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 1 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอรส์ายการบิน

ไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
23.59 น. ออกเดินทางสูส่นามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ 

TG622 (23:59-07:30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.31 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 2 2 โอซาก้า-คันโจการัน-เอ็นเก็ทส-ึฮาชิกุยอิวะ-อุระชิมะ 
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07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ภูเขาโคยะ(Koyasa) ทางพทุธศาสนาของญ่ีปุ่ นอายุกว่า 1,200 ปี ชมวัดดันโจกา
รัน(Danjo Garan) ซึ่งวดันีเ้ป็นศนูยก์ลางทางศาสนาบนเขา พระคไูคสรา้งขึน้เป็นแห่งแรกบนเขาโคยะ เมื่อผ่านประตู
กลางมาแลว้จะเห็นคอมปงไดโด เจดียส์ีแดงสดใสหลงัใหญ่เป็นสญัลกัษณข์องดนัโจการนั และยงัเป็นจุดรบัพลงัเพื่อ
ความเป็นสิรมิงคลอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หมอ้รอ้นแบบญีปุ่่ น) 
ผ่านชมเกาะที่มีช่องตรงกลางเอ็นเก็ทสึ(Engetsuto Island) ที่ตัง้อยู่ในอ่าวชิราฮามะ(Shirahama) หรือที่เรียก
เป็นทางการว่า  ทาคาชิมะ เป็นเกาะหินกรวดหินทรายตัง้อยู่โดดๆกลางทะเล ความพิเศษของเกาะก็คือช่องโหว่ะตรง
กลางซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของคลื่นลมทะเล เมื่อมองจากดา้นบนเหมือนมีสะพานเชื่อมติดกนัโดยวดัความยาวจาก
เหนือจรดใต ้130 เมตร สงู 25 เมตร ยามเย็นพระอาทิตยเ์คลื่อนผ่านเกาะแห่งนีใ้นบางเดือนจะมองเห็นดวงอาทิตย์
เคลื่อนผ่านรูตรงกลางเกาะพอดี เป็นภาพที่น่าประทบัใจ ถือว่าเป็นสญัลกัษณข์องชิระฮะมะเลยทีเดียว  น าชมความ
งามตามธรรมชาติอันลีลั้บของบรรดาโขดหินทีต่ั้งเรียงราย ทัง้กอ้นเล็กกอ้นใหญ่ที่มีรูปรา่งแตกต่างกนัไปทอดตวั

ยาวเป็นเสน้ตรงประมาณ 850 เมตร ท าใหม้องดคูลา้ยสะพาน เป็นอีกหนึ่งจดุเช็คอินที่นกัถ่ายภาพนิยมมาถ่ายกนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือขา้มไปยงัที่ ไฮไลท์!!! พกัโรงแรมในระดบัต านานบนเกาะส่วนตวั เป็น
โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ ไม่ว่าจะเป็นออนเซ็น รา้นขายของที่ระลึก รา้นเกมส์ รา้น
นวด มินิมาร์ทในตวัโรงแรม หอ้งคาราโอเกะ และยงัมีบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่ นที่สามารถขึ้นไปชมวิวบนผา
ดา้นหลงัของทางโรงแรมไดอ้กีทัง้ยงัมีสดุยอดออนเซ็นทีแ่ช่ไปพรอ้มๆกบัเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิค เพราะออนเซ็นของ
โรงแรมนีจ้ะอยู่ในถ ้าหิน ท่านจะไดเ้ปิดประสบการณ์แช่ออนเซ็นแบบฟังเสียงคลื่นทะเลไปดว้ย ฟินกบับรรยายกาศ
ญีปุ่่ นธรรมชาตไิดจ้ากโรงแรมแห่งนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อนิเตอร์บฟุเฟ่ต์) 
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พบกบัการแล่ปลาทูนา่ใหช้ม และชิมกนัสดๆ ภายในหอ้งอาหารดว้ย 
พักที ่Hotel Urashima หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
http://www.hotelurashima.co.jp/en/ 

 

 3 3 นะชิคุตซึอุระ-น ้าตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกโิมโตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

