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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง   
วนัที่ 5 – 11 ธ.ค. 57 / 9 – 15 ธ.ค. 57 
 

วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4  
ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอิน และสมัภาระ
ในการเดินทาง 

23.55 น.   เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 
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วันที่สอง                สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอะซากสุะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – พระราชวังอิมพีเรียล –  
                              สวนเมจิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ช้อปป้ิงชิบูย่า  

07.35 น. ถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น จากนั้นน าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบนัที่เตม็ไปดว้ยความทนัสมยัของเทคโนโลย ี และวฒันธรรม
แบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านสู่ วัดอาซากซุะคนันอน หรือ  วดัเซนโซจิ วดัที่มีช่ีอเสียง
ของเมืองโตเกียวมีลกัษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเขา้ชั้นนอกที่เรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) 
กลางประต ู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหนา้ที่เป็น
ทวารบาล อยูส่องขา้งประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร 
เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่ น อาทิ ชุดยกูะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมว
กวกั เคร่ืองลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่ นทกุชนิด ขนมญี่ปุ่ น ไอศรีม และอีกมากมาย และเม่ือผา่นประตูหลกั 
Hozomon เขา้มาก็จะถึงลานดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู ่ ขา้งกระถางมีที่ลา้งมือคลา้ยกบัวา่
ใหช้ าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญี่ปุ่ นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ย
เช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพแขง็แรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัที่โอ่อ่า
และสงบเงียบ ดา้นขา้งอารามเป็นเจดีย ์ 5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษที่ 17 พร้อมใหท้่านได ้เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี  (ด้านนอก) หรือที่เรียกวา่ The New Tokyo Tower 
แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหา
นครที่มีความเจริญเป็นอนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายในโตเกียว โตเกียว สกาย ทรี มีส่ิงอ านวยความ สะดวก
ครบครัน เช่น ตึกส่งสญัญาณคล่ืนโทรทศัน์แบบดิจิตลั, วทิย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, หอ้งส่งสญัญาณ
โทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นที่เพือ่การคา้, และจุดชมววิ 2ระดบั อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวังอิมพเีรียล” สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ผูท้รงน าการปฏิรูป

การเปล่ียนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่ น พระราชวงัน้ีมีพื้นที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใชเ้วลาสร้าง
นานถึง 5 ปี ปัจจุบนัเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบวงัแห่งน้ี มีผูค้นบริจาคตน้ไม้
เพือ่ปลูกในพระราชวงัจ านวนสองแสนกวา่ตน้จากทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ น าท่านชม “สะพานนิจูบาชิ” 
สะพานที่ขา้มไปสู่พระราชวงัอิมพเิรียล โดยทัว่แลว้ไม่เปิดใหใ้ชข้า้ม ยกเวน้เฉพาะช่วงขึ้นปีใหม่และวนั
ประสูติขององคจ์กัพรรด์ิเท่านั้น น าท่านเดินทางสู่ สวนเมจ ิ (MEIJI JINGU GAIEN) ที่น่ีมีตน้อิโจหรือ
แป๊ะก๊วยเรียงรายอยูเ่ตม็ 2 ทางเดิน กวา่ 140 ตน้ ใบไมสี้เขียวค่อย ๆ ตน้ฮิโจ จะเปล่ียนสีจากสีเขียวเป็นสี
เหลือง และร่วงลงสู่พื้น จนพื้นกลายเป็นสีเหลืองดูสวยงาม น่ามองยิง่นกั ที่น่ีเป็นสวนที่ติดอนัดบัสวนสวย
แห่งหน่ึงในประเทศญี่ปุ่ น ซ่ึงโดยปกติตั้งแต่เดือนตุลาคม-ตน้เดือนธนัวาคมของทกุปี จะตรงกบัฤดูใบไม้
เปล่ียนสี [ขึ้นกบัสถานที่ในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่ น] สวนแห่งน้ีจะไดรั้บความนิยมจากชาวโตเกียวมาชม
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ใบไมเ้ปล่ียนสีสนั จากสีเขียว เป็นสีเหลืองและสีแดง อิสระท่านจะไดถ่้ายรูปและชมความงามของใบไมท้ี่
เปล่ียนสี (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซ่ึงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 
และอุณภูมิ) น าท่านชอ้ปป้ิงยา่น  
“ชิบูย่า” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาว
ชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัที่เป็นสญัลกัษณ์ของยา่น
นั้น พร้อมทั้ง “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายอาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า ท่านที่ช่ืนชอบของ
คุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาด “ร้าน 100 เยน 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั OMORI TOKYU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม            สวนโชวิคเิน็น โคเอ็น (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ภูเขาไฟฟูจิ - โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมใบไมเ้ปล่ียนสีกลางกรุงโตเกียว “โชวะคเิน็น โคเอ็น” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยูท่างทิศ

