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 นําคณะทองเที่ยวยังดินแดนธรรมชาติแสนสวยงาม และเมืองมรดกโลกอันทรงคุณคา
 นําคณะเที่ยวชมหมูบานประวัติศาสตร ชิราคาวาโกะ(มรดกโลก) อันแสนสงบของญี่ปุน
 นําคณะเที่ยวชม เมืองทาคายามา เมืองเกาแกที่เต็มไปดวยบรรยากาศของญี่ปุนโบราณ
 ชมความงามใบไมเปลี่ยนสีแบบ อันซีน นอยคนจะไดไป คัดมาแลวสวยทุกจุด
สวิตเซอรแลนดแหงญี่ปุนคามิโคจิ , ชมวิวเหนือเมฆ ฮากุบะ ฮารเบอร เทอรเรซ
 ขึ้น กระเชา ริวโอ ชม หุบเขาแหงใบไมเปลี่ยนสี ลองเรือนากาโทโร นอยทัวรจะพาไป
 ปดทายเมืองหลวง โตเกียว ชอปปงชินจุกุ ประทับใจกับ ถนนแปะกวย เมจิจิงงุ
 หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน
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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วันแรกของการเดินทาง(1)
21.00 น.
00.05 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูม–ิ นาโกยา(ญีป่ นุ )

สมาชิ กทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั!นที# $ ประตู ' เคาท์เตอร์ D
สายการบินไทย…ทีมงาน World Traveller agency คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวกสมาชิกทุกท่าน
เหิรฟ้ าสู่เมืองนาโกย่า ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที#ยวบินที# TG644

วันที่สองของการเดินทาง(2) นาโกยา- กุจโจฮาจิมงั – ทําอาหารจําลอง – หมูบ านชิราคาวาโกะ
– ทาคายามา
08.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ นาโกย่า
นําท่านเดินทางสู่เมือง กุจโจฮาชิมัง Gujo Hachiman สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเล็กท่ามกลางขุนเขา ว่ากันตามลักษณะภูมิ
ประเทศแล้ ว Gujo Hachiman ถือว่าตั0งอยู่ใจกลางเกาะญี6ปุ่น นําท่านเขาชมสถาบันการจําลองอาหารญี่ปุน เพื6อชมวิธีการผลิต
อาการจําลองหลากหลายเมนู และทุกท่านยังได้ ทดลองทําด้ วยฝี มือท่านเอง ท่านละ 1 ชิ0น เพื6อนํากลับไปเป็ นของที6ระลึก โดยอาหาร
จําลอง นับเป็ นสินค้ าอันเลื6องชื6อของเมืองนี0มายาวนาน เมืองกุโจฮาจิมังเป็ นศูนย์กลางการผลิตอาหารจําลองมานานหลายทศวรรษ
ก่อนที6ค วามนิ ยมที6เกิด ขึ0 นจึงทําให้ แพร่ กระจายไปยั งเมืองอื6น ๆ จนถึงปั จจุบั น ซึ6งเจ้ าอาหารจําลองเหล่านี0 นั0น ทํามาจากขี0ผึ0งหรือ
พลาสติก มีไว้ สาํ หรับจัดแสดงหน้ าร้ านอาหารเพื6อดึงดูดลูกค้ าด้ วยเมนู ต่างๆภายในร้ านที6มีจาํ หน่ าย ปั จจุบันผลิตจํานวนมากถึงกว่า
ครึ6งของตลาดอาหารจําลองญี6ปนุ่ ไม่ว่าจะเป็ นผักผลไม้ ซูชิ เทมปุระ แฮมเบอร์เกอร์ ไอศครีม และอาหารอื6นๆอีกมากมาย...

