
 
 

 OSAKA ใบไม้เปล่ียนสี ทกัคบั โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ  5D3N  บินแอรเ์อเชีย     

 

พกัโอซาก้า 3 คืน  เท่ียวคุ้ม 4 เมืองส าคญัของภมิูภาคคนัไซ 

บนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ์ น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. มบีรกิำรอำหำรรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

เท่ียวเตม็ทุกวนั ** Free wifi on bus ** ฟรนี ้ำดื่มบรกิำรวนัละ 1 ขวด  

ฟร!ี ประกนักำรเดนิทำงต่ำงประเทศ ครอบคลุมกำรรกัษำโควดิ-19 

***กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงเดอืนธนัวำคม จะไม่เจอใบไมเ้ปลีย่นส*ี** 

 



 
 

วนัเดินทาง ราคา ราคาไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน พกัเด่ียว 

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.- 

วนัเดินทาง ราคา ราคาไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน พกัเด่ียว 

1-5 ธ.ค. 

วนัหยุดยาว 

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

8-12 ธ.ค. 

วนัหยุดยาว 

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

15-19 ธ.ค. 32,999.- 21,999.- 9,000.- 

29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 

ปีใหม ่

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 มี.ค. 2566 

วนัหยุด 

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

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

16-20 มี.ค.. 

2566 

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

*ไม่มรีำคำเดก็ 

***รำคำดงักลำ่วไม่รวมค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1200 บำทต่อท่ำน (ลกูคำ้) 

****ไม่รวมคำ่วซีำ่และค่ำบรกิำรท ำวซีำ่ (1575 บำท) 

Flight Detail :  

Thai airasia X   XJ612   BKKKIX   00.55 - 08.40 

XJ613   KIXBKK   09.50 - 13.50 



 
 

วนั รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนำมบนิสุวรรณภูม ิ(นัดเวลำ 21.00) -/-/- x 

2 ศำลเจำ้สุมโิยช ิ- ปรำสำทโอซำกำ้(ไม่รวมคำ่ขึน้ปรำสำท) - จงัหวดันำรำ - วดัโทไดจ ิ- 

ชนิไซบำช ิ

-/L/- Sarasa  Hotel  
หรอืเทยีบเท่ำ 

3 วดัคนิคะคุจ(ิวดัปรำสำททอง) - วดัคโิยมสิ ึ- ศำลเจำ้ฟูชมิ ิอนิำร ิ- อำรำชยิำมำ่ป่ำไผ่ - 

สะพำนโทเกตส ึ 

B/L/- Sarasa  Hotel  
หรอืเทยีบเท่ำ 

4 อำรมิะออนเซน็ - ชมววิสะพำนอำคำชไิคเคยีว - โกเบฮำรเ์บอรแ์ลนด ์- โกเบ พอรท์ ทำวเวอร ์

(ถ่ำยรูป) - อสิระชอ้ปป้ิง 

B/L/- Sarasa  Hotel   
หรอืเทยีบเท่ำ 

5 สนำมบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ B/-/- x 

 

DAY1  สนามบินสุวรรณภมิู (นัดเวลา 21.00) 

 21.00 คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิเจำ้หน้ำทีดู่แลอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเชค็อนิ 

>>มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง<< 

DAY2  สนามบินคนัไซ- โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ - ปราสาทโอซาก้า - นารา - วดัโทไดจิ 

 00.55  ออกเดนิทำงโดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ612 

 08.40  เดนิทำงถงึสนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

โปรดปรบัเวลำในนำฬกิำของท่ำนใหเ้ป็นเวลำทอ้งถิน่) 

ผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง (ขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ ณ เวลำนัน้ และประกำศจำกรฐับำลญี่ปุ่ น)  

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ(Sumiyoshi Taisha, 住吉大社) 

เป็นศำลเจำ้ทีถู่กสรำ้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 3 เรยีกว่ำเป็นอกีหนึ่งศำลเจำ้ทีเ่ก่ำแก่มำกทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น 

สถำปัตยกรรมสรำ้งดว้ยรปูแบบทีเ่รยีกว่ำ สุมโิยช-ิซคึรุ ิ(Sumiyoshi-zukuri) ทีจ่ะมหีลงัคำแบบทรงตรงๆ 

ต่ำงจำกทีอ่ื่นๆทีจ่ะมทีรงโคง้ๆ จัว่จะถูกตกแต่งดว้ยไมท้ีล่กัษณะไขวก้นัคลำ้ยกบัไมก้ำงเขนของศำสนำครสิต์ 

