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** ชม "ศาลเจ้ าอิสึคุชิมะ” 1ในมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเสาโทริ อิอยูก่ ลางทะเลสาบ
** นาท่านย้อนลาลึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ “เมืองฮิโรชิม่า” พร้อมชมสวนสันติภาพ
** ชมเทศกาลประดับไฟ “Nabana no Sato” ในสวนดอกไม้ยามค่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี
** ล่องเรื อชม “นารุโตะ เวิร์ล พูล” ช่องแคบคิอิปรากฏการณ์ของ กระแสน้ าวนนารุ โตะ
** ชมบรรยากาศ “ถนนกางเกงยีนส์ ” ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกที่เมืองโคจิม่า
** “ศาลเจ้ าฟุชิมิ อินาริ” ที่มีเสาโทริ อิสีแดงเรี ยงกันอย่างสวยงาม น่าประทับใจ
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิ ยะมหาราช)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่ วบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 (ผูโ้ ดยสารขาออก) เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง นาท่านผ่านขั้นตอนการ
เช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D

วันทีส่ อง

ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้ าดาไซฟุ - ช่ องแคบคัมมอน - สะพานคินไตเคียว – เมืองฮิโรชิม่า อะตอมมิคบอมบ์ โดม+สวนสั นติภาพฮิโรชิม่า - ย่านช้ อปปิ้ งถนนฮอนโดริ+โอโคโนมิมูระ

00.50 น.

เหิ นฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
ถึงท่าอากาศยานเมืองฟุคุโอกะ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าดาไซฟุ” สร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่นกั ปราชญ์และกวีเอกซู งาวาระ มิจิ
ซาเนะ ผูถ้ ูกเนรเทศจากราชสานักโตเกียวและเสี ยชีวติ ลง จากนั้นได้เกิดเรื่ องร้ายต่างๆขึ้นมากมายจนลือกันว่า
ต้นเหตุเป็ นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็ นธรรม ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชาในฐานะเท็มมัง เทพแห่ง
วรรณกรรมและวัฒนธรรม ปั จจุบนั นักเรี ยนทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพื่อบน
บานขอให้สอบผ่าน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะฮอนชู โดยระหว่างทางท่านจะได้ผา่ นชมวิว “ช่ องแคบคัม

08.00 น.
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มอน” ช่องแคบที่มีความลึกติด 1 ใน 5 ของโลก เป็ นที่เชื่อมเกาะคิวชูและเกาะฮอนชู เข้าด้วยกันด้วยสะพาน
แขวนคัมมอน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเดินทางชม “สะพานคินไตเคียว” เป็ นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ านิชิกิ เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่โดดเด่นและมี
ชื่อเสี ยงที่สุดในเมืองนี้ มีรูปร่ างเป็ นเอกลักษณ์ สะพานแห่งนี้มีความสวยงามตลอดทั้งปี เป็ น 1 ใน 3 สะพานที่
สวยที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านสู่ เมืองฮิโรชิม่า เดินทางสู่ “อะตอมมิคบอมบ์ โดม” ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าโมโต
ยะสึ เป็ นอาคารรที่ก่อสร้างด้วยความแข็งแรงและทันสมัยที่สุดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปั จจุบนั อาคารหลังนี้
ถูกองค์การยูเนสโก้ข้ ึนทะเบียนไว้เป็ นมรดกโลก เพื่อให้เป็ นอนุสรณ์เตือนใจถึงความน่าสะพรึ งกลัวของระเบิด
ปรมาณู เป็ นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของของโลก จากนั้นนาท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวิศาสตร์ ยงั “สวน
สั นติภาพ” ที่สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรี ยกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อ
ราลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น และชม “พิพิธภัณฑ์สงคราม” ที่จดั แสดงซาก
คอนกรี ตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยสถานที่แห่งนี้เป็ นจุด
ศูนย์กลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหักพังและเครื่ องใช้บางชิ้นยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่ นหลังได้ ดูเป็ น
อนุสรณ์
จากนั้นทาท่านสู่ “ถนนฮอนโดริ (Hondori)” เป็ นย่านช้อปปิ้ งของเมืองฮิโรชิม่า เป็ นถนนเส้นยาวใต้
หลังคา ที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารต่างๆ มากมายให้เลือกช้อปปิ้ งกันแบบจุใจ และในย่านนี้เองท่านจะตื่นตา
ตื่นใจกับย่าน “โอโคโนมิมูระ (Okonomimura Hiroshima)” หรื อหมู่บา้ นโอโคโนมิยากิ เป็ นตึกสี่ ช้ นั ที่ดา้ นใน
ประกอบด้วยร้านทาโอโคโนยิมากิสไตล์ฮิโรชิม่าอันเป็ นแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นถึง 25 ร้าน เวลาทานสามารถนัง่ ที่
หน้าเคาเตอร์ ที่จะมีกระทะเหล็กแบนๆขนาดใหญ่วางเรี ยงอยูด่ า้ นหน้า โดยจะมีเชฟเป็ นคนเตรี ยมวัตถุดิบและ
ปรุ งให้ที่หน้าของท่าน
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ SUNROUTE HIROSHIMA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

