
 

OSAKA WINTER SHOPPING TIME 

4 วนั 3 คนื 
 

เดนิทาง 4 ทา่นขึน้ไป 
อสิระเลอืกวนัเดนิทางเองได ้ใชต้ ัว๋ของสายการบนิใดก็ได ้

เปิดประสบการณ์เดนิทางทอ่งเทีย่วกรงุโอซากา้แบบสว่นตวั 

พรอ้มบรกิารซติีท้วัรเ์กยีวโตแบบเต็มวนั และ วนัอสิระใหท้า่นไดท้อ่งเทีย่วดว้ยตวัเอง

พรอ้มบรกิารรถรบัสง่สนามบนิ – โรงแรมแบบสว่นตวั ALPHARD หรอื HIACE 

กบัแพ็คเกจเทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตวัเอง 4 วนั 3 คนื 

แพ็คเกจไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ NO AIR TICKET 

ส าหรบัทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิพรอ้มวนัเดนิทาง 

สามารถเลอืกแพ็คเกจทอ่งเทีย่วสว่นตวัได ้

 

 

  พกัโรงแรม 4 ดาว Osaka Excel Hotel Tokyu ทกุคนื ทีพ่กัใจกลางยา่นช็อปป้ิง เดนิทางสะดวก  

 

เดนิทางไดต้ ัง้แตว่นันี ้– 31 มนีาคม 2566 

พเิศษ !! แถมฟร ีบตัรรถไฟฟ้า Osaka Metro Subway 24H (1 Day) 

เพือ่อ านวยความสะดวกใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามใจตอ้งการ 

                                                                     

ในราคาเร ิม่ตน้ทา่นละ 16,990 บาท เทา่น ัน้ 



 

 

 

เดนิทางออกจากสนามบนิสวุรรณภูมหิรอืสนามบนิดอนเมอืง สูก่รงุโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ

ทีท่า่นเลอืก 

 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตคิันไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นรอขึน้รถทีจ่ดุนัดพบ 

น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Osaka Excel Hotel Tokyu ย่านนัมบะ ท าเลดี เดนิเที่ยว

กลางคนืได ้ใกลส้ถานีรถไฟใตด้นิ Hommachi โดยรถทีโ่ดยสารจะเป็นรถสว่นตัว ALPHARD หรอื HIACE ตาม

จ านวนผูเ้ดนิทาง 

 

เมื่อถึงโรงแรมที่พักแลว้สามารถยื่นพาสปอร์ตและ ใบ Hotel Confirmation Voucher  เพื่อท าการ

เช็คอนิ 

อสิระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใช ้

เดนิทางท่องเที่ยวตามย่านต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงโอซากา้ (ทางบรษัิทมีบรกิารวางแผนการท่องเที่ยวโอ

ซากา้ แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

  

 รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 โปรแกรมทอ่งเทีย่วในวนันีส้ามารถเปลีย่นแปลงสถานทีไ่ดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยจะสามารถ

ใชร้ถน าเทีย่วไดภ้ายในเวลา 10 ช ัว่โมง หรอื ภายในระยะทาง 300 กโิลเมตร ในบรเิวณพืน้ทีโ่อซากา้ 

เกยีวโต โกเบ วาคายามะ เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วไดอ้สิระและตรงตามใจทา่นมากขึน้  

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรบกวนแจง้รายละเอยีดกบัทางบรษิทัล่วงหนา้ 3 สปัดาห ์

เพือ่ใหท้างบรษิทัไดท้ าการแจง้เปลีย่นโปรแกรมใหค้นขบัรถทราบ และ หากทา่นตอ้งการรบัประทาน

อาหาร ณ รา้นอาหารทีต่อ้งมกีารจองโต๊ะลว่งหนา้ สามารถตดิตอ่ทางบรษิทัใหด้ าเนนิการจองใหไ้ด้

เชน่กนั (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 08:00 น. รถมารับทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วสูเ่มอืงเกยีวโต (ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) โดย

สถานทีท่ีจ่ะน าทา่นเทีย่วชม ไดแ้ก ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

     

