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OSAKA TOKYO (KORANKEI AUTUMN) 7D4N 

เที่ยวครบสูตร สุดยอดไฮไลท ์ณ เกาะฮอนชู  

ประทบัใจกบัสีสนัแห่งฤดูกาลใบไมเ้ปล่ียนสี ณ โครงัเค  

สวนดอกไมน้าบานะโนะซาโตะ...1 ใน 10 ไฟประดบัท่ีสวยงามท่ีสุดของญี่ปุ่น

พิเศษ!!! แช่ออนเซ็น 1 คืน และ พกัในโตเกียว 2 คืน 

 

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

14 – 20 พฤศจกิายน 2560 

41,900.- 

SQ 981   21.10 – 00.40 
SQ 618   01.30 – 08.45 
SQ 635   22.50 – 05.25  
SQ 970   07.15 – 08.40 
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วนัท่ี รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเทา่ B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี     

2 
สนามบินชางฮี – สนามบินคนัไซ – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ - วดัคิโย

มิสึ – สวนดอกไมน้าบานะโนะซาโตะ – นาโงยา่ 
 

  

SUNROUTE PLAZA NAGOYA  

 

3 
นาโงยา่ – โครงัเค – ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ – ทะเลสาบฮามานะ –    

นัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ– ทะเลสาบยามานากะ    

SUN PLAZA LAKE YAMANAKA 

HOTEL 

4 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮคัไค – ภเูขาไฟฟูจ ิ–           

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) – รถไฟชินคนัเซน – โตเกียว    

THE BEE IKEBUKURO HOTEL 

 

5 
อิสระฟรชีอ้ปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ ซ้ือทวัรเ์สรมิโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

(ไม่รวมค่าเดินทาง)  
- - THE BEE IKEBUKURO HOTEL  

6 
โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – TMG – ศาลเจา้เมยจ์ ิ– ฮาราจกุุ   

ชินจกูุ – สนามบินฮาเนดะ – สนามบินชางฮี   
- -  

7 สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ     

 

 

 

18.00  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 5 สาย

การบินสิงคโปร์ แอรไ์ลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง  

สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกบั

จอโทรทศัน์ส่วนตวัให้ท่านเลือกชมความบนัเทิงได้ตามอธัยาศยั พร้อมบริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง ทุกเท่ียวบิน (ทัง้ขาไปและขากลบั) และได้รบัรางวลัด้านการบริการและ

คณุภาพจาก SKYTRAX 

21.10   ออกเดนิทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบนิ สิงคโปรแ์อรไ์ลน์           เท่ียวบิน

ท่ี SQ 981 
 

 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชางฮี 

DAY 2 สนามบินชางฮี – สนามบินคนัไซ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ - วดัคิโยมิสึ  
 สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ – นาโงย่า 
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00.40  ถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ  

01.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 618 

08.45 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

  น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ น …น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ หรือ 

ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจ้าแห่งธญัญาหารหรอืการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รบัการ

นบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชีือ้เสยีงและไดร้บัความเคารพสงูสุดในบรรดา

ศาลเจา้อินารวิ่า 30,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น สรา้งขึน้จากความร่วมมอืร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชา

สุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจา้แห่งการเก็บเกี่ยว สมัผสัความสง่างาม โทรอิิ 

หรอื ซุม้ประตู ญีปุ่่ นโบราณ จ านวนมากกว่า หมืน่คู่ซุม้ประตู ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ท

รอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ดว้ยเงนิบรจิาคของแรงแห่งศรทัธาบรรดานักธุรกิจที่

ประสบความส าเรจ็สรา้งถวายสกัการะ ณ ศาลเจา้แห่งนี้ ทีเ่ราท่านคุน้ตาดว้ย เสา ไมส้แีดง ในฉาก

ภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรีา้นขาย อุดง้จิง้จอก หรอื คสิเึนะ อุดง้ ท่านคงปฏเิสธไม่ไดท้ีจ่ะ

