
 

FTT2541 KYOTO OSAKA ความสนกุหยุดไม่ได ้ 

โอซากา้ นารา เกยีวโต  5D3N  บนิแอรเ์อเชยี 

 

สนกุสนานไปกบัเครือ่งเล่นสดุมนัส์ท ีUniversal Studio Japan 

 เทีย่วครบ จบทุกที่สถานทีเ่ชค็อิน ไมว่า่จะเป็น วดันำ้ใส วดัคินคะคจุ ิ 

ซือ้เครื่องราง ขอพรการเรยีนการงานทีศ่าลเจา้ฟชูมิ ิอินาร ิ 



 

อิสระชอ้ปปิง้ที ่ LALAPORT EXPOCITY - ชอ้ปปิง้ชินไซบาช ิ

ถา่ยรปูคูป่ราสาทโอซากา้ - พักโอซากา้ 3 คืน   

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

เทีย่วเตม็ทุกวัน ** Free wifi on bus ** ฟรีน้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด  

ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 

***กรุ๊ปที่เดินทางเดือนธันวาคม จะไม่เจอใบไม้เปล่ียนสี*** 

วนัเดินทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ พกัเดีย่ว 

5-9 พ.ย. 33,999.- 21,999.- 9,000.- 

12-16 พ.ย. 34,999.- 21,999.- 9,000.- 

19-23 พ.ย. 34,999.- 21,999.- 9,000.- 

26-30 พ.ย. 34,999.- 21,999.- 9,000.- 

1-5 ธ.ค. 

วันหยุดยาว 

37,999.- 25,999.- 9,000.- 

8-12 ธ.ค. 

วันหยุดยาว 

37,999.- 25,999.- 9,000.- 

15-19 ธ.ค. 34,999.- 22,999.- 9,000.- 

29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 

ปีใหม่ 

49,999.- 37,999.- 11,000.- 

12-16 ม.ค. 2566 35,999.- 26,999.- 9,000.- 

26-30 ม.ค. 2566 35,999.- 26,999.- 9,000.- 

9-13 ก.พ. 2566 35,999.- 26,999.- 9,000.- 



 

23-27 ก.พ. 2566 35,999.- 26,999.- 9,000.- 

2-6 ม.ีค. 2566 

วนัหยดุ 

37,999.- 25,999.- 9,000.- 

9-13 ม.ึค. 2566 35,999.- 26,999.- 9,000.- 

16-20 ม.ีค.. 2566 35,999.- 26,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็ 

***ราคาดังกล่าวไม่รวมคา่ทิปไกด์และคนขับรถ 1200 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

****ไม่รวมค่าวีซา่และค่าบริการทำวีซา่ (1575 บาท) 

Flight Detail :  

Thai airasia X   XJ612   BKKKIX   00.55 - 08.40 

 XJ613   KIXBKK   09.50 - 13.50 

 

วนั รายละเอยีดการเดนิทาง อาหา

ร 

โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.00) -/-/- x 

2 ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซากา้(ไม่รวมค่าขึ้นปราสาท) - 

นารา - วัดโทไดจิ - LALAPORT EXPOCITY 

-/L/- Sarasa  Hotel  

หรือเทียบเท่า 

3 อาราชิยามา่ - ป่าไผ่ - สะพานโทเกตสึ - 

วัดคินคะคุจิ(วัดปราสาททอง) - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  

- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

B/L/- Sarasa  Hotel  

หรือเทียบเท่า 

4 Universal Studio Japan (รวมคา่เขา้สวนสนกุ 1 day pass)  B/-/- Sarasa  Hotel   

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

 



 

DAY1  สนามบนิสวุรรณภูม ิ(นดัเวลา 21.00) 

 21.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

>>มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง<< 

DAY2  สนามบนิคนัไซ- โอซากา้ - ศาลเจา้สมุโิยช ิ- ปราสาทโอซากา้ - 

นารา - วดัโทไดจ-ิ LALAPORT EXPOCITY 

 00.55  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี XJ612 

 08.40  เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น 

และประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น)  

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นศาลเจา้ที่ถกูสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 3 

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจา้ที่เก่าแก่มากที่สดุแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น สถาปัตยกรรมสรา้งดว้ยรูปแบบที่เรียกว่า 

สมุิโยชิ-ซคึรุิ (Sumiyoshi-zukuri) ที่จะมีหลงัคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อ่ืนๆที่จะมีทรงโคง้ๆ 

