
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรมระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 
สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – วดัคิโยมิสึ – 
ยา่นฮิกาชิยาม่า – โอซากา้   

   
HOTEL WBF NAMBA 

หรือเทียบเท่า 

2 
นารา – วดัโทไดจิ – สวนกวาง – ศาลเจา้คาสึกะไทฉะ – โอซากา้ –  
ยา่นชินเซไก – หอคอยสึเทนกากุ (ไม่รวมค่าบตัร)  

   
HOTEL WBF NAMBA 

หรือเทียบเท่า 

3 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – ตลาดปลาคุโรมง – ยา่นชินไซบาชิ      
HOTEL WBF NAMBA 

หรือเทียบเท่า 

4 สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – กรุงเทพฯ     - 

ก ำหนดการเดินทำง : ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 
ออกเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป   

 

GROUP&GO JAPAN 

OSAKA – KYOTO - NARA 

4 DAYS 3 NIGHTS 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
34,990.- 



 

 

วนัแรก  สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – เมืองเกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ –  วดัคิโยมสึิ – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า 

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.....   (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน)  
00.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ (โอซาก้า) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 (เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

เจา้หน้าท่ีชูป้ายตอ้นรับท่ีสนามบิน น าท่านเดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว สู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงของญ่ีปุ่นท่ีเคย
รุ่งเรืองมากวา่ 1000 ปี บรรยากาศตวัเมืองยงัอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์และประเพณีอนัดีงามไว ้ 
  
 
 
 
 
 
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกขาว เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตโดยสร้างข้ึนเพ่ือถวายแด่ “เทพอินาริ” 
เทพแห่งกสิกรรม เพ่ือใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ ไดผ้ลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจา้และต่ืนตาไปกบั เสาโทริอิสีแดง
ส้ม นบัพนัตน้ท่ีตั้งเรียงรายติดๆกนั จนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิท่ียาวถึง 4 กิโลเมตรมีความเช่ือตามศาสนาชินโต
วา่เสาโทริอิน้ี เป็นสญัลกัษณ์แทนประตูเขา้สู่ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้  

  
 
 
 
 

 
วัดคิโยมิสึ วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง พร้อมกราบขอพรพระเพ่ือความเป็น
สิริมงคล และเชิญท่านด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีน ้ า 3 สาย ท่ีเช่ือกนัว่า ถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็นสิริมงคลในดา้น ความ
ร ่ารวย,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี เชิญอิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของทิวทศัน ์  
 
 
 
 
 
 
ย่านฮิกาชิยาม่า เป็นย่านเดินเล่น สองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านคา้ ร้านขนมมากมาย เสน่ห์ของย่านน้ีก็คือรูปแบบ



 

 

อาคารบา้นเรือนร้านคา้ท่ียงัคงความเก่าแก่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณระหว่างวดัคิโยะมิสื ไปจนถึงศาลเจา้ยาซากะ 
เป็นถนนทางเดินเล็กๆ สองข้างทางมีอาคารไมท้รงโบราณแบบญ่ีปุ่นดั้ งเดิม ซ่ึงเป็นทั้ งร้านอาหาร ร้านขนม
พ้ืนเมือง ใหค้วามรู้สึกถึงเมืองเก่าท่ียงัคงมีความเป็นเอกลกัษข์องเกียวโต 
 
 
 
 

  
 
น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่น เป็นเมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นและมีช่ือเสียงระดบัโลก
ในเร่ืองวฒันธรรมท่ีประณีตงดงาม อาหารและมนตเ์สน่ห์แห่งชนบทญ่ีปุ่น 
รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั   HOTEL WBF NAMBA  หรือเทียบเท่าระดบั 3*  

