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 นําคณะทองเท่ียวยังดินแดนธรรมชาติแสนสวยงาม และเมืองมรดกโลกอันทรงคุณคา 
 นําคณะเท่ียวชมหมูบานประวัติศาสตร ชิราคาวาโกะ(มรดกโลก) อันแสนสงบของญ่ีปุน 
 นําคณะเท่ียวชม เมืองทาคายามา เมืองเกาแกท่ีเต็มไปดวยบรรยากาศของญ่ีปุนโบราณ 
 ชมความงามใบไมเปล่ียนสีแบบ อันซีน นอยคนจะไดไป คัดมาแลวสวยทุกจุด 

สวิตเซอรแลนดแหงญ่ีปุนคามิโคจิ , ชมวิวเหนือเมฆ ฮากุบะ ฮารเบอร เทอรเรซ  
 ข้ึน กระเชา ริวโอ ชม หุบเขาแหงใบไมเปล่ียนสี ลองเรือนากาโทโร นอยทัวรจะพาไป 
 ปดทายเมืองหลวง โตเกียว ชอปปงชินจุกุ ประทับใจกับ ถนนแปะกวย เมจิจิงงุ  
 หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเท่ียวครบทุกวัน 
 
กําหนดการเดินทาง    
ตุลาคม  18-22 /25-29 ต.ค. 2562  
พฤศจิกายน 1-6 / 7-12 / 14 – 19 พ.ย./ 21- 26 พ.ย. 2562  
ธันวาคม  5-10 / 10 – 15 ธ.ค. 2562  
  
(รับจัดกรุปเหมาหมูคณะสวนตัว(ทานสามารถกําหนดวันเดินทาง...ไดดวยตัวของทานเอง)  
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)     ทาอากาศยานสวุรรณภมู–ินาโกยา(ญีปุ่น)     
21.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั!นที# $ ประตู '  เคาทเ์ตอร์ D  

สายการบินไทย…ทีมงาน World Traveller agency  คอยตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน 
00.05 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาโกยา่ ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที#ยวบินที# TG644 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)   นาโกยา- กจุโจฮาจมิงั – ทําอาหารจาํลอง – หมูบานชริาคาวาโกะ 

– ทาคายามา  

08.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ นาโกยา่  
นาํท่านเดินทางสู่เมือง กุจโจฮาชิมัง Gujo Hachiman สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเลก็ท่ามกลางขุนเขา ว่ากันตามลักษณะภูมิ

ประเทศแล้ว Gujo Hachiman ถือว่าตั0งอยู่ใจกลางเกาะญี6ปุ่น นาํท่านเขาชมสถาบันการจําลองอาหารญี่ปุน เพื6อชมวธีิการผลิต
อาการจาํลองหลากหลายเมนู และทุกท่านยังได้ทดลองทาํด้วยฝีมือท่านเอง ท่านละ 1 ชิ0 น เพื6อนาํกลับไปเป็นของที6ระลึก โดยอาหาร
จาํลอง นับเป็นสินค้าอันเลื6องชื6อของเมืองนี0 มายาวนาน  เมืองกุโจฮาจิมังเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารจาํลองมานานหลายทศวรรษ 
ก่อนที6ความนิยมที6เกิดขึ0 นจึงทาํให้แพร่กระจายไปยังเมืองอื6นๆ จนถึงปัจจุบัน  ซึ6งเจ้าอาหารจําลองเหล่านี0 นั0นทาํมาจากขี0 ผึ0 งหรือ
พลาสติก มีไว้สาํหรับจัดแสดงหน้าร้านอาหารเพื6อดึงดูดลูกค้าด้วยเมนูต่างๆภายในร้านที6มีจาํหน่าย ปัจจุบันผลิตจาํนวนมากถึงกว่า
ครึ6งของตลาดอาหารจาํลองญี6ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ ซูชิ เทมปรุะ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศครีม และอาหารอื6นๆอกีมากมาย...  
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร. เมื่อมาถึงเขตฮิดะแลว ตองไม