รวมทัง้ยงัมไีมข้นำดเลก็ๆวำงเรยีงกนัตำมแนวยำวทัว่ทัง้หลงัคำ 

 
***ส าคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้

เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 
 

โดยเฉพำะตรงจุดทีท่ำงเขำ้อยู่ดำ้นใตห้น้ำจัว่ของหลงัคำและยงัมรี ัว้ลอ้มรอบ 

จำกควำมต่ำงและควำมเก่ำแก่นี้ท ำใหศ้ำลเจำ้แห่งนี้มชีื่อเสยีงมำกในญี่ปุ่ น   

    

ควำมศกัดสิทิธิข์องเทพคำม ิ(เทพเจำ้ชนิโต) เชือ่ว่ำเมื่อสกักำระแลว้จะเดนิทำงปลอดภยั 

แคลว้คลอดจำกอนัตรำยทัง้หลำยทัง้ปวง โดยเฉพำะในหมู่ชำวประมงและพวกชำวเรอืทีใ่หค้วำมนับถอืเทพเจำ้องคน์ี้มำกๆ 

สงัเกตไดจ้ำกกำรทีส่ำมำรถเหน็ศำลเจำ้รปูแบบนี้ไดต้ำมบรเิวณใกล้ๆ  ท่ำเรอื 

นอกจำกตวัศำลเจำ้หลกัอย่ำงศำลเจำ้สุมโิยชแิลว้นัน้ บรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้อกีสองศำลเจำ้นัน่กค็อื ศาลเจา้อเิสะ (Ise 

Shrines) เป็นแบบชนิมยั-ซคึุร ิ(Shinmei-zukuri) และศาลเจา้อสิโึมะ (Izumo Taisha) 

เป็นแบบไทชำ-ซคึุร ิTaisha-zukuri ทีก่น็ับว่ำมเีอกลกัษณ์ดำ้นสถำปัตยกรรมทีน่่ำดูน่ำชมไม่ดอ้ยไปกว่ำกนัเลย 

 

 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซาก้า "สวนปรำสำทโอซำกำ้" 

สวนสำธำรณะเชงิประวตัศิำสตรข์นำดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ใจกลำงโอซำกำ้ 

เป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมของผูค้นทีช่ื่นชอบปรำสำทญี่ปุ่ น และนักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำต ิปราสาทโอซาก้า 

ถูกสรำ้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที่ 16 เพือ่เป็นทีพ่ ำนักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ 



 
 

ใชเ้วลำตัง้แต่เริม่ก่อสรำ้งจนถงึเสรจ็สมบูรณ์ยำวนำนกว่ำ 16 ปี เป็นปรำสำทขนำดใหญ่ทีก่ลำยเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น 

แต่ทว่ำปรำสำทโอซำกำ้ทีก่่อสรำ้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผำท ำลำยไปพรอ้มกบักำรล่มสลำยของตระกูลโทโยโทม ิ

ก ำแพงหนิและยำกุระ(หอสงัเกตุกำรณ์)ทีเ่หน็นี้จงึไดร้บักำรฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ในสมยัเอโดะส่วนตวัปรำสำทกถ็ูกสรำ้งขึน้ใหม่หลงัจำก

นัน้ แมก้ระนัน้ ในปัจจุบนัปรำสำทโอซำกำ้กย็งัคงไดร้บักำรดูแลใหอ้ยู่ในสภำพทีน่่ำเกรงขำมและยิง่ใหญ่ 

จนนับว่ำเป็นหนึ่งในสำมปรำสำททีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ำกบัปรำสำทนำโกย่ำและปรำสำทคุมำโมโตะ 

ไม่รวมค่ำเขำ้ชมภำยในตวัปรำสำท (600 เยน) 

  

อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่จงัหวดันารา เมอืงหลวงเก่ำของประเทศญี่ปุ่ นก่อนเกยีวโต 

เป็นเมอืงทำงประวตัศิำสตรแ์ละวฒันธรรมทีส่ ำคญั ทีน่ี่ท่ำนจะไดเ้ขำ้สกักำระหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา  วดัโทไดจิ 

ตัง้อยู่ในสวนนำรำ อำคำรไมซ้ึง่ประดษิฐำนหลวงพอ่โตนัน้ไดช้ื่อว่ำเป็นอำคำรไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

วดัโทไดจแิห่งนี้ไดร้บักำรลงทะเบยีนจำก UNESCO ใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกและเป็นสมบตัอินัล ้ำค่ำของประเทศญี่ปุ่ น 

วดัแห่งนี้นัน้ถูกสรำ้งขึน้เมื่อปีค.ศ.752ในยุคนัน้วดัโทไดจเิป็นศูนยก์ลำงของวดัทัง้หมดในประเทศจงึเป็นวดัทีม่อีทิธพิลมำกต่อ

