก 120 นาท ีผูโ้ดยสารทกุทา่นพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่ง
กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี

 
 

DAY 2 วัดคโิยมสิ ึ– วัดรวิอนัจ ิ– วัดเอน็ยาคจุ ิ
 
00.55 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศญีปุ่่ น 

08.40 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็ว
กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08.40 น. ออกเดมิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น 

 น าทา่นสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ ใหท้า่นไดด้ื ่

มน ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายทีไ่หลมาจากเทอืกเขา ซึง่น ้าแตล่ะสายมคีวามหมาย

แตกตา่งกันคอื ท าใหม้สีตปัิญญาเฉลยีวฉลาด อายยุนืยาว สขุภาพแข็งแรง ท าให ้

คนญีปุ่่ นปลกูฝังใหม้คีวามเป็นชาตนิยิม ขยันและอดทนรุน่ตอ่รุน่  

พาทา่นสู ่วดัเรยีวอนัจ ินับไดว้า่เป็นวดัทีส่มัยเฮอัน ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ๆ เกีย่วกับ

ความงดงามของสวนหนิ เรยีกไดว้า่มากทีส่ดุในเกยีวโตและยังเป็นอันดับตน้ของ

ประเทศญีปุ่่ นซึง่ดว้ยความโดง่ดังนีเ่องท าใหก้ลายเป็นจดุหมายปลายทางของ

นักทอ่งเทีย่วทัง้ในและนอกประเทศจ านวนมากในแตล่ะวนั ตัวสวนหนินัน้ไมไ่ดม้ี

หลักฐานแบบชีช้ดัวา่เกดิขึน้ตัง้แตเ่มือ่ไหร ่แตด่ว้ยความมเีอกลักษณ์ของการ

ออกแบบสวนแหง่นีน้ีเ่องทีท่ าใหม้ชีือ่เสยีงขจรไปไกลขนาดนี ้บอกเลยวา่ถา้อยาก

มาเห็นสวยหนิงาม ๆ ในเกยีวโตทีว่ดัวดัเรยีวอันจ ิเดมิทวีดัแหง่นีนั้น้เป็นทีพั่กของ

เหลา่ขนุนางนะคะ แตช่ว่งปี ค.ศ. 1450 ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้จากบา้นพัก

กลายมาเป็นวดัของนกิายเซน อกีทัง้ยังเป็นโรงเรยีนสอนศาสนาเมยีวชนิจคิวบคู่

กันอกีดว้ย ในดา้นสวนหนินัน้จะมลีักษณะเป็นสเีหลีย่มผนืผา้ดา้นในถกูปดูว้ยกรวด 

ซึง่จะมกีลุม่ของกอ้นหนิตัง้เรยีง ๆ กันใหเ้ห็นประมาณ 15 กอง ทีพ่ดูไดเ้ลยวา่ไมว่า่

จะมองมมุไหนทศิทางใดจะมหีนิอยา่งนอ้ยหนึง่กองทีจ่ะมองไมเ่ห็นเสมอ นับวา่เป็นการออกแบบที่

ทัง้ลกึลับและน่าทึง่ไปพรอ้ม ๆ กัน 

 พาทา่นสู ่วดัเอนยาคจุ ิตัง้อยูใ่นเทอืกเขาฝ่ังตะวนัออกของภเูขา Hiezan 
บรเิวณระหวา่งชายแดนของจังหวดัเกยีวโตและจังหวดัชงิะ นับวา่เป็นวดัทีม่ี
ความส าคัญมาก ๆ ส าหรับพทุธศาสนานกิายเท็นไดเลย เนือ่งจากเป็นศนูยก์ลาง
ของนกิายนีเ้ลยก็วา่ได ้อกีทัง้ยังเป็นวดัทีส่ าคัญแหง่หนึง่ในประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ น
อกีดว้ย แรกเริม่เดมิทนัีน้วดัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้เมือ่ประมาณปี ค.ศ. 788 โดยทา่น 
Saicho ผูซ้ ึง่เป็นพระภกิษุสงฆท์ีน่ าพทุธศาสนาเท็นไดจากประเทศจนีเขา้สู่

ประเทศญีปุ่่ นน่ันเองละ่คะ่ ทีน่ีม่เีหลา่พระสงฆท์ีม่ชี ือ่เสยีงเคยศกึษาเลา่เรยีนอยูท่ีน่ี่
ไมว่า่จะเป็น ผูก้อ่ตัง้นกิายโจโด นกิายเซ็น และนกิายนชิเิรน ภายในวดันัน้แบง่

