
 

                  
                  ใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่กยีวโต – วากายามา่ 

                                     ( 15 – 21 พฤศจกิายน 2562 ) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



ไรนน์ชิ ทราเวล  ขอน าทา่นสมัผัสเจาะลกึชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่กยีวโต เมอืงหลวงเกา่เมือ่ 1,000 กวา่ปี 

จังหวดั วากายามา่ ชมธรรมชาตทิีส่วยงามยามใบไมเ้ปลีย่นส ี   ก าแพงหนา้ผาสงูชนั  เกาะหนิแวน่ตา ลานหนิ
เซ็นโจจกิ ิ น ้าตกนาช ิทีส่งา่งามน่าเกรงขาม  เขา้สกัการะวดันาจซิงั เซอกิังโตะ-จ ิ, ศาลเจา้คมุาโนะ นาช ิไทชะ   

สู ่ เมอืงคชุโิมโตะ กลุม่หนิฮาชคิอุ-ิอวิะ  เมอืงอาราชยิามา่ ชมสวนไผแ่หง่เกยีวโต  สถานทีถ่า่ยท า

ภาพยนตร ์เรือ่งเกอชิา น่ังรถไฟโทร็อคโกะสายโรแมนตกิ  วดัเท็นเรยีวจ ิ พรอ้มการแสดงสดจากไมโกะ๊ตน้
ต ารับแหง่เมอืงเกยีวโต  ชมิสดุยอดอาหารประกนัความอรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์
  

 

ภัตตาคารไคเซก ิ  อาหารญีปุ่่ น ส าหรับบคุคลชัน้สงู สบืทอดการท ามานานกวา่ 400 ปี เนน้การเขา้ถงึรสชาติ

อาหารตามธรรมชาต ิ มหีนา้ตาแตกตา่งกันไปตามฤดกูาล 

ภัตตาคารสารพัดป ู  ทกุเมนูลว้นท าจากป ูทัง้สด, อรอ่ย ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก 
 

ภัตตาคารชาบ ู ชาบ ู  ทีร่า้นนีข้ ึน้ชือ่ในเรือ่งน ้าซปุหอมหวาน เนือ้ทีน่ ามาลวกทัง้เนือ้ววัและเนือ้หม ู สไลดบ์าง
เฉียบขนาดมองทะล ุ  เพยีงจุม่ในน ้าซปุเดอืด ๆ ไมก่ีว่นิาทก็ีสกุไดท้ี ่ และยงัคงรสชาตขิองความหวานของเนือ้ได ้
อยา่งด ี ยิง่ไดน้ ้าจิม้ทีม่ใีหเ้ลอืกทัง้น ้าจิม้งาบดขน้ๆ และน ้าจิม้เปรีย้วรสจัด ยิง่อรอ่ยจนแทบหยดุไมไ่ด ้  
ภัตตาคารขา้วหนา้ปลาไหล   ชมิสดุยอดขา้วหนา้ปลาไหลในต านานทีเ่ปิดมานานกวา่ 100 ปี 
 



 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วันแรก  กรงุเทพ – โอซากา้ 
22.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิบรเิวณประตู 3 ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย   ( TG ) พบ

เจา้หนา้ที่และหัวหนา้ทัวรข์อง ไรน์นิช ทราเวล จะคอยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้ับท่านก่อนขึน้
เครือ่งพรอ้มจะเดนิทางไปกบัคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 

วันทีส่อง เมอืงวากายามา่  - โรงงานเหลา้บว๊ย – ภัตตาคารซชู ิ- น ้าตกนาช ิ- 
วัดนาจซิงั เซอกิงัโตะ จ ิ- ศาลเจา้คมุาโนะ นาชไิทชะ -  NAKANOSHIMA  HOTEL   
00.30 น. เหนิฟ้าสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 622 ( A-350 ) 