พลาดลิ้มลอง “ฮิดะยากินิคุ” อรอยกับเนื้อฮิดะอันเลื่องช่ือของยานนี้ที่จะนํามายาง

บนกระทะรอนในแบบฉบับญ่ีปุนที่หอมกรุนจากเคล็ดลับในการยางบนใบไม (ใบโฮบะ) บวก

กับน้ําจ้ิมรสเด็ด (หากทานใดไมรับประทานเนื้อ จะเสิรฟเปนเนื้อหมู แทน )  

จากนั0นนําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า หมู่บา้นชิราคาว่า-โกะ เพื�อใหค้ณะได้
เปลี�ยนบรรยากาศจากการท่องเที�ยวในเมืองหลวงของญี�ปุ่นที�แสนจะวุ่นวาย เร่งรีบ และขวกัไขว่ไปสมัผสัความสดชื�นในดินแดน
ที�เงียบสงบและอุดมไปดว้ยธรรมชาติที�สมบูรณ ์แหล่งท่องเที6ยวที6หลายคนใฝ่ฝนัอยากจะไปเยือน สวยสดงดงามดังภาพฝันไม่ว่าจะ
เป็นยามเมื6อหิมะโปรยปราย เกาะตัวหนาขาวโพลน ตั0งอยู่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ของญี6ปุ่น ในเขตจังหวัดกิฟูและโทยามา  นําคณะ
เที�ยวชมภายในหมู่บา้นประวติัศาสตร ์ชิราคาว่า-โกะ(มรดกโลก) ตั0งอยู่ในเขตภเูขาโดดเดี6ยวจากโลกภายนอกเก่าแก่กว่า 250 ปี 
ผู้คนยังชีพด้วยการปลูกหม่อนและเลี0 ยงไหม ตามสถติิที6ผ่านมามีผู้คนจากทั6วทุกมุมโลกหลั6งไหลไปชมความงาม ณ ที6แห่งนี0  แต่ละปีไม่
ตํ6ากว่า 700,000 คน ชิราคาว่า-โกะ ได้รับการขึ0 นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO เมื6อวันที6 9 ธันวาคม 
ปี1995 เอกลักษณ์โดดเด่นของหมู่บ้าน คือรูปทรงหลังคาสูงแปลกตา หลังคาดังกล่าวเรียกว่า ''กัสโช'' ซึ6งแปลว่า ''พนมมือ'' ตาม
รูปแบบของหลังคาบ้านคล้ายสองมือพนมเข้าหากันแล้วอธิษฐาน โครงสร้างของบ้านที6นี6นั0นสร้างโดยไม่ใช้ตะปู แต่ใช้วิธีแบบธรรมชาติ 

คือใช้ไม้ขัดกนัและใช้เชือกมัดให้แน่น จากนั0นออกเดินทางสู ่เมืองทาคายามา 
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ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู สุกี้ ยากี้ สไตลญ่ีปุน  
ที#พกั  TAKAYAMA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สามของการเดินทาง(2)   ทาคายามา – ชมเมอืง – ชมใบไมเปล่ียนสีคามโิคจ ิ– มัตสโึมโต  

เชา้ บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายามา เมืองเก่าแก่ที�เต็มไปดว้ยบรรยากาศของญี�ปุ่นโบราณ ตลอดทั3งเมืองจะใหค้วามรูส้ึก
เหมือนพิพิธภณัฑม์ีชีวิตนําคณะเที�ยวชมความสวยงามของ เมืองทาคายาม่า ถูกขนานนามว่า ลิตเติ0 ลเกียวโต หรือเกียวโตนอ้ย 
เป็นเมืองที6ตั0งอยู่ในหุบเขา ถูกรักษาสภาพบ้านเรือนในบรรยากาศของญี6ปุ่นโบราณไว้ได้อย่างดี ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ 
บ้านช่องสองข้างทางได้รับการอนุรักษ์ ส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้อายุเป็นร้อยๆ ปี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า ตัวเมืองสวยสะอาด 
ทันสมัย มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างด้วยไม้ในแบบโบราณดูเก่าแก่ เพราะเป็นถิ6นที6อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรป่าไม้ ตั0งแต่ในสมัยนารา เมืองหลวงเก่าแก่ยุคก่อนเกยีวโต และโตเกียว ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่าง
ไม้ฝีมือดีมีชื6อเสียงที6สุด การจัดผังเมืองก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับเมืองเกียวโต สะพานถูกสร้างขนานกันไปกับแม่นํ0ามิยางะวะ