พืน้ทีอ่อกเป็น 3 สว่นหลักดว้ยกันน่ันก็คอื Todo บรเิวณพืน้ทีฝ่ั่งตะวนัออก ถอืเป็นพืน้ทีห่ลักของวดั 

 

 อสิระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัย  

 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม  

ทีพ่กั น าทา่นเขา้ทีพั่ก Biwako Grang Hotel Onsen หรอืเทยีบเทา่  



DAY 3 ปราสาทนโิจ – วัดโทไดจ ิ– วดัยาคชุจิ ิ– วดัโมรวิจ ิ

  

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาทา่นสู ่ปราสาท นโิจ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเกยีวโต โดยถอืเป็นอกีสิง่ปลกูสรา้งหนึง่

ของเมอืงทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนมรดกโลกของยเูนสโก ้ปราสาทแหง่นีนั้น้มอีายมุานาน

หลายรอ้ยปี โดยถกูสรา้งขึน้เมือ่ประมาณปี ค.ศ. 1603 ในการเป็นทีพ่ านักอาศัย

ของทา่นโชกนุโทคกุาวะ ทีถ่อืเป็นบคุคลส าคัญเนือ่งจากทา่นนัน้เป็นโชกนุคนแรก

ของสมัยเอโดะราว ๆ ปี ค.ศ.1603-1867 ซึง่การสรา้งปราสาทนีนั้น้เรยีกไดว้า่ไมใ่ช่

งา่ย ๆ เลยนะคะ อาจจะเป็นเพราะภายในมอีาคารมากถงึหลายสว่นอกีทัง้ในยคุนัน้

อาจมอีปุสรรคหลากหลายดา้น จนท าใหต้อ้งใชเ้วลายาวนานกวา่จะสรา้งเสร็จ หาก

ทีเ่ห็ฯในปจุจบุันก็ไมใ่ชเ่ฉพาะทีส่ร้างในยคุเอโดะเทา่นัน้   

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา อดตีเมอืงหลวงเกา่ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนมรดก

โลกจากองคก์รยเูนสโกมวีดัและศาลเจา้โบราณมากมาย นอกจากนัน้ยังเป็นเมอืง

ทีม่ธีรรมชาตสิวยงามและมกีวางอาศัยอยูม่ากมายจนกลายเป็นสญัลักษณ์ส าคัญ

ของเมอืงนี.้..น าทา่นกราบนมัสการขอพรพระพทุธรปูส ารดิ 

พระพทุธรปูองคใ์หญ ่(Daibutsu) ทีเ่กา่แกต่ัง้แตส่มัยครศิตวรรษ

ที ่18 ณ วดัโทไดจ ิชม วหิารไม ้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและ

เพลดิเพลนิกับความน่ารักของฝงูกวางมากมายทีป่ลอ่ยใหอ้ยูต่าม

ธรรมชาตทัิง้ยังสามารถป้อนอาหารใหก้ับกวางที ่สวนนารา 

สวนสาธารณะทีเ่ป็นทีน่ยิมและรูจั้กกันดใีนชือ่วา่ 

สวนกวาง เพราะภายในสวนมกีวางอาศัยอยูเ่ป็นจ านวน

มากกวา่ 1,000 ตัวเดนิอยูท่ั่วไปและในสวนยังมสี ิง่ทีเ่ป็นอนุสรณ์ในประวตัศิาสตรข์องเมอืง

นาราทีน่่าชมอกีมากมาย  

พาทา่นสู ่วดัยาคชุจิ ิตัง้อยูท่ีเ่มอืงนารา นัน้นับวา่เป็นอกีหนึง่วดัทีม่คีวามเกา่แก่

มากทีส่ดุวดันงึของญีปุ่่ นเชยีว รปูแบบสถาปัตยกรรมภายนอกจะคงความเป็น

ดัง้เดมิไวม้ากทีส่ดุ แมจ้ะมบีางสว่นทีไ่ดถ้กูบรูณะมาบา้งหากก็ดว้ยการอนุรักษ์และ

ใสใ่จก็ท าใหย้ังงดงามเหมอืสมัยกอ่นไมม่ผีดิเพีย้นเลย บรเิวณวดัประกอบดว้ย

อาคารหอ้งโถงและหอ้งบรรยายหลักเป็นรปูทรงยาว ขนาบขา้งดว้ยเจดยีทั์ง้ 2 หอ้ง

โถงใหญส่รา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1970 จากความเสยีหายทีไ่ดถ้กูถกูไฟไหมจ้น