เกาะมิยาจิม่า - ศาลเจ้ าอิสึคุชิมะ - เมืองเก่าคุราชิกิ - เมืองโคจิม่า - ถนนโคจิม่า ยีนส์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางด้วยเรื อเฟอรี่ สู่ “เกาะมิยาจิม่า” นับเป็ นเกาะศักดิ์สิทธิ เพราะเป็ นสถานที่ต้ งั ของศาลเจ้า
และวัดชินโตสาคัญๆ หลายแห่ง คนญี่ปุ่นเชื่ อกันว่าเขามิเซ็ง ภูเขาที่สูงที่สุดบนเกาะเป็ นที่อยูข่ องพระเจ้าด้วย
และนาท่านชม “ศาลเจ้ าอิสึคุชิมะ” เป็ นศาลเจ้าในศาสนาชิ นโตที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดยผูท้ รง
อิทธิ พลในยุคนั้นอย่างไทระ โนะ คิโยโมริ ปั จจุบนั กลายเป็ นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประจาจังหวัดฮิ
โรชิม่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี ค.ศ.1996 ความโดดเด่นของศาลเจ้าอิสึคุชิมะ
แห่งเกาะมิยาจิม่า คือส่ วนของประตูโทริ อิสีแดงที่ต้ งั ตระหง่านอยูก่ ลางทะเล ส่ วนตัวศาลเจ้าหลักสร้างได้
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แข็งแรงแบบไร้ตะปูตอก ถูกสร้างให้ยนื่ ออกไปในทะเลเช่นกันในช่วงเวลาที่น้ าทะเลหนุนสู ง เวลานัง่ เรื อมา
ใกล้ๆ จะสามารถมองเห็นเสมือนหนึ่งว่าตัวศาลเจ้าอิสึคุชิมะกับประตูโทริ อิสีแดงขนาดยักษ์ลอยอยูเ่ หนือท้อง
ทะเลจริ งๆ ส่ วนในช่วงเวลาน้ าลด นักท่องเที่ยวก็สามารถเดินเข้าไปชมฐานประตูโทริ อิน้ ีได้ดว้ ย

ศาลเจ้าใหญ่ สร้างบนเกาะ กลางทะเล

ได้เสน่ห์ โทริ อิ ที่กลางน้ า

ก่อกาเนิด เกิดทิวทัศน์ ที่งดงาม

หนึ่งในสาม ของญี่ปุ่น คุณควรเยือน

มรดกโลก และสมบัติ ชาติญี่ปุ่น
ที่แห่งนี้ ไม่วา่ ใคร ได้ประจักษ์

เป็ นแรงหนุ น การท่องเที่ยว ให้คึกคัก
ต่างหลงรัก ประทับใจ ในความงาม

มีไฮไลท์ เป็ นงานใหญ่ ในหน้าร้อน
ตระการตา สวยเหลือล้น คนติดตาม

จัดในตอน กลางคืน บนผืนน้ า
ชมความงาม แห่งทะเล ดอกไม้ไฟ

หอยนางรม อีกขนม และปลาไหล
สองข้างทาง มีกวางน้อย คอยเหลียวมอง

ชื่อเสี ยงไกล เขาว่าไว้ ไปต้องลอง
ต่างคอยจ้อง ขออาหาร ทานจากเรา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เมืองเก่ าคุราชิ ก”ิ เป็ นย่านเมืองเก่า ที่ทอ้ งถนนที่เรี ยงรายไปด้วยบ้านโคมินกะ (บ้าน
ญี่ปุ่นโบราณ) กาแพงสี ขาว และ ต้นหลิวน้อยใหญ่ใกล้คลองคุราชิกิ ซึ่งได้รับรางวัลสองดาวจาก "มิชลินกรี น
ไกด์" ในการจัดอับดับสถานที่น่าท่องเที่ย คุราชิกิเคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งสิ นค้าที่รุ่งเรื องในศตวรรษที่ 17
ปัจจุบนั เป็ นย่านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์เมืองเก่าที่สงบสุ ข และกลมกลืน อย่างสมบูรณ์ ที่ ผูม้ าเยือน
จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบตะวันตกที่ผสานกับวิถีชีวติ แบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ท่านสามารถชม ย่านไอวี่
แสควร์ ซึ่งอดีตเคยโรงงานทอผ้าที่สร้างด้วยอิฐแดง นามาบูรณะตกแต่ข้ ึนใหม่เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
อีกทั้งยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น, ร้านอาหาร, และโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโคจิม่า” เป็ นเมืองเล็กๆที่ติดทะเลเซโตะ มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับผ้าเดนิมและกางเกงยีนส์ไป
ไกลทัว่ โลกว่าเป็ นแหล่งผลิตผ้ายีนส์ระดับพรี เมี่ยม ที่คงกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมสมัยโบราณเอาไว้ นาท่าน
ชม “ถนนโคจิม่ายีนส์ ” หรื อ Jean Street จะเป็ นถนนเส้นที่รวมเอาแบรนด์ของกางเกงยีนส์ที่ผลิตในเมืองโคจิมะ
มารวมกันไว้ที่ถนนเส้นเดียว เช่นแบรนด์ Iron Heart, Momotaro และ Pure Blue Japan
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
 พักที่ DIAMOND SETOUCHI MARINE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย
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วันทีส่ ี่