http://www.hotelurashima.co.jp/en/
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น าทุกท่านไปสมัผัสอากาศยามเชา้อันแสนสดชื่นของเมืองนะชิคุตซึอุระ(Nachi-Katsuura) ดินแดนแห่งมรดกโลก 
เสน้ทางคุมะโนะ โคโด ซึ่งเป็นเสน่หแ์ห่งธรรมชาติของญ่ีปุ่ นในสมัยโบราณอันเป็นแลนดม์ารก์ของที่นี่น ้าตกนัน
จ(ิNachi Fall)  สงู 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่าทบึดึกด าบรรพ ์เป็นน า้ตกที่ไหลต่อเนื่องชัน้เดียวท่ีสงูที่สดุในญ่ีปุ่ น 
ละอองของน า้ท าใหรู้ส้ึกเย็นสบาย น า้จากน า้ตกนีเ้ป็นน า้ศกัดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นยาอายุวฒันะท่ีสามารถด่ืมได ้บริเวณท่ีใกล้
กบัน า้ตกมีวัดเซกันโทจิ(Seigantoji Temple) ที่งดงามมีเจดียส์ามชัน้สีแดง ตดักบัน า้ตก ช่างเป็นภาพที่งดงามลงตวั 
นอ้ยคนนั่นที่จะไดม้าสมัผสัวดัท่ามกลางน า้ตกธรรมชาติแห่งนี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูย่างอาหารทะเลสดๆ มีทัง้ กุง้ หอย ปู ปลา นานาชนิด 
(หา้มพลาดกบัเมนูสดุเด็ด กุง้อิเสะ กุง้ตวัใหญ่สีแดง  เนือ้แน่นเป็นกุง้ทีส่ามารถหาทานไดเ้ฉพาะที่นีเ่ท่านัน้ ย่างโดย
บรรดาคณุป้านกัด าน า้อะมะซงั 
น าท่านเดินทางข้ามเกาะไปยังเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island) ในอ่าวโทบะ(Toba) ที่ประสบ
ความส าเรจ็ในการเพาะเลีย้งไข่มกุแห่งแรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภณัฑไ์ข่มกุที่จะใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัไข่มกุแลว้ยงัมี
รา้นคา้ตามจุดต่างๆ  อีกทัง้ยงัสามารถชมการด าน า้โชวโ์ดยอามะในชุดสีขาวแบบดัง้เดิมเป็นการด าน า้ทะเล งมเก็บ
หอยมกุโดยไม่ใสแ่ท็งคด์ว้ย  และยงัเลือกซือ้เครื่องประดบัต่างๆ ที่ท าจากไข่มกุแท้ๆ  ไดท้ี่โรงงานบนเกาะแห่งนี ้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เป็นชุดอาหารไคเซกิ ทีป่ระกอบไปดว้ยอาหารหลากหลาย
ประเภทอาท ิทอด นึ่ง ตม้ ย่าง เป็นตน้ (เป็นอาหารตามฤดูกาล)   
พักที ่Hotel Toba Seaside หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4 4 โทบะ-ศาลเจา้อิเสะจงิกู-โอซากา้-ชินไซบาช ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชมศาลเจ้าอิเสะจิงกู(Ise Jingu Shrines) ศาลเจา้ใหญ่หนึ่งในสามของญ่ีปุ่ น ซึ่งจะมีการบูรณะ
ใหม่ทุกๆ 20 ปี ศาลเจา้อิเสะเป็นศาลเจา้ส าคัญ และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลทัธิชินโต มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี 
สรา้งเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ อามาเทราส ึโอมิคามิ เทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์หรือเทพีแห่งแสงสว่าง ซึ่งเป็นเทพเจา้ที่
ส  าคญักบัคนญ่ีปุ่ นมากๆ บรรยากาศที่ตัง้อยู่ท่ามกลางป่าสน มีมนตข์ลงั ศกัดิส์ิทธิ์ ลกึลบั น่าคน้หา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็นเซ็ตหมอ้ตม้ญี่ปุ่ น 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลางเมืองโอซาก้า(Osaka) น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi) แหล่งชอ้ป
ป้ิงขึน้ชื่อของโอซาก้าซึ่งเป็นที่ตั้งของรา้นค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นมอลลอ์ย่าง Etoile Shinsaibashi และ 
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Shinsaibashi Parco รา้นคา้แบรนดส์ุดหรูตัง้แต่แบรนดแ์ฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier 
และ Bulgari รา้นจ าหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนดกี์ฬาอย่าง Adidas ให้
ท่านไดจ้บัจ่ายใชส้อย สินคา้มากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทัง้รา้นเครื่องส าอาง สินคา้มือสอง แบรน์ดเนม 
ขนม ของฝาก ของที่ระลกึมากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 5 5 โอซาก้า-วัดคิโยะมิสุ-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทโอซากา้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวนัตกของญ่ีปุ่ นที่เรียกว่า 'คนัไซ' ก่อนที่จะมีการ
ยา้ยเมืองหลวงไปที่โตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบนั เกียวโตเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ นมาก่อน เมือง
เกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ดว้ยพืน้หลังทางประวัติศาสตรเ์ช่นนี ้จึงส่งผลใหเ้กียวโตมี
วัด ศาลเจา้ สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร ์ศิลปะและหัตถกรรมพืน้บา้นอันมีเอกลกัษณ ์เกิดและพัฒนาขึน้เป็น
จ านวนมาก จนไดก้ลายมาเป็นวฒันธรรมและทิวทศันเ์มืองเกียวโตที่มีเสน่หเ์ฉพาะตวัดงัที่เราเห็นอยู่ทุกวนันี  ้
น าท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน ้าใส(Kiyomizu) ตัง้อยู่บนเชิงเขาของดา้นตะวันออกของเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สดุในเกียวโต วดัคิโยะมิสทุี่ตัง้อยู่บนหนา้ผานัน้ถูกรองรบัดว้ยเสาตน้ซุงมากกว่ารอ้ยตน้
เสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ที่สามารถมองวิวทัศนข์องกรุงเกียวโตไดจ้ากที่นี่ ในตัวของวัดนัน้มีศาลเจา้จิซูซึ่ง
เป็นเทพเจา้แห่งความรกัและชีวิตสมรส 
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น าท่านชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง(Kinkakuji) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1397 โดยท่านโชกุนอะชิกะงะ โยะชิมิสึจาก
ราชวงคเ์หนือ-ใต ้เนื่องจากวดันีเ้คลือบดว้ยชัน้ทองท าใหทุ้กคนรูจ้กัในชื่อวัดทอง ดา้นหนา้ของวดันัน้มีสระน า้ซึ่งเมื่อ
อากาศดีเงาที่สระน า้จะสะทอ้นสีทองกลายเป็นภาพที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาวเมื่อหิมะตกเงาจะสะทอ้นให้