สงัคมในสมยันัน้ ตอ่มำเพื่อลดบทบำทและอทิธพิลของวดัต่อรฐับำลลง จงึไดม้กีำรยำ้ยเมอืงหลวงจำกนำรำไปยงันำกำโอกะในปี 

ค.ศ.784นอกีจุดไฮไลทท์ีน่่ำสนใจและเป็นทีน่ิยมอย่ำงมำกกค็อืส่วนของเสำไมย้กัษ์ซึง่ฐำนขนำดรอบเสำนี้มขีนำดเท่ำกนัรจูมกู

ของหลวงพอ่โต  

   

 



 
 

และดำ้นล่ำงของเสำจะเป็นช่องขนำดไม่ใหญ่มำกมคีวำมเชื่อว่ำหำกใครสำมำรถลอดผ่ำนชอ่งนี้ไปไดก้จ็ะสำมำรถตรสัรูไ้ดใ้นชำติ

หน้ำดำ้นตรงประตูทำงเขำ้นัน้จะเป็นไมบ้ำนขนำดใหญ่มรีปูปัน้เฝ้ำอยู่ทัง้สองประตูบรเิวณรอบๆวดัโทไดจมิเีจำ้กวำงน้อยใหญ่ทีเ่ดนิควกัไขว่

ไปมำ ซึง่กส็ำมำรถใหอ้ำหำรกวำงเหล่ำนัน้ดว้ยขนมแซมเบท้ีท่ ำมำส ำหรบักวำงโดยเฉพำะ 

รำคำประมำณห่อละ  150 เยน  

 

อิสระรบัประทานอาหารเยน็ 

 

 ท่ีพกั Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรือเทียบเท่า 

 

DAY3   วดัคินคะคจิุ - วดัคิโยมิสึ (วดัน ้าใส) - ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ - อาราชิยาม่า - ป่าไผ่ - 

สะพานโทเกตสึเคียว - โรงแรม 

 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเขำ้เยีย่มชม วดัคินคะคจิุ เป็นวดัยอดฮติวดัหนึ่งในเกยีวโต เนื่องดว้ยเอกลกัษณ์ของวดัทีไ่ม่เหมอืนใคร 

สองชัน้ดำ้นบนเป็นสทีอง มสีระน ้ำขนำดใหญ่ตดิกบัวดั และทีน่ี่ยงัเป็นวดั (ปรำสำท) ในกำรต์ูนเรือ่งอคิควิซงั 

ท ำใหน้ักท่องเทีย่วนิยมมำเทีย่วชมควำมสวยงำม และถ่ำยรปูทีว่ดันี้  

วดัทอง (Golden Pavilion) เป็นวดันิกำยเซน มชีื่ออกีชือ่หนึ่งว่ำโรคุองจ ิ(Rokuonji) 

ในตอนแรกสรำ้งขึน้เพื่อเป็นทีอ่ำศยัหลงัโชกุนอะชคิำงะสละรำชสมบตัิ (Ashikaga Yoshimitsu) 

และเปลีย่นมำเป็นวดันิกำยเซนในภำยหลงั หลงัจำกทีโ่ชกุนไดเ้สยีชวีติลงแลว้ อำคำรของวดัทอง 

เคยเสยีหำยจำกไฟไหมใ้นชว่งสงครำมมำหลำยครัง้ แต่กม็กีำรสรำ้งใหม่ตลอด ไฟไหมค้รัง้ล่ำสุดในปี ค.ศ. 1950 

จำกฝีมอืของพระทีค่ลัง่ในควำมงำมของวดัทอง จนตอ้งกำรเผำตวัเองไปพรอ้มกบัวดั ตวัวดัทีเ่หน็ในปัจจุบนัสรำ้งขึน้ใหม่ในปี 

ค.ศ. 1955 



 
 

 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดัคิโยมิสึ หรือวดัน ้าใส วดัเก่ำแก่บนเนินเขำทีม่อีำยุเก่ำแก่กว่ำตวัเมอืงเกยีวโต 

เป็นวดัทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในเมอืงเกยีวโตสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.778หรอืปีพ.ศ.1321นักท่องเทีย่วนิยมเดนิทำงมำเพื่อสกักำระและ

ขอพรจำกองคพ์ระโพธสิตัวเ์จำ้แม่กวนอมิ 11 พกัตร ์1000 กร ซึง่เป็นพระประธำนของวดั นอกจำกนี้ 

