SPECIAL ROUTE KYOTO - KYOTANGO
6 DAYS 3 NIGHTS

โอซาก้ า – เกียวโต – ศาลเจ้ าฟูชิมิ – ประตูศาลเจ้ าโทริอิ –
วัดคิโยมิซึ (วัดนํา้ ใส) – เมืองอาราชิยาม่ า – สะพาน TOKETSUKYO – เมือง
เคียวทังโกะ – ชิมเมลอนที่สวน – LAVENDER FIELD –
สะพานปลา TAIZA – ล่ องเรือ Ine Funaya Cruise –
ชมวิว Miyazu Bay - นั่งรถไฟโบราณ AKAMATSU TRAIN –
BARA SUSHI – ช้ อปปิ้ งที่ SANDA PREMIUM OUTLET
กําหนดการเดินทาง: 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558
วันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2558 (1)

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินคันไซ

21.00 น.

23.00 น.

คณะทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออก ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ R สายการ
บินเจแปนแอร์ ไลน์ (JL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก
ด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่ นครโอซาก้า ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบิน
เจแปน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง 30 นาที)

วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558 (2)
06.30 น.

เกียวโต – ศาลเจ้ าฟูชิมิ – โทริอิ – วัดคิโยมิซึ – อาราชิยาม่ า – สะพาน
Toketsukyo – เมืองเคียวทังโกะ
(B, L, D)

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ นครโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาที่ ประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่าน
ให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น เพื่อความ สะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
จากนั้ นนํา ท่ า นเดิ น ทางไปยัง
ศาลเจ้ าฟูชิมิ หรื อศาลเจ้ าจิง้ จอก
ขาว เป็ นอีกหนึ่ งศาลเจ้าชื่อดังที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งก็ รู้ จ ั ก กั น ดี
โดยเฉพาะอุโมงค์ โทริ อิ (Torii)
ที่ เ รี ย งต่อทอดยาวจากด้า นล่ าง
ขึ้ น ไปบนยอดเขาสู ง ถึ ง 233
เมตร ศาลเจ้าฟูชิมิ เป็ นศาลเจ้า
ในศาสนาชิ น โต สร้ า งขึ้ น เพื่ อ
ถวายให้แด่ เทพอินาริ เทพเจ้าแห่ งกสิ กรรม เพื่อให้พ้ืนที่ บริ เวณนี้ มีน้ าํ อุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้
ผลผลิตดี มีคุณภาพ ภายในศาลเจ้าจะมี รูปปั้ นและสัญลักษณ์ ที่เกี่ ยวกับสุ นัขจิ้งจอก ซึ่ งในตํานาน
พื้ น บ้า นญี่ ปุ่ นเชื่ อ ว่ า สุ นัข จิ้ ง จอก
เป็ นสั ต ว์ นํ า สาส์ น ของเทพเจ้า มี
อิทธิ ฤทธิ์ พิเศษ สามารถแปลงกาย
เป็ นมนุษย์ได้ สิ่ งที่น่าสนใจของการ
ม า เ ที่ ย ว ที่ ศ า ล เ จ้ า ฟู ชิ มิ อิ น า ริ
นอกจากจะมาสักการะเทพเจ้าแล้ว
ก็คือการเดินเล่นลอดอุโมงค์ เสาโทริ
อิก ว่ า หมื่ น ต้ น ซึ่ ง เสาโทริ อิ แ ต่ ล ะ
ต้นนั้นห้างร้านหรื อบริ ษทั ต่าง ๆ ได้

