
 
 

 
 

SPECIAL ROUTE KYOTO - KYOTANGO 
  6 DAYS 3 NIGHTS 

 
 
 
 

 

โอซาก้า – เกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิม ิ– ประตูศาลเจ้าโทริอ ิ–  
วดัคโิยมิซึ (วดันํา้ใส) – เมอืงอาราชิยาม่า – สะพาน TOKETSUKYO – เมือง

เคยีวทงัโกะ – ชิมเมลอนที่สวน – LAVENDER FIELD –  
สะพานปลา TAIZA – ล่องเรือ Ine Funaya Cruise –  

ชมววิ Miyazu Bay - น่ังรถไฟโบราณ AKAMATSU TRAIN –  
BARA SUSHI – ช้อปป้ิงที ่SANDA PREMIUM OUTLET 

 
กาํหนดการเดนิทาง: 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558      

วนัเสาร์ที ่27 มิถุนายน 2558 (1)   สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินคนัไซ 



 
 

 
 

21.00 น. คณะทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ R สายการ
บินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก
ดา้นเอกสารและสมัภาระต่างๆ 

23.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหนา้สู่ นครโอซาก้า ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบิน 
เจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 728 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาที) 
 

วนัอาทติย์ที ่28 มิถุนายน 2558 (2)  เกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ – โทริอ ิ– วดัคโิยมิซึ – อาราชิยาม่า – สะพาน 
Toketsukyo – เมืองเคยีวทงัโกะ  (B, L, D) 

06.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร (เวลาท่ี ประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ิน เพื่อความ สะดวกในการนดัหมาย) จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต

จากนั้ นนําท่านเดินทางไปยัง
ศาลเจ้าฟูชิมิ หรือศาลเจ้าจิง้จอก
ขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจา้ช่ือดงัท่ี  
นักท่อง เ ท่ียวต่างก็ รู้จักกันดี 
โดยเฉพาะอุโมงค์โทริอิ (Torii) 
ท่ีเรียงต่อทอดยาวจากด้านล่าง
ข้ึน  ไปบนยอดเขาสูงถึง  233 
เมตร ศาลเจ้าฟูชิมิ เป็นศาลเจ้า
ในศาสนาชินโต สร้างข้ึนเพื่อ

ถวายให้แด่เทพอินาริ เทพเจา้แห่งกสิกรรม เพื่อให้พื้นท่ีบริเวณน้ีมีนํ้ าอุดมสมบูรณ์ ปลูกขา้วได ้
ผลผลิตดีมีคุณภาพ ภายในศาลเจา้จะมีรูปป้ันและสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวกบัสุนัขจ้ิงจอก ซ่ึงในตาํนาน
พื้นบ้านญ่ีปุ่นเช่ือว่า สุนัขจ้ิงจอก
เป็นสัตว์นําสาส์นของเทพเจ้ามี
อิทธิฤทธ์ิพิเศษ สามารถแปลงกาย
เป็นมนุษยไ์ด ้ส่ิงท่ีน่าสนใจของการ
ม า เ ท่ี ย ว ท่ี ศ า ล เ จ้ า ฟู ชิ มิ อิ น า ริ 
นอกจากจะมาสักการะเทพเจา้แลว้
ก็คือการเดินเล่นลอดอุโมงค์เสาโทริ
อิกว่าหม่ืนต้น ซ่ึงเสาโทริอิแต่ละ
ตน้นั้นหา้งร้านหรือบริษทัต่าง ๆ ได้



 
 

 
 