(Miyagawa) แม่นํ0าสายหลักของเมือง นาํคณะชมบริเวณหน้า อาคารทาคายามะจินยา ซึ6งเป็นศาลาว่าการเก่าแก่ของเมืองฮิดะที6มี
อายุราวๆ 176 ปี เป็นสิ6งปลูกสร้างสมัย ยุคคานาโมริ หลังสุดท้ายที6หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ ซึ6งที6
ศาลาว่าการนี6 เองเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองฮิดะ และเคยใช้เป็นทั0งสาํนักงานและที6พักของขุนนางในอดีต ปัจจุบันเปิด

เป็นพิพิธภัณฑ์  จากนั0นเดินทางสู่ ซันมาชิ หรือเขตเมืองเก่านําท่านสมัผสักบับรรยากาศบา้นเรือนโบราณในสมยัเอโดะ ชมงาน
หตัถกรรมพื3 นเมืองต่างๆ โรงเหลา้สาเก รา้นใหญ่ๆบางรา้นไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หลู้กคา้ที�มาเยือนไดเ้ขา้ไปชมของเก่า และ
รา้นคา้มากมายที�ยงัคงอนุรกัษบ์รรยากาศและสถาปัตยกรรมสมยัเก่าไวใ้หไ้ดชื้�นชม... 
 
 
 
 
 
 
 

 

เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร   
ออกเดินทางสู่ที6ราบสูงคามิโคจิ KAMIKOCHI ตั0งอยู่ใน Japan Alps National Park หรือ Chubu- Sangaku 

National Park ในเมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนางาโนะ เป็นแหล่งชมเทือกเขาสูง และสายธาราใสบริสุทธิ]ในทุกฤดูกาล (ใช้เวลา
การเดินทางประมาณ 3 ชั6วโมง) คามิโคจิเป็นจุด ชมทศันียภาพได้รับการขนานนามว่าเป็น มงกุฏอัญมณีแห่งเทอืกเขาแอลป์ญี6ปุ่น อยู่
สงูกว่า ระดับนํ0าทะเล 1,500 เมตร มีฉากหลังอันงดงามของเทอืกเขาแอลป์ที6อยู่สูงขึ0 นไปอกี 1,500 เมตร และความงดงามของแม่นํ0า
อาซูสะสีฟ้าอมเขียวอยู่เบื0 องล่าง ปัจจุบันสถานที6แห่งนี0 เป็นสถานที6เดินป่า ที6ได้รับความนิยมมาก นําท่าน ชื่นชมกับทัศนียภาพที่

สวยงามโดยเริม่ทีบ่รเิวณสะพานคปัปะ สะพานอนัเปนสญัลกัษณ ของคามโิคจิ เปนสะพานแขวนทีท่าํดวยไม ปลายสายของแมน้ําจะ

อยูที่สระน้าํไทโช ผืนน้ําทีส่ะทอน กับเทือกเขาโฮทากะกอใหเกิดภาพสะทอนที่งดงามสมบูรณแบบ ตนน้ําอยูที่สระน้ําเมียวจิน และใน 

ทุกๆ ป ระหวางตนเดอืนตลุาคมไปจนถงึกลางเดือนตุลาคม ทั่วทั้งคามิโคจิจะถูกปกคลุมไปดวยสีสัน แหงฤดูกาล เปนชวงที่ใบไม

จะเริ่มผลัดสีตางๆ ใหชมเปนจํานวนมาก และถือวาเปนชวงเวลาที่สวย ที่สุด อสิระชมความงามในบริเวณคามิโคจิ พร้อมเกบ็ภาพ
สวยๆ ตามอธัยาศัย 
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(** ท่ีราบสูงคามิโคจิ จะเปดใหเขาชมระหวาง กลางเดือนเมษายน – 15 พฤศจิกายน โปรแกรมท่ีเดินทางหลังจาก15 
พฤศจิกายน เปนตนไป จะนําทานเดินทางเท่ียวชมเมืองมัตสึโมโต และเขาชมปราสาทมัตสึโมโต แทน** ) 