06.25 น. เดนิทางถงึเมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น  หลังจากผ่านขัน้ตอน ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงวากายามา่ ซึง่ตัง้อยูท่างใตข้องภมูภิาคคันไซบนเกาะฮอนช ูทางเหนือจรดใตเ้ป็นแนวฝ่ังทะเล
ยาวลงมาสุดทีค่าบสมุทรคอิ ิหันหนา้สู่มหาสมุทรแปซฟิิค จงึมอีณุหภมูทิีอ่บอุ่นท าใหส้ามารถปลูกผลไม ้
ไดผ้ลดตีลอดทัง้ปี รวมทัง้ผลติภัณฑด์า้นอาหารตามแบบฉบับดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น เชน่ ซอี ิ๊วญีปุ่่ น และ

บ๊วย ก็ถอืเป็นผลติภัณฑท์ีม่คีุณภาพสูง   เยีย่มชม โรงงานเหลา้บ๊วย สามารถหาซือ้ UMESHU หรอื

เหลา้บว๊ย และผลติภณัฑจ์ากลกูบว๊ย เชน่  บว๊ยดอง บว๊ยแดดเดยีว ฯลฯ ในราคาขายสง่จากโรงงาน     
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารซชู ิ

(ส าหรับทา่นทีไ่มท่านซชู ิจะจัดใหท้า่นรับประทานอาหารประเภทอืน่แทน) 
น าท่านสักการะศาลเจา้คุมาโนะ นาช ิไทชะ (Kumano Nachi Taisha) เป็นหนึง่ในสามของศาล

เจา้ในเมอืงคุมาโนะทีอ่ยูไ่มไ่กลจากบ่อน ้าพุรอ้น ศาลเจา้แห่งนี้มกีารผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและ
ศาสนาชนิโตเขา้ดว้ยกนั จดุเดน่ทีพ่ลาดไมไ่ดข้องศาลเจา้นี้คอื บรเิวณศาลเจา้สแีดงหลายชัน้ทีเ่บือ้งหลัง

มนี ้าตกทีสู่งทีส่ดุในญีปุ่่ นทีคุ่ณจะไดเ้ห็นคอื น ้าตกนาช ิทีส่งา่งามน่าเกรงขาม    เขา้สักการะ วัด
นาจซิงั เซอกิังโตะจ ิในอดตีนัน้เคยเป็นสว่นหนึง่ของศาลเจา้ คมุาโนะ นาช ิไทชะมากอ่น ตอ่มาเมือ่
มกีารออกกฎใหศ้าสนาพุทธกับชนิโตแยกออกจากกัน จงึท าใหต้ัววัดและศาลเจา้ตอ้งแยกออกจากกันไป
โดยปรยิาย ปัจจุบันที่นี่เป็นวัดที่มชี ือ่เสยีงในฐานะเป็น จุดหมายปลายทางที่ส าคัญของนักแสวงบุญใน
ดนิแดนฝ่ังตะวันตก นอกจากนี ้วัดนาชซิงัยงั  เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมเนือ่งจากทางดา้นหลังนัน้เป็น
ทีต่ัง้ของน ้าตกศักดิส์ทิธิอ์ย่างน ้าตกนาช ิซึง่เขา้กันเป็นอย่างดีกับเจดยีส์สีดสูง 4 ชัน้ ที่ตัง้อยู่เคียงขา้ง     
มคีวามสงูถงึ 133 เมตร เป็นจดุชมววิทีส่วยงามและเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ศาลเจา้คมุาโนะ  
น าทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม  HANA IRODORINO-YADO  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไคเซก ิ
(รับประกนัความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวสัดวิตัน)์ 