ทีน่ี่ยงัเป็นทีป่ระดษิฐำนของเทพเอบสิผึูเ้ป็นเทพเจำ้แห่งควำมร ่ำรวยมัง่คัง่ 

วดัสรำ้งขึน้ในสมยัช่วงตน้ของยุคเฮอนัเกยีวหรอืสรำ้งขึน้มำก่อนทีเ่กยีวโตจะเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ น โดยตระกลูโตกุกำว่ำ 

(Tokugawa clan) เป็นผูส้รำ้งขึน้ ตวัวดักอ่สรำ้งดว้ยไมเ้กอืบทัง้หมด แต่ทีน่่ำสนใจ ไดแ้ก่ 

เสำทีค่ ้ำยนัระเบยีงวดัขนำดใหญ่ เสำดงักล่ำวประกอบไปดว้ยเสำไมข้นำดใหญ่จ ำนวนรอ้ยกว่ำตน้ 

สรำ้งขึน้ดว้ยไมข้นำดใหญ่สงูจำกพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดยีว 

เนื่องจำกช่ำงไมใ้ชว้ธิเีขำ้ลิม่ดว้ยภูมปัิญญำของชำวญี่ปุ่ นโบรำณ 

อำคำรไมห้ลงันี้ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมในปี 1994  

จำกบรเิวณระเบยีงวดั นักท่องเทีย่วสำมำรถชมควำมงำมของทวิทศัน์รอบเมอืงเกยีวโต 

มปีระโยควลยีอดฮติอยู่วลหีนึ่งเกีย่วกบั วดัคโิยมสิเึดระ ไดแ้กว่ลทีีว่่ำ “โดดระเบียงวดัคิโยมิสึเดระ” 

ทีม่ำของวลนีี้เกดิจำกควำมเชื่อทีว่่ำ กระโดดลงจำกระเบยีงทีว่ดัคโิยมสิเึดระแลว้ยงัรอดชวีติกลบัมำได้ 

ควำมปรำรถนำของคนๆนัน้จะเป็นจรงิ หลงัจำกทีว่ลนีี้แพรห่ลำย มชีำวญี่ปุ่นมำโดดระเบยีงนี้กนัจรงิๆ แต่ในปัจจุบนั 

ทำงวดัป้องกนัไม่ใหก้ระโดดแลว้ 

ชื่อวดัน ้ำใส มำจำกน ้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) 

เป็นน ้ำตกทีแ่บ่งย่อยออกเป็นสำมสำยไหลลงมำภำยในบรเิวณวดั เนื่องจำกน ้ำดงักล่ำวมคีวำมใส 

จงึตัง้ชื่อวดัตำมลกัษณะดงักล่ำว ชำวญี่ปุ่ นเชื่อว่ำ หำกผูใ้ดไดด้ื่มน ้ำใสทีว่ดัคโิยมสิเึดระ จะสมปรำรถนำในสิง่ทีห่วงัไว ้

น ้ำบรสิุทธิ ์อนัมทีีม่ำจำกเทอืกเขำ เกดิขึน้เองตำมธรรมชำตโิดยมคีวำมเชื่อว่ำ หำกดื่มน ้ำจำกแม่น ้ำสำยที ่ 

1. จะประสบควำมส ำเรจ็ดำ้นกำรเรยีน กำรศกึษำ  

2. จะสมหวงัเรื่องควำมรกั  



 
 

3. จะมสีุขภำพแขง็แรงท ำใหม้อีำยุยนืยำว  

ทำงเดนิขึน้สู่วดัชำวไทยเรยีกตดิปำกกนัว่ำ “ถนนสายกาน ้าชา”ภำษำญี่ปุ่ นเรยีกว่ำ Go-Jo zaka 

สำเหตุทีไ่ดช้ื่อนี้เนื่องจำกเป็นแหล่งจ ำหน่ำยเครื่องปัน้ดนิเผำเรยีงรำยตลอดสองขำ้งทำง มกีำน ้ำชำวำงขำยเป็นจ ำนวนมำก 

บรเิวณนี้มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึมำกมำยใหเ้ลอืกชม รำ้นขำยของฝำกของทีร่ะลกึสไตลญ์ี่ปุ่ น อำท ิพดัสำรพดัแบบ ร่ม เขม็กลดั 

ชุดกโิมโน ตุ๊กตำในชุดกโิมโน เป็นตน้ อกีทัง้ยงัมขีนมขึน้ชือ่ของเมอืงเกยีวโต พรอ้มมใีหช้มิฟรอีกีดว้ย 

 

 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ สรำ้งขึน้เพื่ออุทศิแก่ อนิำร ิ

เทพเจำ้แห่งกำรเพำะปลูกและกำรคำ้ทีรุ่่งเรอืง ทีน่ี่เป็นศำลเจำ้ทีส่ ำคญัทีสุ่ดในบรรดำศำลเจ้ำอนิำรทิัง้หมดในญี่ปุ่ น 