จั่วจะถกูตกแต่งดว้ยไมท้ี่ลกัษณะไขวก้นัคลา้ยกบัไมก้างเขนของศาสนาครสิต ์

รวมทัง้ยงัมีไมข้นาดเล็กๆวางเรียงกนัตามแนวยาวทั่วทัง้หลงัคา 

  
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ 

เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 

โดยเฉพาะตรงจดุที่ทางเขา้อยู่ดา้นใตห้นา้จั่วของหลงัคาและยงัมีรัว้ลอ้มรอบ 

จากความต่างและความเก่าแก่นีท้  าใหศ้าลเจา้แห่งนีม้ีชื่อเสียงมากในญ่ีปุ่ น 

ความศกัดิสิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจา้ชินโต) เชื่อว่าเมื่อสกัการะแลว้จะเดินทางปลอดภยั 

แคลว้คลอดจากอนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง 

โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและพวกชาวเรือที่ใหค้วามนบัถือเทพเจา้องคน์ีม้ากๆ 

สงัเกตไดจ้ากการท่ีสามารถเห็นศาลเจา้รูปแบบนีไ้ดต้ามบรเิวณใกล้ๆ  ท่าเรือ 

นอกจากตวัศาลเจา้หลกัอย่างศาลเจา้สมุิโยชิแลว้นัน้ บรเิวณเดียวกนัยงัเป็นที่ตัง้อีกสองศาลเจา้นั่นก็คือ 

ศาลเจา้อิเสะ (Ise Shrines) เป็นแบบชินมยั-ซคึรุิ (Shinmei-zukuri) และศาลเจา้อิสโึมะ 

(Izumo Taisha) เป็นแบบไทชา-ซึครุ ิTaisha-zukuri 

ที่ก็นบัว่ามีเอกลกัษณด์า้นสถาปัตยกรรมที่น่าดนู่าชมไม่ดอ้ยไปกว่ากนัเลย

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า "สวนปราสาทโอซากา้" 

สวนสาธารณะเชิงประวติัศาสตรข์นาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจกลางโอซากา้ 

เป็นแหลง่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผูค้นที่ชื่นชอบปราสาทญ่ีปุ่ น และนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ปราสาทโอซากา้ ถูกสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พ านกัของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ 

ผูร้วมญ่ีปุ่ นใหเ้ป็นหนึ่งเดียวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริ่มก่อสรา้งจนถึงเสรจ็สมบรูณย์าวนานกว่า 16 ปี 

เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณข์องญ่ีปุ่ น 



 

แต่ทว่าปราสาทโอซากา้ที่ก่อสรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถกูเผาท าลายไปพรอ้มกบัการลม่สลายของตระกลูโทโยโ

ทมิ ก าแพงหินและยากุระ (หอสงัเกตกุารณ)์ที่เห็นนี ้ จึงไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ 

สว่นตวัปราสาทก็ถูกสรา้งขึน้ใหม่หลงัจากนัน้ แมก้ระนัน้ 

ในปัจจบุนัปราสาทโอซากา้ก็ยงัคงไดร้บัการดแูลใหอ้ยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ 

จนนบัว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สดุในญ่ีปุ่ น 

เทียบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคมุาโมโตะ ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในตวัปราสาท (600 เยน) 

  

อิสระเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสูจ่ังหวัดนารา เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่ นก่อนเกียวโต 

เป็นเมืองทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมที่ส  าคญั ที่นี่ท่านจะไดเ้ขา้สกัการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา  

วัดโทไดจิ ตัง้อยู่ในสวนนารา 

อาคารไมซ้ึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโตนัน้ไดช้ื่อว่าเป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สดุในโลก 

วดัโทไดจิแห่งนีไ้ดร้บัการลงทะเบียนจาก UNESCO 

ใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกและเป็นสมบติัอนัล า้ค่าของประเทศญ่ีปุ่ น วดัแห่งนีน้ัน้ถกูสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 

ในยคุนัน้วดัโทไดจิเป็นศนูยก์ลางของวดัทัง้หมดในประเทศจึงเป็นวดัที่มีอิทธิพลมากต่อสงัคมในสมยันัน้ 

ต่อมาเพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวดัต่อรฐับาลลง 

จึงไดม้ีการยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะในปี ค.ศ. 784 น 

อีกจดุไฮไลทท์ี่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือสว่นของเสาไมย้กัษ ์