แวะลองลิม้รส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า ไดร้บัการยกย่องให้

เป็นอนุสรณ์สถานแห่งเกียวโตโบราณ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788เชญิไหว้สกัการะพร้อมดื่มน ้า

ศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิจากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา เพื่อถวายแด่พระโพธสิตัวก์วนอมิ 11 

พกัต์ ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาติ ซึง่มรีะเบยีงไมท้ี่

สร้างยื่นออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถึง 139 ต้น เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงได้อย่าง

กว้างไกลสุดตา อสิระให้ท่านได้เดนิเลอืกซื้อของ ตามถนนสายกาน ้าชา เนื่องจากในอดตีจะมรีา้น

ขายถ้วยชาเครื่องปั้นดนิเผาเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง แมใ้นปัจจุบนัจะมรีา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆ

มากมายใหท้่านเลอืกซือ้แทน แต่กย็งัคงหลงเหลอืรา้นเหล่านี้อยูบ่า้งให้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 4 / 13 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์CLSQKH74 OSAKA KORANKEI AUTUMN 7D4N NOV17-SQ-W13 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นเป็น

สวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุด์อกไมห้รอื 

ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม้ ซึง่ในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดัดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล 

และภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภูมสิ าหรบัดอกไมซ้ึง่น ามาจากเมอืงรอ้น เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้รยีนรู้

และศกึษาพนัธุไ์มต่้าง ๆ รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น ดอกดา

เลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือ้ตัว๋เพิม่เพื่อขึน้สู่

จุดชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟ

ประดบัหลากสีสนักว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประดาเตม็พ้ืนทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถ่ือเป็น  

1 ใน 10 ไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว  

** แจกเงินสดท่านละ 2,000 เยน ส าหรบัรบัประทานอาหารค า่ภายในสวนดอกไม้เพ่ือให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกบัสวนดอกไม้และเทศกาลประดบัไฟได้อย่างเตม็ท่ี ** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA หรอื

เทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมใบไมแ้ดง ณ โครงัเค หนึ่งในสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชีื่อเสยีงอนัดบัหนึ่งของภูมภิาค

ชูบุ ส าหรบัเสน่ห์ของโครงัเค ก็คงอยู่ที่เหล่าต้นโมมจิ ิหรอืใบเมเป้ิลญี่ปุ่ นจ านวนมากถงึ 4,000 ต้น 

ซึ่งท าให้บรเิวณโครงัเคถูกแต่งแต้มด้วยสีสนัของต้นโมมจิทิี่เปลี่ยนสใีบไม้เป็น สแีดง สสี้มและสี

เหลอืง อย่างงดงามอลงัการ อสิระให้ท่านได้เกบ็ภาพความประทบัใจสสีนัแห่งฤดูกาลที่มฉีากหลงั

เป็นสายน ้าเลก็ๆ พรอ้มกบัสะพานไทเกต็ทสึเคียว (TAIGETSUKYO) สแีดงสดเอกลกัษณ์อกีแห่ง

ของโครงัเค หรอืจะเดนิลอดผ่านอโุมงคใ์บไม้แดง ส้ม เหลือง ตามอธัยาศยั (การเปล่ียนสีของ

ใบไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)  

จากนัน้น าท่านสู่ ซนัชู อะซูเกะ ยาชิกิ หมู่บ้านเก่าแก่ที่ยงัคงเก็บรกัษาสภาพบ้านเรอืนให้อยู่ใน

สภาพเดมิเหมอืนครัน้อดตี และยงัเป็นสถานทีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวญีปุ่่ นใน

DAY 3 
นาโงย่า – โครังเค  – ซันชู อะซูเกะ ยาชิกิ – ทะเลสาบฮามานะ  – นัง่กระเช้าคาจิคาจิ –     

ทะเลสาบยามานากะ 
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สมยัโบราณ อกีทัง้กจิกรรมต่างๆให้นักท่องเทีย่วไดเ้ลอืกชม เช่น การท ากระดาษแบบโบราณ การ