ศาลเจา้แห่งน้ีนับเป็นสถานที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่ข ึน้ชือ่ของเกยีวโต โดยใบไมจ้ะเปลี่ยนสชี่วงปลาย

เดอืนพฤศจกิายน นอกจากชมอาคารและนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิใ์นศาลเจา้แลว้ ที่นี่ยังนับว่าเป็นสถานที่ทีม่ภีูมิ

ทัศนท์ีส่วยงาม มคีวามเป็นธรรมชาต ิและเป่ียมไปดว้ยมนตข์ลัง 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินานาชาตคินัไซ – เมอืงโอซากา้ 

วนัที ่2  บรกิารรถน าเทีย่วเมอืงเกยีวโต แบบสว่นตวั 1 วนั 



ไฮไลทก์็คอื Senbon Torii เสาโทรอิสิแีดงนับพันตน้ทีเ่รยีงรายทีใ่ช ้vermilion สชีาดสตูรเฉพาะ สแีดง

สือ่ถงึรุุง่อรุณและแสงสว่างบอกถงึความหวังและความสดใส บ่งบอกถงึจติวญิญาณของชาวญีปุ่่ น ผูม้าสักการะ

ไดบ้รจิาคประตูโทรอิเิพือ่แสดงค าอธษิฐานและขอบคุณมาตัง้แต่สมัยเอโดะ (ปี 1603-1868) เป็นทีม่าของเสา

โทรอินัิบพันทีเ่รยีงเป็นอโุมงคม์ุง่หนา้สูภ่เูขาอนิาร ิ

   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วสูเ่สน้ทางป่าไผ ่อาราชยิามา่ ตัง้อยูท่างตะวันตกของเมอืงเกยีวโต เป็น

พืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วทีม่ธีรรมชาตอิันงดงามอย่างเสน้ทางป่าไผ่ (Bamboo Grove) ซึง่เป็นมุมถา่ยรปูยอดฮติที่

อยูห่ลังวัดเทนรวิ รวมทัง้แม่น ้าโฮซกูาวะ ทีส่ามารถล่องเรอืได ้และมแีลนดม์ารค์ทีส่ าคัญก็คอื สะพานโทเก็ตสึ

เคยีว 

อสิระรับประทานอาหารกลางวัน  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดน ้าใส หรือ วัดคิโยมิซึ (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน 400 เยน) เป็นชื่อใน

ภาษาญีปุ่่ นทีแ่ปลวา่ “น ้าบรสิทุธิ”์ วัดนี้คนไทยนยิมไปเทีย่ว เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากในเกยีวโต และไดเ้ป็นหนึง่

ในมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ดว้ย สิง่กอ่สรา้งทีส่ าคัญของวัดน้ีอยู่ทีศ่าลาไมท้ีต่ัง้อยู่บนเนิน

เขา และรองรับดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่จ านวนรอ้ยกว่าตน้ เมือ่มองจากศาลาไมล้งไปทีด่า้นล่างจะเห็นตน้เมเป้ิล

เปลีย่นสเีป็นสแีดงในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีและเห็นซากรุะในชว่งซากรุะบาน 

   

วัดคโิยมซิ ุเป็นวัดพุทธนกิายหนึง่ วัดแหง่น้ีเริม่สรา้งในปี ค.ศ. 798 แตศ่าลาไมท้ีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาทีเ่ห็น

อยู่ในปัจจุบันสรา้งขึน้ทหีลังในปี ค.ศ. 1633 สว่นสาเหตทีค่นไทยเรยีกวัดน้ีว่าวัดน ้าใส เน่ืองจากว่าวัดนี้มนี ้าที่

ใสบรสิทุธิอ์ยู ่3 สายไหลลงมาทีน่ ้าตกโอโตวะ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดต้ักดืม่ หรอื ลา้งหนา้ 

จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวสู่ย่านกิออน ย่านเกอิชาและไมโกะแห่งเกียวโต ชมสเน่ห์เมืองเก่ายาม