                         ทา่นจะไดรั้บประทานสดุยอดของอาหารญีปุ่่ นอาหารทีเ่สริฟ์เฉพาะระดับไดเมยีว (ระดับเจา้
ผูป้กครองนครของญีปุ่่ น) สบืทอดจากตน้ต ารับเกยีวโตเป็นเวลานานกวา่ 400 ปี โดยอาหารแตล่ะ
อยา่งท าขึน้จะเลอืกสรรจากวตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุ ความสดทีส่ดุ  เมนูเปลีย่นไปตามฤดกูาล 
เชญิทา่นผอ่นคลายกับการอาบน ้าแรธ่รรมชาตใินสไตลญ์ีปุ่่ น หรอืทีเ่รยีกวา่ “ออนเซ็น” ซึง่ชาว
ญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่น ้าแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและชว่ยใหผ้วิพรรณเปลง่ปลั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันทีส่าม  เมอืงคุชโิมโตะ - กลุ่มหนิฮาชคิุอ ิ อวิะ -  เกาะหนิแว่นตา – ลานหนิเซ็นโจจกิ ิ-  
SANDANBEKI - ภัตตาคารสารพัดป ู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่คชุโิมโตะ (Kushimoto) ซึง่ตัง้อยูป่ลายดา้นใตส้ดุของคาบสมทุรคอิ ิ(Kii Peninsula)  

เป็นเมอืงเล็กๆทีม่สีภาพแวดลอ้มที่ลอ้มรอบดว้ยทัศนียภาพชายฝ่ังทะเล และ  พพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ น า

ท่านชมกลุ่มหนิฮาชคิุอ-ิอวิะ    ( Hashi-Gui-IWA) มคีวามหมายว่า “สะพานหนิเสา” ซึง่สรา้งขึน้

โดยพระภกิษุสงฆท์ีม่ชี ือ่เสยีง Kobo Daishi เป็นหนิทีม่รีปูรา่งแปลกประหลาด ซึง่โผลพ่น้ดนิขึน้มา เหยยีด
ยาวขนาบมหาสมทุร ดว้ยขนาด 850 เมตร หนิรูปรา่งประหลาดมากกวา่ 40 กอ้น โผลข่ึน้มา 1 แถว คลา้ย
ตอมอ่ของสะพาน กองหนิเหลา่นีเ้ป็นภาพทีน่่าตืน่เตน้ เป็นเอกลักษณ์ ไมซ่ ้ากบัทีใ่ด ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมสถานที่เอกลักษณ์ของวากายาม่า น่ันก็คือ  เกาะหนิแว่นตา (ENGETSU-TO ISLAND) 
ธรรมชาตทิีส่วยงามของวากายามา่ เป็นเกาะทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นสญัลกัษณ์ของชริาฮามะ วัดจากเหนอืถงึใตไ้ด ้
130 เมตร และเกาะมคีวามสูง 25 เมตร ชือ่ของเกาะหมายถงึวงกลมถูกตัง้หลังจากเกดิการกัดเซาะของ  
คลืน่มาเป็นเวลาชา้นาน กอ่เป็นชอ่งเปิดกวา้งเป็นศนูยก์ลางของเกาะ ทีน่ีจ่ะสวยงามเป็นพเิศษเมือ่ยามพระ

อาทติยต์ก เพราะคณุจะไดเ้ห็นพระอาทติยผ์่านทางชอ่งทีเ่ปิดกวา้งนัน้  น าทา่นชม ลานหนิเซน็โจจกิ ิ 
เกดิขึน้จากการกดักรอ่นของคลืน่ ชือ่นีม้าจากลานหนิทีด่เูหมอืนเสือ่ตาตามหิลายพันแผน่มารวมกนัหากอยู่
บนยอดของลานหนิทีใ่กลก้บัมหาสมทุรนี ้ นักทอ่งเทีย่วจะเพลดิเพลนิไปกบัการจอ้งมองคลืน่ขึน้ ๆ ลง ๆ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารกุง้ล็อปสเตอรญ์ีปุ่่ น 
น าท่านเดนิทางสู่ SANDANBEKI ก าแพงหนา้ผาสงูชนั  50 เมตร ยาวกว่า 2 เมตร หนา้ผาทีเ่กดิจาก