แนวเสำประตูโทรอิสิสีม้สดใสทอดยำวอย่ำงสุดตำ ขึน้ไปจนถงึยอดเขำอนิำร ิ

ท ำใหเ้กดิเป็นภำพอนัน่ำประทบัใจและเป็นหนึ่งในภำพทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของญีปุ่่ น 

เทพเจำ้ทีเ่ป็นจุดก ำเนิดในกำรสรำ้งฟุชมิอินิะรไิทฉะนัน้เป็นหนึ่งในเทพหลำยองค์ หรอืทีเ่รยีกว่ำคำมใินภำษำญี่ปุ่ น 

อนัเป็นทีเ่คำรพบูชำกนัในนิกำยชนิโต ศำลเจำ้ทีส่รำ้งขึน้เพื่ออุทศิแด่เทพอนิำรมิมีำกกว่ำ 35,000 แห่งทัว่ประเทศญี่ปุ่ น 

ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นศำลเลก็ ๆ รมิถนน แตฟู่ชมิอินิำรเิป็นศำลระดบัไทชะ หรอื    “ศำลเจำ้ใหญ่” 

และดว้ยต ำแหน่งทีต่ ัง้ของศำล จงึท ำใหไ้ดร้บักำรอุปถมัภ์จำกรำชส ำนัก 

และเป็นศำลทีพ่ระจกัรพรรดหิลำยพระองคม์กัแวะเวยีนมำทสกักำระตัง้แต่ในอดตีแลว้ ว่ำกนัว่ำศำลเจำ้แห่งนี้ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 

711 ก่อนทีเ่มอืเกยีวโตจะกลำยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ น ตลอดทำงขึน้สูภู่เขำอนิำรทิีม่คีวำมสงู 233 เมตรจะมศีำลเจำ้เลก็ 

ๆ มำกมำยตัง้อยู่รำยทำง และรวมตลอดเสน้ทำงนี้มเีสำประตูโทรอิปิระมำณ 10,000 ตน้  

 



 
 

อุโมงคเ์สำประตูโทรอิสิสีม้ทีท่อดยำวถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงเกยีวโตศำลเจำ้แห่งนี้มคีวำมเชื่อเกีย่วกบัควำมส ำเรจ็

ทำงธุรกจิ ผูป้ระกอบกจิกำรต่ำงๆ จงึมกับรจิำคเสำประตูโทรอิใิหแ้ก่ศำล เสน้ทำงขึน้สู่ยอดเขำจงึไดช้ื่อว่ำเซน็บงโทรอิ ิ

แปลว่ำเสำโทรอิหินึ่งพนัตน้แมว้่ำปัจจุบนันี้จะมเีสำเพิม่ขึน้มำกกว่ำ10เท่ำแลว้กต็ำมเสำโทรอิบิำงตน้สำมำรถสบืยอ้นไปไดถ้งึยุค

เอโดะ  (ค.ศ. 1603 - ค.ศ.1867) เลยทเีดยีว  บนถนนทีข่ึน้ศำลเจำ้มรีำ้นอำหำรและรำ้นคำ้สไตลญ์ี่ปุ่ นอยู่มำกมำย 

ซึง่คุณจะไดพ้บกบัรำ้นขนมทีข่ำยสจึอิรูะเซมเบ้ ซึง่เป็นคุกกี้เสีย่งทำยชนิดหนึ่งทีม่ตี ัง้แต่ศตวรรษที่ 19 

ซึง่ขนมเหล่ำนี้เป็นตน้ก ำเนิดคุกกี้เสีย่งทำยของรำ้นอำหำรจนีในอเมรกิำ 

 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อาราชิยาม่า เดนิชมเสน้ทำงสำยป่ำไผ่ในเขตอำรำชยิำม่ำแห่งเมอืงเกยีวโต 

ตัง้อยู่ดำ้นหลงัของวดัเทนรวิจ ิทำงทศิตะวนัตกห่ำงจำกตวัเมอืงเกยีวโตออกไปประมำณ 15 กโิลเมตร ป่ำไผ ่เกยีวโต 

แห่งนี้เป็นป่ำไผ่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ทัง้สวยและโด่งดงัทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นอกีดว้ย 

โดยตลอดสองขำ้งทำงนัน้จะมตีน้ไผ่สเีขยีวขจสีงูเสยีดฟ้ำ ยำวกว่ำ 10 เมตร เรยีงรำยอยู่เป็นระยะทำงประมำณ 500 เมตร 

