
 

 

 



 

 

 

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

สายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

23.59 น. ออกเดินทางสูส่นามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) 

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

อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 



 

 

 2 โอซาก้า-คันโจการัน-เอ็นเก็ทสึ-ฮาชิกุยอิวะ-อุระชิมะ 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

นาํท่านเดินทางสูส่ถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ภูเขาโคยะ(Koyasa) ทางพทุธศาสนาของญ่ีปุ่ นอายกุว่า 1,200 ปี ชม

วัดดันโจการัน(Danjo Garan) ซึ่งวดันีเ้ป็นศนูยก์ลางทางศาสนาบนเขา พระคไูคสรา้งขึน้เป็นแห่งแรก

บนเขาโคยะ เมื่อผ่านประตูกลางมาแลว้จะเห็นคอมปงไดโด เจดียส์ีแดงสดใสหลงัใหญ่เป็นสญัลักษณ์

ของดนัโจการนั และยงัเป็นจดุรบัพลงัเพื่อความเป็นสิรมิงคลอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หมอ้รอ้นแบบญีปุ่่ น) 



 

 

ผ่านชมเกาะที่มีช่องตรงกลางเอ็นเก็ทสึ(Engetsuto Island) ท่ีตัง้อยู่ในอ่าวชิราฮามะ(Shirahama) 

หรือที่เรียกเป็นทางการว่า  ทาคาชิมะ เป็นเกาะหินกรวดหินทรายตัง้อยู่โดดๆกลางทะเล ความพิเศษของ

เกาะก็คือช่องโหว่ะตรงกลางซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมทะเล เมื่อมองจากดา้นบนเหมือนมี

สะพานเชื่อมติดกนัโดยวดัความยาวจากเหนือจรดใต ้130 เมตร สงู 25 เมตร ยามเย็นพระอาทิตยเ์คลื่อน

ผ่านเกาะแห่งนีใ้นบางเดือนจะมองเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านรูตรงกลางเกาะพอดี เป็นภาพท่ีน่า

ประทบัใจ ถือว่าเป็นสญัลกัษณข์องชิระฮะมะเลยทีเดียว นาํชมความงามตามธรรมชาติอันลีลั้บของ

บรรดาโขดหินที่ตั้งเรียงราย ทัง้กอ้นเล็กกอ้นใหญ่ท่ีมีรูปร่างแตกต่างกันไปทอดตัวยาวเป็นเส้นตรง

ประมาณ 850 เมตร ทาํใหม้องดคูลา้ยสะพาน เป็นอีกหน่ึงจดุเช็คอินท่ีนกัถ่ายภาพนิยมมาถ่ายกนั 

สมควรแก่เวลานาํท่านไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือขา้มไปยงัท่ี ไฮไลท์!!! พกัโรงแรมในระดบัตาํนานบนเกาะ

สว่นตวั เป็นโรงแรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในญี่ปุ่ นมีสิ่งอาํนวยความสะดวกครบ ไม่ว่าจะเป็นออนเซ็น รา้นขายของ

ที่ระลึก รา้นเกมส์ รา้นนวด มินิมาร์ทในตวัโรงแรม หอ้งคาราโอเกะ และยงัมีบนัไดเลื่อนที่ยาวที่สุดใน

ญี่ปุ่ นทีส่ามารถขึน้ไปชมวิวบนผาดา้นหลงัของทางโรงแรมไดอ้ีกทัง้ยงัมีสุดยอดออนเซ็นที่แช่ไปพรอ้มๆ

กบัเห็นวิวมหาสมทุรแปซิฟิค เพราะออนเซ็นของโรงแรมนีจ้ะอยู่ในถํ้าหิน ท่านจะไดเ้ปิดประสบการณ์แช่

ออนเซ็นแบบฟังเสยีงคลืน่ทะเลไปดว้ย ฟินกบับรรยายกาศญีปุ่่ นธรรมชาตไิดจ้ากโรงแรมแห่งนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อนิเตอร์บฟุเฟ่ต)์ 

พบกบัการแล่ปลาทูนา่ใหช้ม และชิมกนัสดๆ ภายในหอ้งอาหารดว้ย 



 

 

พักที ่Hotel Urashima หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

http://www.hotelurashima.co.jp/en/ 

 

 3 นะชิคุตซึอุระ-นํ้าตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกโิมโตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

http://www.hotelurashima.co.jp/en/


 

 

นาํทุกท่านไปสมัผัสอากาศยามเชา้อันแสนสดชื่นของเมืองนะชิคุตซึอุระ(Nachi-Katsuura) ดินแดน

แห่งมรดกโลก เสน้ทางคมุะโนะ โคโด ซึ่งเป็นเสน่หแ์ห่งธรรมชาติของญ่ีปุ่ นในสมัยโบราณอนัเป็นแลนด์

