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Japan New Wave Travel Co., Ltd. Nagara Apartment (Room 103)                     

122 Soi Anumarnrachathon Decho Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500                   

Tel: +662-2354720 Fax: +662-2354721 E-Mail: jnwt.new.wave@gmail.com, ginga_thailand@hotmail.com                    

                                                                                         Licence No. 11/07577                          

 

เท่ียวญ่ีปุ่น 10 วนั 8 คืน: โตเกียว -โอซากา้ 

โดยสายการบิน: การบินไทย 

กําหนดเดินทาง: ปี 2561-2562 

 

วนัแรก-วนัที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ / สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ) - นาริตะ (ชิบะ) 
 

19.00 น.     ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน การบินไทย (TG) 

22.10 น.     ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมสู่ิสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 640 

06.20 น.     เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 07:30 น. 
 

วนัที่ 2: วดัอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ดา้นนอก)                                                      
สวนตะวนัออกพระราชวงัอิมพีเรียล - ถนนตน้แปะก๊วย                         

                                                         

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ วัดอาซากสุะ วดัเซนโซจิเป็นวดัใหญ่ในยา่นอาซากุสะ จนบางคนนิยมเรียกวา่วดัอาซากุสะ หรือ
วดัโคมแดง เป็นหน่ึงในวดัที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวดัหน่ึงของเมืองโตเกียว ที่มีผูค้นเดินทางมาสกัการะและเที่ยว
ชมไดท้ั้งตวัวดัและบริเวณภายนอก โดยจะมีถนนนากามิเสะท่ีเป็นถนนยาวเขา้สู่พื้นท่ีภายในวดัท่ีจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้
มากมาย ตามตาํนานเล่าวา่เม่ือประมาณปี 628 สองพีน่อ้งไดอ้อกเรือไปตกปลา และตกรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมไดท้ี่แม่นํ้าสุมิ
ดะ และแมว้า่พวกเขาจะพยายามทิ้งรูปป้ันกลบัลงสู่แม่นํ้ าเท่าไหร่ก็ตาม รูปป้ันเจา้แม่กวนอิมก็จะกลบัมาหาพวกเขาอยู่
เสมอ จึงไดมี้การสร้างวดัน้ีขึ้นเพือ่เป็นที่ประดิษฐานของรูปป้ันเจา้แม่กวนอิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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หลงัจากนั้น พาท่านเยีย่มชมบริเวณรอบนอกของ โตเกียวสกายทรี หอโทรทศัน์โตเกียวสกายทรี เป็นหอที่เพิง่สร้างขึ้นมาใหม่
และยงัเป็นเหมือนแลนดม์าร์คของโตเกียว ตั้งอยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกลจากวดัอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี
เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูใ่นนั้นดว้ย 

โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมววิเมืองโตเกียวท่ีสวยที่สุด
อีกจุดนึง เน่ืองจากสามารถชมววิไดร้อบทิศ 360 องศา ภายในชั้นแรกจะมีร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหาร Musashi Sky 

Restaurant ซ่ึงเป็นอาหารสไตลฟิ์วชั้นญี่ปุ่ นผสมฝร่ังเศส 

ชั้นบนสุดของโตเกียวสกายทรี เรียกวา่ Tembo Deck สูงถึง 450 เมตร ซ่ึงเป็น Skywalk ที่สูงที่สุดในโลก ทางเดินที่ชั้นน้ีจะ
เป็นสโลปค่อยสูงขึ้นไปคลา้ยกบับนัไดวนแต่ไม่ชนั เม่ือเดินขึ้นไปเร่ือยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย มีความสูง 451.2 
เมตร ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นววิของทั้งเมืองโตเกียวไดร้อบดา้น  

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                              

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่  สวนตะวันออกพระราชวงัอิมพีเรียล ตั้งอยูใ่นพื้นที่
ของพระราชวงัโตเกียวอิมพเีรียล ภายในบริเวณแถบกลางของเมืองโตเกียว นบัไดว้า่เป็นสวยสวนแห่งพระราชวงัท่ีมองขา้ม
ไม่ไดเ้ลยทีเดียว เพราะที่น่ีทั้งกวา้งและมีการออกแบบตกแต่งที่มองแลว้สบายตาสุดๆ ถา้เป็นสมยัก่อน การจะมาที่น่ีคงไม่ใช่
เป็นเร่ืองง่ายๆ ตอ้งเป็นบุคคลสาํคญัเท่านั้นถึงจะเขา้ไปดูได ้แต่มาปัจจุบนั ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวไดเ้คา้ชมกนั  

พื้นที่ของสวนตะวนัออกแห่งน้ี สนามหญา้น่ีมีบริเวณกวา้งขวางมากๆ อีกทั้งยงัหลงเหลือฐานของหอคอยปราสาทที่ตั้งอยูบ่น
เนินเขาดว้ย ซ่ึงหอคอยนั้นเคยเป็นหอคอยปราสาทที่สูงที่สุดในประวติัศาสตร์ญี่ปุ่ น แต่ในปี 1657 ถูกทาํลายจากเหตุการณ์ไฟ
ไหม ้และไม่ไดรั้บการบูรณะอีกเลย ในพื้นที่วงกลมรองบริเวณฐานเนินเขา ไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นสวนหยอ่มสไตลญ์ี่ปุ่ น 

