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นําทานสัมผัสธรรมชาติแหงข�นเขา และทองทะเลของคันไซแบบ UNSEEN

ลิ�มรสอาหารอันโอชะ ชมสถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุด สัมผัสเสนหของวัฒนธรรมโบราณ ผอนคลายกับออนเซ็น
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06 - 13 OCT 2022

SEA

นําทานสัมผัสธรรมชาติแหงข�นเขาและทองทะเลของคันไซแบบ Unseen
ลิ�มรสอาหารอันโอชะ ทั้งในโรงแรม ภัตตาคาร และบนรถไฟชมว�ว
ชมสถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุด ไลทอัพอันสวยงามและจ�ดชมว�วตะการตา
สัมผัสเสนหของวัฒนธรรมโบราณตั้งแตสมัยอดีตที่ยังคงหลงเหลือถึงปจจ�บัน
ดื่มดํ่ากับความมหัศจรรยและความสวยงามของ 1 ทิวทัศนข�้นชื่อ
ผอนคลายกับการแชออนเซ็นอยางจ�ใจถึง 5 คืน
และเพลิดเพลินกับการชอปป�งสงทายอยางจ�ใจในโอซากา

บิวะโกะเทอรเรซ
จ�ดชมว�วทะเลสาบบิวะบนยอดเขาอ�จ�มิ ตั้งอยูที่บนความสูง 1,108 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งตองโดยสารกระเชาไฟฟาข�้นไป
ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชมว�วอันกวางใหญไพศาลของทะเลสาบบิวะ ที่ซึ่งมีว�วทิวทัศนที่สวยงามราวกับภาพวาด

โปรแกรมเดินทาง

DAY 1-4

KANSAI FOREST & SEA
Surprise! 8 Days 06 – 13 ตุลาคม 2565
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4
Kyoto

สวนเมเปลโลกฮิราระ - อะคาเมะออนเซ็น - เทศกาลโคมไฟไมไผ

1
Osaka

3
3

Mie

Nara

ดินแดนที่เร�ยกไดวาเปนจ�ดเร��มตนของเมืองหลวงแรก
ของญี่ปุน แมปจจ�บันจะเหลือปราสาทหร�อวัดเกาแก
อยูไมมาก แต ณ ที่นี้คือจ�ดเร��มตนของจักรพรรดิองค
แรกและพ�ทธศาสนาในญี่ปุน มีสถานที่ทองเที่ยวที่นิยม
เชน จ�ดชมว�วอะมาคาชิ วัดอะสึกะ รวมถึง วัดโอกะ

3 อาคาเมะออนเซ็น - วัดมุโรจ� - อิงะ - ปราสาทอ�เอโนะ - พ�พ�ธภัณฑนินจาอิงะ

วัดมุโรจ�

ชิกะ - ทะเลสาบบิวะ

4 ทะเลสาบบิวะ - บิวะโกะเทอรเรซ - สถานีนิชิไมซุรุ - รถไฟคุโระมัตสึ

สถานีอามาโนะฮาชิดาเตะ - มิยาซุ

SPECIAL EVENT

นําทานผานชายฝงทะเลของเกียวโต ซึ่งอ�ดมสมบูรณ ไปดวย
ทองทะเลสีคราม เทือกเขาและพันธุ ไมเข�ยวขจ� ใหทานไดชื่มชม
ความงามทางธรรมชาติของสองขางทางจากหนาตางของรถไฟ
พรอมคอรสขนมหวานแสนอรอย

อาสุกะ

Shiga

2

SPECIAL ACTIVITY

รถไฟหองอาหารสุดหรูดวยแนวคิด Sea of Kyoto เสนทางรถไฟ
จะว��งผานชนบทและทะเลของเมือง Amanohashidate เปนว�วทิวทัศน
ที่เง�ยบสงบและสวยงามติด 1 ใน 3 ของญี่ปุน ซึ่งอ�ดมสมบูรณ ไปดวย
ทองทะเลสีคราม เทือกเขาและพันธุ ไมเข�ยวขจ�

4

1 กรุงเทพฯ - โอซากา
2 โอซากา - อะสึกะ - จ�ดชมว�วอะมาคาชิ - วัดอะสึกะ - วัดโอกะ

รถไฟคุโระมัตสึ

เทศกาลโคมไฟไม ไผ

วัดแหงนี้ถูกสรางข�้นบน ภูเขามุโรซัน ในชวงสมัย
ปลายยุคนารา (ราวค.ศ. 710 - 794) ซึ่งปจจ�บัน
วัดแหงนี้เปนที่นิยมในการไปชื่นชมธรรมชาติ
เนื่องจากลอมรอบไปดวยปาทึบที่กลืนไปกับ
ตัวอาคารไมของวัดไดอยางงดงาม

