
 

 

 FTT2544 OSAKA ใบไมเ้ปลีย่นส ีทกัคบั โอซากา้ นารา เกยีวโต โกเบ  5D3N  บนิแอรเ์อเชยี     

 

พกัโอซากา้ 3 คนื  เทีย่วคุม้ 4 เมอืงสำคญัของภมูภิาคคนัไซ 

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

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

ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 

***กรุ๊ปที่เดินทางเดือนธันวาคม จะไม่เจอใบไม้เปลี่ยนส*ี** 



 

 

วนัเดนิทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ พกัเดีย่ว 

5-9 พ.ย. 29,999.- 18,999.- 9,000.- 

12-16 พ.ย. 32,999.- 21,999.- 9,000.- 

19-23 พ.ย. 32,999.- 21,999.- 9,000.- 

26-30 พ.ย. 32,999.- 21,999.- 9,000.- 

วนัเดนิทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ พกัเดีย่ว 

1-5 ธ.ค. 

วนัหยดุยาว 

35,999.- 24,999.- 9,000.- 

8-12 ธ.ค. 

วนัหยดุยาว 

35,999.- 24,999.- 9,000.- 

15-19 ธ.ค. 32,999.- 21,999.- 9,000.- 

29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 

ปใีหม ่

47,999.- 35,999.- 11,000.- 
 

12-16 ม.ค. 2566 33,999.- 22,999.- 9,000.- 

26-30 ม.ค. 2566 33,999.- 22,999.- 9,000.- 

9-13 ก.พ. 2566 33,999.- 22,999.- 9,000.- 

23-27 ก.พ. 2566 33,999.- 22,999.- 9,000.- 

2-6 ม.ีค. 2566 

วนัหยดุ 

35,999.- 24,999.- 9,000.- 

9-13 ม.ึค. 2566 33,999.- 22,999.- 9,000.- 

16-20 ม.ีค.. 

2566 

33,999.- 22,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็ 



 

 

***ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทปิไกด์และคนขับรถ 1200 บาทตอ่ทา่น (ลูกคา้) 

****ไม่รวมคา่วซี่าและค่าบรกิารทำวซี่า (1575 บาท) 

Flight Detail :  

Thai airasia X   XJ612   BKKKIX   00.55 - 08.40 

XJ613   KIXBKK   09.50 - 13.50 

วัน รายละเอยีดการเดนิทาง อาหาร โรงแรม 

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

2 ศาลเจ้าสุมิโยช ิ- ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าขึ้นปราสาท) - 

จังหวัดนารา - วัดโทไดจิ - ชินไซบาช ิ

-/L/- Sarasa  Hotel  

หรือเทียบเท่า 

3 วัดคินคะคุจ(ิวัดปราสาททอง) - วดัคิโยมิส ึ- ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาร ิ- 

อาราชิยาม่าป่าไผ ่- สะพานโทเกตส ึ 

B/L/- Sarasa  Hotel  

หรือเทียบเท่า 

4 อาริมะออนเซน็ - ชมววิสะพานอาคาชิไคเคียว - 

โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด์ - โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ถา่ยรูป) - 

อิสระช้อปปิ้ง 

B/L/- Sarasa  Hotel   

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

 

DAY1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ(นดัเวลา 21.00) 

 21.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

>>มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง<< 

DAY2  สนามบินคนัไซ- โอซากา้ - ศาลเจา้สมุโิยช ิ- ปราสาทโอซากา้ - นารา - วดัโทไดจ ิ

 00.55  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ XJ612 

 08.40  เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 



 

 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น 

และประกาศจากรัฐบาลญีปุ่่น)  

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้สมุโิยชิ(Sumiyoshi Taisha, 住吉大社) 

เป็นศาลเจ้าที่ถกูสร้างขึ้นต้ังแต่ศตวรรษที่ 3 

เรียกว่าเป็นอกีหนึ่งศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 

สถาปัตยกรรมสร้างด้วยรปูแบบที่เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) 

ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อื่นๆที่จะมีทรงโค้งๆ 

จั่วจะถกูตกแต่งด้วยไม้ที่ลกัษณะไขวก้ันคล้ายกับไมก้างเขนของศาสนาคริสต์ 

รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา 

โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเข้าอยู่ดา้นใต้หน้าจั่วของหลังคาและยังมีรั้วล้อมรอบ 