สร้างและนาํมา  ถวายแด่เทพเจา้เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยอุโมงคโ์ทริอิจะมีจุดเร่ิมตน้ตั้งแต่ทาง
ดา้นหลงัศาลเจา้ เรียงรายคดเค้ียวข้ึนไปจนถึงบนเขาเป็นระยะทางราว 4 กิโลเมตร หากใครอยากจะ
ลองเดินไปจนสุดทางอาจ จะตอ้งเผื่อเวลาไวไ้ม่ตํ่ากว่า 2 ชัว่โมงเลยทีเดียว (ดงันั้นควรมาแต่เชา้) 
ส่วนใครท่ีไม่มีเร่ียวแรงหรือเวลามากพอ ก็อาจแค่แวะมาถ่ายภาพ คู่กบัอุโมงคโ์ทริอิสีแดงสดเอา
กลบัไวเ้ป็นท่ีระลึกก็เพียงพอแลว้ จากนั้นพาทุกท่านไปยงัสถานท่ีสาํคญัอีกท่ีในเกียวโต ท่ีถา้ใคร
มาถึงเกียวโตแลว้ไม่ไป ถือว่ายงัมาไม่ถึง วัดคิโยมิซึเดระ (Kiyomizu-dera Temple) หรืออีกช่ือ
หน่ึงคือ วัดนํ้าใส เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกียวโตวดัหน่ึง ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัออกของเกียวโต 
วดัคิโยมึซึเดระ น้ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีสาํคญัในประวติัศาสตร์เกียวโต
โบราณ และยงัไดรั้บการรับรองให้เป็นมรดกโลก จาก UNESCO อีกดว้ย วดัคิโยมิซึเดระ ไดถู้ก
สร้างข้ึนในช่วงตน้ยคุเฮอนั ประมาณปี ค.ศ. 798 วดัน้ีตั้งช่ือตามนํ้ าตกในบริเวณวดั แปลตรงตวัจาก
คาํว่า คิโยมิซึ แปลว่า นํ้ าใสตรงห้องโถงกลางมีระเบียงขนาดใหญ่ท่ีรองรับดว้ยเสาไมข้นาดใหญ่
เช่นกนั จากระเบียงท่ียื่นออกมาจากหุบเขาทาํให้สามารถมองเห็นวิวของเมืองไดอ้ย่างสวยงาม ใน
บริเวณวดัยงัประกอบไปดว้ยศาลเจา้ต่างๆมากมายเช่น ศาลเจ้าจินชู (Jinshu Shrine) ท่ีสร้างไว้
สาํหรับบูชาเทพเจา้แห่งคู่และความรัก ในศาลเจา้น้ีจะมีหินแห่งความรักคู่หน่ึงอยูห่่างกนัประมาณ 6 
เมตร 20 ฟุต ถา้คนไม่มีคู่ สามารถหลบัตาเดินจากหินกอ้นหน่ึง ไปยงัหินอีกกอ้นหน่ึงได ้ก็จะเจอคู่
แท ้คู่รักบางคู่ก็มาดว้ยกนัแลว้ก็มีการบอกทางกนัระหว่างท่ีอีกคนปิดตาก็มี เพื่อความรักท่ีราบร่ืน
มากข้ึน 
  

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เมนู : เซ็ทอาหารญีปุ่่น YUDOFU  
 
บ่าย  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองอาราชิยาม่า (Arashiyama) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเกียวโต ไม่ไกล

มากนัก ในภูมิภาคคนัไซ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลบัซับซ้อนและมีแม่นํ้ าท่ีคดเค้ียวไหลผ่าน เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่สมยัเฮอนั มีความสวยงามของธรรมชาติ ตน้ไมแ้ละ
ดอกไมใ้นทุกฤดู นาํท่านชมสะพานโทเง็ตสึเคียว สะพานท่ีทอดยาวขา้มแม่นํ้ าโฮสุโดยมีภูเขาอารา
ชิยามาเป็นฉากหลงั ทางเดินเลียบแม่นํ้ าโฮสุเดินชมวิวธรรมชาติอาราชิยามา ทางเดินเลียบป่าไผ่ ท่ี



 
 

 
 

สองข้างทางเดินเต็มไปด้วยต้นไผ่เขียวชอุ่ม ย่านบ้านเรือนเก่าซากะ โทริอิโมโตะ บ้านไม้
สถาปัตยกรรมสมยัเมจิ  

 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองเคียวทังโกะ (Kyotango) เมืองเคียวตนัโกะ อยูท่างตอนใตข้องญ่ีปุ่น 

ในแถบคนัไซ ความโดดเด่นอยูต่รงท่ีเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอายยุนืมากท่ีสุดในญ่ีปุ่นอาศยัอยู ่สาเหตุของ
การมีสุขภาพดีอายยุนื เพราะเมืองเคียวตนัโกะ มีทั้งแหล่งนํ้ าบริสุทธ์ิ ผลไมแ้ละอาหารท่ีสด สะอาด 
เป็นเมืองท่ีปลูกขา้วเป็นท่ีแรกในญ่ีปุ่น 

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
  เมนู : ชาบูชาบู หรือ บาร์บีควิ 

จากนั้นนาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั CENTRALE KYOTANGO HOTEL (4.5 Stars) หรือเทียบเท่า 

http://www.centrale.co.jp/ 

 

