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NT399
ทวัรญ์ปีุ่ นตามรอยใบไมแ้ดง โอซากา้ เกยีวโต นาโกย่า โครันเค โตเกยีว 7 วัน 5 คนื ( TG )
ทัวรญ์ปีุ่ น , 7 วัน 5 คนื ,

KYOTO HEIAN NOMORI  , NAGOYA CENTAIR AIRPORT  , OSAKA DAIICHI HOTEL

AUTUMN JAPAN GOLDEN ROUTE 2018
ชมความงามของใบไมเ้ปลยีนสจีากโอซากา้ถงึโตเกยีว

ชมความงามของหบุเขาโครนัเค ทมีชีอืเสยีงเรอืงความงามของใบไมเ้ปลยีนสี
ชมความงดงามของถนนสายแปะก๊วย

ในชว่งเวลาทสีวยทสีดุ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก ::
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - โอซากา้

20.00 น.
พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สาย การบนิไทย พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ สมัภาระกอ่นการขนึเครือง

23.15 น.
ออกเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 622



วนัทสีอง ::
โอซากา้-วนอทุยานแหง่ชาตมิโิน-ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปปิงชนิไซบาชิ

06.25 น.
เดนิทางถงึสนามบนิคันไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง) หลังจาก ผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นขนึรถโคช้ เดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ เป็นสว่นหนงึของเขตแดนคันไซ ภมูภิาคคงิก ิเกาะฮอนช ูประเทศญปีุ่ น มเีมอืงหลวง คอื เมอืงโอซากา้
เมอืงโอซากา้ เป็นเมอืงเอกของจังหวัดโอซากา้ และ เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุอันดับ 3 ของประเทศญปีุ่ น
ซงึรัฐบาลญปีุ่ นนันไดจั้ดตังใหเ้ป็นหนงึในหลายเมอืง ของประเทศทมีเีขตการปกครองรูปแบบพเิศษ โอซากา้เป็นเป็นเมอืงสําคัญทางประวัตศิาสตร์
ทัง การคา้และวัฒนธรรมเมอืงหนงึของประเทศญปีุ่ น โดยมชีอืเลน่เรียกกันวา่ เทงกะโนะไดโตะโกะโระ หอ้งครัวแหง่อาหารอันโอชะ
และปัจจบัุนเป็นศนูยก์ลางอุตสาหกรรมเมอืงหนงึในประเทศญปีุ่ น 

นําทา่นเดนิทางสูว่นอทุยานมโิน (Minoh Park) วนอุทยานแหง่ชาตอัินงดงามอยู่หา่งจากเมอืงโอซากา้ ประมาณ 30 นาที
และถอืเป็นจดุทสีวยงามทสีดุในการชมใบไมแ้ดงของภมูภิาคคันไซ นําทา่นเดนิ
ชมและสมัผัสกับความงามตามธรรมชาตทิลีอ้มรอบดว้ยพรรณไมน้านาชนดิ หลากหลายสสีนัของ ใบไมเ้ปลยีนสตีลอดเสน้ทาง
โดยเฉพาะอย่างยงิบรเิวณน ้าํตกมโินและสะพานแดงซงึเป็นจดุท ีงดงามทสีดุทนัีกทอ่งเทยีวไม่ควรพลาด

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเขา้ชมปราสาทโอซากา้ ซงึครังหนงึเคยเป็นปราสาททใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ น สรา้งขนึในปี 1586 โดยโทโยโทม ิฮเิดโยชิ
ใชแ้รงงานหลายหมนืคน จงึใชเ้วลากอ่สรา้งเพยีงสามปีเทา่นัน แตท่กุ 30 ปี ใหห้ลังก็ถูกโทกงุาวะ อเิอยะสทํุาลายลง แลว้สรา้งขนึใหม่อกีครัง
คนู ้าํกับกําแพงทเีป็นของเดมิยังคง สภาพดอียู่มาก ตัวปราสาทก็ไดรั้บการบรูณะขนึใหม่จนแลว้เสร็จในปี 1997 ปัจจบัุนเป็น ป้อมปราการสงูหา้ชนั
จําลองแบบจากของเดมิ ภายในเป็นพพิธิภัณฑเ์ก็บรักษาศลิปะวัตถุโบราณ หลายชนิ
ทังเอกสารทเีกยีวขอ้งกับตระกลูโทโยโทมแิละโอซากา้ในอดตี