ได้เวลาอันสมควร นาํท่านเดินทางสู่เมืองมัตสโึมโต้ นําคณะถ่ายภาพบริเวณหนา้ ปราสาทมัทซึโมโต ซึ�งมีอีกชื�อหนึ�งว่า ปราสาท
อีกา เนื�องจากผนงัปราสาทมีสีดํา และปีกดา้นต่างๆของปราสาทแผ่กาง
ออกเหมือนปีกนก เป็นตัวอย่างหนึ6งของปราสาทที6สร้างบนพื0 นที6ราบ ไม่ใช่
บนเนินเขาหรือกลางแม่นํ0า ประวัติความเป็นมาของปราสาทย้อนหลังไปได้
ถงึยุคสงคราม ในช่วงเวลานั0น กองทพัโองาซาวาระได้สร้างป้อปราสาทขึ0นใน
บริเวณนี0  มีชื6อเรียกว่าปราสาทฟุกะชิ ต่อมาป้อมปราสาทได้ถูกกองทัพทาเค
ดะยึดครองไปได้ และตกเป็นของโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ในเวลาต่อมา ต่อมา
เมื6อโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ได้มีคาํสั6งให้อิเอะยะซุย้ายไปปฏิบัติหน้าที6ใน 
ภมิูภาคคันโต กไ็ด้มอบปราสาทให้อชิิงะวะ โนะริมะสะ เป็นผู้ดูแลต่อ โนริมะ 
สะและยะสุนะงะ ผู้เป็นบุตรชาย ได้สร้างหอปราสาทและส่วนอื6นๆ ได้แก่ หอปราสาท 3 หลัง หอดอนจอน หอเลก็ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ อาคารที6พัก ประตูกลอง ประตูดาํ คูปราสาท ปีกอาคารสามชั0น และชั0นย่อยๆในปราสาท ซึ6งทั0งหมดยังคงเหลืออยู่จนถึง
ปัจจุบัน เชื6อกนัว่าพื0นที6ปราสาทส่วนใหญ่แล้วสร้างเสรจ็สมบูรณ์เมื6อประมาณปี 1593-1594  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูชาบู ชาบู  
ที#พกั  MATSUMOTO BUANA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง(4)    มทัซโึมโต- อันซนี ฮากุบะ ฮารเบอร เทอรเรซ – ขึน้กระเชารวิโอ – 

เมอืงยามาโนะอุจ ิ– คารุยอซิาวา – ชอปปง คารยุอิซาวา เอาทเล็ต   - คารยุอซิาวา 

เชา้ บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั0นนาํทา่นเดินทางสูจุ่ดชมใบไม้เปลี6ยนส ีที6เรียกได้ว่า อนัซีน น้อยคนจะได้ไปชมและเกบ็ภาพความงามของขุนเขาและต้นไม้ที6อยู่
คู่กันอย่างงดงาม HAKUBA MOUNTAIN HARBOR ตั0 งอยู่บนยอดเขาฮาคุบะอิวาทาเกะบนความสูง 1,289 เมตร ที6
ออกแบบให้เป็นระเบียงยาวที6สามารถมองเหน็ภูเขาทั0งสามซึ6งได้แก่ ชิโรอุมะดาเคะ ชาคุชิดาเคะ ยาริกาตะเคะ ที6ยิ6งใหญ่อลังการสุด
ลกูหูลูกตาเลยทเีดียว ที6สามารถ สัมผัสความงดงามของใบไมเปลีย่นส ี3 ระดับทีไ่ลสสีนัอยางสวยงามบนยอดเขาสูงกวา 2,200 