ซึ่งฐานขนาดรอบเสานีม้ีขนาดเท่ากนัรูจมกูของหลวงพ่อโต 



 

  

และดา้นลา่งของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก 

มีความเชื่อว่าหากใครสามารถลอดผ่านช่องนีไ้ปไดก้็จะสามารถตรสัรูไ้ดใ้นชาติหนา้ 

ดา้นตรงประตทูางเขา้นัน้จะเป็นไมบ้านขนาดใหญ่ 

มีรูปป้ันเฝา้อยู่ทัง้สองประตบูรเิวณรอบๆวดัโทไดจิมีเจา้กวางนอ้ยใหญ่ที่เดินควกัไขว่ไปมา 

ซึ่งก็สามารถใหอ้าหารกวางเหลา่นัน้ดว้ยขนมแซมเบท้ี่ท ามาส าหรบักวางโดยเฉพาะ ราคาประมาณห่อละ  

150 เยน 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ EXPO CITY 

ที่นี่เป็นสวนสาธารณะส าหรบัพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองโอซากา้ ตัง้อยู่ในบรเิวณที่เคยจดังาน 

Japan World Exposition เมื่อปี 1970 

นอกจากจะมีลานกวา้งใหไ้ดเ้พลิดเพลินกบัหมู่มวลดอกไมต้ามฤดกูาลแลว้ 

ยงัเต็มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครนั เช่น สถานที่ป้ิงบารบ์ีคิวส าหรบัปิกนิค สวนญ่ีปุ่ น 

ลานกีฬา และออนเซ็น เป็นตน้ และงานที่เกิดขึน้ในสวนบมัปาคคิุเนน เมื่อปี 2015 ก็คืองาน EXPO 

CITY  ศนูยร์วมความบนัเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ นนั่นเอง 

ที่นี่ประกอบดว้ยศนูยร์วมความบนัเทิงขนาดใหญ่ดา้นหนา้ Bampakukinen-koen Station 

(สถานีบมัปาคคิุเนนโคเอ็น) ของโอซากา้โมโนเรล และลาลาพอรต์เอกโปซิตี ้ชอ้ปป้ิงปารค์ที่รวมรา้นคา้กว่า 

305 รา้นของโอซากา้ 



 

อิสระอาหารเยน็ ที ่LALA PORT EXPOCITY

 
 

 ที่พกั Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรือเทยีบเท่า 

 

DAY3  อาราชิยามา่ - สะพานโทเกตสเึคียว -  ปา่ไผ ่- วดัคนิคะคจุ ิ- 

วดัคโิยมิส ึ(วดันำ้ใส) - ศาลเจ้าฟูชิมอินิาร ิ- ช้อปปิง้ชนิไซบาชิ 

 

รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่อาราชิยาม่า จดุชมใบเปลี่ยนสียอดนิยมของชาวเกียวโต 

ถ่ายรูปคู่กบัสะพานโทเกตสึเคียว เป็นสะพานขา้มแม่น า้คตัสรึะ (Katsura River) 

ซึ่งอยู่ถดัจากแม่น า้โฮซูกาวะ (Hozugawa River) ทางดา้นตน้น า้ 

ตวัสะพานโทเก็ตสเึคียวดัง้เดิมนัน้เป็นสะพานไมท้ัง้หมด สรา้งในปี ค.ศ. 836 

สว่นรูปแบบสะพานที่เห็นในปัจจบุนันัน้สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1934 มีความยาว 155 เมตร และความกวา้ง 

12.2 เมตร มีช่วงฐานเป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก แต่ยงัใชร้าวสะพานเป็นไมเ้พื่อคงเอกลกัษณไ์วด้งัเดิม 



 

 
 

เดินชมเสน้ทางสายป่าไผ่ในเขตอาราชิยาม่าแห่งเมืองเกียวโต ตัง้อยู่ดา้นหลงัของวดัเทนริวจิ 

ทางทิศตะวนัตกห่างจากตวัเมืองเกียวโตออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร ป่าไผ่ เกียวโต 

แห่งนีเ้ป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น ทัง้สวยและโด่งดงัที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

โดยตลอดสองขา้งทางนัน้จะมีตน้ไผ่สีเขียวขจีสงูเสียดฟ้า ยาวกว่า 10 เมตร 

เรียงรายอยู่เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร ที่จะท าใหเ้ราไดด่ื้มด ่าไปกบัเสียงตน้ไผ่ที่กระทบกนั 

