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** ชม "ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ” 1ในมรดกโลกของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเสาโทริอิอยูก่ลางทะเลสาบ 
** น าท่านยอ้นล าลึกสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ี “เมืองฮิโรชิม่า” พร้อมชมสวนสันติภาพ 
** ชมเทศกาลประดบัไฟ “Nabana no Sato” ในสวนดอกไมย้ามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี 
** ล่องเรือชม “นารุโตะ เวร์ิล พูล” ช่องแคบคิอิปรากฏการณ์ของ กระแสน ้าวนนารุโตะ 
** ชมบรรยากาศ “ถนนกางเกงยนีส์” ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกท่ีเมืองโคจิม่า 
** “ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาริ” ท่ีมีเสาโทริอิสีแดงเรียงกนัอยา่งสวยงาม น่าประทบัใจ 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง   19 - 24 ตุลาคม 2560 (วนัปิยะมหาราช) 

(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฟุคุโอกะ  
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผูโ้ดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตวัเดินทาง น าท่านผา่นขั้นตอนการ

เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเขา้ท่ี 2 เคาน์เตอร์ D 
 

วนัทีส่อง  ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ช่องแคบคมัมอน - สะพานคนิไตเคยีว – เมืองฮิโรชิม่า - 
อะตอมมคิบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า - ย่านช้อปป้ิงถนนฮอนโดริ+โอโคโนมมูิระ 

00.50 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648  
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
08.00 น.  ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั้นเดินทางสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างข้ึนในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นกัปราชญแ์ละกวเีอกซูงาวาระ มิจิ

ซาเนะ ผูถู้กเนรเทศจากราชส านกัโตเกียวและเสียชีวติลง จากนั้นไดเ้กิดเร่ืองร้ายต่างๆข้ึนมากมายจนลือกนัวา่
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ตน้เหตุเป็นเพราะการเนรเทศท่านอยา่งไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงไดรั้บการบูชาในฐานะเทม็มงั เทพแห่ง
วรรณกรรมและวฒันธรรม ปัจจุบนันกัเรียนทุกระดบัชั้นต่างพากนัมุ่งหนา้มายงัสะพานโคง้ของศาลเจา้เพื่อบน
บานขอใหส้อบผา่น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะฮอนชู โดยระหวา่งทางทา่นจะไดผ้า่นชมววิ “ช่องแคบคัม
มอน” ช่องแคบท่ีมีความลึกติด 1 ใน 5 ของโลก เป็นท่ีเช่ือมเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู เขา้ดว้ยกนัดว้ยสะพาน
แขวนคมัมอน 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านเดินทางชม “สะพานคินไตเคียว” เป็นสะพานท่ีทอดขา้มแม่น ้านิชิกิ เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองน้ี มีรูปร่างเป็นเอกลกัษณ์ สะพานแห่งน้ีมีความสวยงามตลอดทั้งปีเป็น 1 ใน 3 สะพานท่ี
สวยท่ีสุดของญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านสู่เมืองฮิโรชิม่า เดินทางสู่ “อะตอมมิคบอมบ์โดม” ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าโมโต
ยะสึ เป็นอาคารรท่ีก่อสร้างดว้ยความแขง็แรงและทนัสมยัท่ีสุดในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัอาคารหลงัน้ี
ถูกองคก์ารยเูนสโกข้ึ้นทะเบียนไวเ้ป็นมรดกโลก เพื่อใหเ้ป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงความน่าสะพรึงกลวัของระเบิด
ปรมาณู เป็นสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพของของโลก จากนั้นน าท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวศิาสตร์ยงั “สวน
สันติภาพ” ท่ีสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีเรียกกนัวา่ “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อ
ร าลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในคร้ังนั้น และชม “พิพิธภณัฑส์งคราม” ท่ีจดัแสดงซาก
คอนกรีตท่ีเหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองโดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นจุด
ศูนยก์ลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหกัพงัและเคร่ืองใชบ้างช้ินยงัคงอนุรักษไ์วใ้ห้คนรุ่นหลงัได ้ดูเป็น
อนุสรณ์ 

