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HD_(JP033)โตเกียว-โอซาก้า (ใบไม้เปล่ียนสี) 7 วัน 4 คืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กําหนดการเดินทาง วันที่ 11 – 17 พ.ย. 57   
วันที่ 5 – 11 ธ.ค. 57 / 9 – 15 ธ.ค. 57 
 

วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  
ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระ
ในการเดินทาง 

23.55 น.   เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 
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วันที่สอง              สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอะซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีว สกายทรี –พระราชวังอิมพีเรยีล  
                              – สวนเมจิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ช้อปปิ้งชิบูย่า  

07.35 น.  ถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญีปุ่่น จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี และวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว น าท่านสู่ วัดอาซากซุะคันนอน หรือ  วัดเซนโซจิ วัดที่มีช่ีอเสียง
ของเมืองโตเกียวมีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าช้ันนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) 
กลางประต ู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมท าหน้าที่เป็น
ทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูช้ันนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร 
เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพ้ืนเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมว
กวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทกุชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมากมาย และเมื่อผ่านประตูหลัก 
Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานดา้นหน้า ตรงกลางลานจะมกีระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีที่ลา้งมอืคล้ายกับว่า
ให้ช าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วย
เช่ือว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อ่า
และสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ช้ัน และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษที่ 17 พร้อมให้ท่านได ้เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี  (ดา้นนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower 
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหา
นครที่มีความเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยภายในโตเกียว โตเกียว สกาย ทรี มีสิ่งอ านวยความ สะดวก
ครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า, และจุดชมวิว 2ระดับ อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวังอิมพเีรียล” สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงน าการปฏิรูป

การเปลี่ยนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่น พระราชวังนี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง
นานถึง 5 ปี ปัจจุบันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบวังแห่งนี้ มีผู้คนบริจาคต้นไม้
เพื่อปลูกในพระราชวังจ านวนสองแสนกว่าต้นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ น าท่านชม “สะพานนิจูบาชิ” 
สะพานที่ข้ามไปสู่พระราชวังอิมพิเรียล โดยทั่วแล้วไม่เปิดให้ใช้ข้าม ยกเว้นเฉพาะช่วงขึ้นปีใหม่และวัน
ประสูติขององค์จักพรรดิ์เท่านั้น น าท่านเดินทางสู่ สวนเมจิ (MEIJI JINGU GAIEN) ที่นี่มีต้นอิโจหรือ
แป๊ะก๊วยเรียงรายอยู่เต็ม 2 ทางเดิน กว่า 140 ต้น ใบไม้สีเขียวค่อย ๆ ต้นฮิโจ จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสี
เหลือง และร่วงลงสู่พ้ืน จนพื้นกลายเป็นสีเหลืองดูสวยงาม น่ามองย่ิงนัก ที่นี่เป็นสวนที่ติดอันดับสวนสวย
แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยปกติตั้งแต่เดือนตุลาคม-ต้นเดือนธันวาคมของทกุปี จะตรงกับฤดูใบไม้
เปลี่ยนสี [ขึ้นกับสถานที่ในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่น] สวนแห่งนี้จะได้รับความนิยมจากชาวโตเกียวมาชม
ใบไม้เปลี่ยนสีสัน จากสีเขียว เป็นสีเหลืองและสีแดง อิสระท่านจะได้ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ที่
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เปลี่ยนสี (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ 
และอุณภูมิ) น าท่านช้อปปิ้งย่าน  
“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่มสาว
ชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่าน
นั้น พร้อมทั้ง “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องส าอาง, รองเท้า, กระเป๋า ท่านที่ช่ืนชอบของ
คุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาด “ร้าน 100 เยน 

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก OMORI TOKYU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม             สวนโชวิคิเน็น โคเอ็น (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ภูเขาไฟฟูจิ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีกลางกรุงโตเกียว “โชวะคิเน็น โคเอ็น” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกของกรุงโตเกียว ภายในประกอบด้วยสวนสวยและจัดแสดงเป็นลักษณะทุ่งดอกไม้นานาพันธ์ุ 
บรรยากาศและความรู้สึกเปรียบเสมือนอยู่บนเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเช่าจักรยานขี่ภายในบริเวณสวน 
หรือเดินชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี โดยจุดยอดนิยม คือ ทางเข้าหลักของสวนที่มีต้นแปะกว๊ยสีเหลือง
ทองอร่ามเรียงรายทิวแถวตลอดสองข้างทางคล้ายกับที่อิโจนามิกิ นอกจากนี้ยังมีต้นโมะมิจิที่บรรจงเปลี่ยน
สีสันสวยสดอวดความสวยท้าทายสายตาของผู้พบเห็นเป็นอย่างย่ิง ให้ท่านได้อิสระกับการเก็บภาพและ
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย         น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

โดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถอืได้ว่ามคีวามสวยงาม
และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่
เอื้ออํานวย ทางบริษัทฯ ขอนําท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสําคัญ) จากนั้น
น าท่านสู่   โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท   อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและ
สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น ที่ดังไปทั่วโลกกับเอ้าท์เลททีม่ีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสินค้าราคา
ไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า น้ าหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนด์ดัง และพบ
กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ 
เลือกซื้อกระเป๋า   แบรนด์เนมย่ีห้อดังได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯรองเท้าแฟช่ัน 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก ROUTE INN KAWAGUCHIKO  HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 
 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซน็” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผอ่นอย่างเต็มอิม่ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่สี่                 โอชิโนะฮักไก -วนอุทยานฮาโกเน่– ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ -นั่งรถไฟชินคันเซน 1 สถานี – นาโงย่า 
เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก บ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิ และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่
ได้รับความนิยม จากนักทอ่งเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและที่นี่ยังมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิอันแสนบริสุทธ์ิซึ่งเกิด
จากน้ าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเขา้มาภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้เวลายาวนาน
ถึง 3 - 4 ปี ซึ่งน้ าในบ่อนี้ชาวบ้านเช่ือกันว่าถ้าน ามาดื่มนอกจาก จะได้ความสดช่ืนจากการลิ้มรสน้ าอันสะอาด
บริสุทธ์ิแล้ว ยังจะท าให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด้วยที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลกึ จากร้านค้าที่
ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างเพลิดเพลินสุขส าราญ น าท่านเดินทางเพื่อเย่ียมชมความงามของ วนอุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้ หากท้องฟ้าสดใส ให้ท่าน ล่องเรือโจรสลัด
ทะเลสาบอาชิ  ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ 
ที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ าในทะเลสาบ ระหว่างที่เรือแล่นไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟู
จิได้อย่างงดงามงาม ที่นี่ในอีกมมุหนึ่งของความงาม ท่านสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด 
สะท้อนลงสู่เบื้องน้ าลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโจรสลัดได้ด้วย          

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบอ่น้ าแร่ก ามะถัน เป็นบ่อน้ าแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ด้วยความร้อนถึง

เกือบ 100  องศาเซลเซียส โดยเช่ือกันว่าหากได้ทานไข่ด า 1 ฟอง ท าให้อายุยืนขึ้น 7 ปี จากนั้นน าท่านสู่ 
สถานีรถไฟมกิาว่าอันโจ เพือ่ทดลองขึ้น รถไฟด่วนชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 
240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีนาโงย่า (สถานีอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า 

ค่ า       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
      น าท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า             เกียวโต – วัดคินคาคุจิ –วัด EIKANDO(ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – คิโยมิสึ(ชมใบไม้เปลี่ยนส)ี – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ –โอซาก้า 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   เมืองเกียวโต   เมืองเก่าที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังกอ่ตั้งเฮย์อันเคียวใน     ปี 794 และเป็นที่
พักอาศัยของพระจักรพรรดิ มากว่า 1,000 ป ี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จนได้รับ
การประกาศให้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าให้เป็นมรดกโลก และที่นี่ก็
มีสถานที่ทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผู้คนมากมาย
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ให้ความสนใจมาถ่ายท าภาพยนต์ อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA  น าท่านเดินทางสู่ ปราสาท
ทองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่ง
ตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ . 1955 
หลังจากที่ได้ถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1950   ซึ่งได้ถอดแบบจ าลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 
14 ตัวอาคารมี 3 ช้ัน ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์
บนยอดปราสาท...โดยรอบปราสาทมีล าธารน้ าใสสะอาดท าให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ าแสน สวยราวภาพวาด 
และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของปราสาทใน
มุมต่างๆ น าท่านชม วัด Eikando ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นวิหารแห่งใบเมเปิ้ล (The temple of maple leaves) 
อีกทั้งยังได้รับค ายกย่องจากสื่อต่างๆมากมายว่าเป็นสถานที่ชมเมเปิ้ลเปลี่ยนสีที่งามที่สุดในเกียวโต (ช่วงเวลา
ของใบไม้เปลีย่นสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกนัไปในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุที่เรียกว่า "วัด

