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KYOTO KOBE OSAKA 
จุดเด่น 

 
 ชมวดัคโิยมสิหึนงึในวดัทเีกา่แกแ่ละดงัทสีดุในเกยีวโต 
 เทยีวชมศาลเจา้ฟชูมิอินิารวิัดทมีเีสาโทรอิกิวา่หมนืตน้ 
 ถา่ยรูปสวยๆณสวนป่าไผอ่าราชยิามะ 
 เดนิเลน่ยา่นเกอชิากอิอน 
 ชมววิพาโนรามา่ของเมอืงโกเบทร็ีอกโกะการเ์ดน้เทอรเ์รซ 
 ชมบรรยากาศแสนโรแมนตคิทโีกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์
 ชมป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกนุทปีราสาทโอซากา้ 
 ชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช,ิ ออิอนมอลลร์นิค ุ
 ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปปิงตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิUniversal Studio 

 



 

 

ชอืโปรแกรมKYOTO KOBE OSAKA
จํานวน5วนั3คนื  
 
วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว
D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

TG622 BKK-KIX23:30-07:00
D2 เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาริ

ออน 
D3 โกเบ - ร็อกโกะการเ์ดน้เทอรเ์รซ 

ไซบาช ิ
D4 ***อิสระเต็มวัน*** ชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

Universal Studio 
D5 ปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอก) 

(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ 
TG673KIX-BKK 17:35-21:25

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท1ี สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

 
20:00น. คณะพรอ้มกันณทา่อากาศยาน

ออกชัน4ประตูทางเขา้2-
AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ

 
23:30น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน

เทยีวบนิทTีG622 

วนัท2ี เกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
มะ-กอิอน 

 
07:00น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานคนัไซ

เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 
ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า
และปรบัเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต

โบสถ์สรา้งบริเวณตีนเขาอนิาริยามะแต่อาณาเขตศาลเจา้ใหญ่
ครอบคลุมภูเขาทังลูกศาลเจา้อนิาริมีมากกว่า
ประ เทศโดยฟุช ิมิอินา ริถือ เ ป็นศาลเจ า้ทีใหญ่ทีสุดและมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 
ปรมิาณเสาโทรอิทิขีนึชอืว่าเซมบง้โทรอิแิมจ้ะชอืเซมบง้
แต่ความจริงทนีีมเีสาโทรอิมิากถงึกว่า
โทรอิทิตีงัเรยีงยาวสดุลกูหลูกูตาพาใหผู้ม้าเยอืนรูส้กึราวถูกดดูไปสู่
อกีโลกหนงึ 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร

 
KYOTO KOBE OSAKA 

รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร 
สวุรรณภมู)ิ(วนัเช็คอนิ) 

00 
- / - / -  

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- สวนป่าไผ่อาราชยิามะ - กิ - /L / D Plaza Osaka or SML

 - โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์- ชอ้ปปิง ชนิ B / L / - Plaza Osaka or SML

ชอ้ปปิงตามอัธยาศัยหรือเลือกซือทัวร์เสริม B / - / - Plaza Osaka or SML

) - ออิอนมอลลร์ินค ุ- สมุทรปราการ 

25 

B / - / -  

ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

คณะพรอ้มกันณทา่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขา
-3เคาน์เตอร์CสายการบินTHAI 

โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคนัไซประเทศญีปุ่ นโดย

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- สวนป่าไผอ่าราชยิา

คนัไซประเทศญปีุ่ น(เวลาทอ้งถนิ
.) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย

ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 
เมอืงเกยีวโตเป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญปีุ่ นกอ่นทจีะเปลยีนเป็นเมอืงโตเกยีววา่กันว่า

ผูใ้ดทมีาเยือนแดนอาทติยอ์ุทัยแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมอืงเก่า
ของญปีุ่ นถอืว่ามาไม่ถงึญปีุ่ นจากนันนําท่านชม
Kiyomizu-deraหรอื วดันําใส
เก่าแก่ทีสุดในเมืองเกียวโต ซึงมีความเชือว่ามีคนเคย
กระโดดลงจากวัดนีแลว้ไม่ตาย
เชอืเท่านัน) ไดเ้วลาเดนิทางต่อไปยัง
ไทฉะFushimi Inari Shrine
โ ต ช า ว บ ้า น
เ รี ย ก กั น
โดยทัวไปว่า
โออนิาริซังตัว

