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ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1   โอซาก้าซิต้ีทวัร ์- อาคารอเูมดะสกาย - ปราสาทโอซาก้า - ล่องเรือ 

Aqua Liner 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ อาคารอูเมดะสกาย (Umeda Sky Building) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารสงู
ทีง่ดงามในย่านคติะของโอซากา้ อกีทัง้ยงัเป็นจุดชมววิอนัเลื่องชื่อทีใ่ครอยากชมววิทวิทศัน์
ของเมอืงโอซกา้มุมสงูสวยๆตอ้งมาทีน่ี่ใหไ้ด้ ภายในอาคารชมววิอูเมะดะสกายนัน้มทีัง้หมด
สองอาคาร ซึ่งจะมจุีดชมววิทีบ่นสวนลอยชัน้ที่ 39 นับเป็นจุดทีส่ามารถชมววิทวิทศัน์เมอืงโอ
ซาก้าไดแ้บบเตม็อิม่ ไม่เพยีงแค่นี้ยงัมี
ชัน้ใตด้นิทีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร 
Takimi-koji ซึง่ออกแบบจ าลอง
ถนนของญีปุ่่ นในสมยัตน้โชวะ ชัน้อื่นๆ
เป็นทีต่ ัง้ของส านกังานต่างๆมากมาย
อกีดว้ย 

• น าท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) หนึ่งในสิง่ทีห่า้มพลาดเมื่อไปเทีย่วโอซากา้ 
ปราสาทโอซาก้านัน้มปีระวตัมิาอย่างยาวนานมากๆ โดยสรา้งขึน้ประมาณปี ค.ศ 1583 โดย
โทะโยะโตะม ิฮเิดะโยะช ิมพีืน้ทีถ่งึ 
60,000 ตารางเมตร ซึง่ประกอบไป
ดว้ยคนู ้าทีล่อ้มรอบตวัปราสาท ก าแพง
สงู โดยตวัปราสาทมทีัง้หมด 5 ชัน้ 

และยงัมชีัน้ใตด้นิอกี 3 ชัน้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่าน ล่องเรือ Aqua Liner เป็นเรอืส าราญวิง่ผ่านใจกลางเมอืงโอซาก้า ซึง่วิง่ตามล า
คลอง Ogawa ทีส่องฝัง่เรยีงรายไปดว้ย
ตน้ซากุระ ระหว่างนัน้ท่านจะไดเ้หน็โรง
กษาปณ์ (Zouheikyoku), หอประชุม
เก่า (Chuo Kokaido) ซึง่เป็นอาคาร
คลาสสคิ และ ปราสาทโอซากา้ (Osaka 



Castle) 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2   โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอนั – วดัซงัจซูงัเกนโดะ - วดัคิโยมิสึ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม เดนิทางไปเมอืง เกยีวโต 

 • น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ชนิโต ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1985 เนื่องในโอกาสทีเ่มอืงเกยีวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพือ่อุทศิใหก้บัองคจ์กัรพรรดิ ์
2 พระองค ์Emperor Kammu 

(ค.ศ. 737-806) และ Emperor 

Komei (ค.ศ. 1831-1867) สว่น
ค าว่า “เฮอนั” ทีเ่ป็นชื่อของศาลเจา้ มา
จากชื่อเก่าของ “เกยีวโต”  

สิง่ทีน่่าสนใจในศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) มอียู่ 3 อย่าง ไดแ้ก่  
1. เสาโทรอิสิแีดงขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น ทีก่ลางถนนก่อนทีจ่ะถงึศาลเจา้  
2. ตวัอาคารศาลเจา้ทีจ่ าลองมาจากพระราชวงัอมิพเีรยีลในสมยัเฮอนั (Heian Palace) 

มขีนาดย่อสว่น 5:8 เมื่อเทยีบกบัของจรงิ  
3. สวนทีอ่ยู่ดา้นหลงัอาคาร สวนน้ีเป็นแหล่งชมซากุระทีส่วยแห่งหนึ่งในเกยีวโต 