วนัที่สอง             นารา – วดัโทไดจ ิ– สวนกวาง  – ศาลเจ้าคาสึกะไทฉะ –  โอซาก้า – ย่านชินเซไก – หอคอยสึเทนคาขุ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางโดยรถไฟ สู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญ่ีปุ่นในช่วงปี 710-794 ก่อนจะมีการยา้ยเมือง
หลวงไปยงัเกียวโต  ชม วัดโทไดจิ เป็นท่ีตั้งของวิหารไมข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกเรียกกนัว่าวิหารไดบุทสึเด็น 
(Daibutsuden Hall) เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุทสึส าริดท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงมีความสูงถึง 15 เมตรและ
มีประตูนนัไดมง (Nandaimon Gate) เป็นประตูวดัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น อีกทั้งยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกดา้นวฒันธรรมจากยูเนสโกดว้ย ดา้นในวิหารหลกัมีเสาไมต้น้หน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปถ่ายรูปกนัมาก 
เน่ืองจากความยาวรอบเสามีขนาดเท่ากบัรูจมูกของพระพุทธรูปไดบุทสึและฐานของเสาไมต้น้น้ีจะมีช่องเลก็ๆ อยู ่
มีหลายความเช่ือบอกวา่หากใครลอดผา่นช่องน้ีไดจ้ะมีสุขภาพแขง็แรง 
สวนกวางนารา สวนสาธารณะกวา้งขวางบรรยากาศร่มร่ืนงดงาม ท่ีมาพร้อมกบักวางป่าพนัธ์ุซีกา (Sika Deer) 
มากกว่า 1,200 ตวัท่ีว่ิงวนไป-มารอบ ๆ สวนอย่างอิสระ นกัท่องเท่ียวสามารถป้อนอาหารได ้อาหารสุดโปรดของ
บรรดานอ้งกวางก็คือ ขนมเซ็มเบ ้ขนมขา้วอบกรอบสูตรพิเศษเพ่ือกวาง แผ่นบางกรอบ กล่ินหอม ราคาชุดละ 150 
เยน  เชิญท่านถ่ายรูปกบันอ้งกวางตามอธัยาศยั 
 
 
 

 
 
 



 

 

 ศาลเจ้าคาสึกะไทฉะ เป็นศาลเจา้ท่ีโด่งดงัท่ีสุดของเมืองนารา ก่อตั้งข้ึนพร้อมๆกบัการเป็นเมืองหลวง สร้างข้ึนแด่
เทพผูพิ้ทกัษป์กป้องเมือง และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ.1998 จุดเด่นคือ 
ทางเขา้ศาลเจา้มีตน้สนซีดา้ร์และตน้สนด าสองขา้งทาง มีโคมไฟหินท่ีเรียงรายตามทางเดินกวา่ 3000 ตน้ ตน้มอสส์
ท่ีเกาะตามโคมไฟหินแสดงถึงอายุท่ีเก่าแก่และโคมไฟทองแดงหลายร้อยดวงท่ีห้อยลงมาจากอาคาร ถือเป็น
เอกลกัษณ์ของศาลเจา้  

 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่  โอซาก้า   
ย่านชินเซไก เป็นอีกหน่ึงในแลนมาร์คท่ีส าคญัของโอซากา้ โดยความหมายของค าว่าชินเซไก คือ “โลกใหม่” โดย
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของย่านน้ีคือ หอคอยซึเทนคาขุ ท่ีตั้งอยู่ใจกลางย่านน้ี และ “บิลลิเคน” หรือเทพแห่งโชคลาภ 
ยา่นน้ีจะคึกคกัมากโดยเฉพาะตอนกลางคืน ร้านคา้ต่างๆ จะเร่ิมเปิดไฟกนั มีทั้งร้านแนวอิซากายะ ร้านขายคุชิคตัสึ 
(อาหารเสียบไมชุ้บแป้งทอด) ท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากโอซากา้ หรือร้านปลาปักเป้า ท่ีเสิร์ฟเมนูปลาปักเป้าเท่านั้น  
หอคอยสึเทนคาข ุสญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองสร้างเม่ือปีค.ศ.1912 โดยสร้างเลียนแบบหอไอเฟลท่ีปารีส มีความสูง 
108 เมตร ภายในแบ่งออกเป็น 5 ชั้น เร่ิมจากชั้นบนสุด เป็นจุดชมวิวในร่มท่ีความสูง 91 เมตร ส่วนชั้น 4 เป็นจุด
ชมวิวท่ีมีมุมมองเล็กกว่าชั้น 5 เล็กน้อย ขณะท่ีชั้นอ่ืน ๆ ท่ีเหลือจะแบ่งเป็น พิพิธภณัฑแ์สดงประวติัของหอคอย 
ร้านขายของท่ีระลึกกูลิโกะ ตลอดจนจุดถ่ายรูป (ไม่รวมค่าข้ึนหอคอย) ปัจจุบนัมีเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดท่ีเพ่ิงเปิดตวั
เม่ือพฤษภาคม 2565 คือ สไลเดอร์ (Tower Slider) เร่ิมท่ีบริเวณชั้น 3 ของหอคอย ดว้ยความสูง 22 เมตร ระยะทาง 
60 เมตร (ไม่รวมค่าบตัรสไลเดอร์ 1,000 เยน) 
 
