
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Day 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

07.30 น.   เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภูเขา
โคยะ(Koyasa) ทางพุทธศาสนาของญี่ปุ ่นอายุ กว่า 1,200 ปี ชมวัดดันโจการัน
(Danjo Garan) ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาบนเขา พระคูไคสร้างขึ้นเป็นแห่ง
แรกบนเขาโคยะ เมื่อผ่านประตูกลางมาแล้วจะเห็นคอมปงไดโด เจดีย์สีแดงสดใสหลัง
ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของดันโจการัน และยังเป็นจุดรับพลังเพื่อความ เป็นสิริมงคลอีก
ด้วย 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หม้อร้อนแบบญี่ปุ่น) 

 
 

ผ่านชมเกาะท่ีมีช่องตรงกลางเอ็นเก็ทสึ(Engetsuto Island)  ท่ีต้ังอยู่ในอ่าวชิราฮามะ 
(Shirahama) หรือท่ีเรียกเป็นทางการว่า  ทาคาชิมะ เป็นเกาะหินกรวดหินทรายต้ังอยู่ 



  

โดดๆกลางทะเล ความพิเศษของเกาะก็คือช่องโหว่ะตรงกลางซึ่งเกิดจากการกัด
เซาะของ คล่ืนลมทะเล เม่ือมองจากด้านบนเหมือนมีสะพานเชื่อมติดกันโดยวัด
ความยาวจากเหนือ จรดใต้ 130 เมตร สูง 25 เมตร ยามเย็นพระอาทิตย์เคล่ือน
ผ่านเกาะแห่งน้ีในบางเดือนจะ มองเห็นดวงอาทิตย์เคล่ือนผ่านรูตรงกลางเกาะ
พอดี เป็นภาพท่ีน่าประทับใจ ถือว่าเป็น สัญลักษณ์ของชิระฮะมะเลยทีเดียว นําชม
ความงามตามธรรมชาติอันล้ีลับของบรรดาโขด หินท่ีต้ังเรียงราย ท้ังก้อนเล็ก
ก้อนใหญ่ท่ีมีรูปร่างแตกต่างกันไปทอดตัวยาวเป็นเส้นตรง ประมาณ 850 เมตร 
ทําให้มองดูคล้ายสะพาน เป็นอีกหน่ึงจุดเช็คอินท่ีนักถ่ายภาพนิยมมา ถ่ายกัน  

สมควรแก่เวลานําท่านไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือข้ามไปยังท่ี ไฮไลท์!!! พักโรงแรมใน
ระดับ ตํานานบนเกาะส่วนตัว เป็นโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่นมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกครบ ไม่ว่า จะเป็นออนเซ็น ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเกมส์ ร้านนวด มินิ
มาร์ทในตัวโรงแรม ห้องคารา โอเกะ และยังมีบันไดเล่ือนท่ียาวท่ีสุดในญี่ปุ่นท่ี
สามารถขึ้นไปชมวิวบนผาด้านหลังของทาง โรงแรมได้อีกท้ังยังมีสุดยอดออนเซ็น
ท่ีแช่ไปพร้อมๆกับเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิค เพราะ ออนเซ็นของโรงแรมน้ีจะอยู่ใน
ถ้ําหิน ท่านจะได้เปิดประสบการณ์แช่ออนเซ็นแบบฟังเสียง คล่ืนทะเลไปด้วย ฟิน
กับบรรยายกาศญี่ปุ่นธรรมชาติได้จากโรงแรมแห่งน้ี  

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อินเตอร์บุฟเฟ่ต์)  
พบกับการแล่ปลาทูน่าให้ชม และชิมกันสดๆ ภายในห้องอาหารด้วย  
พักท่ี Hotel Urashima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 2 นะชิคุตซึอุระ-น้ำตกนันจิ-วัดเซกันโทจิ-เกาะไข่มุกมิกิโมโดะ 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำทุกท่านไปสัมผัสอากาศยามเช้าอันแสนสดชื่นของเมืองนะชิคุตซึอุระ(Nachi-Katsuura) 
ดินแดนแห่งมรดกโลก เส้นทางคุมะโนะ โคโด ซึ่งเป็นเสน่ห์แห่งธรรมชาติของญี่ปุ่นในสมัย 
โบราณอันเป็นแลนด์มาร์กของท่ีน่ีน้ำตกนันจิ(Nachi Fall) สูง 133 เมตร ตกลงมาจาก กลาง
ป่าทึบดึกดำบรรพ์ เป็นน้ำตกท่ีไหลต่อเน่ืองชั้นเดียวท่ีสูงท่ีสุดในญี่ปุ่น ละอองของน้ำ ทำให้
รู้สึกเย็นสบาย น้ำจากน้ำตกน้ีเป็นน้ำศักดิ์สิทธ์ิซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะท่ีสามารถดื่มได้ บริเวณท่ี
ใกล้กับน้ำตกมีวัดเซกันโทจิ(Seigantoji Temple) ท่ีงดงามมีเจดีย์สามชั้นสีแดง ตัดกับน้ำตก 
ช่างเป็นภาพท่ีงดงามลงตัว น้อยคนน่ันท่ีจะได้มาสัมผัสวัดท่ามกลางน้ำตก ธรรมชาติแห่งน้ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูย่างอาหารทะเลสดๆ มีท้ัง กุ้ง 
หอย ปู ปลา นานาชนิด (ห้ามพลาดกับเมนูสุดเด็ด กุ้งอิเสะ กุ้งตัวใหญ่สีแดง เน้ือแน่นเป็น
กุ้งท่ี สามารถหาทานได้เฉพาะท่ีน่ีเท่าน้ัน ย่างโดยบรรดาคุณป้านักดำน้ำอะมะซัง 