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร. เมื่อมาถึงเขตฮิดะแลว ตองไม
พลาดลิ้มลอง “ฮิดะยากินิคุ” อรอยกับเนื้อฮิดะอันเลื่องชื่อของยานนี้ที่จะนํามายาง
บนกระทะรอนในแบบฉบับญี่ปุนที่หอมกรุนจากเคล็ดลับในการยางบนใบไม (ใบโฮบะ) บวก
กับน้ําจิ้มรสเด็ด (หากทานใดไมรับประทานเนื้อ จะเสิรฟเปนเนื้อหมู แทน )
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า หมู่บา้ นชิราคาว่า-โกะ เพือให้คณะได้
เปลียนบรรยากาศจากการท่องเทียวในเมืองหลวงของญีปุ่ นทีแสนจะวุ่นวาย เร่งรีบ และขวักไขว่ไปสัมผัสความสดชืนในดินแดน
ทีเงียบสงบและอุดมไปด้วยธรรมชาติทีสมบูรณ์ แหล่งท่องเที6ยวที6หลายคนใฝ่ ฝันอยากจะไปเยือน สวยสดงดงามดังภาพฝันไม่ว่าจะ
เป็ นยามเมื6อหิมะโปรยปราย เกาะตัวหนาขาวโพลน ตั0งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ของญี6ปุ่น ในเขตจังหวัดกิฟูและโทยามา นําคณะ
เทียวชมภายในหมู่บา้ นประวัติศาสตร์ ชิราคาว่า-โกะ(มรดกโลก) ตั0งอยู่ในเขตภูเขาโดดเดี6ยวจากโลกภายนอกเก่าแก่กว่า 250 ปี
ผู้คนยังชีพด้ วยการปลูกหม่อนและเลี0ยงไหม ตามสถิติท6ผี ่านมามีผ้ ูคนจากทั6วทุกมุมโลกหลั6งไหลไปชมความงาม ณ ที6แห่งนี0 แต่ละปี ไม่
ตํ6ากว่า 700,000 คน ชิ ราคาว่ า-โกะ ได้ รั บการขึ0 นทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกโดยองค์ ก ารยู เนสโก UNESCO เมื6 อ วัน ที6 9 ธัน วาคม
ปี 1995 เอกลักษณ์โดดเด่นของหมู่บ้าน คือรูปทรงหลังคาสูงแปลกตา หลังคาดังกล่าวเรียกว่า ''กัสโช'' ซึ6งแปลว่า ''พนมมือ'' ตาม
รูปแบบของหลังคาบ้ านคล้ ายสองมือพนมเข้ าหากันแล้ วอธิษฐาน โครงสร้ างของบ้ านที6น6ีน0ันสร้ างโดยไม่ใช้ ตะปู แต่ใช้ วธิ ีแบบธรรมชาติ
คือใช้ ไม้ ขัดกันและใช้ เชือกมัดให้ แน่น จากนั0นออกเดินทางสู่ เมืองทาคายามา
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ค่ํา
ที#พกั

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู สุกี้ ยากี้ สไตลญี่ปุน
TAKAYAMA GREEN HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง(2) ทาคายามา – ชมเมือง – ชมใบไมเปลีย่ นสีคามิโคจิ – มัตสึโมโต
เช้า

บริการอาหารมือเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั0นนําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายามา เมืองเก่าแก่ทีเต็มไปด้วยบรรยากาศของญีปุ่ นโบราณ ตลอดทั3งเมืองจะให้ความรูส้ ึก
เหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนําคณะเทียวชมความสวยงามของ เมืองทาคายาม่า ถูกขนานนามว่ า ลิตเติ0ลเกียวโต หรือเกียวโตน้อย
เป็ นเมืองที6ต0ังอยู่ในหุบเขา ถูกรักษาสภาพบ้ านเรือนในบรรยากาศของญี6ปุ่นโบราณไว้ ได้ อย่างดี ล้ อมรอบด้ วยเทือกเขาเจแปนแอลป์
บ้ านช่ องสองข้ างทางได้ รับการอนุ รัก ษ์ ส่วนใหญ่ สร้ างด้ วยไม้ อายุเป็ นร้ อยๆ ปี วัด ศาลเจ้ า สะพาน ตลาดเช้ า ตัวเมืองสวยสะอาด
ทัน สมั ย มี สภาพธรรมชาติ อัน อุดมสมบู รณ์ บ้ านเรื อ นสร้ างด้ วยไม้ ใ นแบบโบราณดู เก่ าแก่ เพราะเป็ นถิ6น ที6อุด มสมบู รณ์ไปด้ วย
ทรัพยากรป่ าไม้ ตั0งแต่ในสมัยนารา เมืองหลวงเก่าแก่ยุคก่อนเกียวโต และโตเกียว ช่างไม้ ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ ถูกจารึกว่าเป็ นช่าง
ไม้ ฝี มื อ ดี มี ช6ื อ เสี ย งที6สุด การจัด ผัง เมื อ งก็มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ งกั บ เมื อ งเกี ย วโต สะพานถู ก สร้ างขนานกัน ไปกับ แม่ นํ0ามิ ยางะวะ
(Miyagawa) แม่นาํ0 สายหลักของเมือง นําคณะชมบริเวณหน้ า อาคารทาคายามะจินยา ซึ6งเป็ นศาลาว่าการเก่าแก่ของเมืองฮิดะที6มี
อายุราวๆ 176 ปี เป็ นสิ6งปลูกสร้ างสมัย ยุคคานาโมริ หลังสุดท้ ายที6หลงเหลืออยู่ในปั จจุบัน แต่ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกประการ ซึ6งที6
ศาลาว่าการนี6เองเคยเป็ นศูนย์กลางการปกครองของเมืองฮิดะ และเคยใช้ เป็ นทั0งสํานักงานและที6พักของขุนนางในอดีต ปัจจุบันเปิ ด
เป็ นพิพิธภัณฑ์ จากนั0นเดิน ทางสู่ ซันมาชิ หรือเขตเมืองเก่านําท่านสัมผัสกับบรรยากาศบ้านเรือนโบราณในสมัยเอโดะ ชมงาน
หัตถกรรมพื3 นเมืองต่ างๆ โรงเหล้าสาเก ร้านใหญ่ ๆบางร้านได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกค้าทีมาเยือนได้เข้าไปชมของเก่า และ
ร้านค้ามากมายทียังคงอนุ รกั ษ์บรรยากาศและสถาปั ตยกรรมสมัยเก่าไว้ให้ได้ชืนชม...

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ท6ีราบสูงคามิโคจิ KAMIKOCHI ตั0งอยู่ใน Japan Alps National Park หรือ Chubu- Sangaku
National Park ในเมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนางาโนะ เป็ นแหล่งชมเทือกเขาสูง และสายธาราใสบริสุทธิ]ในทุกฤดูกาล (ใช้ เวลา