จากนั้นท าท่านสู่ “ถนนฮอนโดริ (Hondori)” เป็นยา่นชอ้ปป้ิงของเมืองฮิโรชิม่า เป็นถนนเส้นยาวใต้
หลงัคา ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ มากมายใหเ้ลือกชอ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ และในยา่นน้ีเองท่านจะต่ืนตา
ต่ืนใจกบัยา่น “โอโคโนมิมูระ (Okonomimura Hiroshima)” หรือหมู่บา้นโอโคโนมิยากิ เป็นตึกส่ีชั้นท่ีดา้นใน
ประกอบดว้ยร้านท าโอโคโนยมิากิสไตลฮิ์โรชิม่าอนัเป็นแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่นถึง 25 ร้าน เวลาทานสามารถนัง่ท่ี
หนา้เคาเตอร์ท่ีจะมีกระทะเหล็กแบนๆขนาดใหญ่วางเรียงอยูด่า้นหนา้ โดยจะมีเชฟเป็นคนเตรียมวตัถุดิบและ
ปรุงใหท่ี้หนา้ของท่าน 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
 พกัท่ี SUNROUTE HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่าม  เกาะมยิาจิม่า - ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ - เมืองเก่าคุราชิก ิ- เมืองโคจิม่า - ถนนโคจิม่า ยนีส์ 
  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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 จากนั้นน าท่านเดินทางดว้ยเรือเฟอร่ีสู่ “เกาะมิยาจิม่า” นบัเป็นเกาะศกัด์ิสิทธิ เพราะเป็นสถานท่ีตั้งของศาลเจา้
และวดัชินโตส าคญัๆ หลายแห่ง คนญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่เขามิเซ็ง ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดบนเกาะเป็นท่ีอยูข่องพระเจา้ดว้ย 
และน าท่านชม “ศาลเจ้าอสึิคุชิมะ” เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตท่ีสร้างข้ึนในช่วงกลางศตวรรษท่ี 16 โดยผูท้รง
อิทธิพลในยคุนั้นอยา่งไทระ โนะ คิโยโมริ ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมประจ าจงัหวดัฮิ
โรชิม่าท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1996 ความโดดเด่นของศาลเจา้อิสึคุชิมะ
แห่งเกาะมิยาจิม่า คือส่วนของประตูโทริอิสีแดงท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ส่วนตวัศาลเจา้หลกัสร้างได้
แขง็แรงแบบไร้ตะปูตอก ถูกสร้างใหย้ืน่ออกไปในทะเลเช่นกนัในช่วงเวลาท่ีน ้าทะเลหนุนสูง เวลานัง่เรือมา
ใกล้ๆ  จะสามารถมองเห็นเสมือนหน่ึงวา่ตวัศาลเจา้อิสึคุชิมะกบัประตูโทริอิสีแดงขนาดยกัษล์อยอยูเ่หนือทอ้ง
ทะเลจริงๆ ส่วนในช่วงเวลาน ้าลด นกัท่องเท่ียวก็สามารถเดินเขา้ไปชมฐานประตูโทริอิน้ีไดด้ว้ย  

  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองเก่าคุราชิก”ิ เป็นยา่นเมืองเก่า ท่ีทอ้งถนนท่ีเรียงรายไปดว้ยบา้นโคมินกะ (บา้น
ญ่ีปุ่นโบราณ) ก าแพงสีขาว และ ตน้หลิวนอ้ยใหญ่ใกลค้ลองคุราชิกิ ซ่ึงไดรั้บรางวลัสองดาวจาก "มิชลินกรีน
ไกด"์ ในการจดัอบัดบัสถานท่ีน่าท่องเท่ีย คุราชิกิเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ท่ีรุ่งเรืองในศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัเป็นยา่นท่ีอบอวลไปดว้ยกล่ินอายของเสน่ห์เมืองเก่าท่ีสงบสุข และกลมกลืน อยา่งสมบูรณ์ ท่ี ผูม้าเยอืน
จะไดส้ัมผสับรรยากาศแบบตะวนัตกท่ีผสานกบัวถีิชีวติแบบญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งลงตวั ท่านสามารถชม ย่านไอวี่
แสควร์ ซ่ึงอดีตเคยโรงงานทอผา้ท่ีสร้างดว้ยอิฐแดง น ามาบูรณะตกแต่ข้ึนใหม่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผอ่น 
อีกทั้งยงัเป็นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน, ร้านอาหาร, และโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโคจิม่า” เป็นเมืองเล็กๆท่ีติดทะเลเซโตะ มีช่ือเสียงเก่ียวกบัผา้เดนิมและกางเกงยนีส์ไป
ไกลทัว่โลกวา่เป็นแหล่งผลิตผา้ยนีส์ระดบัพรีเม่ียม ท่ีคงกรรมวธีิการผลิตแบบดั้งเดิมสมยัโบราณเอาไว ้น าท่าน
ชม “ถนนโคจิม่ายนีส์” หรือ Jean Street จะเป็นถนนเส้นท่ีรวมเอาแบรนดข์องกางเกงยีนส์ท่ีผลิตในเมืองโคจิมะ
มารวมกนัไวท่ี้ถนนเส้นเดียว เช่นแบรนด ์Iron Heart, Momotaro และ Pure Blue Japan  