ทีจ่ะท ำใหเ้รำไดด้ื่มด ่ำไปกบัเสยีงตน้ไผ่ทีก่ระทบกนั ใหค้วำมร่มรืน่ สงบ เยน็สบำย 

และแสงทีล่อดผ่ำนตน้ไมไ้ผ่ใหค้วำมรูส้กึอบอุ่น เป็นเสน่หอ์กีอย่ำงหนึ่ง ส ำหรบัผูท้ีม่ำเยีย่มชมไม่ควรพลำด 

หำกเรำเดนิชมธรรมชำตขิองป่ำไผ่เกยีวโตแห่งนี้ไปเรื่อยๆ จนถงึตรงกึง่กลำงของเสน้ทำงกจ็ะไดพ้บกบัศำลเจำ้โนโนะมยิะ 

(Nonomiya Jinja) 

ซึง่เป็นศำลเจำ้ที่มคีวำมโด่งดงัในเรื่องของกำรขอคู่ครองโดยผูท้ีม่ำเยีย่มชมสถำนทีแ่ห่งนี้นิยมมำไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสริมิงค

ลกนัมำกมำย      

จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปูคู่กบัสะพานโทเกตสึเคียว 

เป็นสะพำนขำ้มแม่น ้ำคตัสรึะ (Katsura River) 

ซึง่อยู่ถดัจำกแม่น ้ำโฮซูกำวะ (Hozugawa River) 

ทำงดำ้นตน้น ้ำ 

ตวัสะพำนโทเกต็สเึคยีวดัง้เดมินัน้เป็นสะพำนไมท้ัง้หมด สรำ้งในปี 

ค.ศ. 836 สว่นรปูแบบสะพำนทีเ่หน็ในปัจจุบนันัน้สรำ้งขึน้เมื่อปี 

ค.ศ. 1934 มคีวำมยำว 155 เมตร และควำมกวำ้ง 12.2 

เมตร มชี่วงฐำนเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

แต่ยงัใชร้ำวสะพำนเป็นไมเ้พือ่คงเอกลกัษณ์ไวด้งัเดมิ 

เดนิทำงกลบัเมืองโอซาก้า 

 อิสระรบัประทานอาหารเยน็  



 
 

ท่ีพกั Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรือเทียบเท่า 

DAY4  โกเบ - โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์- โกเบ พอรท์ ทาวเวอร(์ถ่ายรปู)  - อาริมะออนเซน็ - โอซาก้า 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ อาริมะออนเซน็ (Arima Onsen) 

เป็นเมอืงออนเซน็ทีว่่ำกนัว่ำเก่ำแก่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น มคีวำมเป็นมำยำวนำนตัง้แต่รำว 1,000 กว่ำปีก่อน 

ตัง้อยู่ในจงัหวดัเฮยีวโกะ (Hyogo) แมพ้ืน้ทีข่องอำรมิะออนเซน็จะมขีนำดกะทะรดั มรีะยะทำงรำว 1 กโิลเมตรทัง้สีท่ศิ 

แต่ดำ้นในมทีีพ่กัออนเซน็และรำ้นคำ้ต่ำงๆ กระจุกอยูอ่ย่ำงหนำแน่น 

มถีนนเสน้หลกัชือ่ว่ำยุโมโตะซำกะทีเ่รยีงรำยไปดว้ยรำ้นขำยของฝำกและรำ้นขำยของจปิำถะทัง้สองฝัง่ของถนน 

ถำ้เลีย้วจำกถนนหลกัเขำ้ซอยเลก็ๆ ไปกย็งัมรีำ้นคำ้อกีมำกมำยซ่อนตวัอยู่ 

 

รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 

จำกนัน้อสิระเดนิเล่น ชอ้ปป้ิงและะถ่ำยรปู บรเิวณ Kobe 

Habour land เป็นหนึ่งในย่ำนทีร่วมแหล่งควำมบนัเทงิต่ำงๆ 

เอำไวม้ำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นหำ้งสรรพสนิคำ้, รำ้นอำหำร, 

แหล่งชอ็ปป้ิงขนำดใหญ่, พพิธิภณัฑ ์มแีมก้ระทัง่สวนสนุกเลก็ๆ 

แถมบรเิวณรอบๆ ยงัมแีลนดม์ำรค์ส ำคญัต่ำงๆ มำกมำย 

ท ำใหเ้ป็นแหล่งทีม่คีวำมคกึคกัตลอดเวลำ สำมำรถอยู่เทีย่วไดท้ัง้วนั เช่น 

หำ้งอย่ำง Kobe Harborland Umie 

สวรรคใ์นกำรชอ็ปป้ิงของสำวๆ หรอืใครชอบเดนิกส็ำมำรถไปเดนิเล่นไดท้ี ่

Gaslight Street ถนนคนเดนิทีป่ระดบัไปดว้ยตะเกยีงแกส็แบบโบรำณ และโคมไฟดูสวยงำม รำวกบัเดนิอยู่ในยคุสมยัเก่ำ 