กลับมาดดีั่งเดมิ มเีพยีงเจดยีท์างทศิตะวนัออกรอดพน้จากการถกูไฟไหมใ้นครัง้นัน้

ทีย่ังคงเป็นสถาปัตยกรรมโบราณจรงิ ๆ ความมหัศจรรยข์องเจดยีแ์หง่นีก็้ตรงหากดภูายนอกเหมอืนม ี6 ชัน้ แต่

จรงิ ๆ มเีพยีง 3 ชัน้ ซึง่ก็จะเหมอืน ๆ กันกับเจดยีฝ่ั์งตะวนัตกน่ันเอง แตห่ากใครอยากไดเ้ขา้ชมเจดยีฝ่ั์ง

ตะวนัออกอาจตอ้งรอ้งเพลงรอกันไปกอ่น 

 พาทา่นสู ่วดัโฮรวิจ ิตัง้อยูภ่ายในตัวเมอืงนาราทีถ่อืวา่ไมไ่ดม้ี
ความส าคัญระดับจังหวดัหรอืประเทศเทา่นัน้นะคะ แตเ่รยีกไดว้า่มคีวามส าคัญ
ระดับโลก เนือ่งจากภายในวดัเต็มไปดว้ยสมบัตชิาตแิละมรดกทางวฒันธรรมที่
ส าคัญเป็นจ านวนมาก อกีทัง้ไดรั้บการยกยอ่งใหฐ้านะแหลง่เก็บรวบรวมงาน
ศลิปะทางพทุธศาสนาขนาดใหญข่องญีปุ่่ น ตัวอาคารเองก็ล ้าคา่ไมแ่พก้ันเพราะ
ไดถ้กูสรา้งขึน้โนปี 1150 โดยเจา้ชาย Shotoku Taishi ซึง่ในสว่นเขตพทุะวาส
ผั่งทศิตะวนัตกถอืเป็นกลุม่อาคารไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก จนไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม 

 อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย  

ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Kyoto Area หรอืเทยีบเทา่ 

 



DAY 4 วัดเบยีวโด – วัดเท็นเรยีวจ ิ– สวนไผ ่อาราชยิามา่ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 พาทา่นสู ่วดัเบยีวโด ถอืวา่เป็นวดัทีม่รีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโจโดทีโ่ดดเดน่มากทีส่ดุแหง่หนึง่

ของญีปุ่่ น รปูแบบนีเ้ป็นทีรู่จั้กท่ัวไปในชือ่ Buddhist Pure Land architecture 

หากจะบอกวา่แตกตา่งจากสถาปัตยกรรมทีเ่ราเห็นในในวดัญีปุ่่ นอยา่งไรบา้งนัน้ 

ก็สามารถพดูไดว้า่เป็นการสรา้งทีย่ดึเอาแนวคดิทางพระพทุธศาสนามาเป็นคอน

เซ็ปตห์ลักแลว้มกีารเชือ่มโยงกันใหเ้ป็นหนึง่เดยีว ดไูดจ้ากการจัดสวนทีแ่สดง

ใหเ้ห็นถงึความเป็นดนิแดนบรสิทุธิต์า่งอดุมคตใินศาสนาพทุธและยังไดเ้ป็น

ตน้แบบการสรา้งของวดัภายหลัง เดมิททีีน่ีนั่น้ไมไ่ดเ้ป็นวดัแตเ่ป็นบา้นพักตา่ง

อากาศของผูท้รงอทิธพิลในชว่งเวลานัน้ หากมาภายหลังนีแ่หละ่คะ่ทีเ่กดิความ

เปลีย่นแปลงจากการทีล่กูชายของเจา้ของไดเ้ปลีย่นจากบา้นพักมาเป็นวดัเบยีวโอดนิ จรงิแลว้แรก

ทีน่ีถ่กูสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ค.ศ. 998 แตม่าปรับเป็นวดัในปี ค.ศ. 1053 ซึง่ชว่งทีม่คีวามเปลีย่นแปลงเป็น

วดัก็ไดม้กีารสรา้งหอ้งโถงฟินกิซ ์ทีโ่ดง่ดังขนาดกลายมาเป็นตน้สญัลักษณ์ดา้นหลังของเหรยีญเยน