 
นําท่านเดินทางข้ามเกาะไปยังเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ(Mikimoto Pearl Island) ในอ่าวโทบะ 
(Toba) ท่ีประสบความสําเร็จในการเพาะเล้ียงไข่มุกแห่งแรกในโลก นอกจากจะมี 
พิพิธภัณฑ์ไข่มุกท่ีจะให้ความรู้เก่ียวกับไข่มุกแล้วยังมีร้านค้าตามจุดต่างๆ อีกท้ังยัง 
สามารถชมการดํานํ้าโชว์โดยอามะในชุดสีขาวแบบดั้งเดิมเป็นการดํานํ้าทะเล งมเก็บหอย 
มุกโดยไม่ใส่แท็งค์ด้วย และยังเลือกซื้อเครื่องประดับต่างๆ ท่ีทําจากไข่มุกแท้ๆ ได้ท่ีโรงงาน 
บนเกาะแห่งน้ี 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เป็นชุดอาหารไคเซกิ ท่ีประกอบไป 

ด้วยอาหารหลากหลายประเภทอาทิ ทอด น่ึง ต้ม ย่าง เป็นต้น (เป็นอาหารตามฤดูกาล) 
พักท่ี QUINTESSA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  



Day 3 โทบะ-ศาสเจ้าอิเสะจิงกู-โอซาก้า-ชินไซบาชิ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นําท่านเดินทางเข้าชมศาลเจ้าอิเสะจิงกู(Ise Jingu Shrines) ศาลเจ้าใหญ่หน่ึงในสามของ 
ญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการบูรณะใหม่ทุกๆ 20 ปี ศาลเจ้าอิเสะเป็นศาลเจ้าสําคัญ และใหญ่ท่ีสุดแห่ง 
หน่ึงของลัทธิชินโต มีความเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานของ อามาเท 
ราสึ โอมิคามิ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ หรือเทพีแห่งแสงสว่าง ซึ่งเป็นเทพเจ้าท่ีสําคัญกับ 
คนญี่ปุ่นมากๆ บรรยากาศท่ีต้ังอยู่ท่ามกลางป่าสน มีมนต์ขลัง ศักดิ์สิทธ์ิ ลึกลับ น่า
ค้นหา  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็นเซ็ตหม้อต้มญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 



เป็นแฟชั่นไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari ร้านจําหน่าย 
นาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และร้านค้าแบรนด์กีฬาอย่าง Adidas ให้ 
ท่านได้จับจ่ายใช้สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ท่ีมีท้ังร้านเครื่องสําอาง 
สินค้ามือสอง แบร์นดเนม ขนม ของฝาก ของท่ีระลึกมากมาย  

เย็น  ให้อิสระท่านในการเลือกรับประทานอาหารเย็น  
พักท่ี NAMBA ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

Day 4 โอซาก้า-วัดคโิยะมิสุ-วัดคนิคะคุจิ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร-ิปราสาทโอซาก้า 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหน่ึงของภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่นท่ี 
เรียกว่า 'คันไซ' ก่อนท่ีจะมีการย้ายเมืองหลวงไปท่ีโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน 
เกียวโตเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อน เมืองเกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมือง 
หลวงมากว่า 1,000 ปี ด้วยพื้นหลังทางประวัติศาสตร์เช่นน้ี จึงส่งผลให้เกียวโตมีวัด 
ศาล เจ้า สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านอันมีเอกลักษณ์ 
เกิด และพัฒนาขึ้นเป็นจํานวนมาก จนได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและทิวทัศน์เมืองเกียว
โตท่ีมี เสน่ห์เฉพาะตัวดังท่ีเราเห็นอยู่ทุกวันน้ี  

 

นําท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดนํ้าใส(Kiyomizu) ต้ังอยู่บนเชิงเขาของด้านตะวันออกของ 
เกียวโตซึ่งเป็นสถานท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในเกียวโต วัดคิโยะมิสุท่ีต้ังอยู่บน 
หน้าผาน้ันถูกรองรับด้วยเสาต้นซุงมากกว่าร้อยต้นเสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ท่ี 
สามารถมองวิวทัศน์ของกรุงเกียวโตได้จากท่ีน่ี ในตัวของวัดน้ันมีศาลเจ้าจิซูซึ่งเป็นเทพ 
เจ้าแห่งความรักและชีวิตสมรส  