จกัสานจากไมไ้ผ่ การท าสยีอ้มผา้ การท าถ่าน ท ารม่ รวมทัง้การทอผา้ และบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้ 

ยงัมีร้านขายเครื่องดื่ม ซึ่งมทีี่นัง่อยู่ติดกับล าธาร อิสระให้ทุกท่านได้สมัผัสกับบรรยากาศของ

ธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิอกีดว้ย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมภายใน) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น คนญีปุ่่ น

เชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูรอ้นจะท าให้เพิม่พลงัได้  ส าหรบัที่นี่  นอกจากท่านจะได้ชม

แหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้  ในช่วงทีซ่ากุระบาน  ท่านกจ็ะได้ชมต้นซากุระดว้ย  และ

ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชื่อของทีน่ี่ไดอ้กีดว้ย  เช่น พายปลาไหล  หรอืผลติภณัฑต่์างๆ ที่

เกีย่วกบัปลาไหล 

จากนัน้น าท่านเขึ้น กระเช้าไฟฟ้าภเูขาคาจิคาจิ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามแบบพาโนรามาของ

ภูเขาไฟฟูจแิละทะเลสาบคาวากุชโิกะ ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อระหว่างชายฝัง่ตะวนัออกของ

ทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ ที่มีความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ท าใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมถงึภเูขาไฟฟูจิ 

และเหนือจุดชมววิขึน้ไปประมาณ 300 เมตร ท่านจะพบกบัยอดภูเขาเทนโจจะเป็นทีต่ ัง้ของศาลเจา้

เลก็ๆ อกีทัง้ยงัมเีสน้ทางเดนิไปยงัภูเขามสิโึทเกะเสน้ทางยอดนิยมเพื่อไปชมววิภเูขาไฟฟูจทิีส่วยงา 

ทีจุ่ดชมววิบนยอดเขาแห่งนี้ นอกจากจะมทีศันียภาพทีส่วยงามแลว้ยงัม ีตวัการต์ูนทีน่่ารกัๆตกแต่ง

คู่กบัววิทีง่ดงามของภูเขาไฟฟูจ ิและพลาดไม่ไดก้บักระดิง่รปูหวัใจ ซึง่เป็นจุดเด่นอกีอย่างหนึ่งของ

ยอดเขาแห่งนี้ มคีวามเชื่อกนัว่าถา้เราเคาะกระดิง่พรอ้มกบัอธษิฐาน แลว้สามารถมองเหน็ภเูขาไฟฟู

จผิ่านกรอบรปูหวัใจไดจ้ะท าใหส้มหวงั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบยามานากะ ณ SUN PLAZA LAKE 

YAMANAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม พิเศษบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์!! 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่
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แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิบัความเลื่อมใสศรทัธาความเชื่อใน 

ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยีาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทีี่ไหล

ซมึลกึลงพืน้พภิพปฎบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มท าใหเ้กดิน ้าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาด

ยอ่มน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดร้บั

การคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาติที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซื้อ

สนิค้าพื้นเมอืงต่างๆ และสนิค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านน ามาขายระหว่างทางได้ ไม่ว่าจะเป็นผกั

ภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญีปุ่่ น และอื่นๆอกีมากมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภเูขาไฟฟูจอิยา่งใกลช้ดิทีบ่รเิวณขัน้ที่ 5 ซึง่เป็นจดุทีร่ถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได้ ฟูจเิป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญีปุ่่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภเูขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามที่แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟทีส่วยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึ้น

ชมภเูขาไฟฟจีูชัน้ 5 นัน้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศอ านวย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสมัผสัความงามราวภาพวาดกบัรายการ  ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานีฮาโกเน่มาจิ สู่ 

สถานี โมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วันที่อากาศแจ่มใสบนผืนน ้ าท่านสามารถ