สวนเหล่าน้ี ในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารปกป้องวงในสุดก่อนถึงตวัปราสาท เรียกวา่ วงกลมหลดั และวงกลมรอง แต่ใน
ปัจจุบนัเหลือเพียงผนงักาํแพง ประตูทางเขา้ และป้อมรักษาความปลอดภยัไม่ก่ีแห่ง ไม่มีอาคารหลกัหลงเหลืออยูแ่ลว้ โดย
ปราสาทเอโดะแห่งน้ีเม่ือก่อนเคยเป็นที่อยูอ่าศยัของท่านโชกุนโทกุงาวะ ผูป้กครองญี่ปุ่ นตั้งแต่ปี 1603-1867 และจกัรพรรดิเม
จิไดอ้าศยัต่อในปี 1868-1888 หลงัจากนั้นจึงยา้ยไปสร้างพระราชวงัแห่งใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ถนนต้นแปะก๊วย ก็เป็นหน่ึงในสถานที่ยอดนิยม ตั้งอยูถ่ดัจากสวนเมจิ จินกุ ไกเอน เร่ิม
ตั้งแต่สถานีรถไฟใตดิ้น Aoyama-Itchome Station ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองในช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน ใตต้น้ไมก้็เตม็ไปดว้ยใบไมท้ี่ร่วงหล่นลงมา เหมาะแก่การเดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจ ถนนเสน้น้ีสองขา้งทางจะ
มีร้านคาเฟ่ที่ทาํระเบียงยืน่ออกมาเพือ่นัง่ชมตน้ไม ้โดยเฉพาะในช่วงที่ใบตน้แป๊ะก๊วยเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง คนจะมานัง่
พกัผอ่นจิบกาแฟ ทานอาหารกนัเยอะมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
 

 

 

 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                       

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Hotel New Otani Tokyo หรือเทียบเท่า                                                                    

Web Site: https://www.newotani.co.jp/en/tokyo/ Room: Executive deluxe 50 Sqm.                                                                               

วนัที่ 3: หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ                                        
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนํ้าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮักไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ย
บ่อนํ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากูจิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ ซ่ึงเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบ
แห่งที่ 6 ที่แหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผา่นมา บ่อนํ้ าทั้ง 8 น้ีเป็นนํ้ าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อนท่ีไหลมาจากทางลาด
ใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผา่นหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ทาํใหน้ํ้ าใสสะอาดเป็นพเิศษ                                                                       

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
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ถดัไปอีกบ่อหน่ึง นกัทอ่งเที่ยวสามารถด่ืมนํ้ าเยน็จากแหล่งนํ้ าไดโ้ดยตรง บ่อน้ีค่อนขา้งลึกและมีส่ิงชีวติทั้งพืชและปลานํ้ า
จืดขนาดใหญ่อาศยัอยู ่นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของท่ีระลึก และซุม้รอบๆบอ่ ท่ีขายทั้งผกั ขนมหวาน ผกั
ดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถิ่นอ่ืนๆ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานยา่ง และแครกเกอร์ขา้คัว่บนเตาเล็กๆกลางแจง้ ส่ง
กล่ินหอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย อีกดา้นหน่ึงเป็นพพิธิภณัฑฮ์นัโนกิบายาชิชิเรียวกงั เป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ขนาดเล็ก ที่จดั
แสดงเคร่ืองมือการเกษตร ของใชใ้นครัวเรือน เกราะซามูไร และอาวธุ ในบา้นมุงหลงัคาแบบดั้งเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงไดง้่ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขา
ไฟฟูจิ ซ่ึงมีการเช่ือมต่อจากโตเกียวดว้ยรถไฟและรถบสั พื้นที่บริเวณชายฝ่ังทิศตะวนัออกของทะเลสาบเป็นที่พกั และ
ออนเซนที่สามารถมองเห็นววิภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามไดอ้ยา่งชดัเจน มุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิ คือชายฝ่ังทางตอน
เหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิที่ดอกซากุระจาํนวนมากเบ่งบานประมาณกลางเดือนเมษายน หน่ึงใน
จุดชมดอกซากุระคือพพิธิภณัฑค์าวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส และฤดูใบไมร่้วงประมาณคร่ึงเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน
ใบไมเ้ปล่ียนเป็นสีแดง สม้ และเหลืองสลบักนั แต่อยา่งไรก็ตามยอดภูเขาไฟฟูจิมกัถูกบดบงัดว้ยเมฆในช่วงกลางวนัแม้
สภาพอากาศจะปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย         

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลกเป็น
สญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น มีความสูงที่สุดในประเทศ 3,776 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล มีนกัปีนเขามากมายที่ปรารถนาที่จะไป
พชิิตยอดของมนั “ที่ราบสูงอิซุ” เป็นรีสอร์ทแถบคนัโตที่ไดรั้บความนิยม มีพพิธิภณัฑท์ี่ไม่เหมือนใครมากมาย “เมืองนํ้ าพุ
ร้อนอิโต” ซ่ึงขนาบขา้งดว้ยทะเลและภูเขาและเป็นที่รู้จกัในฐานะของ “เมืองนํ้ าพรุ้อน” ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของอิซุ 

ส่วน “ทางตะวนัตกของอิซุ” นั้นเตม็ไปดว้ยชายฝ่ังทะเลท่ีสวยงามและนํ้ าพรุ้อน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอกี 30 นาที) 
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Yatsugatake Royal Hotel หรือเทียบเท่า                                           

Web Site: https://www.daiwaresort.jp/yatsugadake/index.html/ Room: Japanese Style Room 29 Sqm. + 4.5 Tatami 
 