สะพานเซโตะ โอฮาชิ - ล่องเรื อนารุโตะ เวิร์ล พูล - เมืองโกเบ - โกเบ ฮาร์ เบอร์ แลนด์ ปราสาทโอซาก้า - ย่ านชินไซบาชิ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางข้าม “สะพานเซโตะ-โอฮาชิ ” สะพานสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลก โดยใช้เกาะเล็ก ๆ 5 แห่ง
เป็ นจุดเชื่อมต่อ รวมความยาวถึง 12.3 กิโลเมตร มีความสวยงามและเป็ นเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมาก เพราะ
เป็ นทั้งเส้นทางรถยนต์ เส้นทางรถไฟ และเส้นทางจักรยานด้วย เพื่อเดินทางสู่ “เกาะชิโกะกุ” เป็ นเกาะที่เล็ก
ที่สุดในบรรดาสี่ เกาะหลักของญี่ปุ่น มีความเงียบสงบและยังคงบรรยากาศแบบธรรมชาติไว้ได้ โดยที่ไม่ถูกกลืน
โดยวัฒนธรรมสมัยใหม่ และนาท่านล่องเรื อชม “นารุ โตะ เวิร์ล พูล” ที่เกิดจากกระแสน้ าจากทะเลในเซโตะ
ไหลมาบรรจบกับกระแสน้ าจากช่องแคบคิอิ ระดับน้ าที่สูง-ต่าต่างกันถึง 1.5 เมตร ทาให้น้ าเคลื่อนตัวรวมกัน
เป็ นเกลียวคลื่นของแอ่งน้ าวนในช่วงน้ าขึ้น-น้ าลงที่บริ เวณใกล้ช่องแคบนารุ โตะ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของอุทยาน
แห่งชาติทะเลในเซโต ปรากฏการณ์ของ กระแสน้ าวนนารุ โตะ เป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าพิศวง โดย
ขนาดใหญ่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 30 เมตร สะพานแกรนด์นารุ โตะเป็ นสะพานแขวนขนาดใหญ่ขา้ มช่องแคบ
นารุ โตะ โดยเชื่อมต่อกับเมืองอาวาจิในเฮียวโงะและเมืองนารุ โตะในจังหวัดโทคุชิมะ เป็ นเส้นทางเชื่ อมกับฮอน
ชู เกาะหลักของญี่ปุ่น ความยาวของสะพาน1,629เมตรและกว้าง25เมตร สะพานอะคาชิไคเคียว(Akashi Kaikyo
Bridge) มีระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ตั้งอยูร่ ะหว่างโกเบ และเกาะอาวะจิ ที่ช่อง
แคบอะกาชิ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto 1 ใน 3 ทางด่วนที่เชื่อมต่อเกาะฮอนชูกบั ชิ โกกุ
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง “เมืองโกเบ” เพื่อเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์ แลนด์ ” เป็ นแหล่งบันเทิงของย่านนี้ ซึ่งมี
ห้างสรรพสิ นค้าที่สร้างด้วยโมเสค โดยหันหน้าออกทะเลข้างๆ มีสวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึงภัตตาคาร เร็ งก้า
โซโก้ ห้างสรรพสิ นค้าโกเบ ฮันเคียวและโปรมีน่า โกเบช็อปปิ้ งมอลล์ และแหล่งช็อปปิ้ ง ร้านอาหาร โรง
ภาพยนต์ และอื่นๆมากมาย และมีริมฝั่งเชื่อมต่อไปถึงสวนมาริ เคนได้ สามารถล่องเรื อจากสถานีท่าเรื อนากะชู
โอ และท่าเรื ออื่นๆ ออกไปชมสะพานอาคาชิไกเคียว อีกทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองโกเบยามที่มองเข้ามาจากท้อง
ทะเลนั้นเป็ นภาพที่น่าตื่นตาอย่างยิง่
นาท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)”(ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้า
เมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทมีท้ งั หมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่ นเนินเขาที่ได้มีการสารวจและพบว่าเคยเป็ นที่ต้ งั ของ
พระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มา และคูน้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันการ
รุ กรานจากข้าศึก