วนัจนัทร์ที ่29 มิถุนายน 2558 (3)   สัมผสัประสบการณ์แต่งงานแบบญีปุ่่น – ทาํกระเป๋าผ้า –  
   สวนเมลอน – เดนิชมทุ่งลาเวนเดอร์  (B, L, D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์การจัดงานแต่งงาน
แบบญีปุ่่นไดท่ี้หอ้งจดังานของทางโรงแรม  พิเศษ ! สุดๆทุก
ท่านจะไดส้วมชุดแต่งงาน ถ่ายรูปในโบสถเ์ป็นท่ีระลึกอีก
ด้วย จากนั้ นทุกท่านจะได้ทาํกระเป๋าผา้ ด้วยการท่ีท่าน
สามารถท่ีจะออกแบบดว้ยตนเองในการออกแบบและแต่ง
แตม้สีสนัลงบนกระเป๋าผา้เปล่า 

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เมนู : SOUL FOOD BUFFET  



 
 

 
 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ไร่ผลไม้ ซ่ึงเดือนท่ีเราเดือนทางตรงกบัฤดูของเมลอน ซ่ึงทุกท่านจะไดล้ิ้มรสชาติ 

ของเมลอนญ่ีปุ่นแท้ๆ  สดๆจากสวน และยงัไดชิ้ม Jelato Ice Cream ท่ีอร่อยอยา่บอกใครไดท่ี้น่ีท่ี
เดียวเท่านั้น จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อเพื่อไปชมความงานของทุ่งลาเวนเดอร์ ให้ท่านไดเ้ดินชม
บรรยากาศแบบ Nordic Walking การเดินแบบนอร์ดิก  คือ การเดินร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์ช่วยในการ
เดินชนิดพิเศษ 2 ช้ิน ตน้กาํเนิดมาจากประเทศฟินแลนด ์ การเดินวิธีน้ีกาํลงัเป็นการออกกาํลงักาย
ยอดนิยมชนิดหน่ึง การเดินแบบน้ีตอ้งใช้ไมค้ ํ้ าเหมือนท่ีใช้เล่นสกี โดยมีผูเ้ช่ียวชาญคอยให้
คาํแนะนาํ  

 

 
 
 
 
คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
  เมนู : ANTI-AGEING FULL COURSE 

 
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั YOSHINO NO SATO (4 Stars) หรือเทียบเท่า 

วนัองัคารที ่30 มิถุนายน 2558 (4)  ล่องเรือ Ine Funaya Cruise – ขึน้กระเช้าชมววิที ่Miyazu Bay – น่ัง
รถไฟ Akamatsu    (B, L, D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ถา้วนันั้นมีการเปิดประมูลปลา เราจะพาทุกท่านไปเท่ียวกนัท่ี TAIZA PORT หรือถา้บา้นเราๆก็
น่าจะเรียกกันว่าสะพานปลา ท่ีจะมีการขายของทะเล
สดๆ มากมาย จากนั้นนาํท่านไปล่องเรือ Ine Funaya 
Cruise และสนุกสนานกบัการให้อาหารนกนางนวลท่ี
บินอยู่บนทอ้งฟ้า ซ่ึงนกจะโฉบลงมากินอาหารจากมือ
เราเลย จากนั้นไปต่อกนัท่ี Amano Hahidate View 
land โดยการนั่งเคเบ้ิลคาร์ ไปยงัจุดชมวิวท่ีความสูง

เหนือระดบันํ้ าทะเล 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มวิวของ Miyazu Bay  ท่ีรายลอ้มไปดว้ยทิวเขาใหญ่
นอ้ย รอบอ่าวดา้นลา้ง สุดลูกหู ลูกตา เป็นภาพท่ีสวยงามดุจราวภาพวาด 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ AMANO HASHIDATE WINERY  
เมนู : INTERNATIONAL BUFFET  

บ่าย  นาํท่านสัมผสัประสบการณ์แบบสุดคลาสสิคด้วยการการน่ังรถไฟ
โบราณ AKAMATSU TRAIN จาก  สถานี KUNDA มาลงท่ี สถานี 
SHISHO [ประมาณ 20 นาที] ความพิเศษของ AKAMATSU TRAINคือ
รถไฟวิ่งแค่คร้ังละ 1 โบก้ี ภายในรถไฟแต่ละขบวนก็จะตกแต่ง
แตกต่างกนัออกไปในรูปแบบก่ึงๆ หอ้งรับรองแขกแบบเคร่ืองไม ้

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
  เมนู : เซ็ตขาปูยกัษ์ 

จากนั้นนาํท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั YOSHINO NO SATO (4 Stars) หรือเทียบเท่า 
 