การกัดเซาะของคลื่นลม เมือ่มองจากดา้นบนจะเป็นจุดชมววิ  ของหนา้ผาที่มองเห็นมหาสมุทรแปซฟิิ
คไดอ้ยา่งงดงามเต็มตา นอกจากนัน้ทีน่ีย่งัมใีหบ้รกิารน านักทอ่งเทีย่วลงไปใกลช้ดิกบัเกลยีวคลืน่ทีม่ว้นตัว
อยูใ่นถ ้าดา้นล่าง โดยเสยีค่าเขา้ชม ซึง่เจา้หนา้ทีจ่ะพาลงลฟิทไ์ปดา้นล่างของหนา้ผา ซึง่ลงไปประมาณ 
36 เมตรท่านก็จะไดย้นิเสยีงคลืน่ทีม่ากระทบหนิภายในถ ้าทีด่ังกอ้งกังวาน ถ ้าโบราณแห่งนี้โบราณเล่าว่า
เคยเป็นทีซ่อ่นตัวของเรอืรบโบราณของญี่ปุ่ นจะมกีารแสดงใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ห็นถงึวถิกีารใชช้วีติของ
นักรบโบราณในถ ้า และยงัมศีาลเจา้ทีท่ าจากส ารดิและมทีีล่า้งมอื ลา้งปากกอ่นพบเทพเจา้เป็นสายน ้าออน

เซน็ทีผ่ดุขึน้ตามธรรมชาตถิอืเป็นสิง่มหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้  เดนิทางเขา้สูเ่มอืงโอซากา้  

 
 
 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคารสารพัดป ู
 (รับประกนัความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวสัดวิตัน)์ 
 ภัตตาคารที่มีชือ่เสยีงไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่ น ทุกเมนูลว้นท ามาจากปู ท่านจะ

ประทับใจในความสด อรอ่ย 
                   น าทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม  SWISSOTEL NANKAI OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วันทีส่ ี ่     ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี- วัดไดโกจ ิ– วัดโทฟคุจุ ิ– วัดโคไดจ ิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นเมือ่ 1,000 กวา่ปีมาแลว้ ระหวา่งชว่งเวลานัน้ ก็กลาย

มาเป็นแหลง่ทีด่ทีีส่ดุทีร่วบรวมศลิปะ วัฒนธรรม ศาสนา และแนวความคดิตา่ง ๆ  น าชมใบไมเ้ปลีย่นสี

ทีม่เีฉพาะชว่งกลางเดอืนพฤศจกิายน เทา่นัน้ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในชว่งนัน้) 
วัดไดโกจ ิ( DAIGOJI TEMPLE )  วัดส าคัญของศาสนาพุทธในประเทศญีปุ่่ นและยังไดรั้บการ

ขึ้นชื่อเป็นหนึ่งในมรกดโลกอีกดว้ย        อาคารที่อยู่ตรงทางเขา้วัดเรียกว่า ซานโบอิน
(Sanboin)กับสวนรอบๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยาม่า(Momoyama architecture)  ถัดเขา้
ไปอีกหน่อยจะเป็นพื้นที่ Shimo Daigo ที่จะรวมเอาสิง่น่าสนใจมากมายในวัดอยู่ในบรเิวณนี ้
อยา่งเชน่ อาคารหลักของวัดซึง่เก็บสิง่ของเกา่แกข่องวัดไวม้ากมายรวมทัง้พระพุทธรูปน่ัง ยากชู ิ

(Yakushi Buddha) และเจดยีส์งู 38 เมตรซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืงเกยีวโต แตท่ีดู่
จะเป็นจุดสนใจส าหรับนักท่องเทีย่วมากทีส่ดุก็คอื อาคารเบนเทนโดะ (Bentendo Hall) ทีอ่ยูต่ดิ
กับสระน ้าทีด่า้นหลังของพืน้ทีน่ี ้ซ ึง่จะสวยงามมากในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทงคตัส ึ
            ชมิขา้วหนา้หมทูอดตามแบบฉบับชาวญีปุ่่ นขนานแท ้ 