เมตร ซึ่งวิวสวยๆแบบนี้มีใหชมนอยมากและหาดูไดยากในญี่ปุนอีกดวย จากนั3นแวะชิม THE CITY BAKERY  นอกจากความ
งาม ของธรรมชาติที6จะได้สัมผัสแล้ว ภายในบริเวณดังกล่าวกมี็ร้าน THE CITY BAKERY ที6มีครัวซองที6หอมอร่อยที6ใช้ส่วนผสมที6
เป็นของจากท้องถิ6นเมืองฮาคุบะทาํขายเฉพาะสาขานี0 เทา่นั0นไว้ให้ลองชิมกันด้วย และในเดือนแรกที6เปิดทาํการนี0 จะมีกจิกรรมมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี Jazz เทศกาลภาพยนตร์ รวมไปทั0งโยคะตอนเช้า เป็นต้น 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร   
จากนั0นนาํท่านเดินทางสูจุ่ดชมวิวอีกแห่งที6ซ่อนตัวอยู่ในเมืองเลก็ๆ อย่างยามาโนะอุจิ โดย นําทานขึน้กระเชารวิโอ สู่จุดชมวิวยอด
นิยมแห่งใหม่ที6ชื6อ SORA TERRACE ตั0งอยู่บนยอดเขา RYUO จังหวัดนากาโนะ ที6มีความสูงจากระดับนํ0า  ทะเล 1,770 เมตร 
ระหวางขึน้กระเชาทานจะไดประทบัใจกบัววิเบือ้งลางทีเ่ต็มไปดวยใบไมเปลีย่นสสีลบัสบัเปลีย่นทัง้สแีดง สม เหลอืงและเขยีว 

เพลดิเพลนิกบัการเกบ็ภาพความงดงามแหงนี ้ พอถึงด้านบนทา่นสามารถมองเหน็ Mt. Kosha, Madarao,  
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Myoukou และเทือกเขาแอลป์ญี�ปุ่นเป็นต้น... จากนั0นนาํท่านเดินทางต่อสู่ เมือง คารุยอิซาวา โดยเมืองนี0 ถือเป็นสถานที6
พักตากอากาศรายล้อมไปด้วยธรรมชาติและบรรยากาศที6ชวนให้ผ่อนคลายและมีวัฒนธรรมที6เป็นเอกลักษณ์ อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิ0 ง 
สนิค้าแบรนด์เนมมากมายใน คารุยอิซาว่า ปริ0 น ช้อปปิ0 ง พลาซ่า เอ้าทเ์ลตแห่งนี0 มีสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ิAdidas, Nike, 
Armany, Oakley เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปงสินคามากมาย ไมเสียเวลาในการชอปปง 

ที#พกั KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หาของการเดนิทาง(5)      คารยุอซิาวา – นากาโทโระ – สะพานคานาอชิซิุยคงั – ลองเรอืไม

นากาโทโระ – โตเกยีว – ชอปปงชินจกุุ - โตเกยีว  

 เชา้ บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั0นนาํท่านออกเดินทางสู่เมืองนากาโทโร จังหวดัไซตามะ เมืองที6ขึ0 นชื6อเรื6องการมาชมใบไม้เปลี6ยนสทีา่มกลางหุบเขานากาโท

โระ แวะชม สะพานคานาอิชิซยุคังเคียว Kanaishi Suikankyou  ที6ตั0งอยู่ห่างจากสถานีนากาโทโระประมาณเดินเท้า 
10 นาทแีห่งนี0 เป็นแหล่งชมวิวใบไม้เปลี6ยนสีจากบนความสูง 20 เมตรกนัแบบ 360 องศา  จากนั0นมุ่งหน้าไป ชมใบไม้เปลี6ยนสแีละ

ช่องเขาแม่นํ0าเชี6ยวแห่งนากาโทโระ การลองเรือ นากาโทโรไลนคุดาร ิ Nagatoro Line Kudari  นั6งเรือดั0งเดิมแบบ
ญี6ปุ่นในแม่นํ0าอาราคาวะที6ไหลอยู่ทา่มกลางหุบเขานากาโทโร่เป็นระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร  ขอนาํทานลองไปในแมน้าํอาราคาวะ 

ทีส่ดชืน่ไปพรอมกับชืน่ชมววิทวิทศันธรรมชาตทิีม่ชีวีติชวีา เพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพทีเ่รยีกไดวาเปนงานศลิปะอนัเกดิจาก