 
 

 
  
 

รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  HOTEL WBF NAMBA  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางโดยรถไฟ สู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยู่ของเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวั



 

 

ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา (ชมดา้นนอก)  ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมาและคูน ้ าขนาดใหญ่ ดา้นใน
ปราสาทจดัแสดงประวติัศาสตร์ความเป็นมาภาพเขียน เคร่ืองแต่งกายในสมยัโบราณ ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ท่ีมีตน้ไม ้ดอกไม ้ผลิดอกออกใบสวยงามตามแต่ฤดูกาล   

 
 

 
 
 
  

ตลาดคุโรมง ตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ จนไดรั้บสมญานามวา่เป็น”ครัวของ
โอซากา้” ภายในเป็นทางเดิน Arcade เลก็ๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ต่างๆกวา่ 
160 ร้านคา้ ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ดชิ้มกนั 
เช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลยา่ง ปลาหมึกยา่ง หอยเชลยา่ง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

ย่านชินไซบาชิ  ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้า
หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือวา่เป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอ
ซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์ อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ย
แสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึก
อย่างมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่น ใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้
บริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 
 

 
 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 



 

 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL WBF NAMBA  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี  สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางโดยรถตู้ส่วนตัว สู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
00.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......   (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 
00.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน 

เดนิทางเป็นกรุ๊ปส่วนตวั ตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่าน  
เด็กต ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว  
จ่ายเพิม่ 

เดินทางระหว่าง 
เดือนกนัยายน – เดือนธันวาคม 2565  

34,990.- 34,990.- 6,500.- 

**หากเดนิทางตรงกบัวนัเสาร์หรือวนัหยุดนักขัตฤกษ์ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละประมาณ 1,000 บาท 
อตัรานีร้วม  

 ค่ารถตูส่้วนตวั(Toyota Hiace) พร้อมคนขบัช านาญเสน้ทาง 2 วนั (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุหรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่ารถไฟ 2 วนั และค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ช านาญเสน้ทาง คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 3 วนั 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั และน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง 
 ค่าอาหารกลางวนัและเยน็ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์และพนกังานขบัรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร) 

 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่น แบบท่องเที่ยว (2,000 บาทต่อท่าน) 



 

 

 ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดนิทาง มใีบรับรองผลตรวจเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอร์มของญ่ีปุ่น  
 
ข้อควรทราบ :  

 บริการ Private Tour มีไกดพ์ูดไทยน าท่านเท่ียวตามรายการ  
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยี่หอ้รถ , ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน เจา้หนา้ท่ีบริษทัจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน 
 การใชร้ถในการรับส่งสนามบินและวนัท่ีท่องเท่ียว จะใหบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารเท่านั้น  
หากตอ้งการเดินทางนอกเหนือจากเสน้ทางดงักล่าวตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีใหท้ราบก่อนการเดินทาง 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 20,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-16 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

เง่ือนไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 