สร้างและนํามา ถวายแด่เทพเจ้าเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล โดยอุโมงค์โทริ อิจะมีจุดเริ่ มต้นตั้งแต่ทาง
ด้านหลังศาลเจ้า เรี ยงรายคดเคี้ยวขึ้นไปจนถึงบนเขาเป็ นระยะทางราว 4 กิโลเมตร หากใครอยากจะ
ลองเดินไปจนสุ ดทางอาจ จะต้องเผื่อเวลาไว้ไม่ต่าํ กว่า 2 ชัว่ โมงเลยทีเดียว (ดังนั้นควรมาแต่เช้า)
ส่ วนใครที่ไม่มีเรี่ ยวแรงหรื อเวลามากพอ ก็อาจแค่แวะมาถ่ายภาพ คู่กบั อุโมงค์โทริ อิสีแดงสดเอา
กลับไว้เป็ นที่ระลึกก็เพียงพอแล้ว จากนั้นพาทุกท่านไปยังสถานที่สาํ คัญอีกที่ในเกียวโต ที่ถา้ ใคร
มาถึงเกียวโตแล้วไม่ไป ถือว่ายังมาไม่ถึง วัดคิโยมิซึเดระ (Kiyomizu-dera Temple) หรืออีกชื่ อ
หนึ่งคือ วัดนํ้าใส เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกียวโตวัดหนึ่ ง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเกียวโต
วัดคิโยมึซึเดระ นี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหนึ่ งในอนุสรณ์สถานที่สาํ คัญในประวัติศาสตร์ เกียวโต
โบราณ และยังได้รับการรับรองให้เป็ นมรดกโลก จาก UNESCO อีกด้วย วัดคิโยมิซึเดระ ได้ถูก
สร้างขึ้นในช่วงต้นยุคเฮอัน ประมาณปี ค.ศ. 798 วัดนี้ต้ งั ชื่อตามนํ้าตกในบริ เวณวัด แปลตรงตัวจาก
คําว่า คิโยมิซึ แปลว่า นํ้าใสตรงห้องโถงกลางมีระเบียงขนาดใหญ่ที่รองรับด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่
เช่นกัน จากระเบียงที่ยื่นออกมาจากหุ บเขาทําให้สามารถมองเห็นวิวของเมืองได้อย่างสวยงาม ใน
บริ เวณวัดยังประกอบไปด้วยศาลเจ้าต่างๆมากมายเช่น ศาลเจ้ าจินชู (Jinshu Shrine) ที่สร้างไว้
สําหรับบูชาเทพเจ้าแห่งคู่และความรัก ในศาลเจ้านี้จะมีหินแห่ งความรักคู่หนึ่ งอยูห่ ่ างกันประมาณ 6
เมตร 20 ฟุต ถ้าคนไม่มีคู่ สามารถหลับตาเดินจากหิ นก้อนหนึ่ง ไปยังหิ นอีกก้อนหนึ่งได้ ก็จะเจอคู่
แท้ คู่รักบางคู่ก็มาด้วยกันแล้วก็มีการบอกทางกันระหว่างที่อีกคนปิ ดตาก็มี เพื่อความรักที่ราบรื่ น
มากขึ้น

เทีย่ ง

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู : เซ็ทอาหารญีป่ ุ่ น YUDOFU
บ่ าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่ า (Arashiyama) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเกียวโต ไม่ไกล
มากนัก ในภูมิภาคคันไซ ภูมิประเทศเป็ นภูเขาสลับซับซ้อนและมีแม่น้ าํ ที่คดเคี้ยวไหลผ่าน เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมมาตั้งแต่สมัยเฮอัน มีความสวยงามของธรรมชาติ ต้นไม้และ
ดอกไม้ในทุกฤดู นําท่านชมสะพานโทเง็ตสึ เคียว สะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ าํ โฮสุ โดยมีภูเขาอารา
ชิยามาเป็ นฉากหลัง ทางเดินเลียบแม่น้ าํ โฮสุ เดินชมวิวธรรมชาติอาราชิยามา ทางเดินเลียบป่ าไผ่ ที่

สองข้า งทางเดิ น เต็ ม ไปด้ว ยต้น ไผ่ เ ขี ย วชอุ่ ม ย่ า นบ้า นเรื อนเก่ า ซากะ โทริ อิ โ มโตะ บ้า นไม้
สถาปั ตยกรรมสมัยเมจิ