จากความต่างและความเกา่แก่นี้ทำให้ศาลเจ้าแห่งน้ีมีช่ือเสียงมากในญี่ปุ่น   

    

ความศักดิสิทธิ์ของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) เช่ือว่าเมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัย 

แคล้วคลอดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง 

โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมงและพวกชาวเรือที่ให้ความนับถือเทพเจ้าองค์นี้มากๆ 

สังเกตได้จากการที่สามารถเห็นศาลเจ้ารูปแบบนี้ไดต้ามบริเวณใกล้ๆ  ท่าเรือ 

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

เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 

 

นอกจากตัวศาลเจ้าหลกัอย่างศาลเจ้าสุมิโยชิแล้วนัน้ 

บริเวณเดียวกันยังเป็นที่ต้ังอีกสองศาลเจา้นั่นก็คือ ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrines) เป็นแบบชินมัย-

ซึคุริ (Shinmei-zukuri) และศาลเจ้าอิสึโมะ (Izumo Taisha) เป็นแบบไทชา-ซึคุริ Taisha-

zukuri ที่ก็นับว่ามีเอกลกัษณ์ด้านสถาปัตยกรรมที่น่าดูน่าชมไม่ด้อยไปกวา่กันเลย 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ "สวนปราสาทโอซาก้า" 

สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ต้ังอยู่ใจกลางโอซาก้า 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ช่ืนชอบปราสาทญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ปราสาทโอซากา้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พำนักของโทโยโทม ิ

ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น 

ใช้เวลาต้ังแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป ี

เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น 

แต่ทว่าปราสาทโอซาก้าทีก่่อสร้างขึ้นในยุคสมัยนั้นถูกเผาทำลายไปพร้อมกับการล่มสลายของต

ระกูลโทโยโทม ิ กำแพงหินและยากุระ (หอสังเกตุการณ์)ที่เห็นน้ี 

จึงได้รับการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนั้น แม้กระน้ัน 

ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้ากย็ังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ 

จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญี่ปุ่น 



 

 

เทียบเท่ากับปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ ไม่รวมค่าเข้าชมภายในตัวปราสาท (600 

เยน) 

  

อสิระเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

จากนั้นนำท่านสู่จงัหวดันารา เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นก่อนเกียวโต 

เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญ 

ที่นี่ท่านจะได้เข้าสักการะหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา  วดัโทไดจ ิ ต้ังอยู่ในสวนนารา 

อาคารไม้ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อโตน้ันได้ชื่อว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

วัดโทไดจิแห่งน้ีได้รับการลงทะเบียนจาก UNESCO 

ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศญี่ปุ่น วัดแห่งน้ีนั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อป ี

ค.ศ. 752 

ในยุคนั้นวัดโทไดจิเป็นศูนย์กลางของวดัทั้งหมดในประเทศจึงเป็นวัดที่มีอิทธิพลมากต่อสังคมใน

สมัยนั้น ต่อมาเพ่ือลดบทบาทและอทิธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง 

จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี ค.ศ. 784 น 

อีกจุดไฮไลท์ที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คอืส่วนของเสาไม้ยักษ์ 

ซึง่ฐานขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากันรูจมกูของหลวงพ่อโต  



 

 

   

 

และด้านล่างของเสาจะเปน็ช่องขนาดไม่ใหญ่มาก 

มีความเช่ือว่าหากใครสามารถลอดผา่นช่องน้ีไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า 

ด้านตรงประตูทางเข้านั้นจะเป็นไม้บานขนาดใหญ่ 

มีรูปปั้นเฝ้าอยู่ทั้งสองประตูบริเวณรอบๆวัดโทไดจิมเีจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควักไขวไ่ปมา 

ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นด้วยขนมแซมเบ้ที่ทำมาสำหรับกวางโดยเฉพาะ 

ราคาประมาณห่อละ  150 เยน  

 

อสิระรบัประทานอาหารเยน็ 

 

 ทีพ่กั Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY3   วดัคนิคะคจุ ิ- วดัคโิยมสิ ึ(วดันำ้ใส) - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- อาราชยิามา่ 