ศาลเจา้ใหญ่ สร้างบนเกาะ กลางทะเล  ไดเ้สน่ห์ โทริอิ ท่ีกลางน ้า 

ก่อก าเนิด เกิดทิวทศัน์ ท่ีงดงาม   หน่ึงในสาม ของญ่ีปุ่น คุณควรเยอืน 

 

มรดกโลก และสมบติั ชาติญ่ีปุ่น   เป็นแรงหนุน การท่องเท่ียว ใหคึ้กคกั 
ท่ีแห่งน้ี ไม่วา่ใคร ไดป้ระจกัษ ์   ต่างหลงรัก ประทบัใจ ในความงาม 

 

มีไฮไลท ์เป็นงานใหญ่ ในหนา้ร้อน  จดัในตอน กลางคืน บนผืนน ้ า 
ตระการตา สวยเหลือลน้ คนติดตาม  ชมความงาม แห่งทะเล ดอกไมไ้ฟ 

 

หอยนางรม อีกขนม และปลาไหล   ช่ือเสียงไกล เขาวา่ไว ้ไปตอ้งลอง 
สองขา้งทาง มีกวางนอ้ย คอยเหลียวมอง  ต่างคอยจอ้ง ขออาหาร ทานจากเรา 
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 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พกัท่ี DIAMOND SETOUCHI MARINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพื่อผอ่นคลาย
ความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
วนัทีส่ี่  สะพานเซโตะ โอฮาชิ - ล่องเรือนารุโตะ เวร์ิล พูล - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ -  

ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ 
  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางขา้ม “สะพานเซโตะ-โอฮาชิ” สะพานสองชั้นท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยใชเ้กาะเล็ก ๆ 5 แห่ง
เป็นจุดเช่ือมต่อ รวมความยาวถึง 12.3 กิโลเมตร มีความสวยงามและเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกมาก เพราะ
เป็นทั้งเส้นทางรถยนต ์เส้นทางรถไฟ และเส้นทางจกัรยานดว้ย เพื่อเดินทางสู่ “เกาะชิโกะกุ”  เป็นเกาะท่ีเล็ก
ท่ีสุดในบรรดาส่ีเกาะหลกัของญ่ีปุ่น มีความเงียบสงบและยงัคงบรรยากาศแบบธรรมชาติไวไ้ด ้โดยท่ีไม่ถูกกลืน
โดยวฒันธรรมสมยัใหม่  และน าท่านล่องเรือชม “นารุโตะ เวร์ิล พูล” ท่ีเกิดจากกระแสน ้าจากทะเลในเซโตะ
ไหลมาบรรจบกบักระแสน ้าจากช่องแคบคิอิ ระดบัน ้าท่ีสูง-ต ่าต่างกนัถึง 1.5 เมตร ท าใหน้ ้าเคล่ือนตวัรวมกนั
เป็นเกลียวคล่ืนของแอ่งน ้าวนในช่วงน ้าข้ึน-น ้าลงท่ีบริเวณใกลช่้องแคบนารุโตะ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอุทยาน
แห่งชาติทะเลในเซโต ปรากฏการณ์ของ กระแสน ้าวนนารุโตะ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีน่าพิศวง โดย
ขนาดใหญ่สุดมีเส้นผา่ศูนยก์ลางถึง 30 เมตร สะพานแกรนดน์ารุโตะเป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่ขา้มช่องแคบ
นารุโตะ โดยเช่ือมต่อกบัเมืองอาวาจิในเฮียวโงะและเมืองนารุโตะในจงัหวดัโทคุชิมะ เป็นเส้นทางเช่ือมกบัฮอน
ชู เกาะหลกัของญ่ีปุ่น ความยาวของสะพาน1,629เมตรและกวา้ง25เมตร สะพานอะคาชิไคเคียว(Akashi Kaikyo 
Bridge) มีระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก ตั้งอยูร่ะหวา่งโกเบ และเกาะอาวะจิ ท่ีช่อง
แคบอะกาชิ และเป็นส่วนหน่ึงของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto 1 ใน 3 ทางด่วนท่ีเช่ือมต่อเกาะฮอนชูกบัชิโกกุ 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั “เมืองโกเบ” เพื่อเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์แลนด์” เป็นแหล่งบนัเทิงของยา่นน้ี ซ่ึงมี
หา้งสรรพสินคา้ท่ีสร้างดว้ยโมเสค โดยหนัหนา้ออกทะเลขา้งๆ มีสวนโมเสคขนาดยอ่ม รวมถึงภตัตาคาร เร็งกา้ 
โซโก ้หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮนัเคียวและโปรมีน่า โกเบช็อปป้ิงมอลล ์และแหล่งช็อปป้ิง ร้านอาหาร โรง
ภาพยนต ์และอ่ืนๆมากมาย และมีริมฝ่ังเช่ือมต่อไปถึงสวนมาริเคนได ้สามารถล่องเรือจากสถานีท่าเรือนากะชู
โอ และท่าเรืออ่ืนๆ ออกไปชมสะพานอาคาชิไกเคียว อีกทั้งทิวทศัน์ของตวัเมืองโกเบยามท่ีมองเขา้มาจากทอ้ง
ทะเลนั้นเป็นภาพท่ีน่าต่ืนตาอยา่งยิง่ 
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น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)”(ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบวา่เคยเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก  