ธรรมชาตขิองนากาโทโร และได้เหน็ อิวะดาทามิ Iwadatami  ซึ6งเป็นโขดหินรปูทรงต่างๆที6เกิดขึ0นโดยธรรมชาติที6สวยงามราว
กบัมนตร์สะกด โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี6ยนสี ต้นไม้ริมสองฝั6งแม่นํ0ายังเริ6มเปลี6ยนสเีป็นสีแดงและเหลือง ตัดกับนํ0าใสๆที6มองเหน็เป็นสี
ฟ้าอมเขียวอ่อนๆ เป็นวิวทวิทศัน์ที6สวยงาม ถือเป็นอกีประสบการณ์ของการเที6ยวญี6ปุ่นในช่วงใบไม้เปลี6ยนสี ที6ไม่ควรพลาดและอัน
ซนีมากๆ  

   
 

 
 
 
 

 
เท่ียง บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร   

อิสระตามอธัยาศยักบัการชอ้ปปิ3 งบริเวณ ยานชินจูกุ ซึ6งเป็นแหล่งช้อปปิ0 งที6สาํคัญอีกแหล่งหนึ6งของโตเกียว ไม่จาํกัดว่าเป็นย่าน
แฟชั6น หรือย่านใดๆทั0งสิ0นเนื6องจากว่าที6ชินจูกุจะ  มีร้านค้าหลากหลายให้จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื6อผ้า เครื6องแต่งกาย 
สนิค้ามียี6ห้อ(แบรนด์ต่างๆ) ร้านขายเครื6องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื6องสาํอาง สนิค้ามือสอง ร้านขายยา และ
ยังรวมไปถึงแหล่งบันเทงิกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ดังนี0  Piss Alleyหรือ Shobem Yokocho เป็นตรอกเลก็ๆ อยู่ระหว่าง
สถานีชินจูกุฝั6งตะวันตกกบัห้าง Odakyuในตรอกนี0 จะมีร้านอาหารเลก็ๆประเภทนั6งเป็นเคาน์เตอร์ประมาณไม่เกนิ10คนอาหารจาํพวก 
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ยากิโทริและ ราเมน  Bic Camera ร้านขายกล้องดิจิตอล และ เครื6องใช้ไฟฟ้าอื6น ๆ มากมาย คนไทยค่อนข้างชอบไปเดินซื0อของที6นี6 
ร้าน Bic Camera เป็นร้านเครื6องใช้ไฟฟ้าที6ใหญ่มาก ถ้าจะเดินให้ทั6วๆน่าจะต้องใช้เวลาถงึ 2-3 ชั6วโมง yodobashi อนันี0 อยู่ตรง 
ข้ามกับ Bic Camera ขายเครื6องไฟฟ้า เหมือนกัน มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมขายด้วย  Mutsumoto Kiyoshi ร้านขาย
เครื6องสาํอางเหมือนซุปเปอร์มาเกต็ขนาดย่อม ๆ ถ้าใน guidebook จะเรียกว่า ร้านขายยา ซึ6งมีกระจายในญีปุ่นเตม็ไปหมด ส่วนใหญ่
จะเน้นเครื6องสาํอางค์และผลิตภัณฑ์ของใช้ทั6วไป เช่น สบู่ แชมพู  Isetan ห้างเก่าแก่ที6อยู่มานาน เป็นผู้นําของทุก ๆ ห้าง มี 2 ตึก
ใหญ่ แบ่งเป็นสนิค้าผู้ชายและผู้หญิง ของที6ขายกเ็ป็นสนิค้าทั6วไป เช่น เสื0 อผ้า, ของใช้ในบ้าน, อุกรณ์กอล์ฟ เปิด 10:00-20:00 น.
Marui  เป็นตึกที6แปะโลโก้ 0101 (0=มารุ, 1=อิจิ) เป็นห้างขายเสื0อผ้าแฟชั6น ตึกมารุอิแถวชินจูกุจะมีหลายตึก เช่น ชาย, หญิง 
(Marui City), วัยรุ่น (Marui Young), ชุดคอสเพลย์ (Marui One) จะเป็นแนวโกธิค, โลลิต้า Lumine ห้างแฟชั6นมีทั0งหมด 3 ตึก 
คือ Lumine1, Lumine2 (อยู่ทศิใต้ของสถานีชินจูกุ), Lumine Est (อยู่ทศิตะวันออกของสถานีชินจูกุ) ขายเสื0อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า 
แฟชั6น Takashimaya อยู่ที6ตึก Time Square มี 14 ชั0น มีสินค้าแบรหรูๆ เช่น Louis Vuitton, Prada, Gucci, ฯลฯ มีเสื0 อผ้า
ชาย-หญิง และมีร้าน DIY (Do it by yourself) ที6ชั0น 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า บริการอาหารม้ือค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตปงยาง สไตลญี่ปุน  
ที#พกั  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หกของการเดนิทาง(6)      โตเกียว – ชมใบไมเปลีย่นสี สวนเมจจิงิงุ – ชอปปงโอไดบะ –  