ซึ่งจัดข�้นในชวงกลางคืนของฤดูใบไมรวง โคมไฟไม ไผ
แกะสลักดวยมือ 1,000 ดวงจะสองสวางในหุบเขา
และสรางบรรยากาศที่นาอัศจรรยดวยฉากหลังของ
ตนไมใบไมหลากสี เปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ มีเปาหมายเพ�่ออนุรักษสิ�งแวดลอม
โดยโคมทั้งหมดทำมาจากไม ไผที่ถูกทิ�งรางในนาบาร�
สวนเมเปลโลกฮิราระ

สถานที่แหงนี้ดึงดูดนักคอสเพลยที่ชื่นชอบการถายภาพในชุดยอนยุค
สามารถยืมกระเปาเปแบบเด็กญี่ปุนเพ�่อคอสเพลย ไดอีกดวย

พ�พ�ธภัณฑนินจาอิงะชิกะ

สถานที่สอนว�ชานินจา แหลงกําเนิดนินจาแหงญี่ปุน
ภายในบอกเลาเร�่องราวและประวัติ รวมถึงของสะสมของนินจาในตระกูลอิงะ

พักผอนในโรงรมสุดหรู

พรอมผอนคลายในออนเซ็นแบบสวนตัว

อะมาโนะฮาชิดาเตะ

หมูบานโบราณคายะบุกิ

สะพานทางเดินสูสรวงสวรรค ความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ปกคลุมไปดวยตนสน หาดทราย ตัดผานอาวมิยาสึ บนคาบสมุทรทังโกะ
ทางตอนเหนือของเกียวโต ไดชื่อวาเปนสุดยอดความละเมียดละไมของธรรมชาติที่สวยงามดั่งภาพวาด

โปรแกรมเดินทาง

DAY 5-8

KANSAI FOREST & SEA
Surprise! 8 Days 06 – 13 ตุลาคม 2565

5

6
6
Kyoto

5 มิยาซุ - อิเนะ - ลองเร�อชมอาวอิเนะ - อะมาโนะฮาชิดาเตะ - สวนคะสะมะสึ

โรงไวนอามาโนะฮาชิดาเตะ - ลองเร�อเฟอรร�่ - อามาโนะฮาชิดาเตะว�วแลนด

6 มิยาซุ - หมูบานทำกระดาษคุโรทานิ - มิยามะ - หมูบานโบราณคายะบุกิ - โอซากา

7
Osaka

หมูบานโบราณในเมืองมิยามะ ชานเมืองของจังหวัดเกียวโต เปนหมูบานแบบเกษตรกรรมในชนบทที่ยังคงกลิ�นอาย
ความเปนญี่ปุนแบบดั้งเดิม มีเอกลักษณที่บานทรงโบราณมีหลังคาเปนทรงสูง เร�ยงรายอยูกวา 40 หลังคาเร�อน
เร�ยกวาคายะบุกิ หร�อ บานหลังคาใบจาก ซึ่งเปนเอกลักษณของหมูบานแหงนี้

8

Mie
Nara

7 โอซากา - ตลาดคุโรมง - ยานชินไซบาฉิ

หมูบานของชาวประมงเล็ก ๆ ที่ไดชื่อวาสวยที่สุดของญี่ปุน
อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต ทอดยาวตามแนว
เสนโคงของอาวอิเนะ เร�ยงรายไปดวยบานลักษณะแปลกตา
ที่เร�ยกวา “ฟ�นายะ” ซึ่งชั้นบนเปนที่อยูอาศัยของชาวบาน
และดานลางจะเปนที่จอดเร�อ ใหชาวบานสามารถออกเร�อ
เพ�่อทำประมง หาปลาไดอยางสะดวกรวดเร็ว

SPECIAL ACTIVITY

8 โอซากา - ทาอากาศยานคันไซ - กรุงเทพฯ
SPECIAL ACTIVITY

โรงไวนอามาโนะฮาชิดาเตะ

หมูบานอิเนะ

Shiga

โรงบมไวนทองถิ�นที่มีชื่อเสียงจนไดรับรางวัลระดับประเทศ
มีประวัติศาสตรในการบมไวนมากวา 30 ป ใหทานไดชม
ไรองุนอันกวางขวาง ศึกษาขั้นตอนการบมไวน และทดลอง
ชิมไวนเลิศรสที่บมจากองุนทองถิ�น

ยานชินไซบาฉิ
เปนยานชอปป�งใจกลางโอซากาขนาดใหญ
มีทั้งหางสรรพสินคาและรานคาชั้นนํามากมาย
จําหนายสินคาหลากหลายประเภท
ทั้งของใช ของกิน ของฝาก สินคาแบรนดเนม
รานอาหารและอื่นๆ ใหทานเลือกซื้อหาอยางจ�ใจ