• น าท่านสู่ วดัซนัจซูนัเกน็โด (Sanjusangendo Temple) ซึง่จะมอีกีชื่อหนึ่งทีค่น
ทัว่ๆไปรูจ้กักนันัน่กค็อื วดัเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือนัน่เอง โดยภายในวดันัน้จะมอีงคเ์จา้
แม่กวนอมิพนัมอื (Senju Kannon) จ านวนมากถงึ 1,001 องคด์ว้ยกนั วดัแห่งนี้ไดถู้ก
คน้พบในราวๆปี ค.ศ. 1164 ช่วงทีเ่พิง่พบวดันัน้ตวัวดัมคีวามเสยีหายทีเ่กดิจากการถูกไฟ
ไหมอ้ย่างมาก ต่อมาภายหลงัไดถู้กบูรณะฟ้ืนฟูสว่นต่างๆจนกลบัมาสมบูรณ์อย่างทีไ่ดเ้หน็ใน
ปัจจุบนั อาคารในวดัซนัจูซนัเกน็โดกเ็ป็นอกีจุดศูนยร์วมความประทบัใจ เพราะมเีจา้แม่
กวนอมิ 1000 มอืทีเ่ป็นผลงานชิ้นเอก
ของช่างปั้นสมยัโบราณและยงัถอืว่าเป็น
สมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นอย่างหนึ่ง เจา้แม่
กวนอมิพนัมอืในทีน่ี้เป็นเทพแีห่งความ
เมตตา ซึง่ความดคีวามเมตตาเหล่านัน้ก็
แสดงออกผ่านทางรปูปัน้ไดอ้ย่างประณีตชดชอ้ยและเป็นธรรมชาตอิย่างยิง่ 



กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ วดัคิโยมิซึเดระ (Kiyomizu-dera Temple) หรอื วดัน ้าใส เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเกยีวโต เนื่องจากการทีว่ดัมสีถาปัตยกรรมโบราณที่
งดงามจนยเูนสโกไดบ้นัทกึใหว้ดัแห่งนี้ขึน้เป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage 

sites) ซึง่ทีม่าของชื่อวดัน ้าใสกม็าจาก
การทีว่ดัแห่งนี้นัน้ไดถู้กสรา้งขึน้ปี ค.ศ. 

780 แลว้ไดม้นี ้าทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาตจิากน ้าตกโอโตวะ (Otowa 

Waterfall) ไหลผ่านตวัวดันัน่เอง 
จุดทีถ่อืว่าเป็นไฮไลทก์ารท่องเทีย่วของ
ทีน่ี่กค็งไม่พน้ อาคารไมข้นาดใหญ่ทีแ่ค่การสรา้งกน่็าทึง่แลว้ เพราะการสรา้งทัง้หมดนี้ไม่มี
การใชต้ะปใูดๆทัง้สิน้ ถอืว่าเป็นภูมปัิญญาของคนโบราณทีสุ่ดยอดเลยจรงิๆ เสาของอาคารมี
ความสงูถงึ 13 เมตรจากพืน้ดนิ และโถงอาคารถูกสรา้งใหย้ื่นออกไปภายนอกท าใหบ้รเิวณนี้
เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโตในฤดตู่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้
แดงทีข่ึน้ชื่อของเกยีวโตอกีดว้ย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 ยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอญ่ีปุ่ น 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอญ่ีปุ่ น (Universal Studio Japan) เป็นสวนสนุกที่
คุณจะไดส้มัผสักบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้ เช่น ภาพยนตรเ์รื่อง Jaw หรอื Jurassic 

Park ซึง่คุณจะสนุกกบัเครื่องเล่นและจุด
ท่องเทีย่วทีด่งึดดูใจ สวนสนุกดงักล่าว
แบ่งเป็น 8 สว่นรวมทัง้สว่น โลกของพอ่มด
แฮรร์ีพ่อตเตอร ์

กลางวนั **อสิระอาหารกลางวนัเพื่อใหท้่านไดส้นุกเตม็ทีก่บัเครื่องเล่นใน ยูนิเวอรแ์ซล** 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4  ช้อปป้ิง ยา่นนัมบะ - สนามบินคนัไซ - กรงุเทพฯ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ย่านนัมบะ เป็นแหล่งบนัเทงิ และ ย่านชอปป้ิงทีส่ าคญัในโอซากา้ อยู่ใกลก้บัสถานี 
Namba หรอื ทางดา้นทศิใตข้อง Osaka Loop Line ย่านนี้มชีื่อเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า 
มนิาม ิสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัในย่านนี้จะ
เป็นป้ายกูลโิกะขนาดใหญ่ ทีต่ดิอยู่รมิ
คลอง ปยูกัษ์สสีม้หน้ารา้นอาหาร 
Kani Doraku Crab และ 
หุ่นยนตต์กีลองชุดขาวแดง ที่
นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะมาถ่ายรูปกบั
สิง่เหล่านี้ 

 น าท่านสูส่นามบนิคนัไซ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 



• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 4 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 



• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