หรอืจะไปชมววิสวยๆ ทีช่งิชำ้สวรรค ์Mosaic Ferris Wheel ทีส่งูกว่ำ 50 เมตร แสนสขุดว้ยกำรลอ่งเรอื Kobe 

Concerto พรอ้มทำนอำหำรชัน้ด ีจำกวตัถุดบิสดๆ ทีไ่ดม้ำกจำกเมอืงโกเบเองอย่ำงอำหำรทะเล เนื้อววัชัน้ด ีฯลฯ 

หรอืใครเป็นแฟนกำรต์นูญี่ปุ่ น สำมำรถไปชม Anpanman Mseum พพิธิภณัฑข์องตวักำรต์ูนยอดฮติอย่ำงอนัปังแมน 

หรอืจะไปนัง่พกัชมทะเลสบำยๆ ตำมรำ้นอำหำรกม็ใีหเ้ลอืกมำกมำย  



 
 

ถ่ำยรปูคู่กบั Kobe Port Tower หอคอยสแีดงสงู 108 เมตร ซึง่ถูกสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1963 ตัง้อยู่ใน 

สวนสำธำรณะเมรเิกน (Meriken Park, Kobe) 

หอคอยซึง่เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเมอืงโกเบ 

อำคำรเหลก็แห่งแรกของโลก  และถกูขนำนนำมว่ำ 

ควำมงำมของหอคอยเหลก็ (Steel Tower Beauty) 

ดว้ยโครงสรำ้งและรปูร่ำงทีโ่ดดเด่น ท ำใหร้ะลกึถงึกลองยำวของญี่ปุ่ น 

และอำคำรแห่งนี้ยงัไดร้บัรำงวลัจำก 

สถำบนัทำงสถำปัตยกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่ น ในปี ค.ศ. 1963 

(ไม่รวมค่ำขึน้หอคอย 700 เยน) 

 

 อิสระรบัประทานอาหารเยน็ 

ท่ีพกั Sarasa Hotel Namba, Shinsaibashi หรือเทียบเท่า 

 

DAY5    โรงแรม - สนามบินคนัไซ - กรงุเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิคนัไซ เพื่อเดนิทำงกลบัประเทศไทย 

 09.15 น.   ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิคนัไซ โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ613 

>>มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง<< 

 14.00 น.   เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ 

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

 

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

ภูมิอากาศและเวลาณ 

วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

หมายเหตุ 

1. ทวัรน์ี้ส ำหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร ์

ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นีักท่องเที่ยวรว่มเดนิทำงน้อยกว่ำ 30 ท่ำน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำงส ำหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่ำ  และอย่ำงน้อย 



 
 

15 วนักอ่นกำรเดนิทำงส ำหรบัประเทศทีม่วีซี่ำ  

แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่เตมิจำกกำรทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงน้อยกว่ำทีท่ำงบรษิทัก ำหนดเพื่อ

ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรต่อไป 

4. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง 

และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตัว๋เครื่องบนิ 

ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้ำหนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำงบรษิทัพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ 

5. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ภูมอิำกำศและเวลำ 

ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษิทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ 

ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษิทั เช่น ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิอุบตัเิหต ุ

ควำมเจบ็ป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ เปลีย่นแปลงตำรำงบนิ กำรบรกิำรของสำยกำรบนิ 

และเหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัทีท่ำงบรษิทัเสนอรำคำ ดงันัน้ 

ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ค่ำภำษเีชือ้เพลงิ ค่ำประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 

เอกสารส าหรบัยื่นวีซ่าญ่ีปุ่น 

1. หนังสอืเดนิทำง(ในวนัยื่นขอวซี่ำมหีน้ำว่ำงทีไ่ม่มตีรำประทบัมำกกว่ำ 2 หน้ำขึน้ไป หำกมหีนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ 

กรุณำน ำมำแสดงดว้ย) 

2. ใบค ำรอ้งขอวซี่ำ (ท่ำนสำมำรถพมิพจ์ำกโฮมเพจสถำนทูตญี่ปุ่ นประจ ำประเทศไทย หรอืรบัไดท้ีศ่นูย ์JVAC)  1 ชุด 

3. รปูถ่ำย (ขนำด 2 x 1.4 นิ้ว สหีรอืขำวด ำ ทีม่พีืน้หลงัเป็นสอี่อน ไม่มลีวดลำย ไม่มกีำรแต่งภำพถ่ำย 