ใหค้วามรม่รื่น สงบ เย็นสบาย และแสงที่ลอดผ่านตน้ไมไ้ผ่ใหค้วามรูส้ึกอบอุ่น เป็นเสน่หอี์กอย่างหนึ่ง 

ส  าหรบัผูท้ี่มาเยี่ยมชมไม่ควรพลาด หากเราเดินชมธรรมชาติของป่าไผ่เกียวโตแห่งนีไ้ปเรื่อยๆ 

จนถึงตรงกึง่กลางของเสน้ทางก็จะไดพ้บกบัศาลเจา้โนโนะมิยะ (Nonomiya Jinja) 

ซึ่งเป็นศาลเจา้ที่มีความโด่งดงัในเรื่องของการขอคู่ครองโดยผูท้ี่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนีน้ิยมมาไหวข้อพรเ

พื่อความเป็นสิรมิงคลกนัมากมาย  

น าท่านเขา้เยี่ยมชม วัดคินคะคุจิ เป็นวดัยอดฮิตวดัหนึ่งในเกียวโต 

เนื่องดว้ยเอกลกัษณข์องวดัที่ไม่เหมือนใคร สองชัน้ดา้นบนเป็นสีทอง มีสระน า้ขนาดใหญ่ติดกบัวดั 

และที่นี่ยงัเป็นวดั (ปราสาท) ในการต์นูเรื่องอิคคิวซงั ท าใหน้กัท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมความสวยงาม 

และถ่ายรูปที่วดันี ้วดัทอง (Golden Pavilion) เป็นวดันิกายเซน มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าโรคอุงจิ 

(Rokuonji) ในตอนแรกสรา้งขึน้เพื่อเป็นที่อาศยัหลงัโชกนุอะชิคางะสละราชสมบติั (Ashikaga 

Yoshimitsu) และเปลี่ยนมาเป็นวดันิกายเซนในภายหลงั หลงัจากท่ีโชกนุไดเ้สียชีวิตลงแลว้ 

อาคารของวดัทอง เคยเสียหายจากไฟไหมใ้นช่วงสงครามมาหลายครัง้ แต่ก็มีการสรา้งใหม่ตลอด 

ไฟไหมค้รัง้ลา่สดุในปี ค.ศ. 1950 จากฝีมือของพระที่คลั่งในความงามของวดัทอง 

จนตอ้งการเผาตวัเองไปพรอ้มกบัวดั ตวัวดัที่เห็นในปัจจบุนัสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1955 



 

 
 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดคิโยมิสึ หรือวัดน ้าใส วดัเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายเุก่าแก่กว่าตวัเมืองเกียวโต 

เป็นวดัที่มีชื่อเสียงที่สดุในเมืองเกียวโต สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 778 หรือปี พ.ศ. 1321 

นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสกัการะและขอพรจากองคพ์ระโพธิสตัวเ์จา้แม่กวนอิม 11 พกัตร ์1000 กร 

ซึ่งเป็นพระประธานของวดั นอกจากนี ้

ที่นี่ยงัเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสผึูเ้ป็นเทพเจา้แห่งความร ่ารวยมั่งคั่ง 

วดัสรา้งขึน้ในสมยัช่วงตน้ของยคุเฮอนัเกียวหรือสรา้งขึน้มาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น 

โดยตระกลูโตกกุาว่า (Tokugawa clan) เป็นผูส้รา้งขึน้ ตวัวดัก่อสรา้งดว้ยไมเ้กือบทัง้หมด 

แต่ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ เสาที่ค  า้ยนัระเบียงวดัขนาดใหญ่ 

เสาดงักลา่วประกอบไปดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่จ านวนรอ้ยกว่าตน้ สรา้งขึน้ดว้ยไมข้นาดใหญ่สงูจากพืน้ 12 

เมตร โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว เนื่องจากช่างไมใ้ชว้ิธีเขา้ลิ่มดว้ยภมูิปัญญาของชาวญ่ีปุ่ นโบราณ 

อาคารไมห้ลงันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1994 จากบรเิวณระเบียงวดั 

นกัท่องเที่ยวสามารถชมความงามของทิวทศันร์อบเมืองเกียวโต มีประโยควลียอดฮิตอยู่วลีหนึ่งเก่ียวกบั 