นําท่านชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง(Kinkakuji) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1397 โดยท่านโช 
กุนอะชิกะงะ โยะชิมิสึจากราชวงค์เหนือ-ใต้ เน่ืองจากวัดน้ีเคลือบด้วยชั้นทองทําให้ทุกคน 
รู้จักในชื่อวัดทอง ด้านหน้าของวัดน้ันมีสระนํ้าซึ่งเม่ืออากาศดีเงาท่ีสระนํ้าจะสะท้อนสีทอง 
กลายเป็นภาพท่ีงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเม่ือหิมะตกเงาจะสะท้อนให้เห็นวัดท่ีปก 
คลุมไปด้วยหิมะสีขาว  

 
นําท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก(Fushimi Inari-taisha) ว่ากันว่าเป็น 
ตัวแทนแห่งการเก็บเก่ียวข้าวท่ีอุดมสมบูรณ์ ธุรกิจรุ่งเรืองและครอบครัวสงบสุข ดังน้ันจึง 
มีผู้คนมากมายมาขอพรมาต้ังแต่สมัยโบราณ หลังศาลเจ้ามีประตูโทริ(Tori) หรือเสาต้ัง 
เรียงอยู่หลายหม่ืนต้นจนสร้างเป็นทางเดินไปท่ัวเขา เสาท้ังหมดน้ีมาจากคําปฏิญาณจาก 
ผู้ศรัทธาท่ีได้ขอพรท่ีน่ีจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ อีก  

 

 

 

 

 

 

 



สัญลักษณ์หน่ึงของศาลเจ้าฟูชิมิอินาริน้ันคือรูปป้ันสุนัขจิ้งจอกท่ัวศาลเจ้าแม้กระท่ังแผ่น 
ไม้ขอพรเอะมะยังเป็นทรงจิ้งจอก จิ้งจอกเดิมแล้วเป็นตัวแทนแห่งเทพอินาริ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า นําท่านถ่ายรูปชิลล์ๆกับปราสาทโอซาก้า(Osaka 
Castle) แลนด์มาร์คของโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่สีขาวสูง 8 ชั้น กําแพงหินสูงตระหง่าน คู 
นํ้ากว้าง ท่ีสร้างในปี พ.ศ. 2126 โดยโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้โด่งดังซึ่งมีฉายาว่าเป็นน
โป เลียนแห่งญี่ปุ่น ปราสาทได้รับการบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ด้านในเป็น
พิพิธภัณฑ์จัด แสดงเก่ียวกับประวัติการสร้าง และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งเต็ม
ไปด้วยหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์กว่า 10,000 ชิ้น บริเวณรอบๆ มีพิพิธภัณฑ์โรง
กษาปณ์ ซึ่งเป็นจุดชม ซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพันธ์ุ ได้ท่ีน่ี  
(ไม่รวมค่าเข้าชมด้านในปราสาท)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บุฟเฟ่ต์ 
พักท่ี NAMBA ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

Day 5 โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  
(ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน)  



อัตราค่าบริการ/ท่าน (บาท) 

JULY - 23 DEC 2022 

แพ็คเกจ 10-14 ท่าน 7-9 ท่าน 5-6 ท่าน 2-4 ท่าน พักเดี่ยว 

ราคา 44,900 

 

51,900 

 

 

60,000 

 

 

90,000 

 

 

15,500 

 
23-31JULY,1-28JULY 2022 

แพ็คเกจ 10-14 ท่าน 7-9 ท่าน 5-6 ท่าน 2-4 ท่าน พักเดี่ยว 

ราคา 47,900 

 

53,900 

 

 

62,900 

 

 

105,000 

 

15,500 

 

 

อัตราน้ีรวม 
- ท่ีพักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า - อาหารทุกม้ือตามระบุ ทุกโรงแรม 
- รถพาเท่ียวตลอดการเดินทาง  

 

อัตราน้ีไม่รวม 
- ต๋ัวเครื่องบินขาไปและกลับ  
-ค่าทิปไกด์ & คนขับรถ  

 

 

 

 



 

เงื่อนไขการจองและการชําระเงิน  

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 25,000บาทโดยโอนเข้าบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวย่ืน วีซ่า
ภายใน 1 วันนับจาก วันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจอง ทัวร์โดย
อัตโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อน
ออกบัตรโดยสาร ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่ คณะและ
ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทาง
เจ้าหน้าท่ี  

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการ เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อง ให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของ ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ จําเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ท้ังหมด  

7. ค่านํ้าหนักกระเป๋า (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย  

 

 

 

 

 

  

 

 