วนัจนัทร์ที ่1 กรกฎาคม 2558 (5)   Bara Sushi – Sanda Premium Outlet  (B, -, D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั้นให้ท่านทาํการเช็คเอาท์ แลว้ทาํการเดินทางไปสัมผสัประสบการณ์แบบสุดพิเศษกบั 
BARA SUSHI แบบตน้ฉบบัของโอซากา้ จากนั้นให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกนัท่ี SANDA 
OUTLET พรีเม่ียม เอาทเ์ลทท่ีไดแ้รงบนัดาลใจในการออกแบบจากอาคารบา้นเรือนท่ีไดต้น้แบบ
มาจากพาซาดีน่า ซ่ึงเป็นยา่นท่ีพกัอาศยัของคนรวยแถบชานเมืองลอสแองเจลิส ท่ีน่ียงัเป็นเอาทเ์ลท
ขนาดใหญ่ท่ีสุดของเขตญีปุ่นตะวนัตก  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

***เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย*** 

คํา่    รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  
  เมนู : ชาบู บุฟเฟ่ต์   

 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซเพื่อเดินทางกลบั 
  

วนัองัคารที ่2 กรกฎาคม 2558 (6)    โอซาก้า – กรุงเทพฯ  

00.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาที) 
04.45 น.  เดินทางถึงสนามบินนานชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 

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 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารไป-กลบั ตามเสน้ทางท่ีระบุ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ [JL] ชั้นประหยดั 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ หรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่าพาหนะและรถรับส่งนาํเท่ียวตลอดรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ และ ค่าขนกระเป๋าเดินทางนํ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้าํนาญเสน้ทางคอยดูแลและอาํนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทางและหวัหนา้ทวัร์จากกรุงเทพฯ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทซ่ึงเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกิน 75 

ปีไดรั้บความคุม้ครองเพียง 50% ของวงเงินประกนั 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมทาํหนงัสือเดินทาง 
 ค่าทิปหรือค่าแรงพนกังานขนกระเป๋า 



 
 

 
 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ท่ีเดินทางไปพร้อมกบัคณะ  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ อาทิเช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ 
 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดค้าดหมาย อาทิ  ค่าภาษีสนามบินหรือนํ้ามนัเช้ือเพลิง, ค่าภาษีท่องเท่ียว หรืออ่ืน ๆ (หากมี

การเรียกเกบ็ในภายหลงั) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และค่าภาษีการบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

ระเบียบการจองทวัร ์
กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท (ชาํระสว่นท่ีเหลือกอ่นการเดนิทาง 14 วนั ) หากยงัไมช่าํระคา่มดัจาํ ยงัไม่

ถือว่าการจองสมบรูณ ์บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองไดก้อ่นการเดนิทาง 
การยกเลิกหลงัการจองทวัร ์

1. กรณียกเลิกกอ่นการเดนิทาง 21 – 30 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000.-บาท 
2. กรณียกเลิกกอ่นการเดนิทาง 15 – 20 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 20,000.-บาท 
3. กรณียกเลิกกอ่นการเดนิทาง 08 – 14 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 75 % จากราคาทวัร ์
4. กรณียกเลิกกอ่นการเดนิทาง 01 –  07 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 100 %  
5. คา่ทาํวีซ่า หากมกีารดาํเนนิการแลว้ จะตอ้งชาํระตามความจริง 
6. กรณีท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือการนัตคีา่มดัจาํท่ีพกัโดยตรง

หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคืนเงนิได ้
7. กรณีท่านถกูหา้มเขา้ประเทศหรือผดิวตัถปุระสงคข์องการขอวีซ่าแบบท่องเท่ียว นาํสิ่งของผดิกฎหมายเขา้

ประเทศทาง บริษทัฯ จะขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิ 
หมายเหต ุ: 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่ คา่ชดเชยความเสียหาย ไมว่่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้-ออก

เมอืงของไทยไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของตา่งประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายอนัเกดิจากเหตสุดุวิสยัท่ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ สภาวะอากาศ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน (สไตรค)์ ,จราจล, การลา่ชา้ หรือ  
การยกเลิกเท่ียวบินของสายการบิน 

3. รายการนาํเท่ียวและอตัราคา่บริการ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบิน,อตัราการ

ผนัผวนของภาษนีํา้มนั ,อตัราการแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ , โรงแรมท่ีพกั ตลอดจนสภาวะทางการเมอืง 
4.  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 