มารก์ของท่ีน่ีน้ําตกนันจิ(Nachi Fall)  สงู 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่าทึบดึกดาํบรรพ ์เป็นนํา้ตกที่

ไหลต่อเน่ืองชั้นเดียวท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ละอองของนํ้าทําให้รู ้สึกเย็นสบาย นํ้าจากนํ้าตกนี้เป็นนํ้า

ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะท่ีสามารถด่ืมได้ บริเวณท่ีใกล้กับนํ้าตกมีวัดเซกันโทจิ(Seigantoji 



 

 

Temple) ท่ีงดงามมีเจดียส์ามชัน้สีแดง ตัดกับนํา้ตก ช่างเป็นภาพท่ีงดงามลงตัว นอ้ยคนนั่นท่ีจะไดม้า

สมัผสัวดัท่ามกลางนํา้ตกธรรมชาติแห่งนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เมนูย่างอาหารทะเลสดๆ มีทัง้ กุง้ หอย ป ูปลา 

นานาชนิด (หา้มพลาดกบัเมนูสุดเด็ด กุง้อิเสะ กุง้ตวัใหญ่สีแดง  เนือ้แน่นเป็นกุง้ที่สามารถหาทานได้

เฉพาะทีน่ีเ่ท่านัน้ ย่างโดยบรรดาคณุป้านกัดาํนํ้าอะมะซงั 

นาํท่านเดินทางขา้มเกาะไปยังเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ(Mikimoto Pearl Island) ในอ่าวโทบะ(Toba) ท่ี

ประสบความสาํเร็จในการเพาะเลีย้งไข่มุกแห่งแรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภณัฑไ์ข่มุกท่ีจะใหค้วามรู้

เก่ียวกบัไข่มกุแลว้ยงัมีรา้นคา้ตามจุดต่างๆ  อีกทัง้ยงัสามารถชมการดาํนํา้โชวโ์ดยอามะในชุดสีขาวแบบ

ดัง้เดิมเป็นการดาํนํา้ทะเล งมเก็บหอยมกุโดยไม่ใส่แท็งคด์ว้ย  และยงัเลือกซือ้เครื่องประดบัต่างๆ ท่ีทาํ

จากไข่มกุแท้ๆ  ไดท้ี่โรงงานบนเกาะแห่งนี ้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เป็นชดุอาหารไคเซกิ ทีป่ระกอบไปดว้ยอาหาร

หลากหลายประเภทอาท ิทอด นึ่ง ตม้ ย่าง เป็นตน้ (เป็นอาหารตามฤดูกาล)   

พักที ่Hotel Toba Seaside หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

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



 

 

นาํท่านเดินทางเขา้ชมศาลเจ้าอิเสะจิงกู(Ise Jingu Shrines) ศาลเจา้ใหญ่หน่ึงในสามของญ่ีปุ่ น ซึ่งจะ

มีการบูรณะใหม่ทุกๆ 20 ปี ศาลเจา้อิเสะเป็นศาลเจา้สาํคัญ และใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของลทัธิชินโต มี

ความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สรา้งเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ อามาเทราส ึโอมิคามิ เทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์

หรือเทพีแห่งแสงสว่าง ซึ่งเป็นเทพเจา้ท่ีสาํคญักบัคนญ่ีปุ่ นมากๆ บรรยากาศท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางป่าสน มี

มนตข์ลงั ศกัดิส์ิทธิ์ ลกึลบั น่าคน้หา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เป็นเซ็ตหมอ้ตม้ญี่ปุ่ น 



 

 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ ใจกลางเมืองโอซาก้า (Osaka)  นําท่านอิสระช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ

(Shinsaibashi) แหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ชื่อของโอซากา้ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น

มอลลอ์ย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco รา้นคา้แบรนดส์ดุหรูตัง้แต่แบรนดแ์ฟชั่นมา

ไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari รา้นจาํหน่ายนาฬิกาสดุหรูอย่าง Rolex 

และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนดกี์ฬาอย่าง Adidas ใหท่้านไดจ้บัจ่ายใชส้อย สินคา้มากมาย บน

ถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ท่ีมีทัง้รา้นเคร่ืองสาํอาง สินคา้มือสอง แบรน์ดเนม ขนม ของฝาก ของท่ีระลึก

มากมาย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

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



 

 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาคตะวันตกของญ่ีปุ่ นท่ีเรียกว่า 'คันไซ' 

ก่อนท่ีจะมีการยา้ยเมืองหลวงไปท่ีโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน เกียวโตเคยมีฐานะเป็นเมือง

หลวงของญ่ีปุ่ นมาก่อน เมืองเกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ดว้ยพืน้หลังทาง

ประวัติศาสตรเ์ช่นนี ้จึงส่งผลให้เกียวโตมีวัด ศาลเจ้า สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร ์ศิลปะและ

หตัถกรรมพืน้บา้นอนัมีเอกลกัษณ ์เกิดและพฒันาขึน้เป็นจาํนวนมาก จนไดก้ลายมาเป็นวฒันธรรมและ