คํา่

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเคียวทังโกะ (Kyotango) เมืองเคียวตันโกะ อยูท่ างตอนใต้ของญี่ปุ่น
ในแถบคันไซ ความโดดเด่นอยูต่ รงที่เป็ นเมืองที่มีผคู ้ นอายุยนื มากที่สุดในญี่ปุ่นอาศัยอยู่ สาเหตุของ
การมีสุขภาพดีอายุยนื เพราะเมืองเคียวตันโกะ มีท้ งั แหล่งนํ้าบริ สุทธิ์ ผลไม้และอาหารที่สด สะอาด
เป็ นเมืองที่ปลูกข้าวเป็ นที่แรกในญี่ปุ่น
 รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
เมนู : ชาบูชาบู หรือ บาร์ บีควิ
จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั CENTRALE KYOTANGO HOTEL (4.5 Stars) หรื อเทียบเท่า
http://www.centrale.co.jp/

วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2558 (3)
เช้ า

สั มผัสประสบการณ์ แต่ งงานแบบญีป่ ุ่ น – ทํากระเป๋ าผ้ า –
สวนเมลอน – เดินชมทุ่งลาเวนเดอร์
(B, L, D)

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การจัดงานแต่ งงาน
แบบญีป่ ุ่ นได้ที่หอ้ งจัดงานของทางโรงแรม พิเศษ ! สุ ดๆทุก
ท่านจะได้สวมชุ ดแต่งงาน ถ่ายรู ปในโบสถ์เป็ นที่ระลึกอีก
ด้ว ย จากนั้น ทุ ก ท่ า นจะได้ท าํ กระเป๋ าผ้า ด้ว ยการที่ ท่ า น
สามารถที่จะออกแบบด้วยตนเองในการออกแบบและแต่ง
แต้มสี สนั ลงบนกระเป๋ าผ้าเปล่า
เทีย่ ง

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู : SOUL FOOD BUFFET

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ ไร่ ผลไม้ ซึ่ งเดือนที่เราเดือนทางตรงกับฤดูของเมลอน ซึ่ งทุกท่านจะได้ลิ้มรสชาติ
ของเมลอนญี่ปุ่นแท้ๆ สดๆจากสวน และยังได้ชิม Jelato Ice Cream ที่อร่ อยอย่าบอกใครได้ที่นี่ที่
เดี ยวเท่านั้น จากนั้นนําท่านเดิ นทางต่อเพื่อไปชมความงานของทุ่งลาเวนเดอร์ ให้ท่านได้เดินชม
บรรยากาศแบบ Nordic Walking การเดินแบบนอร์ ดิก คือ การเดินร่ วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เดินชนิ ดพิเศษ 2 ชิ้น ต้นกําเนิ ดมาจากประเทศฟิ นแลนด์ การเดินวิธีน้ ีกาํ ลังเป็ นการออกกําลังกาย
ยอดนิ ยมชนิ ดหนึ่ ง การเดิ นแบบนี้ ตอ้ งใช้ไม้ค้ าํ เหมื อนที่ ใช้เล่นสกี โดยมีผูเ้ ชี่ ยวชาญคอยให้
คําแนะนํา

คํา่

 รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

เมนู : ANTI-AGEING FULL COURSE
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั YOSHINO NO SATO (4 Stars) หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 (4)
เช้ า

ล่ องเรือ Ine Funaya Cruise – ขึน้ กระเช้ าชมวิวที่ Miyazu Bay – นั่ง
รถไฟ Akamatsu
(B, L, D)

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ถ้าวันนั้นมีการเปิ ดประมูลปลา เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่ TAIZA PORT หรื อถ้าบ้านเราๆก็
น่ าจะเรี ยกกัน ว่าสะพานปลา ที่ จะมี การขายของทะเล
สดๆ มากมาย จากนั้นนําท่านไปล่องเรื อ Ine Funaya
Cruise และสนุกสนานกับการให้อาหารนกนางนวลที่
บินอยู่บนท้องฟ้ า ซึ่ งนกจะโฉบลงมากิ นอาหารจากมือ
เราเลย จากนั้นไปต่อกันที่ Amano Hahidate View
land โดยการนั่งเคเบิ้ลคาร์ ไปยังจุดชมวิวที่ความสู ง
เหนือระดับนํ้าทะเล 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมวิวของ Miyazu Bay ที่รายล้อมไปด้วยทิวเขาใหญ่
น้อย รอบอ่าวด้านล้าง สุ ดลูกหู ลูกตา เป็ นภาพที่สวยงามดุจราวภาพวาด