วนัที่ 4: ปราสาทมตัสึโมโตะ - เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ                                            
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยงัคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่ น ปราสาทแห่งน้ีมีเอกลกัษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมต่อกบัโครงสร้างอาคารหลกั และดว้ยสีโทนมืดทาํ
ใหเ้กิดความรู้สึกที่ยิง่ใหญ่และสุขมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอีกา ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ บนัไดไมสู้งชนั 

ช่องเก็บหินสาํหรับโจมตีศตัรู ช่องสาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชั้น 6 ฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี 

ปราสาทมตัสึโมโตะจะเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหน่ึง ผูค้นจาํนวนมากต่างมาเดินเล่นในสวนหยอ่มและรอบๆปราสาท 

ซ่ึงคูเมืองดา้นนอกปลูกตน้ซากุระสายพนัธุโ์ซเม โยชิโนะ ไวห้ลายร้อยตน้สาํหรับโจมตีศตัรู ช่องสาํหรับธนู และหอ
สงัเกตการณ์บนชั้น 6 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 

 

 

 

 

 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ สุดยอดการท่องเที่ยว "หลงัคาแห่งญีปุ่่น" บน "เสน้ทางเจแปน
แอลป์ ทาเตยา มะ-คุโรเบะ" จะพาคุณขา้มเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าและยานพาหนะไม่ซํ้ าแบบ ชมปริมาณนํ้ ามหาศาล จาก "เขื่อน
คุโรเบะ" เทือกเขาทาเตยามะสูง 3,000 ม. พบสนพนัปี, นํ้ าตกสูง, พชืที่ราบสูง, บึงสีหยกและใบไมผ้ลดัสี เชิญสมัผสั "กาํแพง
หิมะ" สูง20ม.อนัเยน็เฉียบ และบนัทึกภาพหิมะสีขาวจา้ตดัสีฟ้าใสๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                               

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)              
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel River Retreat Garaku หรือเทียบเท่า  

Web Site: https://www.garaku.co.jp/ Room: Japanese Style Room 

วนัที่ 5: สวนเคน็โรคุเอน็ - บา้นครอบครัวซามูไรโนมุระ - หมู่บา้นชิราคาวา - เมืองเก่าทาคายาม่า 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ออกจากที่พกั  นาํท่านเดินทางสู่ สวนเคน็โรคุเอ็น ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น 

พื้นที่ภายในสวนเคน็โรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยววิทิวทศัน์ของบ่อนํ้ า หุบเขาอนัสวยงาม และบา้นหลงันอ้ยใหญ่ที่ใชใ้น
การผลิตชานัน่เอง ความหมายของคาํวา่ “เคน็โรคุ” คือ สวนที่มีองคป์ระกอบที่ดี 6 อยา่งดว้ยกนั ก็คือพื้นที่ที่กวา้งขวาง, 

บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งนํ้ า, และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา                

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 

 

 

 

 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ บ้านครอบครัวซามูไรโนมุระ บรรยากาศสุดยอ้นยคุที่จะพาท่านกลบัไปสู่สมยัโบราณ บา้นของ
ครอบครัวซามูไรโนมุระ เป็นหน่ึงในบา้นที่ยงัคงสภาพเดิมจากอดีตถึงปัจจุบนั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวา ชิราคาวาโกะและโกคายาม่าเป็น
พื้นที่หมู่บา้นริมแม่นํ้ าโชงาวะยาวตั้งแต่กิฟุไปจนถึงโทยาม่า ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกยเูนสโกในปี 1995 ซ่ึงมี
ช่ือเสียงในการทาํไร่แบบดั้งเดิม โดยบางแห่งมีอายกุวา่ 250 ปี บา้นแต่ละหลงัมุงดว้ยหลงัคาสูงชนัใหท้นทานต่อปริมาณ
หิมะท่ีตกลงมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาว มีหอ้งใตห้ลงัคาท่ีกวา้งขวางสาํหรับเล้ียงหนอนไหม หมู่บา้นโองิมาจิเป็น
หมู่บา้นที่ใหญ่ที่สุดในชิราคาวาโกะ สามารถเดินทางจากทาคายาม่าหรือคานาซาวา่ไดอ้ยา่งสะดวก เมืองโกคายาม่าจะ
เขา้ถึงไดย้ากเล็กนอ้ยโดยตอ้งเปล่ียนรถบสัในเมือง Ogimachi ภายในหมู่บา้นไดรั้บการพฒันานอ้ยกวา่ อาหารทอ้งถ่ินที่มี
ช่ือเสียงคือ Suganuma และ Ainokura (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งสวยงามดว้ยอาคารหลายหลงัตั้งแต่สมยัเอ
โดะ (1600-1868) ในช่วงที่เมืองเจริญเติบโตเตม็ไปดว้ยพอ่คา้ที่รํ่ารวย ทางตอนใตข้องเขตเมืองเก่า โดยเฉพาะถนนซงัโนะ
มาจิ ประกอบดว้ยบา้นเก่าจาํนวนมาก ร้านคา้ ร้านกาแฟ โรงกลัน่สาเก และธุรกิจอ่ืนๆที่มีมานานหลายศตวรรษ ร้านคา้
มกัจะเปิดบริการตั้งแต่ 9:00-17:00 บา้นหลายหลงัเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปไดเ้ขาชม แต่ละหลงัเดิมเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
พอ่คา้ทอ้งถ่ิน จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบดั้งเดิม ศิลปะทอ้งถ่ิน และงานฝีมือ  การสาํรวจเขตเมืองเก่าทาคา
ยาม่าสามารถทาํไดด้ว้ยการเดินเทา้ หรือนัง่รถลากรอบละ 30 นาที (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)                                                                                   