วดัคิโยมิสเึดระ ไดแ้ก่วลีที่ว่า “โดดระเบียงวดัคิโยมิสเึดระ” ที่มาของวลีนีเ้กิดจากความเชื่อที่ว่า 

กระโดดลงจากระเบียงที่วดัคิโยมิสเึดระแลว้ยงัรอดชีวิตกลบัมาได ้ความปรารถนาของคนๆนัน้จะเป็นจรงิ 



 

หลงัจากท่ีวลีนีแ้พรห่ลาย มีชาวญ่ีปุ่ นมาโดดระเบียงนีก้นัจรงิๆ แต่ในปัจจบุนั 

ทางวดัปอ้งกนัไม่ใหก้ระโดดแลว้ ชื่อวดัน า้ใส มาจากน า้ตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) 

เป็นน า้ตกที่แบ่งย่อยออกเป็นสามสายไหลลงมาภายในบรเิวณวดั เนื่องจากน า้ดงักล่าวมีความใส 

จึงตัง้ชื่อวดัตามลกัษณะดงักลา่ว ชาวญ่ีปุ่ นเชื่อว่า หากผูใ้ดไดด่ื้มน า้ใสที่วดัคิโยมิสเึดระ 

จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวงัไว ้น า้บรสิุทธิ์ อนัมีท่ีมาจากเทือกเขา เกิดขึน้เองตามธรรมชาติโดยมีความเชื่อว่า  

หากด่ืมน า้จากแม่น า้สายที่       1. จะประสบความส าเรจ็ดา้นการเรียน การศกึษา 

             2. จะสมหวงัเรื่องความรกั  

             3. จะมีสขุภาพแข็งแรงท าใหม้ีอายยุืนยาว  

ทางเดินขึน้สู่วดัชาวไทยเรียกติดปากกนัว่า “ถนนสายกานำ้ชา” ภาษาญ่ีปุ่ นเรียกว่า Go-Jo 

zaka สาเหตทุี่ไดช้ื่อนีเ้นื่องจากเป็นแหลง่จ าหน่ายเครื่องป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง 

มีกาน า้ชาวางขายเป็นจ านวนมาก บรเิวณนีม้ีรา้นขายของที่ระลกึมากมายใหเ้ลือกชม 

รา้นขายของฝากของที่ระลกึสไตลญ่ี์ปุ่ น อาทิ พดัสารพดัแบบ รม่ เข็มกลดั ชดุกิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน 

เป็นตน้ อีกทัง้ยงัมีขนมขึน้ชื่อของเมืองเกียวโต พรอ้มมีใหช้ิมฟรีอีกดว้ย 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ สรา้งขึน้เพื่ออทุิศแก่ อินาริ 

เทพเจา้แห่งการเพาะปลกูและการคา้ที่รุง่เรือง 

ที่นี่เป็นศาลเจา้ที่ส  าคญัที่สดุในบรรดาศาลเจา้อินารทิัง้หมดในญ่ีปุ่ น 

แนวเสาประตโูทรอิิสีสม้สดใสทอดยาวอย่างสดุตา ขึน้ไปจนถึงยอดเขาอินาร ิ



 

ท าใหเ้กิดเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและเป็นหนึ่งในภาพที่โด่งดงัที่สดุของญ่ีปุ่ น 

เทพเจา้ที่เป็นจดุก าเนิดในการสรา้งฟชุิมิอินะริไทฉะนัน้เป็นหนึ่งในเทพหลายองค ์

หรือที่เรียกว่าคามิในภาษาญ่ีปุ่ น อนัเป็นที่เคารพบชูากนัในนิกายชินโต 

ศาลเจา้ที่สรา้งขึน้เพื่ออทุิศแด่เทพอินารมิีมากกว่า 35,000 แห่งทั่วประเทศญ่ีปุ่ น 

ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นศาลเล็ก ๆ รมิถนน แต่ฟชูิมิอินารเิป็นศาลระดบัไทชะ หรือ    “ศาลเจา้ใหญ่” 

และดว้ยต าแหน่งที่ตัง้ของศาล จึงท าใหไ้ดร้บัการอปุถมัภจ์ากราชส านกั 

และเป็นศาลที่พระจกัรพรรดิหลายพระองคม์กัแวะเวียนมาทสกัการะตัง้แต่ในอดีตแลว้ 

ว่ากนัว่าศาลเจา้แห่งนีก้่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 711 ก่อนที่เมือเกียวโตจะกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น 