วัดโทฟุคุจ(ิ TOFUKUJI ) สรา้งขึน้ในปี 1236 โดยตระกูลฟูจวิาระ(Fujiwara clan) เป็นวัดเซ็นขนาด

ใหญ่ มชีือ่เสยีงในการชมใบไมแ้ดงในฤดใูบไมร้ว่ง    ชาวญีปุ่่ นและชาวตา่งชาตติ่างมาทีว่ัดแห่งนี้ เพือ่ชม
ใบไมเ้ปลีย่นส ี     จุดทีน่ยิมทีส่ดุคอืสะพานซเุทนเคยีว(Tsutenkyo Bridge) ใบไมเ้ป้ิลจะปกคลุมสะพาน
ยาวถงึ 100 เมตร มคีวามงดงามมากทีส่ดุประมาณกลางเดอืนพฤศจกิายน  

 
 
 



 

วัดเออคินัโดะ ( EIKANDO ) มกีารเปิดไฟประดับประดาในชว่งกลางคนื เริม่เวลา 17:30-20:30  

วัดเออคิันโดะมคีวามอุดมสมบูรณ์ของป่า จงึท าใหใ้นชว่งฤดูใบไมร้่วงตน้ไมจ้งึมสีสีันงดงามสลับกัน ซึง่
บรเิวณวัดเป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเกยีวโต 

วัดโคไดจ(ิ KODAIJI ) มชี ือ่เสยีงของการชมไฟประดับประดาในฤดูใบไมร้่วง ซึง่เงาของใบเมเป้ิลจะ

สะทอ้นลงบนผวิน ้าในบอ่ใหญ่ของวัดอย่างสวยงาม  วัดทีโ่ดดเด่นในยา่นฮกิาชยิามา่ ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 
1606 โดยภรรยาของทา่นโทโยโทม ิฮเิดโยช ิ    เพือ่เป็นอนุสรณ์แกท่า่น มกีารตกแตง่ภายในอาคารอยา่ง
หรหูราและโดยรอบมกีารจัดสวนหนิแบบเซนทีส่วยงาม  หนิกรวดแสดงถงึมหาสมทุรอันกวา้งใหญ่  เสรมิ
ดว้ยสวนสไตล ์tsukiyama โดยสวนจะเป็นเนนิเตีย้ ตกแตง่ดว้ยหนิขนาดใหญ ่รอบดว้ยเป็นตน้เมเป้ิล  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคารมนิไิคเซก ิ 
( พรอ้มการแสดงสดจากไมโกะตน้ต ารับแหง่เมอืงเกยีวโต ) 

 น าทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม LAKE BIWAKO MARRIOTT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วันทีห่า้ เมอืงอาราชยิามา่ – สะพานโทเกท็ซ ึ -สวนไผแ่หง่เกยีวโต – รถไฟสายโรแมนตกิ  
โทร็อกโกะ – วัดเท็นเรยีวจ ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินชมเมืองอาราชยิาม่า เมืองรมิน ้ าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่ชาวญี่ปุ่ นมา

ทอ่งเทีย่วกัน   น าท่านขึน้รถไฟสายโรแมนตกิโทร็อคโกะ   ท่านจะไดช้มความงามของธรรมชาติ
ในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีสายเสน้ทางรถไฟแลน่ไปตาม ไหลเ่ขา รมิแมน่ ้า  ผา่นสะพานโทเก็ทซ ึ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเตา้หูแ้หง่อาราชยิามา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

น าท่านเทีย่วชมสวนไผ่แหง่เกยีวโต  สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เรือ่งเกอชิา  ทีง่ดงามตระการตาไป
ทั่วโลก    เดนิทางชม  วัดเท็นเรยีวจ ิ(   วัดมงักรสวรรค ์)    วัดสรา้งดว้ยไมเ้ป็นหนึง่ในหา้วัดนกิาย 

เซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น    น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนาโกยา่   

 

รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคารชาบ ูชาบ ู 
รา้นนีข้ ึน้ชือ่ในเรือ่งน ้าซปุหอมหวาน เสริฟ์ในหมอ้ทองแดงเคลอืบฉนวนกันความรอ้น แยกเฉพาะ
แตล่ะกลุม่   เนือ้ทีน่ ามาลวกทัง้เนือ้ววัและเนือ้หม ูสไลดบ์างเฉียบขนาดมองทะล ุ เพยีงจุม่ในน ้า
ซบุเดอืดๆไมก่ีว่นิาทก็ีสกุไดท้ี ่ และยังคงรสชาตขิองความหวานของเนือ้ไดอ้ยา่งด ี  ยิง่ไดน้ ้าจิม้ที่
มใีหเ้ลอืกทัง้น ้าจิม้งาบดขน้ๆ และน ้าจิม้เปรีย้วรสจัด ยิง่อรอ่ยจนแทบหยดุไมไ่ด ้  แตเ่พือ่ความ
สมบรูณ์แบบควรตบทา้ยดว้ยอดุง้ หรอืขา้ว ใสใ่นหมอ้ชาบขูองแตล่ะทา่นทีม่นี ้าซปุเขม้ขน้ เตมิผัก
นดิหน่อยแกเ้ลีย่น  เทา่นีก็้อ ิม่ตือ้สมบรูณ์แบบตามครรลองชาวอาทติยอ์ทัุยแท ้ๆ  

 น าทา่นเขา้พักทีโ่รงแรม  NAGOYA  TOKYU   HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วันทีห่ก   วดันติไทจ ิ – ภัตตาคารขา้วหนา้ปลาไหล – แจ๊สดรมีนากาชมิา่เอาทเ์ล็ต  

หา้งสรรพสนิคา้ออิอน 
รับประทานอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่วัดนติไทจ ิ( Nittaiji Temple ) วัดเชือ่มความสัมพันธไ์ทย-ญีปุ่่ น สรา้งขึน้ชว่งรัชสมัย

รัชกาลที่ 5  ปีพ.ศ.2446     เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมมสารีริกธาตุจากเมืองกบิลพัสดุ์ที่ ร.๕ 
พระราชทานใหญ้ีปุ่่ น       แต่เดมิวัดนี้ชอืว่าวัดนติเซนจ ิหรอืแปลว่า วัดญีปุ่่ น-สยาม แต่พอเราเปลีย่นชือ่
เป็นประเทศไทย เคา้ก็เลยเปลี่ยนชือ่วัดใหม่ดวย เป็นวัดนิตไทจใินปัจจุบันหรอืแปลว่า วัดญี่ปุ่ น-ไทย 
น่ันเอง ในวัดจะมสี ิง่ของและสญัลักษณ์ส าคัญตา่ง ๆ ซึง่ไดรั้บพระราชทานจากพระมหากษัตรยิไ์ทย ทัง้หอ
ระฆงัใหญ,่ ป้ายชือ่พระพทุธรปูพระศากยะมนุ,ี พระพทุธรปู ภปร.  

ม ีตน้ราชพฤกษ์ที่  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช และสมเด็จพระ
นางเจา้สริกิติ ิ ์พระบรมราชนิีนาถ พระราชทานใหอ้กีดว้ย วัดนี้จงึมเีอกลักษณ์ความเป็น