ตะวนัตกของกรุงโตเกียว ภายในประกอบดว้ยสวนสวยและจดัแสดงเป็นลกัษณะทุ่งดอกไมน้านาพนัธุ ์
บรรยากาศและความรู้สึกเปรียบเสมือนอยูบ่นเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเช่าจกัรยานขี่ภายในบริเวณสวน 
หรือเดินชมความงดงามของใบไมเ้ปล่ียนสี โดยจุดยอดนิยม คือ ทางเขา้หลกัของสวนที่มีตน้แปะกว๊ยสีเหลือง
ทองอร่ามเรียงรายทิวแถวตลอดสองขา้งทางคลา้ยกบัที่อิโจนามิกิ นอกจากน้ียงัมีตน้โมะมิจิที่บรรจงเปล่ียน
สีสนัสวยสดอวดความสวยทา้ทายสายตาของผูพ้บเห็นเป็นอยา่งยิง่ ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเก็บภาพและ
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซ่ึง
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย         น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5) ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น

โดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ใหทุ้กท่านไดร่้วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กบัภูเขาไฟที่ถือไดว้า่มีความสวยงาม
และเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น (การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่
เอือ้อํานวย ทางบริษัทฯ ขอนําท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสําคญั) จากนั้น
น าท่านสู่   โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท   อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และ
สินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ น ที่ดงัไปทัว่โลกกบัเอา้ทเ์ลททีมี่ช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น เพลิดเพลินกบัสินคา้ราคา
ไม่แพง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ นาฬิกา กระเป๋า น ้ าหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนด์ดงั และพบ
กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ สินคา้มากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ 
เลือกซ้ือกระเป๋า   แบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท้ี่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดู
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เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั ROUTE INN KAWAGUCHIKO  HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วันที่ส่ี               โอชิโนะ ฮักไก - วนอุทยานฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ -  น่ังรถไฟชินคนัเซน 1 สถานี –  
                          นาโงย่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮักไก บ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ และยงัเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สุดอีกจุดหน่ึงซ่ึงเป็นที่
ไดรั้บความนิยม จากนกัทอ่งเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอยา่งมากและที่น่ียงัมีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิอนัแสนบริสุทธ์ิซ่ึงเกิด
จากน ้ าฝนไหลผา่นดา้นบนภูเขาไฟฟูจิและผา่นเขา้มาภายใน และสุดทา้ยไหลลงสู่ดา้นล่างซ่ึงใชเ้วลายาวนาน
ถึง 3 - 4 ปี ซ่ึงน ้ าในบ่อน้ีชาวบา้นเช่ือกนัวา่ถา้น ามาด่ืมนอกจาก จะไดค้วามสดช่ืนจากการล้ิมรสน ้าอนัสะอาด
บริสุทธ์ิแลว้ ยงัจะท าให้สุขภาพแขง็แรงและจะมีโชคดีอีกดว้ยที่น่ีท่านสามารถซ้ือของที่ระลึก จากร้านคา้ที่
ตั้งอยูภ่ายในบริเวณน้ีอยา่งเพลิดเพลินสุขส าราญ น าท่านเดินทางเพือ่เยีย่มชมความงามของ วนอุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได ้หากทอ้งฟ้าสดใส ใหท้่าน ล่องเรือโจรสลัด
ทะเลสาบอาชิ  ล่องเรือโจรสลดั ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ซ่ึงเกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ 
ที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายลอ้มตดักบัพื้นน ้ าในทะเลสาบ ระหวา่งที่เรือแล่นไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟู
จิไดอ้ยา่งงดงามงาม ที่น่ีในอีกมุมหน่ึงของความงาม ท่านสามารถสมัผสัถึงทศันียภาพที่ดุจดงัภาพวาด 
สะทอ้นลงสู่เบื้องน ้ าลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัโจรสลดัไดด้ว้ย          