โบสถ์สรา้งบริเวณตีนเขาอนิาริยามะแต่อาณาเขตศาลเจา้ใหญ่
ครอบคลุมภูเขาทังลูกศาลเจา้อนิาริมีมากกว่า 30,000 แห่งทัว
ประ เทศโดยฟุช ิมิอินา ริถือ เ ป็นศาลเจ า้ทีใหญ่ทีสุดและมี

 1,300 ปีลักษณะพิเศษของทีนีคือ
ปรมิาณเสาโทรอิทิขีนึชอืว่าเซมบง้โทรอิแิมจ้ะชอืเซมบง้ (พันตน้)

เสาโทรอิมิากถงึกว่า 10,000 ตน้ทเีดยีวเสา
โทรอิทิตีงัเรยีงยาวสดุลกูหลูกูตาพาใหผู้ม้าเยอืนรูส้กึราวถูกดดูไปสู่

บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 
ไ ด ้ เ ว ล า
เ ดิ น ท า ง
ต่ อ ไ ป ยั ง 
สว นป่ า ไ ผ่
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โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
 

Plaza Osaka or SML 

Plaza Osaka or SML 

Plaza Osaka or SML 

 

หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยสําคญั!! 
อาหารสดจําพวกเนอืสตัวพ์ชืผกัผลไมเ้ขา้ประเทศหากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั 
เป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญปีุ่ นกอ่นทจีะเปลยีนเป็นเมอืงโตเกยีววา่กันว่า

ผูใ้ดทมีาเยือนแดนอาทติยอ์ุทัยแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมอืงเก่า
จากนันนําท่านชมวดัคโิยมสิุ

วดันําใส หนงึในมรดกโลกและวัดที
เก่าแก่ทีสุดในเมืองเกียวโต ซึงมีความเชือว่ามีคนเคย
กระโดดลงจากวัดนีแลว้ไม่ตาย(หา้มลองนะครับมันแคค่วาม

ไดเ้วลาเดนิทางต่อไปยังศาลเจา้ฟุชมิอินิาร ิ
ineตงัอยู่ในเขตฟชุมิเิมอืงเกยีว



 

 

อาราชยิามะArashiyama
โรแมนตกิในแตล่ะฤดูกาลซงึหาไดย้ากจากนันนําท่านเดนิเล่นย่าน
เป็นตัวแทนของเมอืงเกยีวโตรา้นเหลา้ไมร้า้นอาหารญปีุ่ นและบา้นในเมอืงแบบดังเดมิทเีรยีกว่า
ทางดา้นทศิใตข้องGionซงึสรา้งบรรยากาศทสีวยงามพนืทคีรอบคลมุจากถนน
Kenninjiทางตอนใตข้องถนน
Gion-choมชีอืเสยีงในการเผชญิหนา้เป็นประจํากับ
รองเทา้แตะไมป้ารเ์กM้aiko 
เขม้งวดบังเอญิสว่นใหญ่ของ
สนุกสนานมันเป็นเรอืงยากทจีะเห็น
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร
 
ทพีกั Plaza Osakaหรอืเทยีบเทา่
 
วนัท3ี โกเบ - ร็อกโกะการเ์ดน้เทอรเ์รซ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 นําท่านเดนิทางสูโ่กเบเมืองท่าทมีีชอืเสยีงในเรืองอาหารทีมี

คุณภาพเราจะพาท่านไปทํากจิกรรมยอดฮิทนันก็คือการเก็บ
ผลไมใ้หเ้ราไดก้ินสดๆจากตน้ทีสวนผลไมต้ามฤดูกาลกัน
(ผลไมท้เีก็บและสวนเปลยีนไปตามฤดูทที่านไป
ผลไมก้ันเสร็จแลว้เราจะพาท่านไปถ่ายรูปชมววิพาโนราม่าสุด
สวยของเมืองโกเบกันทร็ีอก
Garden Terrace 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร

จนกระทังไดเ้วลาอันสมควรจากนันนําท่านสูย่่านชอ้ปปิงชอืดัง
ชินไซบาชิShinsaibashi
จํากัดบนถนนความยาวกว่า
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันตลอดสองขา้งทางกับสนิคา้มากมาย
ทังเสอืผา้เก๋ๆกระเป๋าน่ารักๆรองเทา้แฟชันสวยๆเครืองสําอาง
รา้นอาหารรา้นขนมและสนิคา้
Mp3 มใีหเ้ลอืกและชมกนัมากมาย
 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
 
