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  AUTUMN IN KANSAIAUTUMN IN KANSAIAUTUMN IN KANSAIAUTUMN IN KANSAI    
เดนิทาง วนัที่ เดนิทาง วนัที่ เดนิทาง วนัที่ เดนิทาง วนัที่ 11119999    ––––    25252525    พฤพฤพฤพฤศจิกายนศจิกายนศจิกายนศจิกายน    2552552552558888        

( ( ( ( 7777วนั วนั วนั วนั 5555คนื คนื คนื คนื ))))    
                        
    กรงุเทพ ฯกรงุเทพ ฯกรงุเทพ ฯกรงุเทพ ฯ    ––––    นาโงยา นาโงยา นาโงยา นาโงยา ––––        อเิสะ อเิสะ อเิสะ อเิสะ ––––    วาคายามา วาคายามา วาคายามา วาคายามา ––––    เกยีวโต เกยีวโต เกยีวโต เกยีวโต ----    โอซากาโอซากาโอซากาโอซากา 
 
 

• ชมควชมควชมควชมความงามของใบไมเปลีย่นสีทีน่าโกยาามงามของใบไมเปลีย่นสีทีน่าโกยาามงามของใบไมเปลีย่นสีทีน่าโกยาามงามของใบไมเปลีย่นสีทีน่าโกยา,,,,อิเสะอิเสะอิเสะอิเสะ,,,,เกยีวโต เกยีวโต เกยีวโต เกยีวโต     

• พกัเรยีวกงัหรรูมิทะเลแบบญีปุ่นแทพกัเรยีวกงัหรรูมิทะเลแบบญีปุ่นแทพกัเรยีวกงัหรรูมิทะเลแบบญีปุ่นแทพกัเรยีวกงัหรรูมิทะเลแบบญีปุ่นแท    

• ชมเสนทางมรดกโลกวาคายามาชมเสนทางมรดกโลกวาคายามาชมเสนทางมรดกโลกวาคายามาชมเสนทางมรดกโลกวาคายามา    

• สมัผัสความอุดมสมบรูณธรรมชาติและทศันยีภาพของสมัผัสความอุดมสมบรูณธรรมชาติและทศันยีภาพของสมัผัสความอุดมสมบรูณธรรมชาติและทศันยีภาพของสมัผัสความอุดมสมบรูณธรรมชาติและทศันยีภาพของ
คาบสมทุรคาบสมทุรคาบสมทุรคาบสมทุร    

• เที่ยวชมหมูบานโบราณเที่ยวชมหมูบานโบราณเที่ยวชมหมูบานโบราณเที่ยวชมหมูบานโบราณทีเ่มอืงทีเ่มอืงทีเ่มอืงทีเ่มอืงอิเสะเมอืงศกัดิ์สทิธิ์ของญีปุ่นอิเสะเมอืงศกัดิ์สทิธิ์ของญีปุ่นอิเสะเมอืงศกัดิ์สทิธิ์ของญีปุ่นอิเสะเมอืงศกัดิ์สทิธิ์ของญีปุ่น    

• รับประทานรับประทานรับประทานรับประทานอาหารทะเลสด ๆ จากเรือประมง ณ อาวอเิสะอาหารทะเลสด ๆ จากเรือประมง ณ อาวอเิสะอาหารทะเลสด ๆ จากเรือประมง ณ อาวอเิสะอาหารทะเลสด ๆ จากเรือประมง ณ อาวอเิสะ    

• เยือนอาณาจกัรไขมกุมกิโิมโตะสดุยอดไขมกุชือ่ดงัขเยือนอาณาจกัรไขมกุมกิโิมโตะสดุยอดไขมกุชือ่ดงัขเยือนอาณาจกัรไขมกุมกิโิมโตะสดุยอดไขมกุชือ่ดงัขเยือนอาณาจกัรไขมกุมกิโิมโตะสดุยอดไขมกุชือ่ดงัของโลกองโลกองโลกองโลก    
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   AUTUMN IN KANSAIAUTUMN IN KANSAIAUTUMN IN KANSAIAUTUMN IN KANSAI    