อกีตา่งหาก ในสว่นนีก็้น่าจะเป็นการการันตคีวามส าคัญของวดัแหง่นีไ้ดไ้มใ่ชน่อ้ย 

 พาทา่นสู ่วดัเท็นเรยีวจ ิถอืวา่เป็นหนึง่ในหา้วดัทีส่ าคัญทีส่ดุของนกิายเซนเลยนะคะ แถมยังไดถ้กู
บันทกึใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอ้กีดว้ย ดว้ยความทีทั่ง้ส าคัญตอ่ทัง้นกิาย
และเป็นมรดกโลกท าใหจั้ดวา่เป็นวดัทีจั่ดวา่ทรงคณุคา่มากของเขตอาราชยิามา่
ของเกยีวโตเลยทเีดยีว แรกเริม่เลยการสรา้งวดัแหง่นีส้รา้งเพือ่อทุศิใหก้ับ
จักรพรรด ิโก-ไดโกะในปี ค.ศ. 1339 โดยมทีา่นโชกนุอาชคิากะ ทาคาอจุ ิเป็น
ผูด้ าเนนิการสรา้ง ซึง่ในขณะนัน้ไดท้รงเสด็จสวรรคตไปแลว้ แมต้ัวอาคารตา่ง
ของวดัจะเคยถกูเผาท าลายลา้งในระหวา่งทีเ่กดิสงคราม ภายหลังในชว่งยคุ
สมัยเมจริาว ๆ ปี ค.ศ.1868-1912 ก็ไดม้กีารบรูณะแลละท าการสรา้งขึน้มาใหม่

โดยยังคงรปูแบบสถาปัตยกรรมเดมิ ๆไว ้สว่นทีว่า่น่ันก็ม ีเรอืน Hojo, เรอืนวาดภาพ (Shoin), และ
หอ้งครัวของวดั (Kuri) แตม่สีว่นนงึทีอ่ยูม่าตัง้แตเ่ริม่สรา้งวดัแลว้รอดจากการถกูท าลายมาไดก็้คอื
บรเิวณสวนรอบ ๆ เรยีกไดว้า่เป็นสวนทีย่ังคงความงดงามแบบดัง้เดมิไวไ้มม่ผีดิเพีย้น ผูอ้อกแบบนี่
เหนอืค าวา่ธรรมดาไปมาก เพราะเป็นทา่นมโุซ โซเซค ิ(Muso Soseki)ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังสดุ ๆ ใน
ยคุนัน้ รวมทัง้ยังเป็นผูอ้อกแบบสวน Kokederaอันเลือ่งชือ่ ไปจนถงึสวนดัง ๆ ของเมอืงเกยีวโต
ทัง้หมด 

 พาทา่นสู ่สวนป่าไผ ่ทีต่ัง้อยูท่ีอ่าราชยิามา่ในเกยีวโตนัน้นับเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่ังมาก ๆ ของทีน่ี ่เชือ่วา่ถา้พดูถงึป่าไผปุ่๊ บตอ้งนกึถงึ

ทีน่ีเ่ป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนทีช่ ืน่ชอบวธิชีวีติเรยีบงา่ยและยังชอบเดนิเลน่

ทา่มกลางบรรยากาศป่า ๆ ตอ้งไมพ่ลาดอยา่งเด็ดขาด เพราะทีป่่าไผแ่หง่นีจ้ะมี

เสน้ทางเล็ก ๆ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยป่าไผท่ีส่ดุสดุลกูหลูกูตาเดนิทกีลิน่ไผห่อมนดิ ๆ 

ก็โชยมา น่าจะเป็นเพราะปรมิาณไผอ่กีทัง้ยังความสงูทีช่ว่ยกันเรือ่งความรอ้นไป

ไดม้าก ถา้ไมอ่ยากเดนิก็ยังมบีรกิารรถลากแบบโบราณ ๆ ใหไ้ดล้องน่ังกันเพลนิ ๆ

อกีดว้ย นอกจากนีย้ังจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีท่ าจากตน้ไผแ่ละของ

ทอ้งถิน่เป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ ่ไวใ้หไ้ดช้็อป

ป้ิงกันเบา ๆ เป็นของฝากอกีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โอซากา้ ทีถ่อืเป็นเมอืงส าคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่มหานครโตเกยีว 
และยังไดรั้บ สมญานามวา่ เวนสิตะวนัออก เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่คีคูลอง
มากมายตัดผา่นตัวเมอืง และยา่นส าคัญ ๆ มากมาย ... เพือ่น าท่านเดนิทาง
สู ่ชนิไซบาช ิยา่นการคา้ของเมอืงโอซากา้.... พบกับรา้นคา้ทีม่ชี ือ่เสยีง
และรา้นบตูคิหรหูราและตืน่ตากับแฟชัน่อันทันสมัย.... เชญิทา่นสนุกสนาน
กับการ เลอืกชมและซือ้ สนิคา้มากมาย ในหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง ไดมาร ู
นอกจากนีย้ังมรีา้นอาหาร เชญิทา่นทดลองชมิ ทาโกยาก ิหรอืลกูชิน้
ปลาหมกึ อาหารขึน้ชือ่ของเมอืงโอซากา้ทีม่มีากมายหลายรา้น รา้น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตกึ บิ๊กคาเมลา่, เครือ่งคอมพวิเตอรร์า้น