ทพีกั Plaza Osakaหรอืเทยีบเทา่
 

วนัท4ี ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปปิงตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ
(ไมม่รีถบรกิาร) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระเต็มวนัใหท้า่นพักผ่อนหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัยในย่านตา่งๆในเมอืงโอซากา้เชน่ป้ายกลุโิกะขนาดใหญ่ที
ย่านดงทงโบรซิงึเป็นหนงึในย่านช ้
Studioสวนสนุกทรีวบรวมหนังชอืดังของ
แพคเกจไมไ่ดร้วมคา่ตวัเขา้เอาไวโ้ปรดตดิตอ่เราลว่งหนา้หากตอ้งการซอืแพคเกจตวัเขา้ชม
ทา่นอยากจะเทยีวสถานทใีด
 
แนะนําสถานททีอ่งเทยีวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ

 
Arashiyamaอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวหามมุถา่ยรูปสวยๆกันใหจุ้ใจเป็นบรรยากาศทแีปลกตาแสน

โรแมนตกิในแตล่ะฤดูกาลซงึหาไดย้ากจากนันนําท่านเดนิเล่นย่านเกอชิากอิอนGion
เป็นตัวแทนของเมอืงเกยีวโตรา้นเหลา้ไมร้า้นอาหารญปีุ่ นและบา้นในเมอืงแบบดังเดมิทเีรยีกว่า

ซงึสรา้งบรรยากาศทสีวยงามพนืทคีรอบคลมุจากถนนShinbashi
ทางตอนใตข้องถนนShijoและจากถนนYamato-ojiทางตะวนัตกไปยังถนน
มชีอืเสยีงในการเผชญิหนา้เป็นประจํากับmaiko นักเตน้มอือาชพีชาวญปีุ่ นสวมชดุกโิมโนทสีดใสและ

Maiko หมายถงึเกอชิาภายใตก้ารฝึกอบรมและพวกเขามบีทบาทใน
เอญิสว่นใหญ่ของmaiko ทเีห็นนอกGionเป็นจริงนักท่องเทยีวสวมเป็น

สนุกสนานมันเป็นเรอืงยากทจีะเห็นmaiko จรงิในสถานการณ์อนืๆกวา่ในGionในตอนเย็น

บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

หรอืเทยีบเทา่ 

การเ์ดน้เทอรเ์รซ - โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์- ชอ้ปปิง ชนิไซบาช ิ

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
เมืองท่าทมีีชอืเสยีงในเรืองอาหารทีมี

คุณภาพเราจะพาท่านไปทํากจิกรรมยอดฮิทนันก็คือการเก็บ
จากตน้ทีสวนผลไมต้ามฤดูกาลกัน 

ผลไมท้เีก็บและสวนเปลยีนไปตามฤดูทที่านไป) หลังจากเก็บ
ผลไมก้ันเสร็จแลว้เราจะพาท่านไปถ่ายรูปชมววิพาโนราม่าสุด

ร็อกโกะการเ์ดน้เทอรเ์รซRokko 

ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสูย่่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด์
ย่านชอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิมากมายรวมทงับรรยากาศแสนโร
แมนตคิยามคําคนืของคู่รักและนักท่องเทยีวอกีทังยังมีทังรา้น
กาแฟรา้นอาหารรา้นคา้ชงิชา้สวรรคพ์พิธิภัณฑ์
เป็นจุดนัดพบทีนิยมของชาวเมือง
ทางเดนิริมนําหรือเดนิเทา้ใตด้นิและช ้
รา้นอาหารรา้นคา้และพนืทจัีดงานแสดงตา่งๆภายในคลังสนิคา้
อิฐขนาดย่อม
ในยุคศตวรรษ
ที 19ทีชือว่ า
RengaSoko

จนกระทังไดเ้วลาอันสมควรจากนันนําท่านสูย่่านชอ้ปปิงชอืดัง
bashiเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิงไรช้ ีด

จํากัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตรซึงมีร า้นคา้และ
หา้งสรรพสนิคา้เรยีงรายกันตลอดสองขา้งทางกับสนิคา้มากมาย
ทังเสอืผา้เก๋ๆกระเป๋าน่ารักๆรองเทา้แฟชันสวยๆเครืองสําอาง
รา้นอาหารรา้นขนมและสนิคา้IT ทังหลายIpodกลอ้งนาฬกิา

มใีหเ้ลอืกและชมกนัมากมาย 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

หรอืเทยีบเทา่ 

ชอ้ปปิงตามอธัยาศยัหรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิUniversal Studio