เดนิทาง วนัที่ เดนิทาง วนัที่ เดนิทาง วนัที่ เดนิทาง วนัที่ 11119999    ––––    25 25 25 25 พฤพฤพฤพฤศจิกายนศจิกายนศจิกายนศจิกายน    2552552552558888        
( ( ( ( 7777วนั วนั วนั วนั 5555คนื คนื คนื คนื ))))    

                        
    กรงุเทพ ฯกรงุเทพ ฯกรงุเทพ ฯกรงุเทพ ฯ    ––––    นาโนาโนาโนาโกกกกยา ยา ยา ยา ––––        อเิสะ อเิสะ อเิสะ อเิสะ ––––    วาคายามา วาคายามา วาคายามา วาคายามา ––––    เกยีวโต เกยีวโต เกยีวโต เกยีวโต ----    โอซากาโอซากาโอซากาโอซากา 
 
วนัพุวนัพุวนัพุวนัพุธธธธที่ ที่ ที่ ที่ 18181818    พฤพฤพฤพฤศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน 2552552552558       8       8       8                                                                                                       กรุงเทพ ฯกรุงเทพ ฯกรุงเทพ ฯกรุงเทพ ฯ    
 
21.00 ทุกทานพรอมกันที่จุดนัดพบ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผูโดยสารระหวางประเทศขาออกบริเวณ             

ประตูหมายเลข 1 เคานเตอร A โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน
เอกสารและสัมภาระ 

 
วนัพวนัพวนัพวนัพฤหัสบดีฤหัสบดีฤหัสบดีฤหัสบดีที่ ที่ ที่ ที่ 19191919    พฤพฤพฤพฤศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน 2552552552558   8   8   8       กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ กรุงเทพ ฯ ––––    นาโกยา นาโกยา นาโกยา นาโกยา ––––    วัดนิตไตจิวัดนิตไตจิวัดนิตไตจิวัดนิตไตจิ    ––––    สวนชิโรโทริสวนชิโรโทริสวนชิโรโทริสวนชิโรโทริ    
 

     
 
00.05 ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
07.30 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ CCCCENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORTENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORTENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORTENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT    เมืองนาโเมืองนาโเมืองนาโเมืองนาโกกกกยายายายา    (N(N(N(NAGOYAAGOYAAGOYAAGOYA))))  

หลังจากผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและทางศุลกากร รับสัมภาระเรียบรอยแลว ออกเดินทางจาก
สนามบินไปยังวัดนิตไตจิวัดนิตไตจิวัดนิตไตจิวัดนิตไตจิ    (N(N(N(NITTAIJIITTAIJIITTAIJIITTAIJI) เปนวัดท่ีจารึกประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางประเทศไทยและ
ญี่ปุนมากวารอยป พระบรมสารีริกธาตุท่ีประดิษฐาน ณ วัดแหงนี้ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี 5) ในป พ.ศ.2443 พรอมพระพุทธรูปสําริดอายุกวาหน่ึงพันปดวย  
สถาปตยกรรมของวัดคอนขางสมัยใหม ภายนอกของ อาคารตางๆ เปนศิลปะสไตลญี่ปุน แตภายในอาคาร
เปน การตกแตงสไตลไทยๆ และมีบรรยากาศท่ีสงบเงียบ วัดนิตไตจิ(Nittaiji) จึงอบอวลไปดวยมิตรภาพอัน
งดงามระหวางไทยกับญี่ปุน ท่ีดํารงอยูมาชานานและจะคงอยูตลอดไป  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันท่ีราน AAAATSUTA HORAIKENTSUTA HORAIKENTSUTA HORAIKENTSUTA HORAIKEN    ขาวหนาขาวหนาขาวหนาขาวหนาปลาไหลญีปุ่นยางปลาไหลญีปุ่นยางปลาไหลญีปุ่นยางปลาไหลญีปุ่นยาง    จากแหลงผลิตปลาไหลจากแหลงผลิตปลาไหลจากแหลงผลิตปลาไหลจากแหลงผลิตปลาไหล
อนัเลือ่งชือ่ อนัเลือ่งชือ่ อนัเลือ่งชือ่ อนัเลือ่งชือ่ บริการทานแบบ ฮึตสึมาบูชิ ที่เปนรูปแบบของการรับประทานแบบนาโกยา ที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ โดยจะตักแบงขาวและปลาไหลจากโถขาวมาใสในชาม โดยชามแรกจะทานแบบธรรมดา ชามท่ีสอง
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ใสเครื่องเทศ เชน วาซาบิ,หอม,สาหราย และชามที่สามใสน้ําชาเขียว ทําเปนขาวตม รสชาติละมุนละไม 
ปลาไหลยางกรอบกําลังดีเขากันไดดีกับเครื่องเทศและขาวตมชาเขียว 
หลังอาหารกลางวันนําทุกทานเขาชมใบไมแดงที่สวนชโิรโทริ (สวนชโิรโทริ (สวนชโิรโทริ (สวนชโิรโทริ (SSSSHIROTOHIROTOHIROTOHIROTORI GARDENRI GARDENRI GARDENRI GARDEN)))) 
สวนสวยบรรยากาศรมร่ืน ภายในสวนสวนชิโรโทริมีเขาลูกเล็กอนัเปนสัญลักษณแทนภูเขาออนตาเกะซ่ึง
เปนภูเขาไฟที่สูงเปนอันดับสองของญี่ปุน ขยับเขาดานในยังมีเรือนน้ําชาและการแสดงที่เปนเอกลักษณ 
สวนตรงกลางมีสระใหสัตวน้ําไดแหวกวายอยางอิสระโดยเฉพาะปลาคารปหลากสีสัน 