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิงยา่นชนิไซบาช ิเป็นย่านช็อปปิงชอืดังของนครโอซากา้ ภายในม ีรา้นเกา่แกข่นาดเล็กตังปะปนอยู่กับหา้งใหญ่
มสีนิคา้หลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซงึย่านนีถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชนันําแหง่หนงึของนครโอซากา้
อกีทังยังมรีา้นอาหารทะเล ขนึชอืมากมาย ซงึเสน่หอ์ย่างหนงึ คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซงึ ดัดทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้
และปลาหมกึ ซงึนักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทรีะลกึ อย่างมาก
และรา้นคา้ทกุแหง่จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทสีดุ เพอืดงึดดู ลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่านนี คอื
ตกึรูปเครืองหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจากญปีุ่ นนันเอง

เย็น
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
RIHGA ROYAL HOTEL OSAKA หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม ::
อาราชยิามา่-วดัเทนรวิจ-ิป่าไผ-่วดัคนิคาคจุ-ิวดัชนิเนยีวโด

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสูอ่าราชยิามา่ (Arashiyama) เป็นสถานทเีทยีวทมีชีอืเสยีงมากแหง่หนงึ ของเกยีวโต
ตังอยู่คอ่นไปทางตะวันตกของตัวเมอืง เป็นททีมีธีรรมชาตสิวยงาม ในฤดใูบไมผ้ลจิะม ีซากรุะบานสวยมากมาย และในฤดใูบไมร้่วงก็จะมใีบไมแ้ดง
นอกจากนียังมป่ีาไผท่อีุดมสมบรูณ์ เขยีวสวยตลอดปี นอกจากธรรมชาตแิลว้ก็ยังมยี่านโบราณทดีสูงบรมิฝังแม่น ้าํ ทังยังมวัีดเกา่แก่
ทไีดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลก วัดเทนรวิจ ิและก็มสีะพานยาวสวยสรา้งขนึในสมัยเฮอัน ซงึถอืเป็น จดุเดน่ของทนีี ชอืวา่ สะพานโทเง็ทสเึคยีว
(Togetsukyo) มคีวามหมายวา่ สะพานชมจันทร ์โดยม ีภเูขาอาราชยิาม่าเป็นฉากหลังทอดยาวขา้มแม่น ้าํโฮซ ึปัจจบัุนนี อาราชยิาม่า ถอืไดว้า่เป็น
1 ใน 10 แหลง่ชมใบไมเ้ปลยีนสทีไีม่ควรพลาดของญปีุ่ นเลยทเีดยีว ระหวา่งทางจากสะพานยังมทีางเดนิท ีสองขา้งทางเหมอืนอุโมงคไ์ผ่
ใหค้วามรูส้กึสงบและสดชนืเย็นสบายตลอดเสน้ทาง

นอกจากนียังม ีวดัเทนรวิ (Tenryu-ji) ซงึเป็นวัดนกิายเซนซงึเกา่แกส่รา้งเสร็จเมอื ค.ศ.1345 เพอือุทศิใหแ้ก ่พระจักรพรรดโิกะไดโงะ
ภายในมสีวนโซเง็นฉ ิ(Sogenchi) ทเีป็นสวนดังเดมิตังแตวั่ดสรา้งเสร็จและ ไม่ไกลจากบรเิวณวัดจะเป็นทางเดนิป่าไผ ่(Bamboo Groves)