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ใหท้า่นพักผ่อนหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัยในย่านตา่งๆในเมอืงโอซากา้เชน่ป้ายกลุโิกะขนาดใหญ่ที

ซงึเป็นหนงึในย่านชอ้ปปิงทเีก่าแก่และฮทิทสีดุของโอซากา้หรือเลอืกซอืทัวร์เทยีว
สวนสนุกทรีวบรวมหนังชอืดังของUniversal เอาไวใ้นเครืองเล่นพรอ้มจุดถ่ายรูปสวยๆมากมาย

แพคเกจไมไ่ดร้วมคา่ตวัเขา้เอาไวโ้ปรดตดิตอ่เราลว่งหนา้หากตอ้งการซอืแพคเกจตวัเขา้ชม
ทา่นอยากจะเทยีวสถานทใีดทา่นสามารถสอบถามไกดป์ระจํากรุ๊ปของทา่นใหพ้าเทยีวสถาณทตีา่งๆไดอ้กีดว้ย

แนะนําสถานททีอ่งเทยีวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 
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อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวหามมุถา่ยรูปสวยๆกันใหจุ้ใจเป็นบรรยากาศทแีปลกตาแสน
Gionเป็นย่านใจกลางเมอืงที

เป็นตัวแทนของเมอืงเกยีวโตรา้นเหลา้ไมร้า้นอาหารญปีุ่ นและบา้นในเมอืงแบบดังเดมิทเีรยีกว่าmachiyaตังอยู่
Shinbashiทางตอนเหนือไปยังวัด

ทางตะวนัตกไปยังถนนHigashi-ojiทางตะวันออกคอื
นักเตน้มอือาชพีชาวญปีุ่ นสวมชดุกโิมโนทสีดใสและ

หมายถงึเกอชิาภายใตก้ารฝึกอบรมและพวกเขามบีทบาทในGionภายใตป้ระเพณีที
เป็นจริงนักท่องเทยีวสวมเป็นmaiko เพียงเพือความ

ในตอนเย็น 

 

โกเบฮารเ์บอรแ์ลนดK์obe Harborlandเป็น
ย่านชอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิมากมายรวมทงับรรยากาศแสนโร
แมนตคิยามคําคนืของคู่รักและนักท่องเทยีวอกีทังยังมีทังรา้น
กาแฟรา้นอาหารรา้นคา้ชงิชา้สวรรคพ์พิธิภัณฑA์npanman ซงึ
เป็นจุดนัดพบทีนิยมของชาวเมืองอิสระท่านเดินเล่นตาม

และชอ้ปปิงอย่างจุใจรวมทัง
รา้นอาหารรา้นคา้และพนืทจัีดงานแสดงตา่งๆภายในคลังสนิคา้

Universal Studio 

ใหท้า่นพักผ่อนหรือชอ้ปปิงตามอัธยาศัยในย่านตา่งๆในเมอืงโอซากา้เชน่ป้ายกลุโิกะขนาดใหญ่ที
อปปิงทเีก่าแก่และฮทิทสีดุของโอซากา้หรือเลอืกซอืทัวร์เทยีวUniversal 

ในเครืองเล่นพรอ้มจุดถ่ายรูปสวยๆมากมาย(ค่า
แพคเกจไมไ่ดร้วมคา่ตวัเขา้เอาไวโ้ปรดตดิตอ่เราลว่งหนา้หากตอ้งการซอืแพคเกจตวัเขา้ชม)และหาก

ทา่นสามารถสอบถามไกดป์ระจํากรุ๊ปของทา่นใหพ้าเทยีวสถาณทตีา่งๆไดอ้กีดว้ย 



 

 

• วดัชเิทนโนจSิhitennoji
ญปีุ่ นเชอืกันวา่เป็นวดัพุทธแหง่แรกขอประเทศญปีุ่ น

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้
ทเีรียกว่าKaiyukanตงัอยู่ที
บรเิวณอ่าวโอซากา้พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์าทดีทีสีดุของญปีุ่ นมี
สตัวนํ์าหลากหลายชนดิทอีาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิง 
• โดทงโบรหิรอืดงโทโบริ

ยามคําคนืทโีด่งดังของโอซากา้เป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร
มากมายทเีปิดใหบ้รกิาร