16.00   จากนั้นนําทานสูท่ีพักแบบเรียวกัง SYUKUSYUKUSYUKUSYUKU    KKKKAIFUAIFUAIFUAIFU    OOOONSENNSENNSENNSEN    HHHHOTELOTELOTELOTEL ท่ีคงความเปนญี่ปุนช้ันสูง ดวยการ 
         ตกแตงแบบญี่ปุนแท และบรรยากาศจะทําใหทานไดยอนเวลากลับไปสูยุคขุนนาง ในหองแบบญี่ปุนท่ีตกแตง 

สวยงามและกวางขวาง โดยแตละหองก็จะมีสไตลแตกตางกันไปใหทานไดดื่มด่ํากับทิวทัศนของทะเลในขณะ 
แชน้ําแรออนเซน ท่ีเรียวกังแหงนี้จะมีหลายบอและหลายบรรยากาศใหทานไดแชออนเซนไดอยางเต็มที่ 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ เรียวกังท่ีพัก บริการทานดวยอาหารชุดญี่ปุน ไคเซกิท่ีนําอาหารทะเลสดๆ มาปรุง
อยางหลากหลายดวยความประณีตและเลิศรส  

 

  
 

วนัวนัวนัวนัศกุรศกุรศกุรศกุรที่ ที่ ที่ ที่ 20202020    พฤพฤพฤพฤศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน 2552552552558          8          8          8          เกาะมกิโิมโต เกาะมกิโิมโต เกาะมกิโิมโต เกาะมกิโิมโต ----    อิออิิอิเสะ เสะ เสะ เสะ ––––    เนมโุนะซาโตะเนมโุนะซาโตะเนมโุนะซาโตะเนมโุนะซาโตะ    
 

     
 