ซงึเป็นจดุไฮไลทเ์ดน่อกีจดุหนงึของ อาราชยิาม่าเชน่กัน วัดเทนรวิจไิดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมอืปี ค.ศ.1994 อกีดว้ย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม วดัคนิคากุจ ิ(Kinkakuji) ซงึมศีาลาทองเป็นจดุเดน่ของวัด ลักษณะเป็นอาคารสามชนั ชนัแรกสรา้งตามแบบพระราชวัง
ชนัสองสรา้งตามแบบบา้นซามูไร ชนัสามสรา้งตามแบบ วัดพทุธในนกิายเซน ดา้นหนา้มบีงึน ้าํขนาดน ้าํใหญ่รายลอ้มดว้ยภมูทัิศนอั์นงดงาม
ในอดตีเป็นท ีประทับของโชกนุโท-กกุาวา่ ซงึเป็นสญัลักษณ์อกีแหง่ของเกยีวโตซงึสรา้งขนึในศตวรรษท ิ15 กอ่น ไดรั้บการบรูณะขนึใหม่ในปี
ค.ศ.1955 นับเป็นสถาปัตยกรรมทยัีงคงไวซ้งึรูปแบบของสถาปัตยกรรม ญปีุ่ นโดยแท ้รูจั้กจากภาพยนตรก์ารต์นูญปีุ่ นเรือง อคิวิซงั

นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยังวดัชนิเนยีวโด (Shinnyo-do Temple)  วัดพทุธนกิายมหายานสรา้งขนึ ในสมัยเฮอัน
เป็นวัดทมีชีอืเสยีงในความสวยงามชว่งใบไมเ้ปลยีนสอีกีวัดหนงึทไีม่ควรพลาด เชน่กัน

เย็น
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MYSTAY KYOTO SHIJO หรือเทยีบเทา่

วนัทสี ี::
วดัคโิยมสิ-ึวดัโทฟคุจุ-ิศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร-ินาโงยา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้ชมวดัคโิยมสิ ึ(Kiyomizudera) หรือวัดน ้าํใส มอีายุเกา่แกก่วา่เมอืงเกยีวโต โดยกอ่ตัง ขนึใน ค.ศ.788
ตังอยู่ทางตะวันออกของเมอืงเกยีวโต เป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงทสีดุ แหง่หนงึของจังหวัด แตอ่าคารตา่ง  ๆทเีห็นในปัจจบัุนถูกสรา้งขนึเมอืปี
พ.ศ.2176 ชอืของวัด ซงึมคีวามหมายวา่น ้าํบรสิทุธนัินมทีมีาจากน ้าํตกโอโตวาโนะทาก ิทไีหลผา่นเนนิเขาลงมาบรเิวณวัด
ซงึเชอืกันวา่ผูใ้ดไดด้มืน ้าํจากทนีีก็จะมสีขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข ้และเมอืวันท ี1 มกราคม พ.ศ.2549
วัดคโิยมสิไึดรั้บการเสนอชอืเขา้ร่วมพจิารณาคัดเลอืกใหเ้ป็น 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก ยุคใหม่
และอาคารหลักของวัดนียังไดรั้บคัดเลอืกใหเ้ป็นหนงึในสมบัตปิระจําชาตญิปีุ่ นอกีดว้ย

นําทา่นชม วดัโทฟคุจุ ิตังอยู่ทางตอนใตข้องสถานีเกยีวโต เป็นเป็นวัดพทุธในนกิายเซน สรา้งมา ตังแตปี่ พ.ศ.1798
โดยมสีถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งเหมอืนวัดโทไดจ ิ(Todaiji) ในเมอืงนาระ ใน ฤดใูบไมร้่วงราวเดอืนพฤศจกิายน รอบๆ
บรเิวณวัดแหง่นีจะสวยงามมากเป็นพเิศษดว้ยสขีอง ใบไมห้ลากสทีกํีาลังจะร่วงหลน่จากตน้เมเปิล (Kaede) ซงึทนีีจํานวนกวา่ 2,000 ตน้ นอกจาก
ใบไมเ้ปลยีนสทีเีลอืงชอืแลว้ ยังมโีบราณสถานสําคัญ  ๆทคีวรมาสกัการะอยู่มากมาย วัดโทฟคุจุ ิเป็นอกีสถานทอีกีหนงึทขีนึเป็นทะเบยีนมรดกโลก