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ AMANO HASHIDATE WINERY

เมนู : INTERNATIONAL BUFFET
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ แบบสุ ดคลาสสิ คด้วยการการนั่ งรถไฟ
โบราณ AKAMATSU TRAIN จาก สถานี KUNDA มาลงที่ สถานี
SHISHO [ประมาณ 20 นาที] ความพิเศษของ AKAMATSU TRAINคือ
รถไฟวิ่งแค่ครั้ งละ 1 โบกี้ ภายในรถไฟแต่ละขบวนก็จะตกแต่ง
แตกต่างกันออกไปในรู ปแบบกึ่งๆ ห้องรับรองแขกแบบเครื่ องไม้
 รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
เมนู : เซ็ตขาปูยกั ษ์
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั YOSHINO NO SATO (4 Stars) หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2558 (5)
เช้ า

Bara Sushi – Sanda Premium Outlet

(B, -, D)

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นให้ท่านทําการเช็คเอาท์ แล้วทําการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แบบสุ ดพิเศษกับ
BARA SUSHI แบบต้นฉบับของโอซาก้า จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจกันที่ SANDA
OUTLET พรี เมี่ยม เอาท์เลทที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากอาคารบ้านเรื อนที่ได้ตน้ แบบ
มาจากพาซาดีน่า ซึ่ งเป็ นย่านที่พกั อาศัยของคนรวยแถบชานเมืองลอสแองเจลิส ที่นี่ยงั เป็ นเอาท์เลท
ขนาดใหญ่ที่สุดของเขตญีปุ่นตะวันตก

***เพือ่ ความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง ให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
คํา่

 รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

เมนู : ชาบู บุฟเฟ่ ต์
ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซเพื่อเดินทางกลับ

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2558 (6)
00.55 น.
04.45 น.

โอซาก้ า – กรุ งเทพฯ

ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง 50 นาที)
เดินทางถึงสนามบินนานชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

PRICE DETAILS
PERIODS

ADT
TWIN

1CHD*
with 1ADT

1CHD*+
2ADT
with BED

1CHD**+
2ADT
without BED

Single

27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2558

52,900.-

52,900.-

สอบถาม

สอบถาม

สอบถาม

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ [JL] ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ หรื อเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่าพาหนะและรถรับส่ งนําเที่ยวตลอดรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ และ ค่าขนกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ผชู ้ าํ นาญเส้นทางคอยดูแลและอํานวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทางและหัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพฯ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซึ่งเด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75
ปี ได้รับความคุม้ ครองเพียง 50% ของวงเงินประกัน
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าทิปหรื อค่าแรงพนักงานขนกระเป๋ า

 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย อาทิ ค่าภาษีสนามบินหรื อนํ้ามันเชื้อเพลิง, ค่าภาษีท่องเที่ยว หรื ออื่น ๆ (หากมี
การเรี ยกเก็บในภายหลัง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีการบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%

ระเบียบการจองทัวร์
กรุณาชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท (ชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 14 วัน ) หากยังไม่ชาํ ระค่ามัดจํา ยังไม่
ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองได้กอ่ นการเดินทาง

การยกเลิกหลังการจองทัวร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000.-บาท
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 20 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000.-บาท
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 08 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 75 % จากราคาทัวร์
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 01 – 07 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100 %
ค่าทําวีซ่า หากมีการดําเนินการแล้ว จะต้องชําระตามความจริง
กรณีที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้
7. กรณีท่านถูกห้ามเข้าประเทศหรือผิดวัตถุประสงค์ของการขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว นําสิ่งของผิดกฎหมายเข้า
ประเทศทาง บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

หมายเหต ุ :
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้า-ออก
เมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของต่างประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทางบริษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น สภาวะอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน (สไตรค์) ,จราจล, การล่าช้า หรือ
การยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน
3. รายการนําเที่ยวและอัตราค่าบริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั สายการบิน,อัตราการ
ผันผวนของภาษีนาํ้ มัน ,อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ , โรงแรมที่พกั ตลอดจนสภาวะทางการเมือง
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