- ปา่ไผ ่- สะพานโทเกตสเึคยีว - โรงแรม 



 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าเยี่ยมชม วดัคนิคะคจุ ิ เป็นวัดยอดฮิตวัดหนึ่งในเกียวโต 

เน่ืองด้วยเอกลกัษณ์ของวดัที่ไม่เหมือนใคร สองช้ันด้านบนเป็นสีทอง 

มีสระน้ำขนาดใหญ่ติดกับวัด และที่น่ียังเป็นวัด (ปราสาท) ในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซงั 

ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมความสวยงาม และถ่ายรูปที่วัดนี้  

วัดทอง (Golden Pavilion) เป็นวัดนิกายเซน มช่ืีออีกช่ือหนึ่งว่าโรคุองจิ (Rokuonji) 

ในตอนแรกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่อาศัยหลังโชกุนอะชิคางะสละราชสมบัติ (Ashikaga Yoshimitsu) 

และเปลี่ยนมาเป็นวัดนิกายเซนในภายหลัง หลังจากที่โชกุนได้เสียชีวิตลงแล้ว อาคารของวัดทอง 

เคยเสียหายจากไฟไหม้ในช่วงสงครามมาหลายครั้ง แต่ก็มีการสร้างใหม่ตลอด 

ไฟไหม้ครั้งล่าสุดในป ี ค.ศ. 1950 จากฝีมอืของพระที่คลั่งในความงามของวัดทอง 

จนต้องการเผาตัวเองไปพร้อมกับวัด ตัววัดที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วดัคโิยมสิ ึ หรอืวดันำ้ใส 

วัดเก่าแกบ่นเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กวา่ตัวเมืองเกียวโต เป็นวัดที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 778 หรือปี พ.ศ. 1321 



 

 

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร ์

1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ 

ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง 

วัดสร้างขึ้นในสมัยช่วงต้นของยุคเฮอันเกียวหรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกยีวโตจะเป็นเมืองหลวงของ

ญี่ปุ่น โดยตระกูลโตกกุาวา่ (Tokugawa clan) เป็นผู้สร้างขึ้น ตัววัดก่อสร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด 

แต่ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ เสาที่ค้ำยันระเบียงวัดขนาดใหญ ่

เสาดังกล่าวประกอบไปด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่จำนวนร้อยกว่าต้น 

สร้างขึ้นด้วยไม้ขนาดใหญ่สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 

เน่ืองจากช่างไมใ้ช้วิธีเข้าลิ่มด้วยภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นโบราณ 

อาคารไม้หลังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994  

จากบริเวณระเบียงวัด นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของทิวทัศน์รอบเมืองเกียวโต 

มีประโยควลียอดฮิตอยู่วลหีนึ่งเกี่ยวกับ วัดคิโยมิสึเดระ ได้แก่วลีที่วา่ “โดดระเบยีงวดัคโิยมสิเึดระ” 

ที่มาของวลีนี้เกิดจากความเช่ือที่ว่า 

กระโดดลงจากระเบียงที่วดัคิโยมิสึเดระแล้วยังรอดชีวิตกลับมาได้ 

ความปรารถนาของคนๆนั้นจะเป็นจริง หลังจากที่วลีนี้แพร่หลาย 

มีชาวญี่ปุ่นมาโดดระเบียงนี้กันจริงๆ แต่ในปัจจุบัน ทางวัดป้องกันไม่ให้กระโดดแล้ว 

ช่ือวัดน้ำใส มาจากนำ้ตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) 

เป็นน้ำตกที่แบ่งย่อยออกเป็นสามสายไหลลงมาภายในบริเวณวัด เน่ืองจากนำ้ดังกล่าวมีความใส 

จึงต้ังช่ือวัดตามลักษณะดงักล่าว ชาวญีปุ่่นเช่ือว่า หากผูใ้ดได้ดื่มน้ำใสที่วัดคิโยมิสึเดระ 

จะสมปรารถนาในส่ิงที่หวังไว้ น้ำบริสุทธิ์ อันมีที่มาจากเทอืกเขา 

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีความเช่ือว่า หากดื่มน้ำจากแม่น้ำสายที่  