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจา้ชอืดังทนัีกทอ่งเทยีวทมีาเกยีวโต ทกุคนตา่งเดนิทางมาด ูโทรอิ ิ(Torii)
หรือประตศูาลเจา้ ทเีรียงตอ่ทอดยาว จากตนีเขาไปถงึยอดเขา สงูถงึ 233 เมตร ประตโูทรทิเีรียงรายกันเป็นอุโมงสแีดง
นีเป็นแหลง่ดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดเ้ป็น อย่างด ีเมอืเดนิตามอุโมงคโ์ทรอิไิปไดส้กัพักก็จะเจอทางแยก ของประตโูทรทิกีันดว้ยประตใูหญ่แลว้
แยกย่อยเป็นประตเูล็กออกมาอกีทหีนงึ พอเดนิไปไดค้รงึทาง ก็จะพบกับจดุชมววิยทสซุจึ ิเป็นจดุที
มองเห็นเกยีวโตและภเูขาทลีอ้มรอบเกยีวโตเอาไว ้

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงนาโงยา่เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดไอจ ิตังอยู่ตอนกลางของ
ประเทศญปีุ่ นไม่หา่งจากเมอืงโอซากา้และเกยีวโตมากนัก จังหวัดไอจเิป็นเมอืงทรีูจั้กกันในฐานะ ศนูยก์ลางการผลติวัสดกุอ่สรา้งและรถยนต์
รวมทังเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญเนืองจากตังอยู่รมิชายฝัง มหาสมุทรแปซฟิิคและถอืเป็นเมอืงใหญ่อันดับสขีองญปีุ่ นรองจากมหานครโตเกยีว
โยโกฮาม่า และ โอซากา้ ถงึแมจ้ะเป็นเมอืงขนาดใหญ่แตม่บีรรยากาศเป็นเหมอืนเมอืงเล็ก  ๆไม่คอ่ยจอแจและ วุน่วายนัก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
MEITETSU GRAND HOTEL NAGOYA หรือเทยีบเทา่



วนัทหีา้ ::
โครนัเค-ยะมะนะช-ิฟจูคิาวาคชูโิกะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

โรงแรมนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอะซเึคะ (Asuke) ตังอยู่ในภาคกลางของจังหวัดไอจ ินําทา่นชมความงามของหบุเขาโครนัเค
ตังอยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาตไิอชโิคเง็น เมอืงโทโยตะ มชีอืเสยีงอย่างมาก ในเรืองความงามของใบไมเ้ปลยีนส ีโดยเฉพาะบนภเูขาอโีมริ
ทเีต็มไปดว้ย เมเปิลราว 4,000 ตน้ ตน้เมเปิลนีไดถู้กปลกูทลีะตน้ทลีะตน้มาตังแตส่มัยเอโดะและในชว่งตังแต ่กลางเดอืนพฤศจกิายน ถงึวันท ี2
เดอืนธันวาคมจะมงีานเทศกาลตน้เมเปิลแหง่ Korankei ใน ตอนกลางคนืจะเปิด light up ใหบ้รรยากาศทแีตกตา่งจากตอนกลางวัน
ชว่งระหวา่งงานเทศกาล จะมรีา้นรวงมาออกรา้น นักทอ่งเทยีวจากทัวประเทศจะมาชนืชมและเขา้ร่วมงานเทศกาลนี
แตพ่อถงึชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกด็อกททูไวโอเลต หรือทชีาวญปีุ่ นเรียกวา่ คะตะครุ ิก็จะพากันผลบิาน อวดดอกสมี่วงสวยสดมาแทนที
ดงึดดูใจผูท้รัีกในธรรมชาตมิาทอ่งเทยีวไม่นอ้ยเลยทเีดยีว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันเดนิทางสูจ่งัหวดัยะมะนะช ิตังอยู่บรเิวณภมูภิาคจบูขุองประเทศญปีุ่ น มเีมอืงหลวง อยู่ทเีมอืงโคฟ ุยะมะนะชิ
เป็นจังหวัดทถีูกปิดลอ้มดว้ยภเูขา โดยเฉพาะภเูขาไฟฟจูซิงึเป็นจดุท ีนักทอ่งเทยีวนยิมมาเทยีวกันมาก มสีนิคา้ขนึชอื คอื ไวน์
ทเีมอืงโคะฟมุชีอืเสยีงมากในอุตสาหกรรม อัญมณี และมทีวิทัศนธ์รรมชาตอัินงดงาม