ตลอดทางขึน้สูภ่เูขาอินาริที่มีความสงู 233 เมตรจะมีศาลเจา้เล็ก ๆ มากมายตัง้อยู่รายทาง 

และรวมตลอดเสน้ทางนีม้ีเสาประตโูทริอิประมาณ 10,000 ตน้ 

 

 
 

เดินทางกลบัเมืองโอซากา้ เดินทางสู ่ชินไซบาชิ ถนนชอ้ปป้ิงที่คร  ่าคราไปดว้ยนกัท่องเที่ยว รา้นคา้ 

รา้นอาหารมีตลอดสาย ถ่ายรูปกบัมมุสดุฮิต ปา้ยGlico 



 

อิสระอาหารเยน็ เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรือเทยีบเท่า 

 

DAY4  Universal Studio Japan เตม็วนั (รวมคา่เขา้สวนสนกุแลว้) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ Universal Studio Japan 

โดยรถโค้ชปรับอากาศ 



 

 

สนกุสนานเพลิดเพลิน กบัเครื่องเลน่มากมาย ที่จ  าลองมาจากฉากในภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ 

สถานที่ซึ่งนกัท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวแถบโอซากา้จะพลาดไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

ที่นี่คือสวนสนุกขนาดใหญ่ที่ใหค้ณุไดส้มัผสักบัโลกแห่งภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ 

สรา้งความสขุสนุกสนานใหก้บัทกุคน ไม่ว่าจะเป็นผูท้ี่ชื่นชอบการชมภาพยนตรห์รือไม่ก็ตาม 

ภายในตกแต่งดว้ยบรรยากาศราวกบัก าลงัเดินหลงทางอยู่ในฮอลลีวูด้ นิวยอรก์ 

และซานฟรานซิสโกเหมาะกบัการเดินเลน่สนุกสนานกบักลุม่เพื่อนเป็นอย่างยิ่ง 

และที่นี่ยงัเต็มไปดว้ยเครื่องเลน่อลงัการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซน “Harry Potter” 

นัน้ไดร้บัการกล่าวถึงว่าเหมือนกา้วเขา้สูโ่ลกเวทมนตรใ์นหนงัสือเลยทีเดียว การไดม้าเที่ยวท่ีนี่กบัเพื่อนๆ 

และแต่งตวัเป็นคาแรคเตอรต่์างๆ เช่น นกัเรียนโรงเรียนเวทมนตร ์แก๊ง Minion และ Sesame 

Street เหมือนกนัทัง้กลุม่ ก็ก าลงัเป็นที่นิยมในญ่ีปุ่ นขณะนี ้โซนใหม่ SUPER NINTENDO 

WORLD เอาใจคนชอบเกมส ์และแฟนคลบัมารโิอ ้



 

อิสระเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย  

มัคคุเทศน์จะนัดเวลาเพ่ือเดินทางกลับไปยังที่พัก 

โปรดรักษาเวลาเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง 

อิสระอาหารเที่ยง และอาหารเยน็ เพื่อไม่เปน็การรบกวนเวลาของทา่น 

 

ที่พัก Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรือเทยีบเท่า 

 

DAY5    โรงแรม - สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

 09.15 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

เท่ียวบินที่ XJ613 

>>มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง<< 

 14.00 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

 



 

 
 

   
  

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา  

ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะค านึงถงึ 

ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 



 



 



 



 

 
 

หมายเหตุ 

 1. ทวัรน์ีส้  าหรบัผูม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้  

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือไม่ใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัร ์

ไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ 

ทางบรษิัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 



 

 3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวรว่มเดินทาง      นอ้ยกว่า 

30 ท่าน โดยจะแจง้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั 

ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางยกว่าที่ทา

งบรษิัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะใหบ้รกิารต่อไป  

4. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อนามสกลุ 

ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ 

เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบินในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดส้ง่หนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษัท

พรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5.

 ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคล้

องกบัสถานการณ ์ ภมูิอากาศและเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้

บรษิัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

 6. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใชจ้่ายใดๆ 

ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อบุติัเหต ุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบรกิารของสายการบิน และเหตสุดุวิสยัอ่ืน  

7. อตัราค่าบรกิารนีค้  านวณขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบรษิัทเสนอราคา 

ดงันัน้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ย



 

นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง          ค่าประกนัภยัสายการบิน 

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

เอกสารสำหรบัยืน่วซีา่ญีปุ่น่ 

1. หนงัสือเดินทาง(ในวนัยื่นขอวีซา่มีหนา้ว่างท่ีไม่มีตราประทบัมากกว่า 2 หนา้ขึน้ไป หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงดว้ย)  

2. ใบค ารอ้งขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพม์าจากโฮมเพจสถานทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย หรือรบัไดท่ี้ศนูย ์JVAC)  1 ชดุ  

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิว้ สีหรอืขาวด า ท่ีมพีืน้หลงัเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มกีารแต่งภาพถ่าย จะตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีชดัเจน 

และถ่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน พรอ้มติดรูปถา่ยลงในใบค ารอ้ง) 1 ใบ  

4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวตัถปุระสงตใ์นการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนงัสือเดินทาง)  1 ชดุ  

5. ทะเบียนบา้น ฉบบัจริงและส าเนา 1 ชดุ  

                a. ในกรณีท่ีผูย้ื่นเป็นพนกังาน หรือขา้ราชการ ใหแ้สดงหนงัสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานท่ีสงักดั 

(ใหร้ะบตุ าแหน่ง วนัเริ่มท างาน อตัราเงินเดือน และระยะเวลาวนัลาพกัรอ้น)  

                b. ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหน้ าแสดงหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบรษิัท หรือทะเบียนการคา้จากกระทรวงพาณิชย ์ 

                c. ในกรณีนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีอายตุัง้แต่ 16 ปีขึน้ไป ใหแ้สดงหนงัสือรบัรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

และหนงัสือรบัรองการท างาน หรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนบริษัท หรือทะเบยีนการคา้ของผูอ้ปุการะ  

                d. ในกรณีผูอ้ยู่ภายใตอ้ปุการะเลีย้งด ู เช่น แม่บา้นท่ีไม่ไดท้ างาน ใหแ้สดงหนงัสือรบัรองการท างาน 

หรือหนงัสือรบัรองจดทะเบียนบรษิัท หรือทะเบียนการคา้ของผูอ้ปุการะ 

 6. (เอกสารทกุอยา่งจะตอ้งออกไมเ่กิน 3 เดือน ในกรณีท่ีผูย้ื่นไม่มีอาชพี หรือประกอบอาชีพท่ีไม่สามารถแสดงหนงัสือรบัรองการท างาน 

หรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการคา้ได ้กรุณาท าหนงัสืออธิบายอาชีพและรายได ้โดยละเอยีด) ฉบบัจริง 1 ชดุ  

7. ผูท่ี้เดินทางเป็นครัง้แรก หากเคยเปล่ียนช่ือตวั-สกลุ หรือผูท่ี้ไดเ้ปล่ียนช่ือตวั-สกลุหลงัจากเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ นครัง้ที่แลว้ 

ใหเ้ตรียมเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือตวั-สกลุ เช่น ใบเปล่ียนช่ือตวั-สกลุ ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัการหย่า ฉบบัจริงและส าเนา     1 ชดุ  

8. สมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร (ของผูย้ื่นค ารอ้ง หรือผูอ้ปุการะ) ฉบบัจริงและส าเนา (ทกุหนา้) 1 ชดุ 

(ใชส้  าหรบัยื่นในกรณีท่ีผูย้ื่นเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการเดินทางดว้ยตวัเอง ยกเวน้ส าหรบัผูย้ื่นท่ีเป็นขา้ราชการ 

หรือพนกังานบรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ หรือพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลยั เป็นตน้ ซึ่งมีอตัราเงินเดือนตัง้แต่ 2 

หมื่นบาทขึน้ไป และสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนงัสือรบัรองการท างาน ไม่ตอ้งยื่นสมดุบญัชีธนาคาร 

ทัง้นีร้วมถึงการยื่นส าหรบัครอบครวัในความอปุการะของบคุคลดงักล่าวดว้ย)  

9. ก าหนดการเดินทาง  



 

10. บคุคลท่ีสามารถใหม้ีตวัแทนมาด าเนินการยื่นวีซ่าไดน้ัน้ สามารถตรวจสอบรายละเอยีดคณุสมบติัท่ี 

(https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) 

กรณีท่ีใหต้วัแทนมาด าเนินการยื่นวีซ่าแทนนัน้ ผูย้ื่นจะตอ้งเขียนหนงัสือมอบอ านาจดว้ยตนเอง  



 



 

 