เย็น ตัง้อยู่ในเขตฮกิาชยิาม่าของเมอืงเกยีวโต เป็นย่านเกา่แกท่ีม่รีา้นแบบมาจยิะ ซึง่เป็นรา้นเล็กๆ สไตลญ์ีปุ่่ น

โบราณและรา้นน ้าชาซึง่มีเกอชิา หรือในภาษาถิน่เรียกว่า เกอโิกะ  รวมทัง้ไมโกะ  ซึง่เป็นเกอชิาฝึกหัดคอย

บรกิารลูกคา้ โดยท่านสามารถเชา่ชดุกโิมโนเพือ่สวมใสถ่า่ยภาพและเดนิท่องเทีย่วบรเิวณรอบๆ (ไม่รวมค่าเชา่

ชดุประมาณ 2,700 เยน) และ ช็อปป้ิงทีถ่นนคนเดนิคาวาระมาจไิด ้

   



17:00 น. เดนิทางกลับสูเ่มอืงโอซากา้ และ อสิระชอปป้ิงเลอืกซือ้ของและถา่ยรปู เพลดิเพลนิกบัเมอืง

ยามค ่าคนืที ่ยา่นชนิไซบาช ิและ โดทงโบร ิ 

   

อสิระรับประทานอาหารเย็น 

เดนิทางกลับสู่ทีพ่ัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้

ใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วตามย่านต่างๆ ทีน่่าสนใจของกรุงโอซากา้ (ทางบรษัิทมบีรกิารวางแผนการท่องเทีย่วโอ

ซากา้ แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม เรยีบรอ้ยแลว้  

อสิระท่องเที่ยวในเมืองโอซากา้ ซึง่แต่ละย่านมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน โดยท่านสามารถน า QR Code 

ของ Osaka Metro 1 Day ที่ไดร้ับจากทางบรษัิทไปสแกนเพื่อแลกรับตั๋วไดท้ี่ตูส้แกนที่มใีหบ้รกิารทุกสถานี 

โดยมยีา่นทอ่งเทีย่วทีแ่นะน า เชน่ 

ยา่นนมับะ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดัง แห่งเมอืงโอซากา้ มสีนิคา้มากมายหลายยีห่อ้ ทัง้สนิคา้ญีปุ่่ นและสนิคา้

แบรนด์เนม หา้งดังมากมาย รวมถึงรา้นอาหารต่างๆ ขึ้นชื่อ เช่น รา้นอาหารญี่ปุ่ นขนานแท ้รา้นซูชเิวียน 

รา้นอาหารทะเล เป็นตน้ 

 

ยา่นชนิไซบาช ิและคลองโดทงโบร ิอกีหนึง่แลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของโอซากา้ ทีเ่รยีกวา่ใครไปใครมา

ก็ตอ้งแวะมาที่นี่  จุดเด่นคือรา้นขายของในเครือกูลิโกะมากมายหลากหลายหลายชนิด นอกจากนั้นยังมี

รา้นอาหาร และรา้นขายของมากมาย และยังสามารถเดนิเชือ่มกบัยา่นนัมบะไดอ้กีดว้ย 

 

ปราสาทโอซากา้ ปราสาททีเ่กา่แกแ่ละเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ทีม่เีรือ่งราวมากมาย และเป็นอกีหนึง่

สถานทีท่ีไ่มค่วรพลาด เมือ่มาเทีย่วทีเ่มอืงโอซากา้ 

วนัที ่3 FREE DAY หรอืเลอืกซือ้ต ัว๋ Universal Studio Japan 



 

ไคยคูงั หรอืพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ ทีน่ี่นอกจากจะเป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญเ่ป็นอันดับตน้ๆ ของญีปุ่่ น

แลว้ ยังมีหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ดว้ย และนอกจากน้ียังมีชงิชา้สวรรคท์ีส่วยงามและมองเห็นววิของ

อา่วโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย 

 

ตลาดปลาคุโรมง พลาดไม่ไดอ้ย่างยิง่ ส าหรับท่านทีช่อบทานอาหารทะเล กับตลาดเชา้แห่งน้ี ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยอาหารทะเลสดๆ ใหล้องทานมากมาย และยังมสีนิคา้ เชน่ อาหารทะเลตากแหง้ ไวใ้หซ้ือ้กลับไปเป็น