จากนันเดนิทางตอ่ไปยังทะเลสาบคาวาคจุโิกะ เป็นหนงึในทะเลสาบ 5 แหง่บรเิวณภเูขาไฟฟจูิ
นักทอ่งเทยีวสว่นใหญ่นยิมเดนิทางมาททีะเลสาบแหง่นี เนืองจากเป็นจดุทสีามารถชนืชมความงาม ของภเูขาไฟฟจูไิดด้ทีสีดุอกีจดุหนงึ
นอกจากนันยังสามารถเพลดิเพลนิกับบรรยากาศทสีวยงามไม่วา่ จะเป็นชว่งซากรุะในฤดใูบไมผ้ล ิและใบไมเ้ปลยีนสใีนฤดใูบไมร้่วง

เย็น
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก (บฟุเฟ่ตข์าป)ู

ทพีกั
MIFUJIEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

ทา่นสามารถผอ่นคลายกับการแชน่ ้าํแร่ธรรมชาต ิ(ONSEN) เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้และ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม
และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย

วนัทหีก ::
โอชโินะฮคัไค-ฟจูชินั 5-โตเกยีว-วดัอาซากุสะ-ชอ้ปปิงชนิจกูุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางไปชมบอ่น้าํศกัดสิทิธ ิโอชโินะ ฮคัไค บอ่น ้าํทเีกดิจากการละลายของหมิะ บนภเูขาไฟฟจูิ
ทใีชเ้วลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพ่นืดนิและซมึซาบไปยังบอ่น ้าํแตล่ะบอ่น ้าํ ดังนันน ้าํทอียู่ในบอ่จะเป็นน ้าํทใีสสะอาดและสดชนืมาก ในปี
1985 สถานทแีหง่นียังไดถู้กเลอืก ใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับแหลง่น ้าํจากธรรมชาตทิดีทีสีดุของญปีุ่ นอกีดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางสูภ่เูขาไฟฟจู ิตังตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตรจาก ระดับน ้าํทะเลและรูปทรงกรวยคว่าํทไีดส้ดัสว่น
เป็นแรงบันดาลใจใหก้ับการสรา้งสรรคผ์ลงาน ของศลิปินทังนักประพันธแ์ละกวผีูม้ชีอืเสยีงของญปีุ่ น เกดิการระเบดิครังสดุทา้ยเมอืปี 1707
หรือกวา่สามรอ้ยปีมาแลว้สง่ผลใหม้เีถา้ลาวาลอยฟุ้งขนึปกคลมุเป็นรัศมกีวา้งไกลไปถงึกรุงโตเกยีวในสมัยเอโดะ ซงึอยู่หา่งออกไปกวา่ 100
กโิลเมตร

นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ ชนั 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(หรือชนัสงูสดุททีางอุทยานฯ อนุญาตใหข้นึไดใ้นวันนันๆ)
เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟทสีามารถมองเห็น ทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ
และเทอืกเขาเจแปนแอลป์ททีอดตัวยาวขนานกับเสน้ทางขนึ สูภ่เูขาไฟ (จะสามารถเห็นไดห้ากสภาพอากาศเออือํานวย)

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสูก่รุงโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ น โตเกยีวตังอยู่บรเิวณภาคคันโต ของญปีุ่ น คําวา่ ìโตเกยีวî หมายถงึ
ìนครหลวงตะวันออกî โตเกยีวแตเ่ดมิเป็นหมู่บา้นประมงเล็ก  ๆทชีอืเอโดะ เมอืโชกนุ โทกงุะวะ อเิอะยะสไึดเ้ป็นโชกนุในปี ค.ศ.1603
เมอืงเอโดะจงึไดก้ลายเป็น ศนูยก์ลางของรัฐบาลทหารของเขาซงึมอํีานาจปกครองทังประเทศ เมอืงโตเกยีวมรีะบบการปกครอง
แบบพเิศษซงึรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมอืงไวด้ว้ยกัน และ เป็นเขตเมอืงทใีหญ่ทสีดุ และมปีระชากรมากทสีดุในโลกเมอืงหนงึ