08.00 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

ออกเดินทางสูเมืองสึ(TSU) จังหวัดมิเอะ(MIE)  
จากนั้นนําทานสู ตนกําเนิดการเล้ียงหอยมุกท่ีมีช่ือเสียงไปท่ัวโลกคือ MIKIMOTO MIKIMOTO MIKIMOTO MIKIMOTO ซ่ึงเปนเกาะท่ีเกิดไขมุก
เล้ียงแหงแรกมีความกวางใหญเรียกไดวา อาณาจักรไขมุกมิกิโมโต โดยเกาะมี 4 สวน คือ ลานไขมุก,  
พิพิธพันธไขมุก, นักประดาน้ําหญิงหรือนักดําน้ําหาไขมุก อะมาซัน และหอรําลึกโคคิชิ มิกิโมโต ผูกอต้ัง 
และวิธีการเล้ียงหอยมุกที่ใหไขมุกคุณภาพดี MIKIMOTO ในปจจุบันกลายเปนแบรนดไขมุกระดับสูงของโลก 
ที่ผูคนไฝฝนจะไดเปนผูครอบครองไขมุกของมิกิโมโตะ และนอกจากนี้ชางฝมือของมิกิโมโตะยังไดผลิด
ผลงานระดับมาสเตอรพีซอยูเสมอๆเชนการประดิษฐมงกุฎหรือเทียราองคสําคัญของราชวงศตาง ๆ  ทั่วโลก 
พิเศษสุด  ใหทานสุภาพสตรไีดสวมใสเทียราไขมกุและถายรปูแบบสตูดโิอเปนทีร่ะลกึพิเศษสุด  ใหทานสุภาพสตรไีดสวมใสเทียราไขมกุและถายรปูแบบสตูดโิอเปนทีร่ะลกึพิเศษสุด  ใหทานสุภาพสตรไีดสวมใสเทียราไขมกุและถายรปูแบบสตูดโิอเปนทีร่ะลกึพิเศษสุด  ใหทานสุภาพสตรไีดสวมใสเทียราไขมกุและถายรปูแบบสตูดโิอเปนทีร่ะลกึ    
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เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบ WESTERN SET WESTERN SET WESTERN SET WESTERN SET ที่ภัตตาคารในเกาะที่ภัตตาคารในเกาะที่ภัตตาคารในเกาะที่ภัตตาคารในเกาะMIKIMOTOMIKIMOTOMIKIMOTOMIKIMOTO  
จากนั้นเดินทางสูเมอืงอเิสะเมอืงอเิสะเมอืงอเิสะเมอืงอเิสะ ต้ังอยูในเขตจังหวัดมิเอะทางตอนใตของเมืองนาโกยาลงมา มีชายฝงติดทะเล
ดานมหาสมุทรแปซิฟค เปนที่ต้ังของศาลเจาใหญซ่ึงเปนศาลเจาชินโตท่ีมีความสําคัญอันดับหน่ึงของญี่ปุน
คือศาลเจาหลวงแหงอิเซะที่มีที่ต้ังอยูท่ีแหลมอิเสะ ตอนกลางของเกาะฮอนชูสําหรับคนญี่ปุนแลวอิเสะนั้นถือ
เปนหัวใจแหงลัทธิชินโต นอกจากนี้อาณาเขตอันกวางขวางของศาลเจายังเปนเหมือนอุทยานทางธรรมชาติ
ที่มีแมน้ําไหลผานตนไมสูงใหญเขียวชอุม และการจัดสวนญี่ปุนท่ีสวยงาม ในแตละปจะมีชาวญี่ปุนจํานวน
หลายลานคนมาสักการะศาลเจาแหงนี้ พาทุกทานเดินชมบรรยากาศหมูบานเล็กๆ    โอคาเงะ โยโคโชโอคาเงะ โยโคโชโอคาเงะ โยโคโชโอคาเงะ โยโคโช 
หมูบานท่ีคงเอกลักษณสไตลญี่ปุนดั้งเดิม ชาวบานนําสินคาหัตถกรรม ตาง ๆ มาขาย นําทานชิมชาและขนม
โมจิถั่วแดง ของราน Akafuku Mochi 
ซึ่งเปนรานน้ําชาเกาแกกวารอยปอยูริมน้ํา บริการทานดวยโมจิแสนนุมจิบชารอนหอม ๆ ขณะ  ชมทิวทัศน
ของแมน้ํา ISUZUGAWA ที่สวนหลังรานอยางเพลิดเพลินใจ 
จากนั้นนําทานเขาพักโรงแรม NNNNEMU EMU EMU EMU NNNNOOOO    SSSSATOATOATOATO เปนรีสอรทขนาดใหญริมอาวอิเสะ ที่มีอาณาเขตกวางขวาง
ประกอบดวย สวนสาธารณะ สนามกอลฟ สวนดอกไมและจุดชมวิว ณ ปลายแหลม  
พิเศษ...!! สนุกสนานและประทับใจดวยการขับรถกอลฟ ทองเที่ยวภายในอุทยานของโรงแรมตามอัธยาศัย
(1คันตอ1 หองพัก) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก บริการทานแบบบุฟเฟต 
กอนเขานอน ใหทานผอนคลายกับออนเซนไขมุกมิกิโมโตของโรงแรม 
 