ลูกผสมไทยเอาไวห้ลายอยา่งทีห่าดูจากที่อืน่ไมไ่ด ้เชน่ป้ายชือ่ทางเขา้วหิารหลักแบบญีปุ่่ นแต่เขยีนดว้ย
อักษรภาษาไทย ระฆังสไตลว์ัดเซนของญีปุ่่ นแต่สลักตัวยอ่เป็นสัญลักษณ์ จปร.  รวมถงึเทพหนา้ทางเขา้
ประตูวัดที่มักจะเป็นยักษ์ สไตล์ญี่ปุ่ นก็เปลี่ยนเป็นรูปปั้นไมแ้กะสลักที่เป็นรูปแบบของพระสงฆไ์ทยดว้ย
ความพเิศษของวดันีย้งัไมห่มด เพราะวัดนีย้งัเป็นวัดเดยีวในประเทศญีปุ่่ น ทีไ่มข่ ึน้กบัศาสนาพทุธนกิายใดๆ
เลยแตจ่ะมสีว่นผสมของทกุนกิาย(ในญีปุ่่ นมมีากถงึ 19 นกิาย) โดยจะผลัดเปลีย่นกนัมาดแูลปีละ 1 นกิาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน   ณ   ภัตตาคารขา้วหนา้ปลาไหล 

 (รับประกันความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวสัดวิตัน)์ 
ชมิสดุยอดขา้วหนา้ปลาไหลในต านานทีเ่ปิดมานานกวา่ 100 ปี   

น าท่านเดนิทางสู ่ แจ๊สดรมี นากาชมิา่ เอาทเ์ล็ต ( Jazz Dream  Nagashima Outlet )  หนึง่ใน 

Mitsui Outlet Park ซึง่เป็น Outlet Mall ขนาดใหญ ่ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนด์
เนมชัน้น าและรา้นอาหารญีปุ่่ น  และอาหารนานาชาตกิว่า 240 รา้นเลยทีเดยีว ทีน่ี่ถอืเอาท์เลตที่มขีนาด
ใหญ่อกีแห่งหนึง่ในญีปุ่่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ลีักษณะ
คลา้ยกับเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืงท่าทางตะวันตกของอเมรกิา    แวะชอ้ปป้ิงของฝากก่อนกลับกันที ่

หา้งสรรพสนิคา้ออิอน หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายทัง้ของกนิ ของฝาก
และขนมทีข่ ึน้ชือ่ของญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กนัอยา่งจใุจ 

 ( รับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัยไมร่วมในรายการ )  
21.00 น.      เดนิทางไปสนามบนินาโกยา่ 

 
วันทีเ่จ็ด     กรงุเทพฯ 
00.30 น.      เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 647  
05.10 น.      เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

 
 
วันทีเ่ดนิทาง 

 
 

 
 
   ราคาผูใ้หญ ่   
พักหอ้งละ  2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

 
 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 1 ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 2 ผูใ้หญ ่
(เสรมิเตยีง) 

ราคาเด็ก 
(อาย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 2 ผูใ้หญ ่

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

 
 
 
พักหอ้งเดีย่วเพิม่  

 

15 - 21 พ.ย.62 89,900 87,900 81,900 78,900 26,000 
 

**** ค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ และอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา ณ 15 มนีาคม 2562  อาจเปลีย่นแปลงตามสภาวะ
ตลาดน ้ามันโลกทีป่ระกาศโดยสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบนิ **** 

อตัรานีร้วม 

* คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  * คา่ตั๋วโดยสารชัน้ธรรมดาเครือ่งบนิตามรายการ   
* คา่อาหารตามรายการ    * คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
* คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่   * คา่ขนกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละ 1 ใบ ( ไมเ่กนิ 20 กก. ) 
* คา่หอ้งพกัโรงแรม 2 ทา่นตอ่หอ้ง  * คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาท 

* คา่ทปิคนขบัรถ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

* คา่ท าหนังสอืเดนิทาง   
* คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
* คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนยีมในการเดนิทางทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วทัว่โลกยดึถอื 
  ปฏบิตัติามกนัมา ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 
. 

