
 

 

 

 
 

 

            ญี�ปุ่น วาคายาม่า โอซากา้ 
โอซากา้ – วาคายาม่า – โคยะซงั – ชริะฮะมะ – คทัซรึะ 

 

กําหนดการเดินทาง 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – โอซาก้า 
21.00 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว D สายการบินไทย เคาน์เตอร์ 7-12 
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบินไทย เข้าประตู 2) 
23.30 น. ออกเดินทางสู่โอซากา้ โดยเที�ยวบิน TG 622 
 

วนัที�สอง  (2)  โอซาก้า – วาคายาม่า – โคยะซัง   
07.00 น. ถึงโอซาก้า มหานครอนัยิ�งใหญ่เป็นอนัดบัสองของญี�ปุ่ น 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคิโนกาวะ นาํท่านชม Honorable eternal Stationmaster Tama สถานี

รถไฟแห่งแรกที�มีแมวเป็นนายสถานี  นั�นคือ “เจา้แมวทามะ” รถไฟของที�นี�จะถูกตกแต่งไปดว้ย
ลวดลายน่ารักๆ อาทิ รถไฟทามะ รถไฟของเล่น และ รถไฟสตอเบอร์รี�  ไวใ้ห้บริการและมอบ
ความเพลิดเพินแก่นกัท่องเที�ยว นาํท่านขึ�นรถไฟจากสถานีคิชิ (Kishi Station) สู่สถานีไอดะกิโซ 
(Idakiso Station)  จากนั�นท่านเดินทางสู่  เมืองวาคายาม่า นาํท่านสู่ ตลาดสด Kuroshio Market 
ที�นี�ถือเป็นศูนย์กลางอาหารครบครันดว้ยความอร่อยและความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศ ท่าน
สามารถสัมผสัรสชาติสดอร่อยของปลามากุโระหรือปลาทูน่า 

 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทวาคายาม่า (Wakayama castle) ปราสาทแห่งนี� เคยรุ่งเรืองในสมยั           
เอโดะในฐานะฐานสําคญัของตระกูลโทคุกาว่า ปัจจุบนัปราสาทแห่งนี� เป็นสัญลกัษณ์ของ              
วะกะยะมะ และเมื�อท่านขึ�นไปยงัหอคอยของปราสาท ท่านสามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัยิ�งใหญ่
ของเมืองอีกดว้ย ซึ� งรายลอ้มไปดว้ยตน้ซากุระประมาณ 600 ตน้ ปราสาทแห่งนี� จึงเป็นจุดชม
ซากุระที�ไดรั้บความนิยมในฤดูใบไมผ้ลิ สามารถชมใบไมเ้ปลี�ยนสีในฤดูใบไมร่้วงที�สวนแบบ
ญี�ปุ่ นดั�งเดิมอนังดงามไดท้ี�สวนโมมิจิดานิซึ�งตั�งอยู่ในพื�นที�ของปราสาท  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั GRANVIA WAKAYAMA หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม (3)   วากายาม่า – โคยะซัง – ชิระฮะมะ  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาโคยะซัง (Koyasan) เรียกไดว้่าพื�นที�แห่งนี� เป็นพื�นที�ที�ศกัดิ� สิทธิ�  ซึ� งถูก

คน้พบโดย พระญี�ปุ่ นนามวา่ “โคโบ ไดชิ ” หรือ ผูก่้อตั�งนิกายชิงกง อีกทั�งพื�นที�แห่งนี� ยงัไดรั้บ
พิจารณาใหเ้ป็นมรดกของโลกอีกดว้ย  นาํท่านชม วัดคอนโกะบุจิ (Kongobuji Temple) ซึ� งเป็น
วดัเก่าแก่โดยสํานกังานดูแลพุทธศาสนานิกายชินงอนในประเทศญี�ปุ่ น ก่อสร้างครั� งแรกปีค.ศ.
1593 โดยโตโยโทมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) เจา้เมืองในยุคนั�นเพื�ออุทิศให้แก่มารดาผู ้
ล่วงลบั ชมสวนหิน บันริวเตอิ (Banryutei Rock Garden) ซึ� งสวนแห่งนี� เป็นสวนหินเซนที�ใหญ่
ที�สุดในประเทศญี�ปุ่ น จากนั�นนาํท่านชม วิหารดันโจกะรัน (Danjo Garan) เป็นที�ต ั�งของศูนย์
วปัิสสนาแห่งแรกในโคยะวงั ซึ� งมีวหิาร ที�มีสถาปัตยกรรมและสีสันอนัโดดเด่น 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง ชิระฮะมะ (Shirahama) ตั�งอยู่ติดกบัชายฝั�งมหาสมุทรแปซิฟิค บริเวณนี�มี