นําทา่นชมวดัอาซากุสะ (Asakusa Kannon) หรือชอืเดมิคอืวัดเซ็นโซจ ิ(Sensoji Temple) ที
เรียกกันวา่วัดอาซากสุะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากสุะของเมอืงโตเกยีว ในอดตีวัดอาซากสุะเป็นวัดที
เหลา่โชกนุและซามูไรมักจะมาสกัการะและขอพรจากเทพเจา้คันนอนเป็นประจํา และสงิทขีอพร
ไปนันก็ประสบผลจรงิทําใหซ้ามูไรและโชกนุจงึมคีวามเลอืมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จดุเดน่ของ วัดอาซากสุะคันนอน นันก็คอื โคมไฟขนาดยักษ์
สแีดงสงู 4.5 เมตร ทแีขวนอยู่ทบีรเิวณประต ูคามนิารมิî (ประตฟู้าฟาด) ทังสองขา้งของโคมแดงจะเป็นรูปปันของ 2 เทวบาลผูรั้กษาประต ูไดแ้ก่
ฟจูนิ (FUJIN) เจา้แหง่สายลม อยู่ทางดา้นขวา สว่นดา้นซา้ย คอื ไรจนิ (RAIJIN) เจา้แหง่อสนีุบาต โดยม ีถนนนากามเิสะ ถนนรา้นคา้
แหลง่รวมสนิคา้ของทรีะลกึตา่ง  ๆมากมาย อาท ิพวงกญุแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุกโิมโน ร่มญปีุ่ น โดยเฉพาะ ขนมอาเกมันจู
ขนมขนึชอืของ วัดอาซากสุะก็สามารถหาซอืไดท้ถีนนแหง่นีเชน่กัน

จากนันอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงทชีนิจกูุ (Shinjuku) ซงึคําวา่ชนิจกู ุหมายถงึ ทพํีานักใหม่ ในสมัยเอโดะ โทกงุะวะ อเิอะยะสึ
ไดม้คํีาสงัใหสํ้ารวจย่านนีตามคําขอของพวกพอ่คา้ และตังเมอืงหนา้ดา่นขนึบนถนนโคชไุคโด ไม่นานก็กลายเป็นชมุชนทใีหญ่ทสีดุในสมัยนัน มทัีง
โรงน ้าํชา รา้นคา้ โรงเตยีมและหอคณกิาอกีกวา่ 50 แหง่ ในปัจจบัุน ชนิจกูเุป็นย่านแหง่ความเจรญิ อันดับหนงึของกรุงโตเกยีว
ทา่นจะไดพ้บกับหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของนับเป็นพัน  ๆรา้น ซงึจะมผีูค้นนับหมนืเดนิกันขวักไขว ่ถอืเป็นจดุทนัีดพบยอดนยิมอกีดว้ย
เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้ มากมาย อาทเิชน่ เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปรุ่นลา่สดุ IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP,
นาฬกิา เสอืผา้ รองเทา้แฟชนัทันสมัย และเครืองสําอาง เป็นตน้

เย็น
รับประทานอาหารค่าํ (ไม่รวมคา่อาหาร) เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาชอ้ปปิงอย่างคุม้คา่

ทพีกั
SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัทเีจ็ด ::
ถนนสายแปะกว๊ย-ออิอนนารติะ-สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสงิของและสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย) 