      
 

วนัวนัวนัวนัเสารเสารเสารเสารที่ ที่ ที่ ที่ 21212121    พฤพฤพฤพฤศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน 2552552552558       8       8       8                               เนมโุนะซาโตะเนมโุนะซาโตะเนมโุนะซาโตะเนมโุนะซาโตะ    ––––    วาคายามา วาคายามา วาคายามา วาคายามา ––––    คัตสึอุคัตสึอุคัตสึอุคัตสึอุระระระระ            
 

    
 
08.00 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานไปสูจุดชมวิวของเมืองอิเสะ ทานจะดื่มด่ํากับทัศนียภาพเกาะแกง 
จากนั้นนําทานสูหมูบานนักประดาน้ําหญิงหรือ AMASAN 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันที่ราน KOYA ท่ีตอนรับทานดวยอาหารทะเลสดๆ ที่นักประดาน้ําหญิง 
(AMASAN)จับข้ึนมา สนุกสนานกับการยางอาหารทะเลสดๆดวยตัวทานเอง  
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ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูวาคายามาวาคายามาวาคายามาวาคายามา นําทานชมความมหัศจรรยของธรรมชาติท่ีเกิดจาการกัด
กรอนของน้ําทะเลกลายเปนแทงหินริมทะเล มีขนาดแตกตางกันเรียงรายอยูริมทะเลONIGAJO 
เขาสูเมือง KATSUURA ซึ่งเปนทาข้ึนปลาทูนาญี่ปุน MAKURO 
นําทานเขาพัก ณ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม NAKANOSHIMANAKANOSHIMANAKANOSHIMANAKANOSHIMA    เปนโรงแรมที่อยูบนเกาะตองนั่งเรือขามฟากไปใชเวลา 
ประมาณ 3 นาที   

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมท่ีพัก 
กอนเขานอนใหทานเขาแชน้ําแรออนเซนกลางแจงท่ีสามารถมองเห็นวิวทองทะลคัตสึอุระ 

 

    
 

วนัวนัวนัวนัอาทิตยอาทิตยอาทิตยอาทิตยที ่ที ่ที ่ที ่22222222    พฤพฤพฤพฤศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน 2552552552558       8       8       8               คัตสอึุระ คัตสอึุระ คัตสอึุระ คัตสอึุระ ----    ไดมงซาเกะไดมงซาเกะไดมงซาเกะไดมงซาเกะ    ----    ชิราฮามาชิราฮามาชิราฮามาชิราฮามา    
 

   
 