การเดินทางประมาณ 3 ชั6วโมง) คามิโคจิเป็ นจุด ชมทัศนียภาพได้ รับการขนานนามว่าเป็ น มงกุฏอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์ ญี6ปุ่น อยู่
สูงกว่า ระดับนํา0 ทะเล 1,500 เมตร มีฉากหลังอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ที6อยู่สูงขึ0นไปอีก 1,500 เมตร และความงดงามของแม่นาํ0
อาซูสะสีฟ้าอมเขีย วอยู่ เบื0องล่าง ปัจจุ บันสถานที6แห่งนี0 เป็ นสถานที6เดิน ป่ า ที6ได้ รับความนิ ยมมาก นําท่าน ชื่น ชมกับ ทัศ นีย ภาพที่
สวยงามโดยเริม่ ทีบ่ ริเวณสะพานคัปปะ สะพานอันเปนสัญลักษณ ของคามิโคจิ เปนสะพานแขวนทีท่ าํ ดวยไม ปลายสายของแมน้ําจะ
อยูที่สระน้าํ ไทโช ผืนน้ําทีส่ ะทอน กับเทือกเขาโฮทากะกอใหเกิดภาพสะทอนที่งดงามสมบูรณแบบ ตนน้ําอยูที่สระน้ําเมียวจิน และใน
ทุกๆ ป ระหวางตนเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ทั่วทั้งคามิโคจิจะถูกปกคลุมไปดวยสีสัน แหงฤดูกาล เปนชวงที่ใบไม
จะเริ่มผลัดสีตางๆ ใหชมเปนจํานวนมาก และถือวาเปนชวงเวลาที่สวย ที่สุด อิสระชมความงามในบริเวณคามิโคจิ พร้ อมเก็บภาพ
สวยๆ ตามอัธยาศัย
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(** ที่ราบสูงคามิโคจิ จะเปดใหเขาชมระหวาง กลางเดือนเมษายน – 15 พฤศจิกายน โปรแกรมที่เดินทางหลังจาก15
พฤศจิกายน เปนตนไป จะนําทานเดินทางเที่ยวชมเมืองมัตสึโมโต และเขาชมปราสาทมัตสึโมโต แทน** )
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ นําคณะถ่ายภาพบริเวณหน้า ปราสาทมัทซึโมโต ซึ งมีอีกชือหนึงว่า ปราสาท
อีกา เนืองจากผนังปราสาทมีสีดํา และปี กด้านต่างๆของปราสาทแผ่กาง
ออกเหมือนปี กนก เป็ นตัวอย่างหนึ6งของปราสาทที6สร้ างบนพื0นที6ราบ ไม่ใช่
บนเนินเขาหรือกลางแม่นาํ0 ประวัติความเป็ นมาของปราสาทย้ อนหลังไปได้
ถึงยุคสงคราม ในช่วงเวลานั0น กองทัพโองาซาวาระได้ สร้ างป้ อปราสาทขึ0นใน
บริเวณนี0 มีช6ือเรียกว่าปราสาทฟุกะชิ ต่อมาป้ อมปราสาทได้ ถูกกองทัพทาเค
ดะยึดครองไปได้ และตกเป็ นของโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ในเวลาต่อมา ต่อมา
เมื6อโทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ ได้ มีคาํ สั6งให้ อิเอะยะซุย้ ายไปปฏิบัติหน้ าที6ใน
ภูมิภาคคันโต ก็ได้ มอบปราสาทให้ อชิ ิงะวะ โนะริมะสะ เป็ นผู้ดูแลต่อ โนริมะ
สะและยะสุนะงะ ผู้เป็ นบุตรชาย ได้ สร้ างหอปราสาทและส่วนอื6นๆ ได้ แก่ หอปราสาท 3 หลัง หอดอนจอน หอเล็กทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ อาคารที6พัก ประตูกลอง ประตูดาํ คูปราสาท ปี กอาคารสามชั0น และชั0นย่อยๆในปราสาท ซึ6งทั0งหมดยังคงเหลืออยู่จนถึง
ปัจจุบัน เชื6อกันว่าพื0นที6ปราสาทส่วนใหญ่แล้ วสร้ างเสร็จสมบูรณ์เมื6อประมาณปี 1593-1594

ค่ํา
ที#พกั

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนูชาบู ชาบู
MATSUMOTO BUANA VISTA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สขี่ องการเดินทาง(4) มัทซึโมโต- อันซีน ฮากุบะ ฮารเบอร เทอรเรซ – ขึน้ กระเชาริวโอ –
เมืองยามาโนะอุจิ – คารุยอิซาวา – ชอปปง คารุยอิซาวา เอาทเล็ต - คารุยอิซาวา
เช้า

บริการอาหารมือเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั0นนําท่านเดินทางสูจ่ ุดชมใบไม้ เปลี6ยนสี ที6เรียกได้ ว่า อันซีน น้ อยคนจะได้ ไปชมและเก็บภาพความงามของขุนเขาและต้ นไม้ ท6อี ยู่
คู่ กัน อย่ างงดงาม HAKUBA MOUNTAIN HARBOR ตั0 งอยู่ บ นยอดเขาฮาคุ บ ะอิ วาทาเกะบนความสู ง 1,289 เมตร ที6
ออกแบบให้ เป็ นระเบียงยาวที6สามารถมองเห็นภูเขาทั0งสามซึ6งได้ แก่ ชิโรอุมะดาเคะ ชาคุชิดาเคะ ยาริกาตะเคะ ที6ย6ิงใหญ่อลังการสุด
ลูกหูลูกตาเลยทีเดียว ที6สามารถ สัมผัสความงดงามของใบไมเปลีย่ นสี 3 ระดับทีไ่ ลสสี นั อยางสวยงามบนยอดเขาสูงกวา 2,200
เมตร ซึ่งวิวสวยๆแบบนี้มีใหชมนอยมากและหาดูไดยากในญี่ปุนอีกดวย จากนั3นแวะชิม THE CITY BAKERY นอกจากความ
งาม ของธรรมชาติท6จี ะได้ สัมผัสแล้ ว ภายในบริเวณดังกล่าวก็มีร้าน THE CITY BAKERY ที6มีครัวซองที6หอมอร่อยที6ใช้ ส่วนผสมที6
เป็ นของจากท้ องถิ6นเมืองฮาคุบะทําขายเฉพาะสาขานี0เท่านั0นไว้ ให้ ลองชิมกันด้ วย และในเดือนแรกที6เปิ ดทําการนี0จะมีกจิ กรรมมากมาย
ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นดนตรี Jazz เทศกาลภาพยนตร์ รวมไปทั0งโยคะตอนเช้ า เป็ นต้ น

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั0นนําท่านเดินทางสูจ่ ุดชมวิวอีกแห่งที6ซ่อนตัวอยู่ในเมืองเล็กๆ อย่างยามาโนะอุจิ โดย นําทานขึน้ กระเชาริวโอ สู่จุดชมวิวยอด
นิยมแห่งใหม่ท6ชี 6ือ SORA TERRACE ตั0งอยู่บนยอดเขา RYUO จังหวัดนากาโนะ ที6มีความสูงจากระดับนํา0 ทะเล 1,770 เมตร
ระหวางขึน้ กระเชาทานจะไดประทับใจกับวิวเบือ้ งลางทีเ่ ต็มไปดวยใบไมเปลีย่ นสีสลับสับเปลีย่ นทัง้ สีแดง สม เหลืองและเขียว
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความงดงามแหงนี้ พอถึงด้ านบนท่านสามารถมองเห็น Mt. Kosha, Madarao,
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Myoukou และเทือกเขาแอลป์ ญีปุ่ นเป็ นต้ น... จากนั0นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมือง

คารุยอิซาวา โดยเมืองนี0ถือเป็ นสถานที6

พักตากอากาศรายล้ อมไปด้ วยธรรมชาติและบรรยากาศที6ชวนให้ ผ่อนคลายและมีวัฒนธรรมที6เป็ นเอกลักษณ์ อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ0 ง
สินค้ าแบรนด์เนมมากมายใน คารุยอิซาว่า ปริ0น ช้ อปปิ0 ง พลาซ่า เอ้ าท์เลตแห่งนี0มีสนิ ค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Adidas, Nike,
Armany, Oakley เป็ นต้ น

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการชอปปงสินคามากมาย ไมเสียเวลาในการชอปปง

ที#พกั

KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่หา ของการเดินทาง(5) คารุยอิซาวา – นากาโทโระ – สะพานคานาอิชซิ ุยคัง – ลองเรือไม
นากาโทโระ – โตเกียว – ชอปปง ชินจุกุ - โตเกียว
เช้า

บริการอาหารมือเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั0นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองนากาโทโร จังหวัดไซตามะ เมืองที6ข0 ึนชื6อเรื6องการมาชมใบไม้ เปลี6ยนสีทา่ มกลางหุบเขานากาโท
โระ แวะชม สะพานคานาอิชิซยุ คังเคียว Kanaishi Suikankyou ที6ต0ังอยู่ห่างจากสถานีนากาโทโระประมาณเดินเท้า
10 นาทีแห่งนี0เป็ นแหล่งชมวิวใบไม้ เปลี6ยนสีจากบนความสูง 20 เมตรกันแบบ 360 องศา จากนั0นมุ่งหน้ าไป ชมใบไม้ เปลี6ยนสีและ
ช่องเขาแม่นาํ0 เชี6ยวแห่งนากาโทโระ การลองเรือ นากาโทโรไลนคุดาริ Nagatoro Line Kudari นั6งเรือดั0งเดิมแบบ
ญี6ปุ่นในแม่นาํ0 อาราคาวะที6ไหลอยู่ทา่ มกลางหุบเขานากาโทโร่เป็ นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ขอนําทานลองไปในแมนา้ํ อาราคาวะ
ทีส่ ดชืน่ ไปพรอมกับชืน่ ชมวิวทิวทัศนธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ ชีวา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทีเ่ รียกไดวา เปนงานศิลปะอันเกิดจาก
ธรรมชาติของนากาโทโร และได้ เห็น อิวะดาทามิ Iwadatami ซึ6งเป็ นโขดหินรูปทรงต่างๆที6เกิดขึ0นโดยธรรมชาติท6สี วยงามราว
กับมนตร์สะกด โดยเฉพาะช่วงใบไม้ เปลี6ยนสี ต้ นไม้ ริมสองฝั6งแม่นาํ0 ยังเริ6มเปลี6ยนสีเป็ นสีแดงและเหลือง ตัดกับนํา0 ใสๆที6มองเห็นเป็ นสี
ฟ้ าอมเขียวอ่อนๆ เป็ นวิวทิวทัศน์ท6สี วยงาม ถือเป็ นอีกประสบการณ์ของการเที6ยวญี6ปุ่นในช่วงใบไม้ เปลี6ยนสี ที6ไม่ควรพลาดและอัน
ซีนมากๆ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร
อิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ3 งบริเวณ ยานชินจูกุ ซึ6งเป็ นแหล่งช้ อปปิ0 งที6สาํ คัญอีกแหล่งหนึ6งของโตเกียว ไม่จาํ กัดว่าเป็ นย่าน
แฟชั6น หรือย่ านใดๆทั0งสิ0น เนื6 องจากว่าที6ชิน จูกุจะ มีร้านค้ าหลากหลายให้ จับจ่ายครบทุกชนิด ไม่ ว่าจะเป็ น เสื6อผ้ า เครื6องแต่ งกาย
สินค้ ามีย6ีห้อ(แบรนด์ต่างๆ) ร้ านขายเครื6องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื6องสําอาง สินค้ ามือสอง ร้ านขายยา และ
ยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้ านอาหารต่างๆ ดังนี0 Piss Alleyหรือ Shobem Yokocho เป็ นตรอกเล็กๆ อยู่ระหว่าง
สถานีชินจูกุฝ6งั ตะวันตกกับห้ าง Odakyuในตรอกนี0จะมีร้านอาหารเล็กๆประเภทนั6งเป็ นเคาน์เตอร์ประมาณไม่เกิน10คนอาหารจําพวก
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ยากิโทริและ ราเมน Bic Camera ร้ านขายกล้ องดิจติ อล และ เครื6องใช้ ไฟฟ้ าอื6น ๆ มากมาย คนไทยค่อนข้ างชอบไปเดินซื0อของที6น6ี
ร้ าน Bic Camera เป็ นร้ านเครื6องใช้ ไฟฟ้ าที6ใหญ่มาก ถ้ าจะเดินให้ ท6วั ๆน่าจะต้ องใช้ เวลาถึง 2-3 ชั6วโมง yodobashi อันนี0อยู่ตรง
ข้ ามกับ Bic Camera ขายเครื6 องไฟฟ้ า เหมื อนกัน มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมขายด้ วย Mutsumoto Kiyoshi ร้ านขาย
เครื6องสําอางเหมือนซุปเปอร์มาเก็ตขนาดย่อม ๆ ถ้ าใน guidebook จะเรียกว่า ร้ านขายยา ซึ6งมีกระจายในญีปุ่นเต็มไปหมด ส่วนใหญ่
จะเน้ นเครื6องสําอางค์และผลิตภัณฑ์ของใช้ ท6วั ไป เช่น สบู่ แชมพู Isetan ห้ างเก่าแก่ท6ีอยู่มานาน เป็ นผู้นําของทุก ๆ ห้ าง มี 2 ตึก
ใหญ่ แบ่งเป็ นสินค้ าผู้ชายและผู้หญิง ของที6ขายก็เป็ นสินค้ าทั6วไป เช่น เสื0อผ้ า, ของใช้ ในบ้ าน, อุกรณ์กอล์ฟ เปิ ด 10:00-20:00 น.
Marui เป็ นตึ ก ที6แปะโลโก้ 0101 (0=มารุ, 1=อิจิ) เป็ นห้ างขายเสื0อ ผ้ าแฟชั6 น ตึ กมารุอิแถวชิน จู กุจะมี ห ลายตึ ก เช่ น ชาย, หญิ ง
(Marui City), วัยรุ่น (Marui Young), ชุดคอสเพลย์ (Marui One) จะเป็ นแนวโกธิค, โลลิต้า Lumine ห้ างแฟชั6นมีท0งั หมด 3 ตึก
คือ Lumine1, Lumine2 (อยู่ทศิ ใต้ ของสถานีชินจูกุ), Lumine Est (อยู่ทศิ ตะวันออกของสถานีชินจูกุ) ขายเสื0อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้า
แฟชั6น Takashimaya อยู่ท6ีตึก Time Square มี 14 ชั0น มีสิน ค้ าแบรหรูๆ เช่น Louis Vuitton, Prada, Gucci, ฯลฯ มีเสื0อผ้ า
ชาย-หญิง และมีร้าน DIY (Do it by yourself) ที6ช0ัน 8