ของฝากอกีดว้ย 

 

ย่านชนิเซไค หรอื ย่านโลกใหม่ หรือ ในภาษาญี่ปุ่ น ที่แปลว่า โลกใหม่ ตัง้อยู่ที่ย่านชนิอมิามยิะ 

จดุเด่นคอืเรือ่งของรับประทานแบบญีปุ่่ นขนานแท ้กบัรา้นแบบอซิากายะ และมหีอคอย Tsutenkaku ตัง้อยู่ ซึง่

สามารถขึน้ไปดวูวิ ขา้งบนไดอ้กีดว้ย 

 

ย่านเทนโนจ ิ ย่านเก่าแก่ของโอซากา้ มีที่เที่ยวมากมาย เช่น ศาลเจา้เทนโนจ ิหา้งฮารูคัส และอีก

มากมาย 

 



ยา่นอุเมดะ อกีหนึ่งย่านทีส่ าคัญของโอซากา้ เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของโอซากา้ แหล่งชอ้ปป้ิง 

มากมายทีไ่ม่เหมอืนกับย่านนัมบะ หรอืชนิไซบาช ิ  ย่านน้ีจะมรีา้นคาเฟ่น่าน่ังมากมาย เป็นอกีย่านนงึทีไ่ม่ควร

พลาดจรงิๆ 

 

หรอื ในกรณีทีท่่านตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วไปยัง สวนสนุก Universal Studio Japan สามารถตดิต่อ 

สอบถามเพือ่ซือ้บัตรไดท้ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิท ในราคาทา่นละ 2,150 บาท ( ราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้าม
ชว่งวันเดนิทาง ) 

 

แผนทีก่ารเดนิทางไปยงั Universal Studio Japan  

 

 

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

หลังจากที่ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถงึเวลาเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พัก จากนั้นเดนิทางจาก

โรงแรมสูส่นามบนินานาชาตคิันไซ โดยรถรับสง่สว่นตัว  

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ หลังจากนั้นเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินที่ท่านเลือกและ

เดนิทางออกจากสนามบนินานาชาต ิคันไซ  

เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมหิรือสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ และมี

ความสขุ 

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

 

 

 

 

วนัที ่4  สนามบนินานาชาตคินัไซ – สนามบนิสวุรรณภมูหิรอืดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 



ราคาแพ็คเกจเร ิม่ตน้ตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่ รถรบัสง่                  
ผูใ้หญ ่และ เด็กเกนิ 6 ขวบมี

เตยีง 
เด็กอาย ุ6 ขวบ ไมม่เีตยีง 

4 ทา่น ALPHARD 16,990 บาท 10,390 บาท 

5 ทา่น HIACE 16,490 บาท 9,900 บาท 

6 ทา่น HIACE 15,000 บาท 9,900 บาท 

7 ทา่น HIACE 13,990 บาท 9,900 บาท 

8 ทา่น HIACE 13,150 บาท 9,900 บาท 

• ราคานีเ้ป็นราคาเริม่ตน้ซึง่ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามชว่งเทศกาลตา่งๆ หรอืชว่ง High 

Season โปรดเช็คอกีคร ัง้ขณะท าการจอง 

• ราคาไมร่วมคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

**ขอเพยีงแคจ่องกบัเรา รบับรกิารสดุพเิศษกบัการวางแผนทอ่งเทีย่วกรงุโอซากา้ ทีม่บีรกิารแนะน า

รา้นอาหารหรอืคาเฟ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของคนญีปุ่่ น  

 

OSAKA EXCEL HOTEL TOKYU 

กรณีเขา้พกัตรงกบัวนัดงัตอ่ไปนี ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

เดอืน วนัที ่ เพิม่ทา่นละ/ตอ่คนื 

เดอืนธนัวาคม 65 

1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18, 

19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 
250 บาท 

3,10,17,24 700 บาท 

31 สอบถามเพิม่เตมิ 

เดอืนมกราคม 66 
1 สอบถามเพิม่เตมิ 

7,8,14,21,28 550 บาท 

เดอืนกมุภาพนัธ ์66 4,11,18,25 550 บาท 

เดอืนมนีาคม 66 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17 300 บาท 

4,11 750 บาท 

18,19,20,21,22,23 850 บาท 



 