เห็นวดัที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะสีขาว 
น าท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าจิง้จอก(Fushimi Inari-taisha) ว่ากนัว่าเป็นตวัแทนแห่งการเก็บเก่ียว
ขา้วที่อดุมสมบรูณ ์ธุรกิจรุง่เรืองและครอบครวัสงบสขุ ดงันัน้จึงมีผูค้นมากมายมาขอพรมาตัง้แต่สมยัโบราณ หลงัศาล
เจา้มีประตโูทร(ิTori) หรือเสาตัง้เรียงอยู่หลายหมื่นตน้จนสรา้งเป็นทางเดินไปทั่วเขา เสาทัง้หมดนีม้าจากค าปฏิญาณ
จากผูศ้รทัธาที่ไดข้อพรที่นี่จึงกลายเป็นสญัลกัษณอ์นัโดดเด่นของศาลเจา้ฟูชิมิอินาร ิอีกสญัลกัษณ์หนึ่งของศาลเจา้ฟู
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ชิมิอินารินั้นคือรูปป้ันสุนัขจิง้จอกทั่วศาลเจา้แมก้ระทั่งแผ่นไมข้อพรเอะมะยังเป็นทรงจิง้จอก จิง้จอกเดิมแลว้เป็น
ตวัแทนแห่งเทพอินาร ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโอซากา้ น าท่านถ่ายรูปชิลล์ๆ กับปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) แลนดม์ารค์ของโอ
ซากา้ ปราสาทเก่าแก่สีขาวสงู 8 ชัน้ ก าแพงหินสงูตระหง่าน คนู า้กวา้ง ที่สรา้งในปี พ.ศ. 2126 โดยโชกนุโทโยโตมิ ฮิเด
โยชิ ผู ้โด่งดังซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียนแห่งญ่ีปุ่ น ปราสาทได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ด้านในเป็น
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเก่ียวกับประวัติการสรา้ง และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานทาง
ประวติัศาสตรก์ว่า 10,000 ชิน้ บรเิวณรอบๆ มีพิพิธภณัฑโ์รงกษาปณ ์ซึ่งเป็นจดุชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุก
สายพนัธุ ์ไดท้ี่นี่ (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นในปราสาท) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บฟุเฟ่ต ์
พักที ่Hotel Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 6 6 โอซาก้า-สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ(โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระเตรียม
ตวัเดินทางกลบั 

11.45 น. ออกเดินทางจากเมืองโอซากา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ TG623 (17.30-19.00) 

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.50 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 
15.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
จนัทร-์เสาร ์ 25-30 กรกฎาคม 65 59,900.- 59,900.- 15,000.- 
จนัทร-์เสาร ์ 01-06 สิงหาคม 65 61,900.- 61,900.- 15,000.- 
พธุ-จนัทร ์ 24-29 สิงหาคม 65 61,900.- 61,900.- 15,000.- 
ศกุร-์พธุ 02-07 กนัยายน 65 59,900.- 59,900.- 15,000.- 
พธุ-จนัทร ์ 21-26 กนัยายน 65 59,900.- 59,900.- 15,000.- 

องัคาร-อาทิตย ์ 11-16 ตลุาคม 65 59,900.- 59,900.- 15,000.- 
พฤหสับดี-องัคาร 20-25 ตลุาคม 65 59,900.- 59,900.- 15,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอัตโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
 
อัตราไม่รวม 
1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 
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