ค่ํา
ที#พกั

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตปงยาง สไตลญี่ปุน
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง(6)
นาริตะ – สุวรรณภูมิ
เชา

โตเกียว – ชมใบไมเปลีย่ นสี สวนเมจิจงิ งุ – ชอปปง โอไดบะ –

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั0น นําท่า นเดิน ทางสู่อีก 1 ไฮไลทของการชมใบไมเ ปลี่ย นสีใ นโตเกีย ว ถนนต้นแปะก๊วย Icho Namiki ของ สวน
เมจิจิง กูไกเอ็น Meiji Jingu Gaien ถือเป็ นสถานที6ถ่ายทํา ละครยอดนิ ยมแห่ง หนึ6 ง ของโตเกียว เพราะต้ น แปะก๊ว ย
146 ต้ น ที6เรีย งรายอยู่ สองฝั6งถนนยาว 300 เมตรนี0 จะเปลี6ยนจากสีเขี ย วสดเป็ นสีเหลือ งทองอย่ างสวยงาม รู้สึกเหมือนเดิน อยู่
ในอุโมงค์ต้น แปะก๊วยเลย...

นําคณะเข้ าชม วัดเซ็นโซจิ หรือวัดอาซากุสะคันนอน ที6เรียกกันว่าวัดอาซากุสะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากุสะ โตเกียว วัดอาซากุสะนี0 มี
ตํานานที6เล่าต่อๆกันมาว่ามีชายหาปลาสองคนพี6น้องมาทอดแห ในแม่นาํ0 สุมิดะ แต่กลับได้ รูปปั0นพระโพธิสตั ว์ หรือ เทวรูปคันนอน ด้ วย
ความศรัทธาของ 2 พี6น้อง และชาวบ้ านละแวกนั0น จึงได้ อัญเชิญเทวรูปคันนอนประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี0 หลังจากนั0นไม่นาน บริเวณนี0ก ็
ได้ เป็ นย่านธุระกิจการค้ าขายที6มีช6ือเสียง เงินทองไหลมาเทมา ในอดีตวัดอาซากุสะเป็ นวัดที6เหล่าโชกุนและซามูไร มักจะมาสักการะและ
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ขอพรจากเทพเจ้ าคันนอนเป็ นประจํา และสิ6งที6ขอพรไปนั0นก็ประสบผลจริงทําให้ ซามูไร และโชกุนจึงมีความเลื6อมใส ศรัทธาเป็ นอย่าง
มาก การ สักการะเทพเจ้ าคันนอน ก่อนอื6นต้ องชําระร่างกายให้ สะอาดด้ วยกระถางนํา0 ด้ านข้ าง และทําการจุดธูปไปปักไว้ กระถางธูปขนาด
ใหญ่ตรงกลางวัด ซึ6งเป็ นความเชื6อว่า ถ้ าได้ รับควันนี0ติดตัวมา จะโชคดีมีสขุ จุดเด่นของวัดอาซากุสะคันนอน นั6นก็คือ โคมไฟขนาดยักษ์
สีแดง สูง 4.5 เมตร ที6แขวนอยู่ท6ีบริเวณประตู คามินาริมง (ประตูฟ้าฟาด) วัดอาซากุสะนี0ยังมีเครื6องรางต่างๆ ให้ เราบูชาอีกมากมาย
หรือจะเป็ นร้ านของที6ระลึก ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ หางอิออน พลาซา เพื6อแวะซื0อของฝากก่อนกลับ