น้ าใส" ก็เนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธ์ิจากแม่น้ า 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมี
ความเช่ือกันว่า หากได้ดื่มน้ า 3 สายนี้ มีความเช่ือว่าหากเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญา
เฉลียวฉลาด  สายที่สองร่ ารวย มั่งคั่ง และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่านเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือนี้
ได้ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวายแด่พระ
โพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์  หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึจึงได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วัด เรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ าชา” 
เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง   ปัจจุบันมีร้านขายของที่
ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่น อาท ิชุดกิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด  ที่ติดตู้เย็น เป็นต้น ขนมที่
มีตัวอย่างให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว  ของที่เกี่ยวกับศาสนา  ความ
เช่ือ จ าพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปใน
แต่ละปี ซึ่งขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ และอุณภูมิ)  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร ิที่สถิตของพระ
แม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นนับถือย่ิงของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่ ที่อุดมสมบูรณ์ของเร่ือง
พืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะพระแม่โพสภ และเทพจ้ิงจอก (Kitsune) ที่ชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าเป็นฑูต
สวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจ้ิงจองที่มี
จ านวนมากมาย แล้วน าทา่นชมพร้อมบันทกึภาพความงามของ เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ศาลเจ้า ที่มีจ านวนมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา ที่ลดหลั่นกันบนเส้นทางที่มีความยาว
ถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นฉากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เร่ือง Memories of Geisha ที่ซายูริ นางเอกของเร่ืองว่ิง
ลอดซุ้มประตู เพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมหวังในความปรารถนา (และก็เป็นจริง) จากนั้นน าท่าน 
เดินทางสู่ เมืองโอซากา้  
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ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
       น าท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก              นารา – วัดโทฟุคิจิ (ชมใบไม้เปลี่ยนส)ี – วัดโทไดจิ – โอซากา้ – ชินไซบาชิ –สนามบินโอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนารา น าท่านเดินทางสู่ “วัดโทฟุคิจิ” วัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองเกียวโต ซึ่งรอบ ๆ 

วัดเต็มไปด้วยธรรมชาติ และสะพานที่ขึ้นชื่อว่ามวิีวที่สวยมากแห่งหนึ่ง สะพาน “ซึเท็นเคียว” และภายในวัด
ยังมีการจัดสวนหินแบบญี่ปุ่นโบราณอีกด้วย ทั้งยังติดการจัดอันดับที่ 1 ใน 5 สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวย
ที่สุดในเมืองเกียวโตอีกด้วย (อีก 4 สถานที่ทีง่ดงามด้านภูมิทัศน์ได้แก่ วัดคิโยะมิสึ วัดนันเซ็นจิ วันเอย์
คันโดะ สะพานโทเกะทสึเคียว) (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) น าท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปส าริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริ
ศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ”  ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวาง
มากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่“สวนกวาง” 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ โอซากา้ น าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า พบกับร้านค้าที่มี
ช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟช่ันอันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและ
ซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ทีมีมากมายหลายร้าน  ร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องบนตึกบิ๊กคาเมล่า, เครื่องคอมพิวเตอร์, ร้านเครื่องส าอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า 
รองเท้า เคร่ืองประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์
ของชินไซบาชิ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
                     สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซากา้ 

วันทีเจ็ด            สนามบินโอซากา้ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.30 น.       เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 673 
05.00 น.       ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************** 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 
 

 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 
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อัตราค่าบริการ วันที่ 11 – 17 พ.ย. 57  / วันที่ 5 – 11 ธ.ค. 57 / 9 – 15 ธ.ค. 57 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                                  ท่านละ 59,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                                 ท่านละ 56,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)                            ท่านละ 51,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                                    ท่านละ 7,900.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                                     ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
การยกเลิก :  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจํา 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 
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HD_(JP033)โตเกียว-โอซาก้า (ใบไม้เปล่ียนสี) 7 วัน 4 คืน 

หมายเหตุ :   
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ 
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
 
 

 
 
 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปน้ี 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ชือ่ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุน่ (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุน่ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