• อะเมะรคิามูระAmerikamura
วัยรุ่นโอซากา้คลา้ยกับย่านฮาราจูกขุองโตเกยีวย่านนีก็จะ
ไดพ้บกับแฟชนัการแต่งตัวของวัยรุ่นและวัฒนธรรมของ
ชาวญปีุ่ นมีบรรยากาศครึกครืนระหว่างทางมีรา้นกาแฟ
เสอืผา้และรา้นขายของต่างๆมากมายเป็นอกีย่านหนึงที
น่ามาเดนิเลน่ 

หรอืเลอืกซอืทวัรเ์สรมิ (ไมร่วมในคา่ทวัร ์
• ยูนเิวอรซ์ลัสตูดโิอสเ์จแปน

Japan, USJ)เปิดเมอืเดอืนมีนาคมปี
สนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซลสตูดโิอทีเปิดในเอเชีย
ภายในมทีังหมด 8 โซน
San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 
Waterworld, Amity Village 

Wonderlandผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครอืง
เล่นต่างๆตังแต่เครืองเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟ
เหาะทีหวาดเสียวสุดๆนอกจากนียั งมีห นัง
อย่างเช่นSpiderma
Terminator 2, Jurassic Park 
Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนันจะมี
walk Osaka ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทมีี
โรงแรมรา้นคา้รา้นอาคารจํานวนมากรวมทังรา้นทขีาย
สนิคา้ของยูนเิวอร์แซลสตดูโิอและของทรีะ
โอซากา้และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยากมิรีา้น
ทาโกะยากิชือดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิมลอง
รสชาตดิังเดมิของกนิขนึชอืของโอซากา้ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอดรา้นทาโกะยากิ
รวมกนัมาเปิดอยูท่แีลว้พพิธิภัณฑน์ตีงัอยูท่ชีนั
 

เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 
คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั
 
ทพีกั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่

 

วนัท5ี ปราสาทโอซากา้ (ชมรอบนอก

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเทยีวชมรอบนอกปราสาทโอซากา้
เกรงขามของโชกุนโตโยโตมฮิเิดโยชกํิาแพงหนิแกรนิตสูงชัน
แสดงใหเ้ห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีตองค์
ปราสาททีสูงเด่นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ใหท้่านไดศ้ึกษาจาก
แบบจําลองในโบราณวัตถุตา่งๆและยังเป็นจุดชมววิของเมอืงโอ
ซากา้ทีงดงามอีกดว้ยอิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชืนชม
ธรรมชาติและประติมากรรมบริเวณรอบปราสาทโอซากา้
จากนันชอ้ปปิงกันตอ่ทAีEON MALL RINKUSEN 
แหง่สนิคา้ชนันํานานาชนดิอาทนิาฬกิา
เสอืผา้ยหีอ้ต่างๆ “รา้น 100 
แสนถกู 
 

เทยีง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหาร
 

 
Shitennojiหนึงในวัดทีเก่าแก่ทสีุดของ

ญปีุ่ นเชอืกันวา่เป็นวดัพุทธแหง่แรกขอประเทศญปีุ่ น 
พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้Osaka Aquariumหรือ

ตงัอยู่ทTีempozan Harbor Village 
บรเิวณอ่าวโอซากา้พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์าทดีทีสีดุของญปีุ่ นมี
สตัวนํ์าหลากหลายชนดิทอีาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

ดงโทโบรDิotonboriหนงึในสถานบันเทงิ
ยามคําคนืทโีด่งดังของโอซากา้เป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร
มากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชวัโมง 

Amerikamuraเป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของ
วัยรุ่นโอซากา้คลา้ยกับย่านฮาราจูกขุองโตเกยีวย่านนีก็จะ
ไดพ้บกับแฟชนัการแต่งตัวของวัยรุ่นและวัฒนธรรมของ
ชาวญปีุ่ นมีบรรยากาศครึกครืนระหว่างทางมีรา้นกาแฟ
เสอืผา้และรา้นขายของต่างๆมากมายเป็นอกีย่านหนึงที

ไมร่วมในคา่ทวัร)์  
ยูนเิวอรซ์ลัสตูดโิอสเ์จแปน (Universal Studios 

เปิดเมอืเดอืนมีนาคมปี 2001 เป็นสวน
สนุกแห่งแรกของยูนิเวอร์แซลสตูดโิอทีเปิดในเอเชีย

โซน: Hollywood, New York, 
San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, 
Waterworld, Amity Village และUniversal 

ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครอืง
เล่นต่างๆตังแต่เครืองเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟ
เหาะทีหวาดเสียวสุดๆนอกจากนียั งมีห นัง  3 มิติ