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel Suimeikan หรือเทียบเท่า                                                         

Web Site: https://www.suimeikan.co.jp/ Room: Special Japanese Style Room  
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วนัที่ 6: ยา่นเมืองเก่าโอคาเกะ - ศาลเจา้อิเสะ - เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ 
 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที)                       
บ่าย     นาํท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าโอคาเกะ อยูต่รงดา้นหนา้ของศาลเจา้  Ise Jingu อาคารบา้นเรือนอยูใ่นสมยัตอน
ปลายยคุของเอะโดะ (1603-1868) เป็นเหตการณ์ โอะคาเกะมาริ Okagemari นอกจากน้ี ยงัมีตึกสไตล ์Ise Tsumairi 

เช่นเดียวกบัอาคารแบบตะวนัตกของ Kuwanashi และยงัมีอีกร้านคา้ตา่งๆและร้านอาหารอยูถึ่ง 55 ร้าน ร้านคา้ในถนนโอ
คาเงะโยโกะโจมีความหลากหลาย ใน คุณสามารถลองชิม Ise Udon และซ้ือขนม Akafuku Mochi เหลา้ Ise Sake  
 

นอกเหนือจากการซ้ือของที่ระลึกแลว้ คุณจะไดพ้บกบัเทศกาลตามฤดูกาลที่แตกต่างกนั ในฤดูใบไมผ้ลิ คุณสามารถลอง 

Sweet Rice Crackers (อาหารวา่งพเิศษในวนั Girl's Day) และ Koi Nobori (ปลาคาร์พรูปถุงเทา้แบบดั้งเดิมในประเทศ
ญี่ปุ่ น เพือ่สุขภาพและความประสบความสาํเร็จกบัพวกเด็กๆ) ในช่วงฤดูร้อน ตกแต่ง Tanabata และ Furin (ระฆงัลม) ใน
ฤดูใบไมร่้วง คุณสามารถลองทาํตุก๊ตาแมวกวกั (Hariko Mane Kineko) ในช่วงฤดูหนาว คุณสามารถทาํของตกแต่งปีใหม่ 

(Mini Kadomatsu) และ ซูชิมว้น (Ehomaki) สาํหรับกินในวนั Setsubun   เวลาทาํการของยา่นเมืองเก่าโอคาเกะ ระหวา่ง
เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนและตุลาคม เปิด 9.30-17.30 น.  เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน เปิด 9.30-18.00 น.  เดือน
พฤศจิกายนถึงกุมภาพนัธ ์เปิด 9.30-17.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีมีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 ปี ตั้งอยูท่่ามกลางป่าสนอายหุลาย
ร้อยปี ที่น่ีถือวา่เป็นสถานที่ที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิและลึกลบัที่สุดแห่งหน่ึง ดา้นในเม่ือเขา้ไปจะไม่อนุญาตใหถ่้ายภาพหรือ
วดีีโอใดๆทั้งส้ิน ชาวญี่ปุ่ นมกัจะมาสกัการะบูชาเทพเจา้อะมะเทะระซึ โอมิคามิ เทพเจา้แห่งดวงอาทิตยซ่ึ์งเช่ือกนัวา่
ราชวงศญ์ี่ปุ่ นสืบเช้ือสายมาโดยตรง  
 

ในทุกๆ 20 ปีจะมีการบูรณะศาลเจา้โดยใหทุ้กอยา่งยงัคงแบบเดิมไวม้ากที่สุด ถือเป็นการถ่ายทอดทั้งความรู้และทกัษะของ
ช่างฝีมือรุ่นเดิมใหก้บัช่างฝีมือรุ่นใหม่ ตาํแหน่งของศาลเจา้จะขยบัทุก 20 ปี คือจะมีที่ 2 แปลง 20 ปีแรกจะใชแ้ปลงหน่ึง
และอีก 20 ปีถดัไปจะใชอี้กแปลงหน่ึงสลบักนัไป ผูค้นท่ีมาสกัการะก็สามารถมาไดทุ้กวนัเวลา ทุกคร้ังที่มาก็จะเจอศาลเจา้
ในสภาพที่สมบูรณ์ วา่กนัวา่ยคุเอโดะขาวญี่ปุ่ นจาํนวน 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดจะเดินทางมาสกัการะศาลเจา้อิเสะ 

ชาวญี่ปุ่ นในปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ืออยูว่า่สกัคร้ังหน่ึงในชีวติจะตอ้งมาสกัการะใหไ้ด ้
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หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมกิิโมโตะ มีช่ือเสียงดา้นการผลิตไข่มุกคุณภาพดีเลิศ โดย โคคิชิ มิกิโมโตะ ถือ
เป็นราคาแห่งไข่มุก ผูก่้อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี 1888 ซ่ึงเป็นไข่มุกธรรมชาติทาํใหย้ากต่อการควบคุมคุณภาพและ
การผลิต ดว้ยความมุ่งมัน่จึงทาํใหเ้ขาประสบความสาํเร็จในการผลิตมุกเล้ียงเป็นเจา้แรกของโลก และในปี 1930 โคคิชิก็
ไดรั้บเกียรติติด 1 ใน 10 นกัประดิษฐ์ชั้นนาํของญี่ปุ่ น และทาํใหไ้ข่มุกของมิกิโมโตะโด่งดงัไปทัว่โลกถึงขั้นไดใ้ชใ้นการ
ออกแบบมงกุฎมิสยนิูเวร์ิสกนัเลยทีเดียว อามะหรือหญิงสาวนกัดาํนํ้ าซ่ึงที่ทาํหนา้ที่ดาํลงไปใตท้ะเลเพือ่ที่จะเก็บหอยมุก 