จะตอ้งเป็นรปูถ่ำยทีช่ดัเจน และถ่ำยมำไม่เกนิ 6 เดอืน พรอ้มตดิรปูถ่ำยลงในใบค ำรอ้ง) 1ใบ 

4. แบบสอบถำมเพื่อกำรยื่นขอวซี่ำ (กรณุำกรอกโดยเลอืกตำมวตัถุประสงต์ในกำรเดนิทำง 

และลงลำยเซน็ตำมหนังสอืเดนิทำง)  1 ชุด 

5. ทะเบยีนบำ้น ฉบบัจรงิและส ำเนำ 1 ชุด 

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


 
 

a. ในกรณีทีผู่ย้ ื่นเป็นพนักงำน หรอืขำ้รำชกำร ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนทีส่งักดั 

(ใหร้ะบตุ ำแหน่ง วนัเริม่ท ำงำน อตัรำเงนิเดอืน และระยะเวลำวนัลำพกัรอ้น) 

b. ในกรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั 

หรอืทะเบยีนกำรคำ้จำกกระทรวงพำณิชย ์

c. ในกรณีนักเรยีนนักศกึษำทีม่อีำยุตัง้แต่ 16 ปีขึน้ไป 

ใหแ้สดงหนังสอืรบัรองสถำนภำพกำรเป็นนักเรยีนนักศกึษำ และหนังสอืรบัรองกำรท ำงำน 

หรอืหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั หรอืทะเบยีนกำรคำ้ของผูอุ้ปกำระ 

d. ในกรณีผูอ้ยู่ภำยใตอุ้ปกำระเลีย้งดู เชน่ แม่บำ้นทีไ่ม่ไดท้ ำงำน ใหแ้สดงหนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน 

หรอืหนังสอืรบัรองจดทะเบยีนบรษิทั หรอืทะเบยีนกำรคำ้ของผูอุ้ปกำระ 

6. (เอกสำรทุกอย่ำงจะตอ้งออกไม่เกนิ 3 เดอืน ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ไม่มอีำชพี 

หรอืประกอบอำชพีทีไ่ม่สำมำรถแสดงหนังสอืรบัรองกำรท ำงำน หรอืหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทั 

หรอืทะเบยีนกำรคำ้ได้ กรุณำท ำหนังสอือธบิำยอำชพีและรำยได้ โดยละเอยีด) ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

7. ผูท้ีเ่ดนิทำงเป็นครัง้แรก หำกเคยเปลี่ยนชือ่ตวั-สกุล หรอืผูท้ีไ่ดเ้ปลีย่นชื่อตวั-

สกุลหลงัจำกเดนิทำงไปประเทศญี่ปุ่ นครัง้ทีแ่ลว้ ใหเ้ตรยีมเอกสำรแสดงกำรเปลีย่นชื่อตวั-สกุล เชน่ ใบเปลีย่นชือ่ตวั-

สกุล ใบส ำคญักำรสมรส ใบส ำคญักำรหย่ำ ฉบบัจรงิและส ำเนำ 1 ชุด 

8. สมุดบญัชเีงนิฝำกธนำคำร(ของผูย้ ื่นค ำรอ้ง หรอืผูอุ้ปกำระ) ฉบบัจรงิและส ำเนำ (ทุกหน้ำ) 1 ชุด  

(ใชส้ ำหรบัยืน่ในกรณีทีผู่ย้ ืน่เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัเอง ยกเวน้ผูย้ ืน่ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร 

หรอืพนักงำนบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์หรอืพนักงำนรฐัวสิำหกจิ หรอืมหำวทิยำลยั เป็นตน้ 

ซึง่มอีตัรำเงนิเดอืนตัง้แต่ 2 หมื่นบำทขึน้ไป และสำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกหนังสอืรบัรองกำรท ำงำน 

ไม่ตอ้งยื่นสมุดบญัชธีนำคำร ทัง้นี้รวมถงึกำรยื่นส ำหรบัครอบครวัในควำมอุปกำระของบุคคลดงักล่ำวดว้ย) 

9. ก ำหนดกำรเดนิทำง  

10. บุคคลทีส่ำมำรถใหม้ตีวัแทนมำด ำเนินกำรยื่นวซี่ำไดน้ัน้กรุณำตรวจสอบขอ้มลูรำยละเอยีดคุณสมบตัทิีน่ี่ 

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

กรณีทีใ่หต้วัแทนมำด ำเนินกำรยื่นวซีำ่แทนนัน้ ผูย้ื่นจะตอ้งเขยีน หนังสอืมอบอ ำนำจดว้ยตนเอง  

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


 
 

 



 
 

 