ชมปราสาท แลนด์มาร์ค โอซาก้า

ความเป็ นมา มีค่าล้วน ควรศึกษา

พังหลายรอบ ซ่อมหลายครั้ง กว่าจะมา

สวยสง่า ให้ท่านเห็น เช่นทุกวัน

ที่แห่งนี้ มีหลายอย่าง ให้ท่านทึ่ง
อีกความสวย ทันสมัย ด้านในนา

เป็ นที่หนึ่ง คือหิ นใหญ่ กาแพงหนา
ละลานตา เมื่อยามซา-กุระบาน

และนาท่านมุ่งหน้าสู่ “ชินไซบาชิ ” ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งไร้ชีดจากัดบน
ถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่ งมีร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสิ นค้ามากมาย
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ทั้งเสื้ อผ้าเก๋ ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่ สวยๆ เครื่ องสาอาง และสิ นค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3
มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ SUNNY STONE HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ้ า

ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้ าฟูจิมิ อินาริ - อิออนพลาซ่ า - มิสุอิ แจ๊ สดรีม เอ้าท์ เล็ต เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรื อเรี ยกกันว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องโชกุน
ในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ า โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุ รักษ์ไว้
อย่างดีเยีย่ ม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสี ทองส่ องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืน
น้ าคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ าอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

ปราสาททอง ชื่อก้อง แห่งเกียวโต

ไม่ใหญ่โต แต่สง่า น่าหลงใหล

อีกประวัติ ความเป็ นมา น่าสนใจ

คือหนึ่งใน ฉากการ์ตูน อิคิวซัง

คือที่พกั ท่านโชกุน ในอดีต
แต่ยงั คง สวนสุ ดสวย ราวกับดัง

ก่อนจะคิด เปลี่ยนเป็ นวัด ในภายหลัง
มีมนต์ขลัง แต่อดีต มิเสื่ อมคลาย

และนาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฟุชิมิ อินาริ” หรื อที่คนไทยชอบเรี ยกกันว่าศาลเจ้าแดงหรื อศาลเจ้าจิ้งจอกเป็ นศาล
เจ้าชินโต(Shinto)ที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีชื่อเสี ยงโด่งดังจากประตูโทริ อิ (Torii
Gate) หรื อเสาประตูสีแดงที่เรี ยงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจานวนหลายหมื่นต้นจนเป็ นทางเดินได้ทวั่ ทั้งภูเขาอินาริ
ที่ผคู ้ นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศักสิ ทธ์ โดยเทพอินาริ จะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไป
ถึงพืชผลไร่ นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็ นสัตว์คู่กาย(บ้างก็วา่ ท่านชอบแปลงร่ างเป็ นจิ้งจอก) จึงสามารถพบ
เห็นรู ปปั้ นจิง้ จอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโต
ซะอีก คาดกันว่าจะเป็ นช่วงประมาณปี ค.ศ. 794 หรื อกว่าพันปี มาแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่ า” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง,
กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สิ นค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะ
ถูก เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง และเลือกซื้ อของฝากอย่างเต็มที่
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊ สดรีม เอ้ าท์ เล็ต” ซึ่งเป็ น Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่
จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนาและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสี ยงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วน
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นัง่ พักเท้า นัง่ พักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้ งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่นงั่ ให้ท่านได้ซ้ื อสิ นค้ามากมายในราคาลดพิเศษ
ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย และนาทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาล
ประดับไฟ ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็ นสวนดอกไม้แล้วยามค่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปี ยังประดับไฟ
อย่างสวยงามในธี มต่างๆหลากหลายโซน ซึ่ งเป็ นงานจัดแสดงไฟที่ยงิ่ ใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ ระหว่ าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี )
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื่อเดินทางกลับ

วันทีห่ ก

สนามบินนาโกย่ า - กรุงเทพ

00.30 น.
04.30 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้ อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 19 - 24 ตุลาคม 2560 (วันปิ ยะมหาราช)
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

44,900 บาท
42,900 บาท
40,900 บาท
6,000 บาท
-17,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
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ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 30/5/2560)
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
o
o
o
o
o

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่ เติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่างช้ า)
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
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o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