การช าระเงนิ    1) ทางบรษัิทฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง 20,000  บาท/ทา่น 
                          2) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันท าการ 
                        3) ทา่นทีต่อ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล  ตอ้งแจง้พนักงานขายทราบลว่งหนา้ 
                       มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษียอ้นหลัง 
 

การยกเลกิ        
- ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า  
- กอ่นเดนิทางภายใน 15 วนัท าการ บรษัิทฯมคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาคา่ทัวร ์ 
- นอ้ยกวา่ 15 วันท าการถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดโดยทา่นไม ่   
 สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้
 

หมายเหต ุ              
1) รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น 
2) หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกต่างกัน 
ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้
3) หากโรงแรมทีท่างบรษัิทฯ ใชไ้มม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ท่าน (Triple Room) ท่านอาจจะตอ้งเปิดหอ้งเดีย่ว (Single) 
แยกในคนืนัน้ ๆ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
4) บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
5) ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีส่ายการบนิอนุญาตใหน่ั้งไดนั้น้จะตอ้งมคีุณสมบัติ
ตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมี
ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย

โดยอาน าจในการใหท้ีน่ั่งขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีข่องสายการบนิ ณ ตอนเวลาที ่check in เทา่นัน้ 
6) บรษัิทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบต่อ
ความเสียหายต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในการตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ และการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืง
ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
7) ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางหากผูเ้ดนิทาง ( ผูใ้หญ ่) จานวนไมถ่งึ 15 ทา่น 
8) เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจาแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้ 
 
 

หากทา่นใดสนใจซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิสาหรับการเดนิทาง 
สามารถตดิตอ่พนักงานขายไดท้ี ่02-712-5757 



 
ใบจองการเดนิทาง 

ใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่กยีวโต – วากายามา่ 
( ก าหนดการเดนิทาง 15 – 21 พฤศจกิายน 2562 ) 

 

ชือ่__________________________นามสกลุ_______________________________ 

บา้นเลขที_่______ซอย__________ถนน____________ต าบล/แขวง ___________________ 

อ าเภอ/เขต__________________จังหวดั__________________รหัสไปรษณีย_์___________ 

โทรศัพท_์_________________ มอืถอื________________Line ID__________________       

E-mail_________________________________________ 

   รายชือ่ผูเ้ดนิทาง 
 

 
NO 

NAME / LASTNAME CONTACT สะสมไมล ์
(ROP) 

แพอ้าหาร 
ไมท่านอาหาร ชือ่ – สกลุ ขอ้มลูตดิตอ่ 

 

1. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
 

2. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
 

3. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
 

4. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
 

5. 
 

 
 

มอืถอื :   
 

E-Mail : 
   ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     
O  www.rhinishtravel.com  O รายการครอบจักรวาล O จดหมายขา่วไรนน์ชิ   O FACEBOOK   O อืน่ๆ ระบ.ุ......................... 

          

การช าระคา่มดัจ าทัวร ์   ทา่นละ   20,000 บาท 
 

จ านวน ….……… ทา่น   รวมเป็นเงนิ …………………….. บาท (………………………………………….…) 

ผูใ้หญ ่จ านวน   ________ ทา่น  หอ้ง SINGLE   _______ หอ้ง 
เด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น      ________ ทา่น  หอ้ง TWIN     _______ หอ้ง 
เด็กต า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ) ________ ทา่น  หอ้ง TRIPPLE  _______ หอ้ง 
เด็กต า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ)   ________ ทา่น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

โอนเงนิจอง   บจก. ไรนน์ชิ  

ธนาคารไทยพาณชิย ์   สาขาทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ญัช ี  042-2-75926-9 
หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรณุาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่ 0-2392-0670 
1. สลปิธนาคารถงึ   คณุ……………………………………………… 
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้างบรษัิทไปรับเอกสารและพาสปอรต์ของทา่น 
3. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง 
4. ใบประวัตผิูเ้ดนิทาง 

 