08.00 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 

นําทานเดินทางชมเสนทางแสวงบุญมรดกโลก ไดมงซากะ ไดมงซากะ ไดมงซากะ ไดมงซากะ (D(D(D(DAIMONAIMONAIMONAIMON----ZAKAZAKAZAKAZAKA)))) ทางเดินบันไดหินสูศาลเจา 
คุมาโนะ นาจิ ไทฉะคุมาโนะ นาจิ ไทฉะคุมาโนะ นาจิ ไทฉะคุมาโนะ นาจิ ไทฉะ(KUMANO NACHI TAISHA SHRINE)(KUMANO NACHI TAISHA SHRINE)(KUMANO NACHI TAISHA SHRINE)(KUMANO NACHI TAISHA SHRINE) ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศเสมือนกับไดเดินทาง
ยอนเวลาไปในสมัยยุคเกาของญี่ปุนเลยทีเดียว ศาลเจาซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของผูเดินทางมาแสวงบุญ
และเปนศาสนสถานที่เปนแหลงกําเนิดพุทธศาสนาในญี่ปุนต้ังแตครั้งโบราณกาล ดานหลังยังมีฉากหลังเปน
น้ําตกสูง 133 เมตร(NACHI FALLS)(NACHI FALLS)(NACHI FALLS)(NACHI FALLS)    ซึ่งสูงที่สุดในญี่ปุน ซ่ึงเปนทัศนียภาพที่สวยงามและสงบสุข 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บริการดวยอาหารพื้นเมืองที่แบบงายๆ ที่นําปลามากูโรมาทํา STEAK 
ปลามากูโร พรอมทั้งอุดงหมอไฟมิโสะสไตลวาคายามาที่มีรสชาติน้ําซุปหอมหวานดวยมิโซะที่หมักดวยถ่ัว
เหลืองในวาคายามา  
นําทานออกเดินทางสูเมืองชริาฮามาเมืองชริาฮามาเมืองชริาฮามาเมืองชริาฮามา(SHIRAHAMA)(SHIRAHAMA)(SHIRAHAMA)(SHIRAHAMA) แวะชม    SSSSENJOJIKIENJOJIKIENJOJIKIENJOJIKI    RRRROCKOCKOCKOCK ลานหินริมทะเลท่ีเกิดจาก
การกัดกรอนของน้ําทะเล จนทําใหดูเหมือนเปนคล่ืนหินนับพันคล่ืน ใกลกันนั้นยังมีจุดชมวิวท่ีสวยงามมาก
ของญี่ปุนคือหนาผาหินซันเดเบกิ(S(S(S(SANDANBEKIANDANBEKIANDANBEKIANDANBEKI    RRRROCKOCKOCKOCK CLIFFCLIFFCLIFFCLIFF))))  ต้ังอยูริมชายทะเลของเมืองชริาฮามาเมืองชริาฮามาเมืองชริาฮามาเมืองชริาฮามา
(SHIRAHAMA)(SHIRAHAMA)(SHIRAHAMA)(SHIRAHAMA)    หนาผาสูงใหญท่ีที่ทอดลงไปในทะเลมีความยาวกวา 2 กิโลเมตร ดานลางจะมีถํ้าถํ้าถํ้าถํ้าซันเดเบกิซันเดเบกิซันเดเบกิซันเดเบกิ    
(SANDANBEKI(SANDANBEKI(SANDANBEKI(SANDANBEKI    CAVE)CAVE)CAVE)CAVE)    ท่ีในสมัยโบราณเคยเปนสถานท่ีหลบซอนตัวของโจรสลัดญี่ปุน นําทานลงลิฟทไปชม
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ความลึกลับและต่ืนเตนกับความอึกทึกของคล่ืนยามโถมเขามาสูถํ้า ภายในจะมีศาลเจาโบราณ และหอง
จําลองการอยูอาศัยของพวกโจรสลัดในอดีต 
นําทานเขาพัก ณ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม SANRAKUSOSANRAKUSOSANRAKUSOSANRAKUSO     เมอืงเมอืงเมอืงเมอืง    SHIRAHAMASHIRAHAMASHIRAHAMASHIRAHAMA โรงแรมตากอาการิมทะเลท่ีมีชายหาดสีขาว
สะอาด ทะเลสีฟา  

คํ่า รับประทานอาหารภายในโรงแรมที่พัก  
กอนเขานอนใหทานเขาแชน้ําแรออนเซนเพื่อผอนคลายและสุขภาพผิวพรรณ 

 

 
 
วัววััวันนนนจนัทรจนัทรจนัทรจนัทรที่ ที่ ที่ ที่ 23232323    พฤพฤพฤพฤศจิกายน ศจิกายน ศจิกายน ศจิกายน 2552552552558       8       8       8                                               ชริาฮามา ชริาฮามา ชริาฮามา ชริาฮามา ––––    เกียวโต เกียวโต เกียวโต เกียวโต ––––    โอซากาโอซากาโอซากาโอซากา    
 

      
 