1. จะประสบความสำเร็จด้านการเรียน การศึกษา  

2. จะสมหวังเร่ืองความรัก  

3. จะมีสุขภาพแข็งแรงทำให้มีอายุยืนยาว  



 

 

ทางเดินขึ้นสู่วัดชาวไทยเรียกติดปากกันว่า “ถนนสายกานำ้ชา”ภาษาญีปุ่่นเรียกว่า Go-

Jo zaka 

สาเหตุที่ได้ชือ่นี้เนื่องจากเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องปัน้ดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง 

มีกาน้ำชาวางขายเป็นจำนวนมาก บริเวณนี้มีร้านขายของที่ระลกึมากมายให้เลือกชม 

ร้านขายของฝากของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาท ิ พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด ชุดกโิมโน 

ตุ๊กตาในชุดกิโมโน เป็นต้น อีกทั้งยังมีขนมขึ้นช่ือของเมืองเกียวโต พร้อมมีให้ชิมฟรีอีกด้วย 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฟชูมิ ิ อนิาร ิ สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแก่ อินาร ิ

เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกและการค้าที่รุ่งเรือง 

ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่สำคัญทีสุ่ดในบรรดาศาลเจา้อินาริทั้งหมดในญี่ปุ่น 

แนวเสาประตูโทริอิสีส้มสดใสทอดยาวอยา่งสุดตา ขึ้นไปจนถึงยอดเขาอินาร ิ

ทำให้เกิดเป็นภาพอันน่าประทับใจและเป็นหนึ่งในภาพที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น 

เทพเจ้าที่เป็นจุดกำเนิดในการสร้างฟุชิมิอินะริไทฉะนั้นเป็นหนึ่งในเทพหลายองค์ 

หรือที่เรียกว่าคามใินภาษาญี่ปุ่น อันเป็นที่เคารพบูชากันในนิกายชินโต 

ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทศิแด่เทพอินาริมีมากกว่า 35,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศาลเล็ก ๆ ริมถนน แต่ฟูชิมิอินาริเป็นศาลระดับไทชะ หรือ    “ศาลเจ้าใหญ่” 

และด้วยตำแหน่งที่ต้ังของศาล จึงทำให้ได้รบัการอุปถัมภจ์ากราชสำนกั 

และเป็นศาลที่พระจักรพรรดิหลายพระองค์มักแวะเวียนมาทสักการะต้ังแต่ในอดีตแล้ว 

ว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งน้ีก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 711 



 

 

ก่อนที่เมือเกียวโตจะกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ตลอดทางขึ้นสู่ภูเขาอินาริที่มีความสูง 233 

เมตรจะมีศาลเจ้าเล็ก ๆ มากมายต้ังอยู่รายทาง และรวมตลอดเส้นทางนี้มีเสาประตูโทริอิประมาณ 

10,000 ต้น  

 

อุโมงค์เสาประตูโทริอิสีส้มที่ทอดยาวถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเกียวโต 

ศาลเจ้าแห่งน้ีมีความเช่ือเกี่ยวกับความสำเร็จทางธุรกิจ ผู้ประกอบกจิการต่างๆ 

จึงมักบริจาคเสาประตูโทริอิให้แก่ศาล เส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาจึงได้ชื่อว่าเซ็นบงโทริอ ิ

แปลว่าเสาโทริอิหนึ่งพันต้น แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีเสาเพ่ิมขึ้นมากกว่า 10 เท่าแล้วก็ตาม 

เสาโทริอิบางต้นสามารถสืบย้อนไปได้ถึงยุคเอโดะ  (ค.ศ. 1603 - ค.ศ.1867) เลยทีเดียว  

บนถนนที่ขึ้นศาลเจ้ามีร้านอาหารและร้านค้าสไตลญ์ี่ปุ่นอยู่มากมาย 

ซึ่งคุณจะได้พบกับรา้นขนมที่ขายสึจิอูระเซมเบ้ 

ซึ่งเป็นคุกกี้เส่ียงทายชนิดหน่ึงที่มีต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 

ซึ่งขนมเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดคุกกี้เส่ียงทายของร้านอาหารจีนในอเมริกา 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชยิามา่ 

