ญีปุ่ น วาคายาม่า โอซาก้า
โอซาก้า – วาคายาม่า – โคยะซัง – ชิระฮะมะ – คัทซึระ
กําหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1)
21.00 น.
23.30 น.

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

คณะพร้ อมกัน ทีสนามบินสุ วรรณภู มิอาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่ โอซาก้า โดยเทียวบิน TG 622

วันทีสอง (2)

โอซาก้า – วาคายาม่า – โคยะซัง

07.00 น.

ถึงโอซาก้ า มหานครอันยิงใหญ่เป็ นอันดับสองของญีปุ่ น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิโนกาวะ นําท่านชม Honorable eternal Stationmaster Tama สถานี
รถไฟแห่งแรกทีมีแมวเป็ นนายสถานี นันคือ “เจ้าแมวทามะ” รถไฟของทีนี จะถูกตกแต่งไปด้วย
ลวดลายน่ารักๆ อาทิ รถไฟทามะ รถไฟของเล่น และ รถไฟสตอเบอร์ รี ไว้ให้บริ การและมอบ
ความเพลิดเพินแก่นกั ท่องเทียว นําท่านขึนรถไฟจากสถานีคิชิ (Kishi Station) สู่ สถานีไอดะกิ โซ
(Idakiso Station) จากนันท่านเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่ า นําท่านสู่ ตลาดสด Kuroshio Market
ทีนีถือเป็ นศู นย์กลางอาหารครบครั นด้วยความอร่ อยและความมีชีวิตชี วาของบรรยากาศ ท่าน
สามารถสัมผัสรสชาติสดอร่ อยของปลามากุโระหรื อปลาทูน่า

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

คํา

นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทวาคายาม่ า (Wakayama castle) ปราสาทแห่ งนี เคยรุ่ ง เรื อ งในสมัย
เอโดะในฐานะฐานสํ าคัญ ของตระกู ล โทคุ ก าว่า ปั จจุบนั ปราสาทแห่ ง นี เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
วะกะยะมะ และเมือท่านขึนไปยังหอคอยของปราสาท ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั ยิงใหญ่
ของเมืองอี กด้วย ซึ งรายล้อมไปด้วยต้นซากุระประมาณ 600 ต้น ปราสาทแห่ งนี จึงเป็ นจุดชม
ซากุระทีได้รับความนิยมในฤดูใบไม้ผลิ สามารถชมใบไม้เปลียนสี ในฤดูใบไม้ร่วงทีสวนแบบ
ญีปุ่ นดังเดิมอันงดงามได้ทีสวนโมมิจิดานิซึงตังอยู่ในพืนทีของปราสาท
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก GRANVIA WAKAYAMA หรื อเทียบเท่า

วันทีสาม (3)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

วากายาม่า – โคยะซัง – ชิระฮะมะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่า นเดินทางสู่ ภู เขาโคยะซั ง (Koyasan) เรี ยกได้ว่า พืนทีแห่ งนี เป็ นพืนทีทีศักดิสิ ทธิ ซึ งถู ก
ค้นพบโดย พระญีปุ่ นนามว่า “โคโบ ไดชิ ” หรื อ ผูก้ ่ อตังนิ กายชิ งกง อีกทังพืนทีแห่ งนี ยังได้รับ
พิจารณาให้เป็ นมรดกของโลกอีกด้วย นําท่านชม วั ดคอนโกะบุ จิ (Kongobuji Temple) ซึ งเป็ น
วัดเก่าแก่โดยสํานักงานดูแลพุทธศาสนานิ กายชิ นงอนในประเทศญีปุ่ น ก่ อสร้ างครั งแรกปี ค.ศ.
1593 โดยโตโยโทมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi Hideyoshi) เจ้าเมืองในยุคนันเพืออุทิศให้แก่ มารดาผู ้
ล่วงลับ ชมสวนหิน บันริ วเตอิ (Banryutei Rock Garden) ซึ งสวนแห่ งนี เป็ นสวนหิ นเซนทีใหญ่
ทีสุ ดในประเทศญีปุ่ น จากนันนําท่านชม วิ หารดันโจกะรั น (Danjo Garan) เป็ นทีตังของศู นย์
วิปัสสนาแห่งแรกในโคยะวัง ซึ งมีวหิ าร ทีมีสถาปั ตยกรรมและสี สันอันโดดเด่น
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ เมือง ชิระฮะมะ (Shirahama) ตังอยู่ติดกับชายฝั งมหาสมุทรแปซิ ฟิค บริ เวณนี มี
จุดชมทัศนียภ์ าพทีงดงามหลายแห่ง และหน้าผาหิ นซันดันเบกิ ซึงเกิ ดขึนจากพลังของธรรมชาติ
อีกทังยังมีแหล่งนําพุร้อนอีกด้วย ** ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชม.**
รับประทานอาหารคําภายในโรงแรม / จากนันนําท่านชม เกาะเอ็นเก็ตสึ โต (Engetsuto Island)
หรื อ “เกาะจันทร์ กลม” เกาะแห่ งนี ได้รับเลือกให้เป็ นหนึ งในร้ อยจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกของ
ญีปุ่ น และยังเป็ นสัญลักษณ์ประจําชิระฮะมะ อีกด้วย
นําเข้าทีพัก SHIRAHAMA COGANOI RESORT AND SPA หรื อเทียบเท่า
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วันทีสี (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ชิระฮะมะ – คัทซึระ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่า นชม ทีราบสู งเซ็ น โจจิ กิ (Senjojiki Rock Plateau) เนิ น หิ น สี ข าวทียื นลําออกไปใน
มหาสมุทรแปวิฟิคก่อให้เกิดทัศนียภ์ าพยิงใหญ่ ซึ งเกิดจากการกัดเซาะของคลืนอันเชียวกราก จน
เกิดเป็ นชันหินขึน หลังจากนันชมทัศนียภ์ าพอันงดงามจาก หน้ าผาหิ นซั นดันเบกิ (Sandanbeki
Rock Cliff)
** ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชม. **
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าคุมะโนะ นะจิไทฉะ (Kumano Nachi Taisha grand Shrine) เป็ นหนึ ง
ในสามของศาลเจ้าในเมืองคุมาโนะทีอยู่ไม่ไกลจากบ่อนําพุร้อน ศาลเจ้าแห่ งนี มีการผสมผสาน
ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาชินโตเข้าด้วยกัน จุดเด่นทีพลาดไม่ได้ของศาลเจ้านี คือ บริ เวณ
ศาลเจ้าสี แดงหลายชันทีเบืองหลังมีนาตกที
ํ สู งทีสุ ดในญีปุ่ น มีความสู งถึง 133 เมตร เป็ นจุดชมวิว
ทีสวยงามและเป็ นเหมือนสั ญลักษณ์ ของศาลเจ้าคุมาโนะ และยัง ได้ถูกจดทะเบียนมรดกโลก
UNESCOให้เป็ นเส้นทางจาริ กแสวงบุญทีศักดิสิ ทธิ ของเทือกเขาขิอิดว้ ย นําท่านชม นํ าตกนะจิ
(Nachi Waterfall) นําตกแห่งนีถือว่าเป็ นนําตกทียาวทีสุ ดในประเทศญีปุ่ น
รับประทานอาหารคําภายในโรงแรม
นําเข้าทีพัก KATSUURA GYOEN (JAPANESE STYLE ROOM) หรื อเทียบเท่า