เครือ่งส าอางรา้นขายขนม รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ เครือ่งประดับรา้น 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้
ใหท้า่นเก็บภาพประทับใจกับสะพาน  
กลุโิกะ สญัลักษณ์ของชนิไซบาช ิ

 อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย  

ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Osaka Area หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 5 ศาลเจา้สมุโิยช ิไทชะ – ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) – ออิอน มอล ์– รงิก ุเอาเร็ต – 

เดนิทางกลบั 
 

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาทา่นสู ่ศาลเจา้สมุโิยช ิเป็นศาลเจา้ทีถ่กูสรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรตที ่3 เรยีกวา่

เป็นอกีหนึง่ศาลเจา้ทีเ่กา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้ทีน่ีไ่มใ่ช่

เพยีงแคค่วามเกา่แก ่แตก่ารรปูแบบสถาปัตยกรรมการสรา้งก็ถอืวา่โดดเดน่ไมแ่พ ้

ทีไ่หน ๆ ไมใ่ชแ่คใ่นญีปุ่่ นนะคะ สามารถพดูไดเ้ลยวา่ระดับเอเชยียังหาพบไดย้าก 

เพราะถกูสรา้งดว้ยรปูแบบทีเ่รยีกวา่ สมุโิยช-ิซคึรุ ิ(Sumiyoshi-zukuri) ทีจ่ะมี

หลังคาแบบทรงตรง ๆ ตา่งจากทีอ่ืน่ ๆ ทีจ่ะมทีรงโคง้ ๆ จ่ัวจะถกูตกแตง่ดว้ยไมท้ี่

ลักษณะไขวก้ันคลา้ยกับไมก้างเขนของศาสนาครสิต ์หากออกจะเป็นรปูกากบาท

ซะมากกวา่ รวมทัง้ยังมไีมข้นาดเล็ก ๆ วางเรยีงกันตามแนวยาวท่ัวทัง้หลังคา 

โดยเฉพาะตรงจดุทีท่างเขา้อยูด่า้นใตห้นา้จ่ัวของหลังคาและยังมรัีว้ลอ้มรอบ จากความตา่งและ

ความเกา่แกน่ีแ่หละ่คะ่ทีท่ าใหศ้าลเจา้แหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมากๆในญีปุ่่ น  

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก)  ปราสาททีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เป็น

ทีอ่ยูข่องเจา้เมอืงในสมัยโบราณ ตัวปราสาทตัง้อยูบ่นเนนิเขาลอ้มรอบดว้ย

ก าแพงหนิแกรนติขนาดมหมึาและคนู ้าขนาดใหญ ่ดา้นในปราสาทจัดแสดง

ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา  ภาพเขยีน เครือ่งแตง่กายในสมัยโบราณ  สว่นบรเิวณ

รอบ ๆ ปราสาทก็เป็นสวนธารณะขนาดใหญ ่ทีม่ตีน้ไม ้ดอกไม ้ผลดิอกออกใบให ้

ชมตามแตฤ่ดกูาล เป็นทีพั่กผอ่นหยอ่นใจเหมาะแกก่ารมาเดนิเลน่พักผอ่นและ

เก็บภาพความประทับใจ 

  จากนัน้เพลดิเพลนิกับชอ้ปป้ิงกันตอ่ที ่AEON MALL ศนูยร์วมแหง่สนิคา้ชัน้น า

นานาชนดิ อาท ินาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้เสือ้ผา้ยีห่อ้ตา่ง ๆ และยังม ี

“รา้น 100 เยน” สนิคา้ทีม่คีณุภาพดแีตร่าคาแสนถกู 

 จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงที ่RINKU PREMIUM OUTLETS 

ภายในแบง่ออกเป็นรา้นคา้ตา่ง ๆ มากมายมสีนิคา้

หลากหลายประเภทผลัดเปลีย่นกันลดราคา อาท ิ

เสือ้ผา้ เครือ่งแตง่กาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา จาก

หลากหลายแบรนดด์ัง เชน่ ADIDAS, NIKE, AICIS, 

TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, BODUM

   

 อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย  

 

19.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานคนัไซ 

23.45 น. โดยสายการบนิ Air Asia X ไฟลท ์XJ 611 ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

04.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 