นาริตะ – สุวรรณภมู ิ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่อีก 1 ไฮไลทของการชมใบไมเปลี่ยนสีในโตเกียว ถนนตน้แปะก๊วย Icho Namiki ของ สวน

เมจิจิงกูไกเอ็น Meiji Jingu Gaien ถือเป็นสถานที6ถ่ายทาํละครยอดนิยมแห่งหนึ6งของโตเกียว เพราะต้นแปะก๊วย 
146 ต้นที6เรียงรายอยู่สองฝั6งถนนยาว 300 เมตรนี0 จะเปลี6ยนจากสีเขียวสดเป็นสีเหลืองทองอย่างสวยงาม รู้สึกเหมือนเดินอยู่
ในอุโมงค์ต้นแปะก๊วยเลย...  

 
 
 
 
 
 
 
 
นาํคณะเข้าชม วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะคันนอน ที6เรียกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ โตเกยีว วัดอาซากุสะนี0  มี
ตาํนานที6เล่าต่อๆกนัมาว่ามีชายหาปลาสองคนพี6น้องมาทอดแห ในแม่นํ0าสมิุดะ แต่กลับได้รูปปั0นพระโพธสัิตว ์หรือ เทวรูปคันนอน ด้วย
ความศรัทธาของ 2 พี6น้อง และชาวบ้านละแวกนั0น จึงได้อัญเชิญเทวรูปคันนอนประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี0  หลังจากนั0นไม่นาน บริเวณนี0 ก็
ได้เป็นย่านธุระกจิการค้าขายที6มีชื6อเสียง เงนิทองไหลมาเทมา ในอดีตวัดอาซากุสะเป็นวดัที6เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสกัการะและ 
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ขอพรจากเทพเจ้าคันนอนเป็นประจาํ และสิ6งที6ขอพรไปนั0นกป็ระสบผลจริงทาํให้ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื6อมใส ศรัทธาเป็นอย่าง
มาก การ สักการะเทพเจ้าคันนอน ก่อนอื6นต้องชาํระร่างกายให้สะอาดด้วยกระถางนํ0าด้านข้าง และทาํการจุดธูปไปปักไว้กระถางธูปขนาด
ใหญ่ตรงกลางวัด ซึ6งเป็นความเชื6อว่า ถ้าได้รับควนันี0 ติดตัวมา จะโชคดีมีสขุ จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั6นกคื็อ โคมไฟขนาดยักษ์ 
สแีดง สูง 4.5 เมตร ที6แขวนอยู่ที6บริเวณประตู คามินาริมง (ประตูฟ้าฟาด) วัดอาซากุสะนี0 ยังมีเครื6องรางต่างๆ ให้เราบูชาอีกมากมาย 

หรือจะเป็นร้านของที6ระลึก  ได้เวลาอันสมควร นาํทา่นเดินทางสู ่หางอิออน พลาซา เพื6อแวะซื0อของฝากก่อนกลับ  
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง อิสระอาหารกลางวนั เพื�อความสะดวกแก่ทุกท่านในการไม่ขาดช่วงกบัการชอ้ปปิ3 ง  
เพลิดเพลินกบัการช้อปปิ0 งสนิค้ามากมาย จนได้เวลาอนัสมควร นาํทา่นเดินทางสูส่นามบินนาริตะ เพื6อเดินทางกลบั  

17.30 น.  เหิรฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที6ยวบินที6 TG677 
22.35 น. เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 Unseen Autumn in Japan 6D  

 

 

เที่ยวกับเรามั่นใจได 

World Traveller Agency Co.,ltd  
ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ 