เดินชมเส้นทางสายป่าไผใ่นเขตอาราชิยาม่าแห่งเมืองเกียวโต ต้ังอยู่ด้านหลังของวัดเทนริวจิ 

ทางทิศตะวันตกห่างจากตัวเมืองเกียวโตออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร ป่าไผ่ เกียวโต 

แห่งน้ีเป็นป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งสวยและโด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 



 

 

โดยตลอดสองข้างทางน้ันจะมีต้นไผ่สีเขียวขจีสูงเสียดฟ้า ยาวกว่า 10 เมตร 

เรียงรายอยู่เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร 

ที่จะทำให้เราไดด้ื่มด่ำไปกับเสียงต้นไผ่ที่กระทบกนั ให้ความร่มรื่น สงบ เย็นสบาย 

และแสงที่ลอดผ่านต้นไม้ไผ่ให้ความรู้สึกอบอุ่น เปน็เสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง 

สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมไม่ควรพลาด หากเราเดินชมธรรมชาติของป่าไผ่เกียวโตแห่งน้ีไปเรื่อยๆ 

จนถึงตรงกึ่งกลางของเส้นทางก็จะได้พบกับศาลเจา้โนโนะมิยะ (Nonomiya Jinja) 

ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีความโด่งดังในเรื่องของการขอคู่ครองโดยผู้ที่มาเยีย่มชมสถานที่แห่งน้ีนิยมมา

ไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลกันมากมาย      

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กบัสะพานโทเกตสเึคยีว 

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำคัตสึระ (Katsura River) 

ซึ่งอยู่ถัดจากแม่น้ำโฮซูกาวะ (Hozugawa River) 

ทางด้านต้นน้ำ 

ตัวสะพานโทเก็ตสึเคียวดั้งเดิมนั้นเป็นสะพานไม้ทั้งหมด 

สร้างในปี ค.ศ. 836 

ส่วนรูปแบบสะพานที่เห็นในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ. 1934 มีความยาว 155 เมตร และความกวา้ง 12.2 เมตร มีช่วงฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

แต่ยังใช้ราวสะพานเป็นไม้เพ่ือคงเอกลักษณไ์ว้ดังเดิม 

เดินทางกลบัเมอืงโอซากา้ 

 อสิระรบัประทานอาหารเยน็  

ทีพ่กั Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรอืเทยีบเทา่ 

DAY4  โกเบ - โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์- โกเบ พอรท์ ทาวเวอร(์ถา่ยรปู)  - อารมิะออนเซ็น - 

โอซากา้ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อารมิะออนเซน็ (Arima Onsen) 

เป็นเมืองออนเซ็นที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความเป็นมายาวนานต้ังแต่ราว 1,000 

กว่าปกี่อน ต้ังอยูใ่นจังหวัดเฮียวโกะ (Hyogo) แม้พ้ืนที่ของอาริมะออนเซ็นจะมีขนาดกะทะรัด 

มีระยะทางราว 1 กโิลเมตรทั้งส่ีทิศ แต่ด้านในมีที่พักออนเซ็นและร้านค้าต่างๆ 

กระจุกอยู่อยา่งหนาแน่น 

มีถนนเส้นหลักช่ือว่ายุโมโตะซากะที่เรียงรายไปด้วยร้านขายของฝากและร้านขายของจิปาถะทั้

งสองฝั่งของถนน ถ้าเลี้ยวจากถนนหลักเข้าซอยเลก็ๆ ไปก็ยังมีร้านค้าอีกมากมายซ่อนตัวอยู่ 

 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

จากนั้นอิสระเดินเล่น ช้อปปิ้งและะถ่ายรูป บริเวณ Kobe Habour land 

เป็นหนึ่งในย่านที่รวมแหล่งความบันเทิงต่างๆ เอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า, 

ร้านอาหาร, แหล่งช็อปปิง้ขนาดใหญ่, พิพิธภัณฑ์ มีแม้กระทั่งสวนสนุกเล็กๆ แถมบริเวณรอบๆ 

ยังมีแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆ มากมาย ทำให้เป็นแหล่งที่มีความคึกคกัตลอดเวลา 

สามารถอยู่เที่ยวได้ทั้งวัน เช่น ห้างอย่าง Kobe Harborland Umie 

สวรรค์ในการช็อปปิ้งของสาวๆ หรือใครชอบเดินก็สามารถไปเดินเล่นได้ที ่ Gaslight Street 