จุดชมทศันียภ์าพที�งดงามหลายแห่ง และหนา้ผาหินซันดนัเบกิซึ� งเกิดขึ�นจากพลงัของธรรมชาติ 
อีกทั�งยงัมีแหล่งนํ�าพุร้อนอีกดว้ย  ** ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชม.** 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าภายในโรงแรม / จากนั�นนาํท่านชม เกาะเอ็นเก็ตสึโต (Engetsuto Island) 
หรือ “เกาะจนัทร์กลม” เกาะแห่งนี� ไดรั้บเลือกให้เป็นหนึ�งในร้อยจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกของ
ญี�ปุ่ น และยงัเป็นสัญลกัษณ์ประจาํชิระฮะมะ อีกดว้ย  

  นาํเขา้ที�พกั SHIRAHAMA COGANOI RESORT AND SPA หรือเทียบเท่า 
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วนัที�สี�  (4)  ชิระฮะมะ – คทัซึระ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชม ที�ราบสูงเซ็นโจจิกิ (Senjojiki Rock Plateau) เนินหินสีขาวที�ยื�นล ํ� าออกไปใน

มหาสมุทรแปวฟิิคก่อใหเ้กิดทศันียภ์าพยิ�งใหญ่ ซึ� งเกิดจากการกดัเซาะของคลื�นอนัเชี�ยวกราก จน
เกิดเป็นชั�นหินขึ�น หลงัจากนั�นชมทศันียภ์าพอนังดงามจาก หน้าผาหินซันดันเบกิ (Sandanbeki 
Rock Cliff)  

 ** ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชม. ** 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมะโนะ นะจิไทฉะ (Kumano Nachi Taisha grand Shrine) เป็นหนึ�ง

ในสามของศาลเจา้ในเมืองคมุาโนะที�อยู่ไม่ไกลจากบ่อนํ� าพุร้อน ศาลเจา้แห่งนี�มีการผสมผสาน
ระหวา่งศาสนาพุทธและศาสนาชินโตเขา้ดว้ยกนั จุดเด่นที�พลาดไม่ไดข้องศาลเจา้นี� คือ บริเวณ
ศาลเจา้สีแดงหลายชั�นที�เบื�องหลงัมีนํ�าตกที�สูงที�สุดในญี�ปุ่น มีความสูงถึง 133 เมตร เป็นจุดชมวิว
ที�สวยงามและเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของศาลเจ้าคุมาโนะ และยงัไดถู้กจดทะเบียนมรดกโลก
UNESCOใหเ้ป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญที�ศกัดิ� สิทธิ� ของเทือกเขาขิอิดว้ย นาํท่านชม นํ�าตกนะจิ 
(Nachi Waterfall) นํ�าตกแห่งนี�ถือวา่เป็นนํ�าตกที�ยาวที�สุดในประเทศญี�ปุ่ น  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�าภายในโรงแรม 
 นาํเขา้ที�พกั KATSUURA GYOEN (JAPANESE STYLE ROOM) หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�ห้า  (5)  คทัซึระ– วาคายาม่า – โอซาก้า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางกลบัสู่ วาคายาม่า  
 ** ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชม. ** 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั   
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ รินกุ พรีเมี�ยม เอ้าท์เล็ต (Rinku Premium Outlet) ชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นมชื�อ

ดงัทั�งจากต่างประเทศและจากประเทศญี�ปุ่ นที�สลบักนัลดราคาดึงดูดนกัท่องเที�ยว จากนั�นนาํท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า 