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพือ่ชมบอ่น ้ าแร่ก ามะถนั เป็นบ่อน ้ าแร่ที่สามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดด้ว้ยความร้อนถึง

เกือบ 100  องศาเซลเซียส โดยเช่ือกนัวา่หากไดท้านไข่ด า 1 ฟอง ท าใหอ้ายยุนืขึ้น 7 ปี จากนั้นน าท่านสู่ 
สถานีรถไฟมิกาวา่อนัโจ เพือ่ทดลองขึน้ รถไฟด่วนชินคนัเซ็น หรือ รถไฟหวักระสุนความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 
240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีนาโงย่า (สถานีอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)   น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
      น าท่านเขา้สู่ที่พกั NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า           เกียวโต – วัดคนิคาคุจิ – วัด EIKANDO (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) –   วัดคโิยมิสึ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – 
                       ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   เมืองเกียวโต   เมืองเก่าที่ถูกพฒันาขึ้นหลงัก่อตั้งเฮยอ์นัเคียวใน     ปี 794 และเป็นที่
พกัอาศยัของพระจกัรพรรดิ มากวา่ 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน จนไดรั้บ
การประกาศใหส้ถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าใหเ้ป็นมรดกโลก และที่น่ีก็
มีสถานที่ทอ่งเที่ยวทางประวติัศาสตร์ และทิวทศัน์ทางธรรมชาติอนังดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผูค้นมากมาย
ใหค้วามสนใจมาถ่ายท าภาพยนต ์ อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA  น าท่านเดินทางสู่ ปราสาท
ทองคนิคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่ง
ตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา – อิคคิวซงั ปราสาทน้ีสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ . 1955 
หลงัจากที่ไดถู้กไฟไหมไ้ปเม่ือปี ค.ศ. 1950   ซ่ึงไดถ้อดแบบจ าลองโครงสร้างจากของจริงในยคุศตวรรษที่ 
14 ตวัอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์
บนยอดปราสาท...โดยรอบปราสาทมีล าธารน ้ าใสสะอาดท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผวิน ้ าแสน สวยราวภาพวาด 
และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่ น จดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของปราสาทใน
มุมต่างๆ น าท่านชม วดั Eikando ที่ไดรั้บสมญานามวา่เป็นวหิารแห่งใบเมเป้ิล (The temple of maple leaves) 
อีกทั้งยงัไดรั้บค ายกยอ่งจากส่ือต่างๆมากมายวา่เป็น สถานที่ชมเมเป้ิลเปล่ียนสีที่งามที่สุดในเกียวโต 
(ช่วงเวลาของใบไม้เปลีย่นสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซ่ึงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ  
และอุณภูมิ) 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดคโิยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุที่เรียกวา่ "วดั