แวะชมถนนสายแปะกว๊ย ถนนอโิชนามกิ ิตังอยู่ในย่านเมจจิงิกทุทัีงสองฝังของถนนปลกูตน้แปะก๊วย อยู่เรียงราย
จนทําใหท้นีีถูกเรียกวา่ถนนสายแปะก๊วย ซงึในชว่งเดอืนพฤศจกิายนจนถงึเดอืน ธันวาคม ตน้แปะก๊วยทังหมดจะเปลยีนเป็นสเีหลอืงทองน่าดู
ทําใหนั้กทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทาง มาชมความงามของตน้แปะก๊วยยังถนนแหง่นี บา้งก็มาเพอืวาดภาพ บา้งมาเดนิเลน่
บา้งก็มาจบิกาแฟในรา้นกาแฟรมิถนน เป็นตน้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน พลาซา่ เมอืงนารติะ ศนูยร์วมแหง่สนิคา้ชนันํานานาชนดิ ทัง กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ นอกจากนียังม ีรา้น 100
เยนและซปุเปอรม์ารเ์กต เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิง และเลอืกซอืขนมและของฝากอย่างเต็มทกีอ่นเดนิทางกลับ 

กลางวนั
รับประทานอาหารเทยีงแบบอสิระ (ไม่รวมคา่อาหาร) เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาชอ้ปปิงอย่างคุม้คา่

14.30 น.
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ

17.30 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงไทย โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 677

22.30 น.
เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี24 สงิหาคม 2561 เวลา 15:35 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบั ชันทัศนาจรตามเสน้ทางรายการทรีะบุเท่านัน

• ราคานรีวมภาษีน ้าํมนั ณ. วันท  ี20 มถินุายน 2561 และ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัภาษีน ้าํมนัขนึ หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิ
โดยทางบรษัิท จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตวัเครอืงบนิ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่พาหนะรบัสง่ตามรายการนําเทยีวทรีะบุเท่านัน

• คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านตอ่หอ้งตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่อาหาร เครอืงดมืตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่ขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบน ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กก. (สายการบนิไทย) คา่ขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมไมเ่กนิ 46 กก.
(สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน)์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (หมายเหต.ุ..อาย ุ6 เดอืน – ไมถ่งึ 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี
คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ...)

อัตรานไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืและอาหารทสีงัเพมิเตมิ จากรายการททีางบรษัิทฯ จัดให ้เป็นตน้

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณนี ้าํหนักเกนิกวา่สายการบนิกาํหนด

• คา่ธรรมเนยีมในการยนืใบอนญุาตสาํหรบัคนตา่งดา้วทกีลบัเขา้ประเทศ

• คา่ภาษีน ้าํมนัททีางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิ หรอืมกีารเปลยีนแปลงกะทันหนั

• ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ซงึตอ้งจ่ายเพมิจากราคาคา่ทัวร์

เงอืนไขการชําระเงนิ

เมอืท่านทําการจองทัวรก์บัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจําคา่ทัวรท์่านละ 10,000.-บาท (ขนึอยูก่บัช่วงเวลาทเีดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)
สว่นทเีหลอืตอ้งชําระทังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทําการ

เงอืนไขการยกเลกิ

***กรณุาพจิารณาเงอืนไขตา่งๆ และเงอืนไขการยกเลกิทัวรข์องบรษัิท กอ่นท่านทําการจองทัวร*์** หากท่านไดท้ําการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ
ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงอืนไขทุกอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-30 วัน หกัคา่มดัจํา

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วันหกัคา่ใชจ้่าย 50 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7 วันหกัคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์



ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีหกัคา่ใชจ้่าย 100% *** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้
เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆ กต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด***

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ
และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพัีก
เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3
ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั กรณมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)
สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ) กรณทีตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ
น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทสีมัภาระน ้าํหนักเกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ) ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณเีกดิการสญูเสยี,
สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก ผูโ้ดยสารทเีดนิทางตอ้งรับทราบ และยนิยอม กอ่นการเดนิทาง
• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซงึเป็นเหตกุารณท์เีหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์)
โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากท่านยกเลกิทัวร ์เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• หากสถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่าย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายไปแลว้

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณดีงันี

** กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง ** กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่
อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ** กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื
คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย (ซงึทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น หากเกดิเหตกุารณด์งักลา่ว
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