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OSAKA KYOTO 5D3N 
สนามบินคันไซ - โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ – ริงกุเอ้าท์
เลท็ - ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ -
อิสระเตม็วัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยนิูเวอร์แซล 
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว 

วันที่ รายการท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น รถ ที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิคันไซ  - - - - - 

2 โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท - - - 
  

3 ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตีฟ้รี - ช้อปป้ิงชิน
ไซบาชิ 

 
- - 

  

4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย 
 

- - - 
 

5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 
 

- - 
 

- 

  

อัตราค่าบริการรวม       อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. รถส่วนตวัพร้อมคนขบั (รวมคา่น ้ามนั,ค่าทางด่วน,ค่าท่ีจอดรถ)  1. ค่าใชจ้่ายอื่นๆส่วนตวั  

2. ท่ีพกัพร้อมอาหารเชา้      2. ค่าทิปไกดว์นัละ 500 เยน/ท่าน 

3. ประกนัอุบติัเหต ุ      3. ค่าอาหารม้ือกลางวนัและเยน็ 

4. ไกดท์อ้งถ่ินส่วนตวัน าเท่ียว     4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

5. ฟรี!! ค่าบริการวางแผนท่องเที่ยว     5. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 

        6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

**โปรแกรมท่องเท่ียวแบบส่วนตวัสามารถปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า** 
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รายละเอียดโปรแกรม : โอซาก้า เกยีวโต 5วัน 3คนื 

วันแรก :  กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ       (-/-/-) 

......... น. สนามบิน...................... อาคาร....ชั้น.... ประตู...... เคาน์เตอร์........... สายการบิน.......................

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  

วันท่ีสอง :  โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ริงกุเอ้าท์เลท็ 

            (-/-/-) 

.......... น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซากา้ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบินท่ี …………………………………… 

.......... น.   ถึง โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่ง
แรกของญ่ีปุ่ น สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ.1253 น า  ท่าน
ชม วัดโทไดจิ เป็นวดัที่มีความส าคญัที่สุดใน
เมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน้ รองรับหลงัคาเป็น
สถาปัตยกรรมชิ้นงามสมยัคามาคุระ สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.1286 ส่ิงส าคญัที่ล  ้ าค่าที่สุดของวดัน้ี
คือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างดว้ยทองสัมริดที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อโต ซ่ึงหลงัเดิมถูกไฟไหม ้และ
สร้างขึ้นใหม่ถึง 2 คร้ัง ซ่ึงวิหารหลงัปัจจุบนัมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลงัเดิม และยงัไดช่ื้อ
ว่าเป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยเช่นกนั และทุกท่านจะไดส้ัมผสักบักวางน่ารัก
และแสนเช่ืองที่อยู่บริเวณรอบวดัเป็นจ านวนมาก และอีกหน่ึงมนต์สน่ห์ของวดัโทไดจินั่น
คือ กวางที่อาศยัอยู่ใน สวนกวางนารา (Nara Park) ที่อยู่ติดกนั ซ่ึงจะออกมาเดินอวดโฉม
ให้นักท่องเท่ียวไดส้ัมผสักันอย่างมากมาย ดว้ยจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาอย่างไม่
ขาดสาย จึงท าให้กวางเหล่าน้ีคุน้เคยกบันักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ส าหรับอาหารที่กวาง
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เหล่าน้ีโปรดปรานไดแ้ก่ ชิกะ เซนเบ ้ซ่ึงเป็นแครกเกอร์ชนิดพิเศษส าหรับกวาง ซ่ึงทุกท่าน
สามารถซ้ือให้กวางไดใ้นราคา 150 เยน 

 
เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า ซ่ึงถือ

ได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชม

นิทรรศการท่ีจัดแสดงอยู่ภายใน ซ่ึงเล่าถึงความเป็นมาของ

ปราสาท รวมทั้งประวติัและขา้วของเคร่ืองใช ้ต่างๆของโชกุน ฮิ

เดโยชิโตโยโตมิ ผูมี้ค  าสั่งใหก่้อสร้างปราสาทแห่งน้ี  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าซูมิโยชิ เป็นศาลเจา้ท่ีถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตท่ี 3 เรียกว่า

เป็นอีกหน่ึงศาลเจ้าท่ีเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ ท่ีน่ีไม่ใช่เพียงแค่ความ

เก่าแก่เท่านั้นะ แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมการสร้างก็ถือวา่โดดเด่นไม่แพท่ี้ไหนๆ เพราะถูกสร้าง

ดว้ยรูปแบบท่ีเรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ ท่ีจะมีหลงัคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากท่ีอ่ืนท่ีจะมีทรงโคง้ๆ 

จัว่จะถูกตกแต่งดว้ยไมท่ี้ลกัษณะไขวก้นัคลา้ยกบัไมก้างเขนของศาสนาคริสต ์หากออกจะเป็น

รูปกากบาทซะมากกว่า รวมทั้ งยงัมีไม้ขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้ งหลังคา 

โดยเฉพาะตรงจุดท่ีทางเขา้อยู่ดา้นใตห้นา้จัว่ของหลงัคาและยงัมีร้ัวลอ้มรอบ จากความต่างและ

ความเก่าแก่น้ีท่ีท าใหศ้าลเจา้แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆในญ่ีปุ่ น 
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จากนั้ นน าท่านสู่  ริงกุ  เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) 

แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกลก้ับสนามบินคนัไซ ให้ท่าน

เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือ

ดั งหล ากหลายและ สินค้า ดี ร าค าพิ เ ศษ  อ า ทิ  

เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้

อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวม

สินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, 

Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, 

Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรู

อย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, 

Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, 

Hakka Kids,Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั   

ท่ีพัก  เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว*  

วันท่ีสาม :  ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซาก้า - เกยีวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตีฟ้รี - ช้อปป้ิงชิน

ไซบาชิ                      (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอารเช้าแลว้น าท่านเดินทางสู่ โรงกษาปณ์โอซาก้า ถือว่าเป็นอีกหน่ึงจุดชม

ซากุระท่ีสวยงามอีกหน่ึงแห่ง โดยท่ีแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลใหญ่ประจ าฤดู

ใบไม้ผลิท่ีโอซาก้า ซ่ึงบ้างรู้จักกันในช่ือ Osaka Mint Bureau หรือในภาษาญ่ีปุ่ น เรียกว่า 

Zoheikyoku งานเทศกาลน้ีมกัจะจดัขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี หรือประมาณช่วง

วนัท่ี 09 – 15 เมษายน ของทุกปี ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในปีนั้นๆ ภายในโรงกษาปณ์ตลอด
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ทางเดินทั้งสองขา้งจะเต็มไปดว้ยตน้ซากุระมากว่า 134 สายพนัธุ์ รวมๆแลว้ประมาณ 338 ตน้ 

ลว้นแลว้แต่เป็นพนัธุ์ท่ีบานช้ากว่าสายพนัธุ์หลกั ระยะทางกว่า 560 เมตร อีกทั้งในช่วงเวลา

กลางคืน ยงัมีการประดบัไฟอีกดว้ย  

 

น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ  โยชิมิสึ เพื ่อเป็น

สถานท่ีพกัผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงให้เป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้

ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลว

อย่างสวยงาม ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบัความสะอาดใสของสระน ้ าท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นภาพ

ตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 
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เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนั  

จากนั้นน าท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือวดัน ้ าใส ที่ติดรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี

ท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ 

ซ่ึงไม่ใช้ตะปูสักตวั ใช้วิธีการเขา้ลิ่ม เหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต 

กว่า 1 ,200 ปี มาแลว้ เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ , 

นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุด

ในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโย

มิสึ และเชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือ

ว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง  
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จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมยัเอโดะที่มีช่ือเรียกว่า ถนนสาย

กาน ้าชา และ เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ที่ระลึก เกี่ยวกบัญ่ีปุ่ นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้น

ชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น มีให้ท่านไดเ้ลือกชิมหลายหลากรส ไม่ว่าจะเป็นไส้ถัว่แดงสูตรดั้งเดิม, 

ไส้สตรอเบอร์ร่ี, ชอคโกแลต เป็นตน้ หรือว่าจะเป็นชาเกียวโต , ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ี

โด่งดงัที่สุดในญี่ปุ่ น คือ เกอิชา  เป็นตุ๊กตาแต่งกายดว้ยชุดกิโมโนประจ าชาติอย่างเต็ม

รูปแบบซ่ึงควรค่าแก่เป็นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว ,์ เคร่ืองเซรามิค ญี่ปุ่ น ทั้ง

กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของท่ีระลึก อีกมากมาย นานาชนิด 

สมควรแก่เวลาน าท่านช้อปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีที่

ร้านคา้ปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่าน

น้ีมีร้านคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับ
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เด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซาก้า 

อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดับประดา

ร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดัดท าให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเที่ยวให้

ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้าง

จุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ไดม้ากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้บริการ สัญลกัษณ์เด่น

ของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนั่นเอง 

 

 เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็  

ท่ีพัก เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว* (เรียวกงั+ออนเซน) 
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วันท่ีส่ี :  อสิระเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอธัยาศัย      (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดงัของมหานครโอซากา้ โดยการ

นัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงั 

อาทิ 

 ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีร้านคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัร้านคา้

อนัทนัสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่าน

แสงสี และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย 

ซ่ึงเสน่ห์อย่างหน่ึงคือ ทุกร้านจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าให้เป็น

รูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่างมาก 

และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นใหแ้ก่ร้านของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้

เขา้มาใชบ้ริการ สัญลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์

ขนมช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นนัน่เอง   

 โอซาก้า อะควอเร่ียม เป็นพิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ าในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก ท่านจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีหาชม

ไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทิตย ์ท่ีมีขนาดตวั

ใหญ่ราคาประเมินมิไดแ้ละเพลินตากบัสัตวมี์ชีวิตใตน้ ้ านานา

ชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาค

ทะเล, นกเพนกวิน เป็นตน้  
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 วัดชิเท็นโนจิ วดัท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี 

และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญ่ีปุ่ น โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี เจดีย ์5 ชั้นอนั

วิจิตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซุกะ ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปหลายองค ์ 

หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด

ต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้าก

เร่ือง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิค

พาร์ค” นัง่เรือเพื่อพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์

จริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  

และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอ

ให้ท่านพิสูจน์ความมนัส์ พร้อมทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์

ครอบครัวให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดังของญ่ีปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, 

Sesame Street    

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

ท่ีพัก เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว* 

วันท่ีห้า :  สนามบินคันไซ- สนามบินดอนเมือง       (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

….…. น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......................... เท่ียวบินท่ี ....................................... 

......... น. เดินทางถึงสนามบิน............. ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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