น ้ าใส" ก็เน่ืองมาจากมีน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่น ้ า 3 สาย ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมี
ความเช่ือกนัวา่ หากไดด่ื้มน ้ า 3 สายน้ี มีความเช่ือวา่หากเลือกด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญา
เฉลียวฉลาด  สายที่สองร ่ารวย มัง่คัง่ และสายที่สามแขง็แรง โดยใหท้่านเลือกด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ี
ไดต้ามอธัยาศยั วดัคิโยมิสึแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมยันาระ ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพือ่ถวายแด่พระ
โพธิสตัวก์วนอิม 11 พกัต ์ หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น  วดัคิโยมิสึจึงไดรั้บการ
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วดั เรียกกนัวา่ “ถนนสายกาน ้ าชา” 
เน่ืองจากในอดีตเคยมีร้านขายถว้ยชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง   ปัจจุบนัมีร้านขายของที่
ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ น อาท ิชุดกิโมโน ตุก๊ตาในชุดกิโมโน พดัสารพดัแบบ ร่ม เขม็กลดั  ที่ติดตูเ้ยน็ เป็นตน้ ขนมที่
มีตวัอยา่งใหชิ้มก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนมไสต่้างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว  ของที่เก่ียวกบัศาสนา  ความ
เช่ือ จ าพวกเคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีกมากมาย (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปใน
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แต่ละปี ซ่ึงขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูม)ิ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระ
แม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นนบัถือยิง่ของประชาชนที่มาสกัการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยู ่ที่อุดมสมบูรณ์ของเร่ือง
พชืพรรณธญัญาหาร น าท่านสกัการะพระแม่โพสภ และเทพจ้ิงจอก (Kitsune) ที่ชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่เป็นฑูต
สวรรค ์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของเทพจ้ิงจองที่มี
จ  านวนมากมาย แลว้น าทา่นชมพร้อมบนัทกึภาพความงามของ เสาโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็นสญัลกัษณ์ของ
ศาลเจา้ ที่มีจ  านวนมากกวา่ร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา ที่ลดหลัน่กนับนเสน้ทางที่มีความยาว
ถึง 4 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นฉากส่วนหน่ึงของภาพยนตร์เร่ือง Memories of Geisha ที่ซายริู นางเอกของเร่ืองวิง่
ลอดซุม้ประตู เพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมหวงัในความปรารถนา (และก็เป็นจริง) จากนั้นน าท่าน 
เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
       น าท่านเขา้สู่ที่พกั OSAKA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก              นารา – วัดโทฟุคจิิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – วัดโทไดจิ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนารา น าท่านเดินทางสู่ “วัดโทฟุคจิิ” วดัที่เก่าแก่แห่งหน่ึงในเมืองเกียวโต ซ่ึงรอบ ๆ 

วดัเตม็ไปดว้ยธรรมชาติ และสะพานที่ขึ้นช่ือวา่มีววิที่สวยมากแห่งหน่ึง สะพาน “ซึเทน็เคียว” และภายในวดั
ยงัมีการจดัสวนหินแบบญี่ปุ่ นโบราณอีกดว้ย ทั้งยงัติดการจดัอนัดบัที่ 1 ใน 5 สถานที่ชมใบไมเ้ปล่ียนสีที่สวย
ที่สุดในเมืองเกียวโตอีกดว้ย (อีก 4 สถานที่ทีง่ดงามดา้นภูมิทศัน์ไดแ้ก่ วดัคิโยะมิสึ วดันนัเซ็นจิ วนัเอย์
คนัโดะ สะพานโทเกะทสึเคียว) (ช่วงเวลาของใบไม้เปลี่ยนสี อาจจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซ่ึง
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูม)ิ น าท่านกราบนมสัการขอพรพระพทุธรูปส าริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมยัคริ
ศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ”  ชม “วหิารไม”้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกบัความน่ารักของฝงูกวาง
มากมายที่ปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารใหก้บักวางที่“สวนกวาง” 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่ โอซาก้า น าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้ พบกบัร้านคา้ที่มี
ช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราดว้ย และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและ
ซ้ือ” สินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ทีมีมากมายหลายร้าน  ร้าน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งบนตึกบิ๊กคาเมล่า, เคร่ืองคอมพวิเตอร์, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ 
รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ สญัลกัษณ์
ของชินไซบาชิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า 
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วันทีเจ็ด      สนามบินโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.30 น.       เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 673 
05.00 น.       ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 
 

 
 
อัตราค่าบริการ    วันที่ 5 – 11 ธ.ค. 57 / 9 – 15 ธ.ค. 57 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                       ท่านละ 55,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)       ท่านละ 52,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)   ท่านละ 47,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                           ท่านละ 7,900.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                            ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้แก่ท่าน *** 
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HD_(JP033) โตเกียว-โอซาก้า (ใบไม้เปล่ียนสี) 7 วนั 4 คืน 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิก :  
กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :   
รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา
แลกเปล่ียนโดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ
ต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ 
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย (เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถุประสงค์
เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมีคณุสมบตักิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนงัสือเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้  
3.ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4.เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบตัท่ีิจะ
ถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