 ค ํ�า อิสระรับประทานอาหารคํ�าภายในเอา้เลท็  
 นาํเขา้ที�พกั MARRIOTT MIYAKO OSAKA หรือเทียบเท่า 
  

วนัที�หก  (6)   โอซาก้า (อสิระตลอดทั�งวนั) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ***ไม่มีบริการอาหารกลางวนั, อาหารคํ�า, หัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ�น *** 
ค ํ�า นาํเขา้ที�พกั MARRIOTT MIYAKO OSAKA หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�เจด็  (7)   โอซาก้า – กรุงเทพฯ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชม โอซาก้าอควาเรี�ยม พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ�าขนาดใหญ่ที�สุดในโลกซึ� งจดัแสดงธรรมชาติที�

อยู่ลอ้มรอบมหาสมุทรแปซิฟิก ภายในมีแทงก์นํ�าขนาดใหญ่จาํนวน 14 แทงก์ และลึกถึง 9 เมตร 
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มีปริมาณนํ�ารวมทั�งหมด 11,000 ตนั ที�สร้างให้สัตวน์ํ� าหลากหลายชนิดจากทั�วทุกมุมโลกไดอ้ยู่
กนัอย่างอิสระ ท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจกบัปลาฉลามวาฬซึ� งเป็นปลาที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลก
แหวกวา่ยอยู่ในอควาเรี�ยม และเพลิดเพลินกบัปลาโลมา ปลาอโรวาน่ายกัษ ์ปูแมงมุม  นากทะเล 
และนกเพนกวนิ เป็นตน้  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
17.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน TG673 
21.25 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และ ซี) 
 
*** หมายเหตุ *** 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงค์ที�จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกับคณะทวัร์               
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึ�ง เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใช้ในการเดินทางไปท่องเที�ยว
ได ้
 

 

 

กําหนดการเดินทาง 

 
5-11 ก.พ.  23-29 ก.พ.           16-22 ม.ีค.         30 ม.ีค. – 05 เม.ย.  

 

 

ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์ญี�ปุ่น ** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 146) 

1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 

20,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใช้จ่ายใน

ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 

 2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 

 2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 

 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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ข้อมูลที�ควรทราบเกี�ยวกบัประเทศประเทศญี�ปุ่น  

 
อุณหภูมิโดยเฉลี�ยทั�งปี  

 

เมืองต่างๆ  ม.ค.   ก.พ.  ม.ีค. เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.   ก.ค. ส.ค.   ก.ย.  ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

โอซากา้ 6 5 9 15 19 23 27 28 24 18 13 8 

 

สกุลเงิน สกุลเงินญี�ปุ่ น คือ “เยน” 

 

เวลา ทั�วประเทศญี�ปุ่ น อยู่ในรัศมีเส้นแบ่งเวลาเดียวกนัตลอดทั�งประเทศ คือ เร็วกว่าเวลา

มาตรฐานกรีนิช 9 ชั�วโมง เวลาที�ญี�ปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง ใช้เวลาเดินทาง

จากประเทศไทยโดยเครื�องบินประมาณ 6 ชั�วโมง 

 

ระบบไฟฟ้า ญี�ปุ่ นใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 100 โวลต์ ซึ� งแตกต่างจาก

เมืองไทย ซึ� งใช้กระแสไฟ 220 โวลต์ ฉะนั� นหากจะนํา

เครื� องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ที�ญี�ปุ่ น จึงจาํเป็นที�จะต้องมี

เครื� องแปลงระบบไฟฟ้า (Adapter) ปลั�กไฟส่วนใหญ่จะเป็นแบบ

สองขาแบน 

 

โทรศัพท์ทางไกลจากประเทศไทยไปญี�ปุ่ น  

กด 001 + รหสัประเทศญี�ปุ่ น + รหสัเมือง (ไม่ตอ้งกดศูนย)์ + หมายเลขโทรศพัท์ 8 

หลกั เช่น โทรไปโตเกียว กด 001 + 81 + 3 + 12345678 
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