ถนนคนเดินที่ประดับไปดว้ยตะเกียงแก็สแบบโบราณ และโคมไฟดูสวยงาม 

ราวกับเดินอยูใ่นยุคสมัยเก่า หรือจะไปชมวิวสวยๆ ที่ชิงช้าสวรรค์ Mosaic Ferris Wheel 

ที่สูงกว่า 50 เมตร แสนสุขด้วยการล่องเรือ Kobe Concerto พร้อมทานอาหารช้ันด ี

จากวัตถุดบิสดๆ ที่ได้มากจากเมืองโกเบเองอย่างอาหารทะเล เน้ือวัวชั้นดี ฯลฯ 

หรือใครเป็นแฟนการ์ตูนญี่ปุ่น สามารถไปชม Anpanman Mseum 



 

 

พิพิธภัณฑ์ของตัวการ์ตูนยอดฮิตอย่างอันปังแมน 

หรือจะไปนั่งพักชมทะเลสบายๆ 

ตามร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย  

ถ่ายรูปคูก่ับ Kobe Port Tower 

หอคอยสีแดงสูง 108 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1963 ต้ังอยู่ใน สวนสาธารณะเมริเกน 

(Meriken Park, Kobe) 

หอคอยซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ 

อาคารเหล็กแห่งแรกของโลก  

และถูกขนานนามวา่ ความงามของหอคอยเหล็ก 

(Steel Tower Beauty) ด้วยโครงสร้างและรูปร่างที่โดดเด่น ทำให้ระลึกถึงกลองยาวของญี่ปุน่ 

และอาคารแห่งน้ียังได้รับรางวัลจาก สถาบันทางสถาปัตยกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 

1963 (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย 700 เยน) 

 

 อสิระรบัประทานอาหารเยน็ 

ทีพ่กั Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY5    โรงแรม - สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

 09.15 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ613 

>>มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง<< 

 14.00 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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



 

 

 

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดิ

นทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

ภูมิอากาศและเวลาณ 

วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง  

ท้ังน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่ว

นใหญ่เป็นส าคัญ 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา 

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์



 

 

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ 

ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยก

ว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะชำระค่าบรกิารเพ่ิมเติมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเ

ดินทางน้อยกวา่ที่ทางบรษิัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน 

ในกรณีที่นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษทัพร้อมการชำร

ะเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมอิากาศและเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 



 

 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน 

การบริการของสายการบนิ และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราคา่บริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ 

วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน 

ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 

 

 

เอกสารสำหรบัยืน่วีซา่ญีปุ่น่ 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างทีไ่ม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึน้ไป 

หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย) 

2. ใบค ำรอ้งขอวซี่ำ (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 

หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)  1 ชุด 

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิว้ สีหรือขาวดำ ที่มีพ้ืนหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย 

ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดอืน 

พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถามเพ่ือการยื่นขอวีซ่า 

(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง 

และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf


 

 

a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ 

ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง 

วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

b. ในกรณีที่ประกอบธุรกจิส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

c. ในกรณีนักเรียนนักศกึษาที่มีอายุต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป 

ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา 

และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 

หรือทะเบียนการค้าของผูอุ้ปการะ 

d. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน 

ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 

หรือทะเบียนการค้าของผูอุ้ปการะ 

6. (เอกสารทุกอยา่งจะต้องออกไม่เกิน 3 เดอืน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ 

หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน 

หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ 

กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอยีด) ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนช่ือตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนช่ือตัว-

สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว 

ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตัว-สกุล 

ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบบัจริงและสำเนา 1 ชุด 



 

 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อปุการะ) ฉบับจริงและสำเนา 

(ทุกหน้า) 1 ชุด  

(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง 

ยกเว้นผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนต้ังแต่ 2 

หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน 

ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร 

ทั้งน้ีรวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  

10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้นกรุณาตรวจสอบข้อมลูรายล

ะเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-

japan.go.jp/th/consular/general.htm) 

กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนน้ัน ผู้ยืน่จะต้องเขียน 

หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง  

 

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


 

 



 

 

 