Spiderman, Back to the Future, 
, Jurassic Park และเรอืงใหม่ลา่สดุอย่าง
ภายนอกสวนสนุกนันจะมUีniversal City 

ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ทมีี
โรงแรมรา้นคา้รา้นอาคารจํานวนมากรวมทังรา้นทขีาย
สนิคา้ของยูนเิวอร์แซลสตดูโิอและของทรีะลกึของเมอืง
โอซากา้และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยากมิรีา้น
ทาโกะยากิชือดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิมลอง
รสชาตดิังเดมิของกนิขนึชอืของโอซากา้ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอดรา้นทาโกะยากิ
รวมกนัมาเปิดอยูท่แีลว้พพิธิภัณฑน์ตีงัอยูท่ชีนั 4 ของหา้งแหง่น ี

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 

หรอืเทยีบเทา่ 

ชมรอบนอก) - ออิอน มอลล ์รนิคุ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
ปราสาทโอซากา้ป้อมปราการอันน่า

เกรงขามของโชกุนโตโยโตมฮิเิดโยชกํิาแพงหนิแกรนิตสูงชัน
แสดงใหเ้ห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีตองค์
ปราสาททีสูงเด่นเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ใหท้่านไดศ้ึกษาจาก

วัตถุตา่งๆและยังเป็นจุดชมววิของเมอืงโอ
ซากา้ทีงดงามอีกดว้ยอิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชืนชม
ธรรมชาติและประติมากรรมบริเวณรอบปราสาทโอซากา้

AEON MALL RINKUSEN ศนูยร์วม
แหง่สนิคา้ชนันํานานาชนดิอาทนิาฬกิา, กลอ้ง,กระเป๋า,รองเทา้, 

100 เยน”สนิคา้ทมีีคุณภาพดแีต่ราคา

อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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รสชาตดิังเดมิของกนิขนึชอืของโอซากา้ทไีดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอดรา้นทาโกะยากิ

ทา่อากาศยานสวุรรณภูม)ิ 



  

 

5 

คาํ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั 
***พรอ้มกนัตามเวลานดัหมาย*** 
 

17:35น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทยโดยสายการบนิTHAI AIRWAYSเทยีวบนิทTีG673 
 
21:25น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน เมษายน 
13 เม.ย. 61-17 เม.ย. 61 * วนัสงกรานต ์ 57,900 57,900 55,900 7,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลาและวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร์หรือค่าทัวร์สว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 
 หลงัจากททีา่นไดช้ําระคา่มัดจําและคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมลห์รอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORTตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง3 ทา่นอาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรมสว่นหอ้งTRP จะไม่มใีนบาง

ประเทศ ยกเวน้เด็กInfant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศจะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับผู ้

ใหบ้รกิารในสว่นตา่งๆจงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัวและสง่ตัว

กลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 3-4 ดาวสําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น(ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทนอาจจะมกีารปรับเปลยีนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอืตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจซอืประกันการเดนิทางเพือใหค้รอบคลุมในเรืองสุขภาพท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบรษัิท**อัตราเบยีประกนัเรมิตน้390 บาทขนึอยูร่ะยะเวลาการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบพุรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคอื 1,000บาท/ทา่น ตลอดทริ

ปการเดนิทาง 
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 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนดฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า
โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ1 ใบ ใบละไมเ่กนิ30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสําหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ1ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5. สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการยนื
วซี่าใหท้่าน โดยชําระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่) 

 

เงอืนไขการเดนิทาง 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒พาสปอรต์  ☐วซีา่ 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 

3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก15,000 บาท 
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30วนัมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท 
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50%ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนักอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100%ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด 
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสดุวสิยัเชน่การยกเลกิหรือลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิท 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 
 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:  
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:   ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:เบอรโ์ทรศพัท:์   เบอรแ์ฟกซ:์  
เบอรม์อืถอื:  
E-mail *:  
จํานวนวนั *:  วนั  คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:   
วนัเดนิทาง *:   
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง): 

1. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

2. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

3. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

4. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

5. ชอื – นามสกลุ:   
เลขทพีาสปอรต์:  สะสมไมล ์(ถา้ม)ี  

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:   หอ้ง   หอ้งพกั 2ทา่น:  หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:      หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่    หอ้ง  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐ไมท่านเนอืหมู ☐ไมท่านสตัวปี์ก ☐ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
   
   