วันทีห้ า (5)
เช้า
เทียง
บ่าย
คํา

คัทซึระ– วาคายาม่า – โอซาก้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ วาคายาม่ า
** ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชม. **
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ริ นกุ พรี เมียม เอ้ าท์ เล็ต (Rinku Premium Outlet) ช้อปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนมชือ
ดังทังจากต่างประเทศและจากประเทศญีปุ่ นทีสลับกันลดราคาดึงดูดนักท่องเทียว จากนันนําท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า
อิสระรับประทานอาหารคําภายในเอ้าเล็ท
นําเข้าทีพัก MARRIOTT MIYAKO OSAKA หรื อเทียบเท่า

วันทีหก (6)
เช้า
คํา

โอซาก้า (อิสระตลอดทังวัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน, อาหารคํา, หัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิน ***
นําเข้าทีพัก MARRIOTT MIYAKO OSAKA หรื อเทียบเท่า

วันทีเจ็ด (7)
เช้า

โอซาก้า – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม โอซาก้ าอควาเรี ยม พิพิธภัณฑ์สัตว์นาขนาดใหญ่
ํ
ทีสุ ดในโลกซึ งจัดแสดงธรรมชาติที
อยู่ลอ้ มรอบมหาสมุทรแปซิ ฟิก ภายในมีแทงก์นาขนาดใหญ่
ํ
จาํ นวน 14 แทงก์ และลึกถึง 9 เมตร
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เทียง
บ่าย
17.35 น.
21.25 น.

มีปริ มาณนํารวมทังหมด 11,000 ตัน ทีสร้ างให้สัตว์นาหลากหลายชนิ
ํ
ดจากทัวทุกมุมโลกได้อยู่
กันอย่างอิสระ ท่านจะได้ตืนตาตืนใจกับปลาฉลามวาฬซึ งเป็ นปลาทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก
แหวกว่ายอยู่ในอควาเรี ยม และเพลิดเพลินกับปลาโลมา ปลาอโรวาน่ ายักษ์ ปูแมงมุม นากทะเล
และนกเพนกวิน เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG673
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี )

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนั งสื อเดิ นทางราชการ (เล่ มสี นํ าเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึง เพราะ หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านั น ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียว
ได้


กําหนดการเดินทาง
5-11 ก.พ.

23-29 ก.พ.

16-22 มี.ค.

30 มี.ค. – 05 เม.ย.

ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ ญีปุ่ น ** (โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน 146)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
20,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศประเทศญีปุ่ น
อุณหภูมิโดยเฉลียทังปี
เมืองต่ างๆ

ม.ค.

โอซาก้า
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สกุลเงิน

สกุลเงินญีปุ่ น คือ “เยน”

เวลา

ทัวประเทศญีปุ่ น อยู่ ในรั ศมีเส้ นแบ่งเวลาเดียวกันตลอดทังประเทศ คื อ เร็ วกว่าเวลา
มาตรฐานกรี นิช 9 ชัวโมง เวลาทีญีปุ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง ใช้เวลาเดินทาง
จากประเทศไทยโดยเครื องบินประมาณ 6 ชัวโมง

ระบบไฟฟ้า

ญี ปุ่ นใช้ไ ฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 100 โวลต์ ซึ งแตกต่า งจาก
เมื อ งไทย ซึ งใช้ ก ระแสไฟ 220 โวลต์ ฉะนั นหากจะนํ า
เครื องใช้ไฟฟ้ าจากเมือ งไทยไปใช้ทีญี ปุ่ น จึง จํา เป็ นทีจะต้อ งมี
เครื องแปลงระบบไฟฟ้ า (Adapter) ปลักไฟส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ
สองขาแบน

โทรศัพท์ ทางไกลจากประเทศไทยไปญีปุ่ น
กด 001 + รหัสประเทศญีปุ่ น + รหัสเมือง (ไม่ตอ้ งกดศู นย์) + หมายเลขโทรศัพท์ 8
หลัก เช่น โทรไปโตเกียว กด 001 + 81 + 3 + 12345678
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