 
และน าท่านมุ่งหนา้สู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ากดับน
ถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย 
ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 
มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัท่ี SUNNY STONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีห้่า  ปราสาททองคนิคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูจิม ิอนิาริ - ออิอนพลาซ่า - มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็ -  
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคาคุจิ” ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องโชกุน
ในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์ว้
อยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนื
น ้าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 

ชมปราสาท แลนดม์าร์ค โอซากา้   ความเป็นมา มีค่าลว้น ควรศึกษา 

พงัหลายรอบ ซ่อมหลายคร้ัง กวา่จะมา  สวยสง่า ใหท้่านเห็น เช่นทุกวนั 

 

ท่ีแห่งน้ี มีหลายอยา่ง ใหท้่านท่ึง   เป็นท่ีหน่ึง คือหินใหญ่ ก าแพงหนา 
อีกความสวย ทนัสมยั ดา้นในนา   ละลานตา เม่ือยามซา-กุระบาน 
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และน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อนิาริ” หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอกเป็นศาล
เจา้ชินโต(Shinto)ท่ีมีความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ (Torii 
Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ  านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ 
ท่ีผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไป
ถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กาย(บา้งก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบ
เห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโต
ซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 
กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะ
ถูก เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ท่ี 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นท่ีกวา่ 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ี
จึงรวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั้นน าและร้านอาหารญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วน
นัง่พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กวา่ 200 ท่ีนัง่ ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ 
ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั และน าทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาล
ประดับไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟ
อยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่น 
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี) 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื่อเดินทางกลบั 

    
 

วนัทีห่ก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพ 
00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 

ปราสาททอง ช่ือกอ้ง แห่งเกียวโต  ไม่ใหญ่โต แต่สง่า น่าหลงใหล 

อีกประวติั ความเป็นมา น่าสนใจ   คือหน่ึงใน ฉากการ์ตูน อิคิวซงั 
 

คือท่ีพกั ท่านโชกุน ในอดีต   ก่อนจะคิด เปล่ียนเป็นวดั ในภายหลงั 
แต่ยงัคง สวนสุดสวย ราวกบัดงั   มีมนตข์ลงั แต่อดีต มิเส่ือมคลาย 
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04.30 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เดนิทาง  19 - 24 ตุลาคม 2560 (วนัปิยะมหาราช) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 44,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  42,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 40,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -17,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 30/5/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
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o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 
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o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 