ทิวทศันเ์มืองเกียวโตท่ีมีเสน่หเ์ฉพาะตวัดงัท่ีเราเห็นอยู่ทกุวนันี ้

นาํท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน้ําใส(Kiyomizu) ตัง้อยู่บนเชิงเขาของดา้นตะวันออกของเกียวโตซึ่ง

เป็นสถานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากท่ีสดุในเกียวโต วดัคิโยะมิสท่ีุตัง้อยู่บนหนา้ผานัน้ถูกรองรบัดว้ย

เสาตน้ซุงมากกว่ารอ้ยตน้เสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ท่ีสามารถมองวิวทัศนข์องกรุงเกียวโตได้

จากที่นี่ ในตวัของวดันัน้มีศาลเจา้จิซูซึ่งเป็นเทพเจา้แห่งความรกัและชีวิตสมรส 



 

 

นาํท่านชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง(Kinkakuji) ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1397 โดยท่านโชกุนอะชิกะงะ 

โยะชิมิสึจากราชวงคเ์หนือ-ใต ้เน่ืองจากวดันีเ้คลือบดว้ยชัน้ทองทาํใหทุ้กคนรูจ้กัในชื่อวัดทอง ดา้นหนา้

ของวดันัน้มีสระนํา้ซึ่งเมื่ออากาศดีเงาที่สระนํา้จะสะทอ้นสีทองกลายเป็นภาพท่ีงดงาม โดยเฉพาะในช่วง

ฤดหูนาวเมื่อหิมะตกเงาจะสะทอ้นใหเ้ห็นวดัท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะสีขาว 



 

 

นาํท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าจิง้จอก(Fushimi Inari-taisha) ว่ากนัว่าเป็นตวัแทนแห่ง

การเก็บเก่ียวขา้วท่ีอดุมสมบูรณ ์ธุรกิจรุ่งเรืองและครอบครวัสงบสขุ ดงันัน้จึงมีผูค้นมากมายมาขอพรมา

ตัง้แต่สมยัโบราณ หลงัศาลเจา้มีประตโูทร(ิTori) หรือเสาตัง้เรียงอยู่หลายหมื่นตน้จนสรา้งเป็นทางเดินไป

ทั่วเขา เสาทัง้หมดนีม้าจากคาํปฏิญาณจากผูศ้รทัธาท่ีไดข้อพรท่ีน่ีจึงกลายเป็นสญัลกัษณอ์ันโดดเด่น

ของศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ อีกสัญลกัษณ์หน่ึงของศาลเจา้ฟูชิมิอินารินัน้คือรูปป้ันสนุัขจิง้จอกทั่วศาลเจา้

แมก้ระทั่งแผ่นไมข้อพรเอะมะยงัเป็นทรงจิง้จอก จิง้จอกเดิมแลว้เป็นตวัแทนแห่งเทพอินาร ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโอซากา้ นาํท่านถ่ายรูปชิลล์ๆ กับปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) แลนด์

มารค์ของโอซากา้ ปราสาทเก่าแก่สีขาวสูง 8 ชัน้ กาํแพงหินสูงตระหง่าน คูนํา้กวา้ง ท่ีสรา้งในปี พ.ศ. 

2126 โดยโชกนุโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผูโ้ด่งดงัซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียนแห่งญ่ีปุ่ น ปราสาทไดร้บัการบูรณะ

มาเรื่อยๆจนถึงปัจจบุนั ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเก่ียวกบัประวติัการสรา้ง และขา้วของเครื่องใชใ้น

สมัยโบราณ ซึ่งเต็มไปดว้ยหลกัฐานทางประวติัศาสตรก์ว่า 10,000 ชิน้ บริเวณรอบๆ มีพิพิธภัณฑโ์รง



 

 

กษาปณ์ ซึ่งเป็นจุดชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพันธุ์ ได้ท่ีน่ี (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน

ปราสาท) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บฟุเฟ่ต ์

พักที ่Hotel Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

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

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ(โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ

สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.45 น. ออกเดินทางจากเมืองโอซากา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินท่ี TG623 

(17.30-19.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.50 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

จนัทร-์เสาร ์ 25-30 กรกฎาคม 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 

จนัทร-์เสาร ์ 01-06 สิงหาคม 65 61,999.- 61,999.- 15,000.- 

พธุ-จนัทร ์ 24-29 สิงหาคม 65 61,999.- 61,999.- 15,000.- 

ศกุร-์พธุ 02-07 กนัยายน 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 

พธุ-จนัทร ์ 21-26 กนัยายน 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 

องัคาร-อาทิตย ์ 11-16 ตลุาคม 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 

พฤหสับดี-องัคาร 20-25 ตลุาคม 65 59,999.- 59,999.- 15,000.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 



 

 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์

ทัง้หมด 

7. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 

อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