เทียง

อิสระอาหารกลางวัน เพือความสะดวกแก่ทุกท่านในการไม่ขาดช่วงกับการช้อปปิ3 ง
เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ0 งสินค้ ามากมาย จนได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบินนาริตะ เพื6อเดินทางกลับ
17.30 น. เหิรฟ้ ากลับสูก่ รุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที6ยวบินที6 TG677

22.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้ อมความประทับใจ


Unseen Autumn in Japan 6D 

เที่ยวกับเรามั่นใจได
World Traveller Agency Co.,ltd

ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เที่ยวญี่ปุนทั้งที...เที่ยวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว
ทัวรญั่ปุนเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน
เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอื่นอยางแนนอน

Page8.

อัตราคาบริการ
ชวงการเดินทาง
ชวงวันหยุดปยมหาราช
18-22 ต.ค. 62
25-29 ต.ค. 62
1-6 พ.ย. / 7-12 พ.ย.
14-19 พ.ย. / 21-26
พ.ย.
ชวงวันหยุด วันพอ
5-10 ธ.ค. 62
10-15 ธ.ค. 62

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

1เด็ก(ไมมีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียว
ตอ1หอง
จายเพิ่ม

69,900.-

67,900.-

65,900.-

63,900.-

15,000.-

64,900.-

62,900.-

60,900.-

58,900.-

15,000.-

64,900.-

62,900.-

60,900.-

58,900.-

15,000.-

64,900.-

62,900.-

60,900.-

58,900.-

15,000.-

69,900.-

67,900.-

65,900.-

63,900.-

15,000.-

64,900.-

62,900.-

60,900.-

58,900.-

15,000.-

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต

โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที่) มัดจําเงินสด 20,000 บาท (ชวงปกติ)
สวนที่เหลือชําระผานบัตรเครดิตได
มัดจําเงินสด 30,000 บาท (ชวงวันหยุด)
อัตราค่าบริการนีรวม


ค่าตัวเครืองบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)

 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน9 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก

 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนําเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมนํ9ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ต่อ1วัน ต่อ1คน
 ค่าธรรมเนียมนํ9ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับ สําหรับนํ9าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงือนไขการชําระเงินกรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระงวดแรก 20,000 บาท หรือ30,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง

Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
9 จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยZ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึน9 ได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุป
๊ ได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทัง9 หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
Z จะไม่
ี
รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวต
ั ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน
9 ทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นเี9 ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิกZ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไZ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่ านได ้ชํา ระเงินมัดจํ าหรือทั ง9 หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชํา ระผ่า นตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชําระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่า น
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทัง9 หมด
 ทางบริษัท เริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท ่านเดินทางมาจากต่างจัง หวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี9 เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนัน
9 ท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
9 ตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือ
9 จากทางบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
9 ท่านจะต ้องซือ
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื#อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง9 หมด ยกเว ้นกรุป
๊ ทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน9 ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ *ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง9 หมด 100 %