07.00 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
นําทานเดินทางชมเกาะ เกาะ เกาะ เกาะ EEEENGETSUNGETSUNGETSUNGETSU เกาะแหงนี้จะมีรูตรงกลางท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเล ในชวง
ตอนเย็นเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตยตกดินลอดผานชองตรงกลางของเกาะซ่ึงถือไดวาเปนสถานที่ 
โรแมนติกที่สุดในเมืองวาคายามา 
จากนั้นเดินทางสูเมืองเกียวโตเกียวโตเกียวโตเกียวโตเที่ยวชมเมืองชวงที่สวยท่ีสุดในฤดูใบไมเปล่ียนสี เกียวโตเปนเมืองหลวงเกา
ของญี่ปุนในชวงระหวางป794-1868กอนท่ีจะยายเมืองหลวงมาที่เมืองเอโดะหรือโตเกียวในปจจุบัน                 
เกยีวโตเกยีวโตเกยีวโตเกยีวโตมีผังเมืองเปนรูปสี่เหล่ียมและถนนตัดกันเปนตาราง เกียวโตเปนศูนยกลางความเจริญทั้งทางดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะเปนแหลงวัฒนธรรมประเพณีและที่รวบรวมของลํ้าคาท่ีไมมีท่ีไหนเทียบเคียง
รับประทานอาหารเกียวโตไคเซกิ มิชลิน ระดบัเกียวโตไคเซกิ มิชลิน ระดบัเกียวโตไคเซกิ มิชลิน ระดบัเกียวโตไคเซกิ มิชลิน ระดบั2222ดาว ที่ดาว ที่ดาว ที่ดาว ที่UOSABUROUOSABUROUOSABUROUOSABURO 
หลังอาหารเท่ียงนําทานชมทะเลใบไมแดง ณ วัดเรียวอังจิ(Ryoanji)เปนวัดของพุทธศาสนานิกายเซน  
สํานักรินไซ ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครเคียวโตะ ประเทศญี่ปุน ภายในวัดยังมีลานสวนหินท่ีมี
ช่ือเสียงอยางมากที่เรียกวา คะเซะ-ซันซุย ซ่ึงเปนการจัดสวนแบบหน่ึงของเซ็น ท้ังนี้ ตัววัดและสวน ไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนสวนหนึ่งของอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรเคียวโตะโบราณ ที่มีสถานะเปนมรดกโลก
โดยยูเนสโก 
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ที่ดินของวัดนี้ เดิมทีเปนที่ดินของตระกูลฟุจิวะระ ในพุทธศตวรรษที่ 16 โดยวิหารหลังแรก (ปจจุบันไมมีอยู) 
และบอน้ําขนาดใหญถูกสรางโดยฟุจิวะระ ซะเนะโยะชิ มหาเสนาบดีฝายขวา ตอมา พ.ศ. 1993 โฮะโซะ
กะวะ คะสึโมะโตะ และขุนพล ไดขอซื้อที่ดินผืนนี้ซึ่งเปนท่ีต้ังของวัดเดิม เขาไดสรางที่พํานักอาศัย และกอต้ัง
เปนวัดนิกายเซ็น นามวา วัดเรียวอัง ตอมาเกิดสงครามโอนิงระหวางตระกูลใหญจนวัดไดถูกทําลายลง และ
ตัวคะสึโมะโตะก็เสียชีวิตในป พ.ศ. 2016 ทําใหวัดกลายเปนวัดราง อยางไรก็ตาม บุตรชายของเขา โฮะโซะ
กะวะ มะสึโมะโตะ ก็ไดทําการบูรณะวัดข้ึนมาใหม ในป พ.ศ. 2031 
จากนั้นเดินทางสูเมืองโอซากา ซึ่งเปนเมืองธุรกิจท่ีสําคัญและมียานการคาอยูทุกหนแหง 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ รานปูยักษยอดอรอยของญี่ปุน บริการทานดวยชุดชาบูปู ประกอบดวยขาปูยักษ 
         สดๆ ผักสด เตาหู ซาชิมิขาปู ขาวตมปูคานิมิโสะหรือมันปูยางบนกระดอง ปดทายดวยไอศครีมมัทชะ 