 

 

Osaka Excel Hotel Tokyu  

หอ้ง Superior Room ขนาด 23 ตารางเมตร 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ทีพ่ัก 3 คนื และอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

- คา่บรกิารรถรับ-สง่ สว่นตัวระหวา่งสนามบนินานาชาตคิันไซ – โรงแรม – สนามบนินานาชาตคิันไซ 

- บัตรรถไฟฟ้าใตด้นิ Osaka Metro 1 Day (ใชเ้ดนิทางได ้1 วัน) 

- บรกิารรถทอ่งเทีย่วสว่นตัวในวันที ่2 ของการเดนิทาง 

- คา่น ้ามัน คา่ทางดว่นและคา่จอดรถ ณ วันทีใ่ชร้ถสว่นตัว 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับและบรกิารโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

- คา่ใชจ้า่ยทีอ่ยูน่อกเหนือทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขา้งตน้ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทฯ์ 

- ประกนัอบุัตเิหตสุว่นบคุคล 

- ทปิส าหรับคนขับรถ ทา่นละ 500 เยน 

 

 

 

1. สามารถสอบถาม เพือ่เช็คแพ็คเกจตามวันทีท่า่นตอ้งการเดนิทาง โดยทา่นสามารถ แอด

ไลนs์weetbeetravel2 หรอื @sweetbeetravel หรอื โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064  

e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com 

2. เมือ่ตกลงรายละเอยีดพรอ้มจองแลว้ ทางบรษัิทจะจองตั๋วเครือ่งบนิและทีพ่ักให ้โดยทางบรษัิทจะท า

การจองตั๋วเครื่องบินพรอ้มส่ง booking การจองตั๋วไปใหเ้พื่อตรวจเช็ค ค าน าหนา้นาม, ชื่อ และ 

วธิกีารจองแพ็คเกจ 



นามสกลุ ถูกตอ้งตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทางหรอืไม่ พรอ้มตรวจสอบวันเวลาเดนิทาง เสน้ทางบนิอกี

ครัง้ 

3. ทางบรษัิทจะขออนุญาตสง่ใบเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย โดยจะเรยีกเก็บค่าตั๋วเครือ่งบนิ และ ค่ามัดจ าทีพ่ัก

บางสว่นกอ่น โดยทีห่ลังจากลกูคา้ไดช้ าระตามใบเรยีกเก็บมาแลว้ ทางบรษัิทจะท าการออกตั๋วเครือ่งบนิ

ใหท้ันทีและส่งตั๋วเครื่องบนิใหท้างไลน์ หรือ อเีมล ์ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะท าการส่งใบ 

Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให ้

4. ค่าใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทจะขออนุญาตเก็บอกีครัง้กอ่นเดนิทาง 20 วัน และ หลังจากนัน้กอ่น

เดินทาง 10 วันทางบริษัทจะท าการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ , ตั๋ วเครื่องบิน , ใบ Hotel 

Confirmation Voucher และ คูม่อืการทอ่งเทีย่วของเมอืงทีท่า่นจะไปใหท้างบรกิารขนสง่ตา่งๆ อกีครัง้   

การยกเลกิแพ็คเกจ 

ในกรณีทีต่อ้งการยกเลกิการจองแพ็คเกจโปรดแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 28 วัน โดยบรษัิทขอสงวน

สทิธิด์ูเป็นกรณีไป วา่สามารถท าไดห้รอืไม่เพราะตอ้งดูเงือ่นไขรายละเอยีดของตั๋วเครือ่งบนิและโรงแรม

ทีท่ าการจองว่าสามารถยกเลกิไดห้รอืไม่ หากสามารถยกเลกิหรอืเลือ่นไดท้างบรษัิทยนิดทีีจ่ะยกเลกิ

หรอืเลือ่นใหแ้บบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

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

 