 

 

 

 

            No.11/01746         No.1192         No.03504 

เท่ียวญ่ีปุนท้ังที...เท่ียวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขท้ังครอบครัว 
ทัวรญ่ัปุนเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน 

 เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอ่ืนอยางแนนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Page8. 
อตัราคาบริการ 

ชวงการเดินทาง 
ผูใหญ  

ราคาทานละ 
พักหองละ2ทาน 

เด็กอายุ 
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก+1ผูใหญ 

เด็กอายุ 
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผูใหญ 

เด็กอายุ 
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก(ไมมีเตียง) 
+2ผูใหญ 

พักทานเดียว
ตอ1หอง 
จายเพ่ิม 

ชวงวันหยุดปยมหาราช  
18-22 ต.ค.  62 

69,900.- 67,900.- 65,900.- 63,900.- 15,000.- 

25-29 ต.ค. 62  64,900.- 62,900.- 60,900.- 58,900.- 15,000.- 

1-6 พ.ย. / 7-12 พ.ย. 64,900.- 62,900.- 60,900.- 58,900.- 15,000.- 

14-19 พ.ย. / 21-26 
พ.ย.  

64,900.- 62,900.- 60,900.- 58,900.- 15,000.- 

ชวงวันหยุด วันพอ  
5-10 ธ.ค. 62 

69,900.- 67,900.- 65,900.- 63,900.- 15,000.- 

10-15 ธ.ค. 62  64,900.- 62,900.- 60,900.- 58,900.- 15,000.- 

 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต 

โดยไมมีดอกเบ้ีย 0% นานถึง4เดือน  (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) มัดจําเงินสด 20,000 บาท (ชวงปกติ) 

สวนท่ีเหลือชําระผานบัตรเครดิตได     มัดจําเงินสด 30,000 บาท (ชวงวันหยุด) 

อตัราค่าบริการนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย Thai Airways International (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
 คา่ที�พักตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ9น 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลที�ทําใหต้อ้งมกีารปรับเปลี�ยนที�พัก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  
 คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเที�ยว ตามที�ระบไุวใ้นรายการ *ค่ารถนําเที�ยวดงัระบุในโปรแกรมการเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมนํ9ามนัและคา่ประกนัภัยการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที�ทําการจอง 
 คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษนอก 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
 คา่ทปิสาํหรับหัวหนา้ทัวร ์มคัคเุทศก ์พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ตอ่1วัน ตอ่1คน  
 คา่ธรรมเนยีมนํ9ามนัที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิอกีในภายหลงั*คา่ปรับ สาํหรับนํ9าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกําหนดไว ้ 

เงื�อนไขการชําระเงินกรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระงวดแรก 20,000 บาท หรอื30,000บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

Passport  มายงับรษัิท และคา่ใชจ่้ายสว่นที�เหลอืกรณุาชาํระกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนั9นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิZยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วนั ซ ึ�งจะเกดิขึ9นไดก้็ตอ่เมื�อไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทั 9งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZที�จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวิตั ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ9นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ  

 เนื�องจากรายการทัวรน์ี9เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิZการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใด
กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทั 9งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั 9งหมด 

 ทางบรษัิทเริ�มตน้ และจบการบรกิาร ที�สนามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะ
อย่างหนึ�งอยา่งใดที�ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้า่ยในสว่นนี9 เพราะเป็นค่าใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนั9นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารสํารองยานพาหนะได ้

 ตั�วเครื�องบนิที�ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื�อนวันกลับ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลื�อนวันเดนิทางกลับ 
กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ที�กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั 9นท่านจะตอ้งซื9อตั�วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมที�ท่านซื9อจากทางบรษัิท 
เนื�องจากเป็นคณุสมบตัรของตั�วที�ออกมาจากทางสายการบนิ   

เงื#อนไขการยกเลิก  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมด ยกเวน้กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ 

หรอื กรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วนัขึ9นไป -  เก็บคา่ใชจ่้าย 8,000 บาท   
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วนั  -  เก็บคา่ใชจ่้าย  50 % ของราคาทัวร ์*ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทั 9งหมด 100 % 