นําทานเขาพัก ณ NNNNIKKO OSAKA HOTELIKKO OSAKA HOTELIKKO OSAKA HOTELIKKO OSAKA HOTEL    
 

วนัวนัวนัวนัองัคารองัคารองัคารองัคารที ่ที ่ที ่ที ่24242424    พฤพฤพฤพฤศจิกายน ศจิกายน ศจิกายน ศจิกายน 2552552552558      8      8      8                                                                              โอซากาโอซากาโอซากาโอซากา    
 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
อิสระ ใหทานชอปปงกันอยางเต็มท่ีกอนกลับ 

เย็น     รับประทานอาหารท่ีรานซูชิ ใหทานรับประทานชุดซูชิท่ีสดและหวานอรอย พรอมซุปมิโสะปูขน 
สําหรับทานที่ไมทานปลาดิบสามารถเลือกทานเมนูปลายางหรือเมนูปรุงสุกท่ีราน SUSHI ZANMAI ช่ือดัง 
ของญี่ปุน  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ 

 
 

วนัวนัวนัวนัพุธพุธพุธพุธที่ ที่ ที่ ที่ 22225555    พฤพฤพฤพฤศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน ศจกิายน 2552552552558       8       8       8                                                                   โอซากา โอซากา โอซากา โอซากา ––––    กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
 

00.05   ออกเดินทางดวยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
05.00   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและเปยมดวยความประทับใจ 

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

    
    
    
    
    
    
    
    



** ดําเนินการโดยผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที ่11/06687 ** 

บริษัท ทวัรเอื้องหลวง จํากัด โทร. 02-2887335 เวลาทําการ จันทร-ศุกร 08.00น.-12.00น../13.00น.-17.00น. 

อีเมล sales@toureurngluang.com 
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อตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิารอตัราคาบรกิาร    

    
ผูใหญพักหองคูราคาทานละ (ผูใหญ 20202020 ทานขึ้นไป)            89,89,89,89,333300000000        บาทบาทบาทบาท    
พักหองเดี่ยวชําระเพ่ิมทานละ        10101010,,,,560560560560    บาทบาทบาทบาท    
ราคาสําหรับเด็ก อายุ 2 ป (ไมเกิน 10 ป )                                             
( พักเปนคนที่สามในหอง ไมมีเตียงเสริม)  

    82,82,82,82,222200000000    บาทบาทบาทบาท    

ผูใหญเดินทางช้ันธุรกิจ ชําระเพิ่มทานละ  34,34,34,34,707070700000    บาทบาทบาทบาท    
    
อตัรานี้รวมอตัรานี้รวมอตัรานี้รวมอตัรานี้รวม    
•บัตรโดยสารเครื่องบินเสนทาง กรุงเทพฯ-นาโกยา // โอซากา-กรุงเทพ                                                                 
ช้ันธุรกิจสะสมไมล Royal Orchid Plus  ไดตามปกติ 125%  ช้ันประหยัดราคาสะสมได 100% 
•คาภาษีสนามบิน และคาธรรมเนียมเช้ือเพลิงตางๆ คิดอัตรา ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2558  (และอาจเรียกเก็บเพ่ิม )  
•ที่พัก 5 คืนและอาหารตามที่ระบุในรายการ 
•รถบริการรับ-สง สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนําเที่ยวตามรายการ 
•คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
•คาทิปพนักงานขับรถ 
•มัคคุเทศกชาวไทยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 
•ประกันอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ( สําหรับผูท่ีมีอายไุมเกิน 70 ป ) ตามเง่ือนไขกรมธรรม 
•สัมภาระน้ําหนัก ไมเกินทานละ 30 กิโลกรัม สําหรับช้ันประหยัด และ 40 กิโลกรัมในช้ันธุรกิจ ในกรณีที่น้ําหนัก
เกินกวาที่กําหนดสวนเกินมีคาระวางประมาณ กิโลกรัมละ 1,450 บาท 
•ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
    
อัตรานี้ไมรวมอัตรานี้ไมรวมอัตรานี้ไมรวมอัตรานี้ไมรวม    
•คาใชจายสวนตัว   อาทิ  คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , คาโทรศัพท  , คาซักรีด ,มินิบาร เปนตน 
•คาทิปมัคคุเทศกชาวไทย 