ซ่ึงหญิงสาวเหล่าน้ีจะตอ้งมีความคุน้เคยกบัทะเลเป็นอยา่งดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Shima Kanko Hotel The Classic หรือเทียบเท่า                               

Web Site: https://www.miyakohotels.ne.jp/shima-classic/english/index.html Room: Classic Comfort Twin  

วนัที่ 7: พิพิธภณัฑนิ์นจาอิงะ - วดัคิโยะมิซุ - วดัคินคะคุจิ - สะพานโทเงต็สึเคียว 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์นินจาอิงะ ตั้งอยูเ่มืองอิงะในจงัหวดัมิเอะ นบัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เอกลกัษณ์ที่ไม่มีที่
อ่ืนๆนอกเหนือไปจากญี่ปุ่ นที่เป็นถ่ินกาํเนิดของเหล่านินจาแน่นอน ในช่วงศตวรรษท่ี 15 เมืองน้ีเคยเป็นสถานท่ีสอนวชิา
นินจามาก่อน จึงอาจเรียกไดว้า่เป็นบา้นเกิดของนินจาในตระกูลอิงะ ภายในมีการจดัแสดงท่ีน่าสนใจหลายอยา่งรวมถึง
การแสดงดว้ยทกัษะและการฝึกฝนจริง ภายในประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต ในส่วนของหอ้งแสดงนิทรรศการ 2 
หอ้ง สาํหรับจดัแสดงอาวธุ และวตัถุส่ิงของต่างๆที่เก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยคุโบราณ ไม่เพยีงแต่
สถานที่อยา่งบา้นหรือขา้วของเคร่ืองใชข้องเหล่านินจาเท่านั้น ยงัจะมีโชวต่ื์นตาต่ืนใจใหดู้ให้ชมกนัอีกต่างหาก 
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คาํวา่ นินจา เช่ือวา่มีการใชม้าประมาณ 800 ปีก่อน ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่อยูใ่นภูเขาและฝึกฝนนินจุตสุ  จุตสุ ซ่ึงเก่ียวกบัวชิา
ต่อสู ้การขโมย และการล่องหน ที่หลายๆคนอาจเห็นกนัอยูใ่นหนงัหรือการ์ตูน นินจาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ฝ่ายหลกัๆ คือ อิ
งะ และ โคงะ ซ่ึงในจงัหวดัมิเอะนั้นเป็นนินจาฝ่ายอิงะ โรงเรียนนินจาชั้นนาํในญี่ปุ่นยงัมีอยูอี่กแห่งท่ีจงัหวดัชิงะ โรงเรียน
นินจาโคกะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 

  

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                           

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ วัดคโิยะมิซุ เป็นหน่ึงในวดัที่มีช่ือเสียงโด่งดงัที่สุด
ของญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีนํ้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนํ้ าตกโอโตวะไหลผา่นทาํใหเ้ป็นท่ีมาของช่ือ “วดั
นํ้ าใส” นอกจากน้ียเูนสโกไดบ้นัทึกใหว้ดัแห่งน้ีขึ้นเป็นมรดกโลกอีกดว้ย อาคารที่มีช่ือเสียงของวดัแห่งน้ีก็คืออาคารไม้
ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างใหย้ืน่ออกไปภายนอกทาํใหบ้ริเวณน้ี
เป็นจุดชมววิที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงที่ขึ้นช่ือของเกียวโตอีก
ดว้ย นอกจากน้ีอาคารไมข้องวดัคิโยะมิซุสร้างขึ้นโดยไม่มีการใชต้ะปูตอกแมแ้ต่ตวัเดียวในการก่อสร้าง  
 

วดัคิโยะมิซุนั้นมีอาคารทั้งหมด 9 อาคาร โดยทางวดัจะมีการบูรณะและซ่อมแซมอาคารเหล่าน้ีที่ละอาคาร และในปัจจุบนั
อาคารโอคุโนะอิง, อาคารอะมิดา และอาคารชากะ อยูใ่นระหวา่งการซ่อมแซมบูรณะ นอกจากน้ียงัมีเจดีย ์3 ชั้นตรงทางเขา้
ที่กาํลงัเตรียมปรับปรุงเช่นกนั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดคนิคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกนัวา่วดัทอง เน่ืองจากที่วดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทอง
เกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยูก่ลางนํ้ า ทาํใหเ้กิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพื้นนํ้ าเบ้ืองหนา้ จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามกลายเป็นอีก
สญัลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโต และยงัมีอีกช่ือหน่ึงวา่ “Rokuonji”  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 
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วดัน้ีแต่เดิมสร้างเพือ่ใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชิมิสุ และท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีให้เป็นวดันิกาย
เซนภายหลงัจากที่ท่านเสียชีวติ และวดัคินคะคุจิยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้สร้างวดักินคะคุจิหรือวดัเงินขึ้นดว้ย 

วดัคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมดา้นหนา้ใกลก้บัทางเขา้วดัซ่ึงเป็นภาพที่วดัสีทองอร่ามที่มี
สวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงาสะทอ้นกบันํ้ าในสระ เป็นมุมที่มีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจกนัมากที่สุด อาคารเดิมของวดันั้นถูกไฟ
ไหมห้ลายต่อหลายคร้ังในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนินในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองท่ีไดท้าํลายสถานท่ีสาํคญัๆของ
เกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวดัแห่งน้ีดว้ย และไดมี้การสร้างวดัน้ีขึ้นมาใหม่อีกคร้ังในปี 1955 ซ่ึงอยูม่าจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ สะพานโทเง็ตสึเคยีว หรือบางทีเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของ
เมืองอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะ
ดา้นหลงันั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ้ าที่ทั้งสองฝ่ังมีแนบตน้ซากุระเรียงรายเรียบแม่นํ้ าไปเร่ือยๆ ทาํใหเ้ป็นจุด
ชมซากุระที่สวยงามอีกจุดหน่ึง จากตวัเมืองเม่ือขา้มสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆท่ีอยูก่ลางแม่นํ้ า ภายในเกาะเป็นร้าน
ขายอาหาร ขายสินคา้ ผูค้นนิยมมาเดินเล่นเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะช่วงฤดูชมซากุระ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Kyoto หรือเทียบเท่า                                                                    

Web Site: https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/ Room: Twin Room 49 Sqm.  
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วนัที่ 8: วดัเบียวโดอิน - วดัโทไดจิ - วดัโฮริวจิ - ศาลเจา้เทพเจา้จ้ิงจอกอินาริ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ วัดเบียวโดอิน เป็นตวัอยา่งท่ีดีมากของสถาปัตยกรรมแบบโจโด โดยประกอบไปดว้ยการ
จดัสวนที่แสดงถึงดินแดนบริสุทธ์ิต่างอุดมคติในศาสนาพทุธ และยงัเป็นตน้แบบใหก้บัวดัที่สร้างในภายหลงัอีกดว้ย เบียว
โดอินถูกสร้างขึ้นเม่ือปี 998 เพือ่เป็นบา้นพกัตากอากาศของนกัการเมืองผูท้รงอิทธิพลในสมยันั้น ไม่ใช่เพือ่เป็นวดั แต่ลูก
ชายไดเ้ปล่ียนเบียวโดอินให้เป็นวดัในปี 1053 พร้อมกบัสร้างหอ้งโถงฟินิกซ์ที่มีช่ือเสียงโด่งดงั  
 

อาคารเบียวโดอินนั้นถูกทาํลายลง และสร้างขึ้นใหม่หลายคร้ังตลอดหลายศตวรรษที่ผา่นมา แต่หอ้งโถงฟีนิกซ์นั้นยงัอยู่
เหมือนเดิมตลอดมาจนถึงทุกวนัน้ี ทาํใหก้ลายเป็นหน่ึงในอาคารไมท้ี่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นที่ยงัหลงเหลืออยู ่ที่วดัเบียวโด
อินยงัมีส่วนที่เป็นอาคารคลงัสมบติัที่เก็บสะสมส่ิงของเก่ียวกบัวดั รวมไปถึงประวติัการสร้างของวดัน้ีดว้ย ซ่ึงสร้างฝังลง
ไปชั้นใตดิ้นเพือ่ไม่ใหไ้ปรบกวนกบัทศันียภาพของวดั (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 
 

 

 

 

 

 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ วดัหลวงพอ่โตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ เป็นหน่ึงในวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและมี
ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนยก์ลางของวดัทั้งหมดในประเทศและมี
อิทธิพลเป็นอยา่งมากในยคุนั้น เพือ่ลดบทบาทของวดัต่อรัฐบาลลง จึงไดย้า้ยเมืองหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะในปี 784 

อาคารหลกัของวดัเป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก จริงๆแลว้อาคารหลงัน้ีมีขนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของอาคารดั้งเดิมเท่านั้น 
ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพอ่โตหรือ ไดบุตสึเดน ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่
น่าสนใจและเป็นที่นิยมอยา่งมากกค็ือ เสาไมย้กัษ ์ซ่ึงฐานขนาดรอบเสาน้ีมีขนาดเท่ากนัรูจมูกของหลวงพอ่โต และดา้นล่าง
ของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเช่ือวา่หากใครสามารถรอดผา่นช่องน้ีไปไดก้็จะสามารถตรัสรู้ไดใ้นชาติหนา้ 

ที่ประตูทางเขา้ไมข้นาดใหญ่ดา้นหนา้นั้น จะมีรูปป้ันขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยูท่ ั้งสองขา้ง และที่ดา้นหนา้ของประตูก่อนเขา้วดั
นั้นจะมีกวางอยูจ่าํนวนมาก หากใครตอ้งการให้อาหารกวางก็สามารถซ้ือขนมเซนเบ ้เป็นขนมสาํหรับกวางโดยเฉพาะ มีร้าน
จาํหน่ายอยูใ่กล้ๆ กนั ราคาห่อละ 150 เยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                           