หมูบานทํากระดาษคุโรทานิ

หมูบานคุโรทานิมีประวัติการทำกระดาษญี่ปุนมานานกวา 800 ป ซึ่งวัฒนธรรมการทำกระดาษ
ญี่ปุนนี้ไดรับการสืบทอดตอกันมาผานรุนสูรุน ผานการปรับปรุงขั้นตอนใหทันสมัย แตยังคง
คุณภาพและคุณคาทางวัฒนธรรมไวเหมือนเดิม
พ�เศษ! ใหทานไดทดลองทำกระดาษญี่ปุนดวยตัวของทานเอง

ลองเร�อชมอาวอิเนะ
พาทานรอบอาวอิเนะพรอมชมภูมิทัศนของหมูบานลอยน้ำ
ลักษณะแปลกตาที่ และเพลิดเพลินไปกับการใหอาหาร
ฝูงนกนางนวลที่มักจะคอบบินแวะเว�ยนมาที่เร�ออีกดวย

จ�ดชมว�วอามาโนะฮาชิดาเตะ ว�วแลนด
ชมว�วทิวทัศนของอามาโนะฮาชิดาเตะในอีกมุม

หมูบานโบราณคายะบุกิ

หมูบานโบราณที่มีหลังคาเปนใบจากทรงสูง

ตลาดคุโรมง

ตลาดของกินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา

KANSAI FOREST & SEA
Surprise! 8 Days

โดยสายการบินไทย (TG) เดินทางระหวางวันที่ 06 – 13 ตุลาคม 2565

อัตราคาบร�การ (ไมรวมตั๋วเคร�่องบิน)
จํานวนผูเดินทาง ผู ใหญ ขั้นตํ่าตอคณะ
ราคาคาบร�การทัวร ผู ใหญพักหองคู ทานละ
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผู ใหญ 1 ทาน
เด็กอายุ 5-11 ป พักกับผู ใหญ 2 ทาน มีเตียงเสร�ม
เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป พักกับผู ใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสร�ม
พักหองเดี่ยว เพ��มทานละ
อัตราคาบร�การตั๋วเคร�่องบินโดยสารระหวางประเทศ สายการบินไทย
ชั้นทัศนาจร เดินทางพรอมคณะ ราคาทานละ

20 ทาน ข�้นไป
15 - 19 ทาน
94,900 บาท
103,900 บาท
94,900 บาท
103,900 บาท
85,500 บาท
93,500 บาท
76,000 บาท
83,500 บาท
24,500 บาท

โปรแกรมฉบับเต็ม

Scan to Download Full Program

27,900 บาท

พ�เศษ! ของพร�เมี่ยม บร�การ ณ วันเดินทาง

เชน กระเปา Travel Kit, ปกพาสปอรทหนังเเท คูมือการเดินทาง, เจลแอลกอฮอลลลางมือ, หนากากอนามัย

*บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของพร�เมียม

คาบร�การรวม

คาบร�การนี้ไมรวม

หมายเหตุ

• คารถรับสงตามรายการ
• คาหองพัก สองทานตอหนึ่งหอง ในโรงแรมที่ระบุ หร�อในระดับเดียวกัน
• คาอาหารตามรายการ
• คาประกันภัยการเดินทางวงเง�นทานละ 1,500,000 บาท
• คารักษาพยาบาลในตางประเทศ (รวมเจ็บปวย) วงเง�นทานละ 2,000,000 บาท
• คาว�ซาญี่ปุน ประเภททองเที่ยว เดินทางครั้งเดียว
• หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศก คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ทิปมัคคุเทศก เและ คนขับรถ
• การบร�การจัดเตร�ยมนํ้าดื่ม ทานละ 1 ขวดตอวัน

• คาตั๋วเคร�่องบินระหวางประเทศ ไป-กลับ
• คาขนกระเปา
• คาใชจายสําหรับการตรวจ RT-PCR กอนเดินทาง
• คาใชจายสวนตัวอื่น ๆ เชน คาซักร�ด
คาโทรศัพททางไกล คาเคร�่องดื่ม
• คาภาษีมูลคาเพ��ม 7%

• บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถาจํานวนผู ใหญเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน
• ทางบร�ษัท ฯ เปนตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเทานั้น
ผลการพ�จารณาข�้นอยูกับสถานทูตแตเพ�ยงผูเดียว
• ทางบร�ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก
• ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิเนื่องจากขอผ�ดพลาดทางการพ�มพ

บ. เว�ลด เซอร ไพรส ทราเว�ล จํากัด

91/1 ซอย อนุมานราชธน ถ.เดโช แขวงสุร�ยวงศ เขตบางรัก กทม. 10500
เลขที่ใบอนุญาต 11/03957
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