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ วัดโฮริวจิ ตั้งอยูภ่ายในตวัเมืองนารา ที่ถือวา่ไม่ไดมี้
ความสาํคญัระดบัจงัหวดัหรือประเทศเท่านั้น แต่เรียกไดว้า่มีความสาํคญัระดบัโลกเลยทีเดียว เน่ืองจากภายในวดัเตม็ไปดว้ย
สมบติัชาติและมรดกทางวฒันธรรมที่สาํคญัเป็นจาํนวนมาก อีกทั้งไดรั้บการยกยอ่งใหฐ้านะแหล่งเก็บรวบรวมงานศิลปะทาง
พทุธศาสนาขนาดใหญ่ของญี่ปุ่ น ตวัอาคารเองกล็ ํ้าค่าไม่แพก้นั ในส่วนเขตพทุธาวาสฝ่ังทิศตะวนัตก ถือเป็นกลุ่มอาคารไมท้ี่
เก่าแก่ที่สุดในโลก จนไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นนัน่เอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกอินาริ หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ้งจอกเป็น
ศาลเจา้ชินโต ที่มีความสาํคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตวักนัขา้ง
หลงัศาลเจา้จาํนวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็น
ตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพชืผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์่กาย (บา้งก็วา่ท่าน
ชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้น
ตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ 

ตวัอาคารศาลเจา้เองก็มีความน่าสนใจไม่แพก้นั ทั้ง Romon Gate ทางดา้นหนา้ และตวัอาคารหลกัท่ีเรียกวา่ Honden และยงัมี
ส่วนประกอบศาลเจา้ที่น่าสนใจอีกหลายอยา่ง กระจายกนัอยูร่อบๆบริเวณ และทางดา้นหลงัศาลเจา้จะเป็นทางเดินขึ้นเขา ที่
ปกคลุมไปดว้ยเสาโทริอิ ซ่ึงเสาโทริอิเหล่าน้ี มาจากการบริจาค ทั้งจากคนและองคก์รต่างๆ สามารถสงัเกตเห็นไดจ้าก
ตวัหนงัสือขา้งหลงัเสา โดยราคาเร่ิมจากไม่ก่ีร้อยเยนสาํหรับเสาตน้เล็กๆ ไปจนถึงหลายลา้นเยนสาํหรับเสาตน้ใหญ่ๆ 
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ระหวา่งทางเดินขึ้นเขาจะพบศาลเจา้เล็กๆไดต้ลอดทาง รวมถึงเสาโทริอิแบบเล็กๆ และจิ้งจอกตวัเล็กๆดว้ย สาํหรับคนที่งบ
นอ้ยสามารถเลือกบริจาคซ้ือแบบเล็กๆเอามาวางไดเ้หมือนกนั อีกทั้งยงัมีจะมีร้านอาหารและขนมระหวา่งทางท่ีขายอาหาร
แบบชุดพเิศษให้เขา้กบัสถานที่เช่น ซูชิจ้ิงจอก อูดง้จ้ิงจอก ช่วงประมาณ 1 กิโลเมตรแรกของทางขึ้นเขาจะมีจุดชมววิท่ีเรียกวา่ 
ทางแยกโยซึซึจิ ที่จะสามารถเห็นววิเมืองโตเกียวได ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 

 

 

 

 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                          
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Kyoto หรือเทียบเท่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

วนัที่ 9: ปราสาทนิโจ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ยา่นการคา้ชินไซบาชิ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทนิโจ เป็นหน่ึงในปราสาทที่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยูท่ี่เมืองเกียวโต ไดถู้ก
สร้างขึ้นในปี 1603 เพือ่ใชเ้ป็นที่พกัของท่านโชกุนโทคุกาวะ ซ่ึงเป็นโชกุนคนแรกในสมยัเอโดะ (ยคุเอโดะ 1603-1867) การ
สร้างปราสาทแห่งน้ีใชเ้วลายาวนานกวา่จะสร้างเสร็จ ประมาณ 23 ภายหลงัจากนั้นก็ไดมี้การต่อเติมและสร้างเพิม่ขึ้นอีก 

หลงัจากหมดยคุราชวงศโ์ทคุกาวะในปี 1867 ปราสาทนิโจถูกใชเ้ป็นพระราชวงัสาํหรับราชวงศ ์หลงัจากนั้นปราสาทจึงไดถู้ก
มอบใหก้บัเมืองเกียวโตและเปิดให้เป็นสถานที่ทางประวติัศาสตร์เพือ่ประชาชนเขา้เยีย่มชม ปราสาทนิโจมีโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมของญี่ปุ่ นที่สวยงามและไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นสถานที่ทางมรดกโลกแห่งองคก์ารยเูนสโกในปี 1994 ปราสาท
นิโจ ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 1. ฮอนมารุ (ปราสาทชั้นใน) 2. นิฮอนมารุ (ปราสาทชั้นนอก) 3. สวนและกาํแพง
หินที่โอบลอ้มปราสาททั้งหมด (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) 
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สาย     พาท่านเยีย่มชมบริเวณรอบนอกของ ปราสาทโอซาก้า เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์คสาํคญัของเมืองโอซากา้ เป็นหน่ึงใน
จุดท่องเที่ยวหลกัที่ใครมาเที่ยวโอซากา้ก็ตอ้งเดินทางมาที่น่ีดว้ย หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาท
ถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินคอนกรีต, คูนํ้ า และสวนนิชิโนมารุ ซ่ึงอยูท่างป้อมตะวกัตก มีตน้ซากุระกวา่ 600 ตน้ ในช่วง
เดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดงั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 

ปราสาทโอซากา้ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วดัอิชิยาม่า ฮอนกนัจิ ซ่ึงไดถู้กทาํลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปี
ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ร้างปราสาทตั้งใจที่จะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางใหม่ของ
ญี่ปุ่ นภายใตก้ารปกครองของท่าน ภายหลงัการสร้างเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ นในขณะนั้น แต่
หลงัจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวติลงไม่ก่ีปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและทาํลายโดยทหารของโทคุกาวา่ และไดมี้การสร้าง
ปราสาทขึ้นมาใหม่อีกคร้ังในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทกไ็ดถู้กฟ้าผา่และไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลงัก็ไดมี้การ
ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก ปัจจุบนัไดมี้การสร้างลิฟทใ์ห้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพพิธิภณัฑด์า้นบนง่ายขึ้น 
 

ทิปเล็กนอ้ยเก่ียวกบัการเดินทางไปที่ตวัปราสาทโอซากา้ เน่ืองจากบริเวณปราสาทนั้นกินพื้นที่กวา้งขวางมาก ดูไดจ้ากในแผน
ที่ ถา้ตอ้งการไปถึงตวัปราสาทแบบเร็วและใกลท้ี่สุดจะเป็นการลงที่สถานี Morinomiya ไดท้ั้ง รถไฟ JR และ รถไฟใตดิ้น แต่
ถา้ใครมีเวลาหน่อยจะแนะนาํใหเ้ดินเล่นรอบปราสาทดว้ย เพราะบรรยากาศร่มร่ืนเยน็สบายมากๆ ยิง่ถา้เป็นช่วงซากุระบาน
สวนรอบปราสาทโอซากา้เป็นอะไรที่หา้มพลาดอยา่งยิง่ 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                                                                                           
บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี ย่านการค้าชินไซบาชิ เป็น
ยา่นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซากา้และภูมิภาคคนัไซ อยูท่างตอนใตข้องเมือง จะมีหลายชอ้ปป้ิงสตรีท
รวมตวักนัอยูร่ะหวา่งสถานีรถไฟนมับะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เป็นที่รวบรวมแหล่งบนัเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และ
หา้งสรรพสินคา้มากมายใหไ้ดเ้ลือกชอ้ป สามารถเดินทางไดอ้ยา่งง่ายดายโดยรถไฟใตดิ้น หรือรถบสัประจาํทาง ยา่นน้ีเป็น
ยา่นที่จะไดส้มัผสักบับรรยากาศเมืองโอซากา้จริงๆ คลา้ยกบัยา่นคิตะ หรือ อูเมดะ ท่ีอยูท่างตอนเหนือของเมืองไม่วา่จะมา      

ชอ้ปป้ิงหรือแค่มาเดินเล่นก็คุม้ค่า  
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บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองสาํอางค ์ร้าน
รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M 

Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งที่ตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี  

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                          
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Swissotel Nankai Osaka หรือเทียบเท่า 

Web Site: https://www.swissotel-osaka.co.jp/ Room: Twin Room 32 Sqm.   
 

วนัที่ 8: สนามบินคนัไซ / คนัไซ (โอซากา้) - สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ)                                   
 

09.00 น.     เดินทางถึงสนามบินนาริตะ                                                                                                                                                     

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที / ไม่มีบริการรถนําเที่ยวจากโรงแรมไปสนามบิน)                                                                  

11.45 น.     ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 623                                  

15.35 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

*** อตัราค่าบริการต่อท่าน *** 

กรุ๊ป 2 ท่าน: 1,176,000 เยน / กรุ๊ป 3 ท่าน: 917,000 เยน / กรุ๊ป 4 ท่าน: 787,000 เยน                                     

กรุ๊ป 5 ท่าน: 709,000 เยน / กรุ๊ป 6 ท่าน: 657,000 เยน / กรุ๊ป 7 ท่าน: 620,000 เยน / กรุ๊ป 8 ท่าน: 593,000 เยน 
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*** เงื่อนไขการให้บริการ *** 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามที่ระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

3. ค่ารถรับ-ส่งนาํเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 

4. มคัคุเทศก ์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่หกเดือนนบัจากวนัเดินทาง) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ในรายการทวัร์ รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 

4. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ของราคาค่าทวัร์ และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทวัร์ ในกรณีของการออกใบกาํกบัภาษี 

5. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัทั้งคณะและของมคัคุเทศก ์ตามเสน้ทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทศันาจร  
6. สาํหรับท่านที่ตอ้งการพกัเด่ียว จะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าหอ้งพกัเพิม่อีกท่านละ 6,000 เยน/คืน 
 

*** เงื่อนไขการชําระเงิน *** 

1. ข้ันตอนการชําระค่าทัวร์ 

1. ยนืยนักรุ๊ปทวัร์ - ชาํระค่ามดัจาํ 20% ของค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ก่อนออกเดินทาง 7 วนั - ชาํระส่วนที่เหลืออีก 80% ของค่าทวัร์ทั้งหมด  

2. กรณยีกเลิกกรุ๊ปทัวร์ 

1. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ 1 เดือนขึ้นไป - ยนิดีคืนเงิน 

2. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ไม่ถึง 1 เดือน - ไม่ขอคนืเงิน 

3. อัตราค่าทัวร์สําหรับเด็กที่นอนพกัร่วมกับผู้ใหญ่ 

1. เด็กอาย ุ2-7 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

2. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน และมีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

3. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 1 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 
 

*** หมายเหตุ *** 

1. รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศของสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์  

2. รายการทวัร์จะจดัขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีสมาชิกในกรุ๊ปทวัร์ครบตามจาํนวนที่ระบุไว ้ 

3. ราคาค่าทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงหากตดัสินใจล่าชา้ 