มองเหน็เงาสะทอ้นสวยงามของ ภเูขาไฟฟจิู ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกดิจากการก่อตวัของ

ลาวาภเูขาไฟฟูจทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ  

จากนัน้น าท่านเปลีย่นอริยิาบถสู่การนัง่ รถไฟชินคนัเซน รถไฟวิง่ทีเ่รว็ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น และเคยไดช้ื่อ

ว่าเป็นรถไฟที่วิง่เรว็ที่สุดในโลก น าท่านนัง่จาก สถานีรถไฟชินโยโกฮาม่า สู่จุดหมายปลายทาง 

DAY 4 ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮคัไค – ภเูขาไฟฟจิู – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สัน้ 10 นาที) – 

รถไฟชินคนัเซน – โตเกียว 
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สถานีรถไฟชินากาวะ ดว้ยความเรว็สูงสุด 240 กโิลเมตรต่อชัว่โมง โดยรถไฟชนิคนัเซนมสีถติกิาร

เดนิรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพยีงปีละ 36 วนิาทเีท่านัน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โตเกียว ณ THE B IKEBUKURO HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่า ในย่านสรรพสินค้าชัน้น ามากมาย 

ชินจกู ุ  ยา่นชอ้ปป้ิงมคีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนั    

อะคิฮาบาร่า หรอื อีเลคทริคทาวน์ ยา่นการคา้ชื่อดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครือ่งไฟฟ้า,กลอ้งดจิติอล,เกมสต่์างๆ  

ชิบยู่า  ยา่นชอ้ปป้ิงทนัสมยัศูนยก์ลางและแหล่งรวม วยัรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถงึนกัท่องเทีย่วผู้

มาเยอืนซึง่มทีุกสิง่พรอ้มสรรพสนองตอบ  ดว้ยเหตุนี้เองท าใหย้า่นน้ีพลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืน 

กินซ่า ย่านช้อปป้ิงเก่าแก่ แต่คงทนัสมยัล ้าหน้าแหล่งรวมสนิค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนท างานระดบัไฮ

คลาสญี่ปุ่ น รวมถงึนักท่องเทีย่วผูม้าเยอืน สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัต้นๆ ท าใหย้่านนี้พลุกพล่านดว้ย

ผูม้าเยอืนทีด่ดูมีรีะดบั 

โอไดบะ เมก้า เวป  (MEGA WEB) สวนสนุกรถยนต์ทีโ่ตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสรา้งขึน้บนเกาะถมใหม่กลาง

อ่าวโตเกยีวเพื่อเป็นการคนืก าไรใหก้ับประชาชนแปลกตาไม่เหมอืนใคร ซึง่ภายในบรเิวณมใีหท้่าน

เลอืกไม่ว่าจะสนุกกบักระเช้าหมุนขนาดยกัษ์หรอืจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลกั 3 

ชัน้ ทีท่่านจะพบกบัรถยนต์โตโยต้าทัง้รุ่นส่งออก และผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา 

ตวัแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจดัโชว์ไวอ้ยา่งมากมายราวกบัเป็น มินิมอเตอร ์โชว ์อสิระใหท้่าน

ได้เดนิชมความอลงัการโดยรอบหรอืท่านจะเลอืกใชบ้รกิารของ E-CON รถไฟฟ้าที่วิง่ตามรางโดย

อตัโนมตั ิพาท่านชมรอบอาคารหลกั ( ค่าตัว๋รถไฟท่านละ 200 เยน )และถนนทีต่กแต่งยอ้นยุคได้

อย่างลงตวั ส าหรบัท่านทีส่นใจรถรุ่นใดกต็ามไมว่่าจะเป็นรถรุ่นซีลิก้า MR-S ท่านสามารถ ซือ้ตัว๋ใน

DAY 5 โตเกียว – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

(ไม่รวมค่าเดินทาง) ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท 
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ราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขบัได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า 

รา้นอาหารและส่วนจดัแสดงรถยนตย์คุปี 50 –70 ของญีปุ่่ น อเมรกิาและยโุรป 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท เดก็ต า่

กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดินทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานใน

ดนิแดนแห่งความหฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยเนื้อทีไ่ดจ้ากการ

ถมทะเลในอ่าวโตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินียแ์ลนด์ มกิกี้เมา้ส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ภาษาญี่ปุ่ น และ

ภาษาองักฤษพร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของ

จินตนาการตื่นตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน 

PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุกกบัการนัง่เรอืบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกบั

เหล่าสตัว์ป่านานาชนิด ผ่อนคลายอิรยิาบทกบัการ  นัง่รถไฟชมความหลากหลายในดสินีย์แลนด์ 

กระชากใจใส่ความสนุกเพิม่กบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เรา้ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความ

มนัสใ์นเหมอืงแร่โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ทีจ่ะน าเขา้ไปยงัโลกอวกาศ 

พรอ้ม บตัต์ ไลทเ์ยยีร ์ตวัละครเรื่อง TOY STORY เพื่อต่อสูก้บั เชริค์ พรอ้มกบัเหล่าสมุนทีน่่ากลวั

ปนความน่ารกั เขย่าขวญั กบั HAUNTED MANSION ปราสาทผสีงิ ที่มาของภาพยนตรแ์นวสยอง

ขวญัเรื่องดงัแห่งปี  สนุกต่อกบั SPLASH MOUNTAIN ทีท่า้ทายความกลา้ เพลนิใจกบัเหล่าตุ๊กตา

น่ารกัทัง้หลายใน สมอลล์ เวลิ์ด และเครื่องเล่นนานาชนิดอนัตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนาน

อย่างเต็มที ่พรอ้มเลอืกซื้อหาสนิค้าทีร่ะลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบัความงาม

ของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอนัตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ตูนดังของ

วอลท์ดิสนียท์ีท่่านชื่นชอบ    

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โตเกียว ณ THE B IKEBUKURO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 6 โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – TMG – ศาลเจ้าเมจิ – ฮาราจกุ ุ– ชินจกู ุ– สนามบินฮาเนดะ - 

สนามบินชางฮี 
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น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซะกซุ่า วดัที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกยีว เขา้นมสัการขอพร เจา้แม่

กวนอมิทอง สมัฤทธิซ์ึ่งม ีขนาด เลก็เพยีง 5.5 เซนตเิมตร ณ ประตูคามนิารโิมง ิของวดัยงัมคีวาม

ประทบัใจดว้ย โคมไฟกระดาษสแีดง มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด ในโลก ทีม่คีวาม สูง 4.5 เมตร และน ้าหนัก 

130  กโิลกรมั สองขา้งโคมเป็นรปู เทพเจา้แห่งลม และ ฟ้าผ่า ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพ เจา้ผู้คอยปกปัก

รกัษา สนัตภิาพแห่งโลกน าความอุดมสมบรูณ์สู่ผลผลติขา้วของญี่ปุ่ น ถ้ามเีวลาขอเชญิเลอืกชม–เช่า

วตัถุมงคล เครื่องรางของขลงัศกัดิส์ทิธิข์อง วดัน้ีเพื่อเป็นสริมิงคล  หรอืเลอืกจะเดนิเล่นตาม ถนน

นาคามเิซะ ที่ท่านจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสนิค้าพื้นเมอืงญี่ปุ่ นมาก มายรวมทัง้

เครื่องใชคุ้ณภาพด ีอาท ิร่ม หมวก รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้ หรอืท่านเลอืกจะชมิ  ขนมอร่อยสไตล์

ญีปุ่่ นกย็อ่มได ้

จากนัน้น าท่านขึ้นตึก TMG หรือ ตึก TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT  ตึกอาคาร

รัฐบาลญี่ปุ่ นที่ตัง้อยู่ใจกลางชินจูกุ  น าท่านขึ้นชมวิว มหานครโตเกียวอย่างสวยงาม บนชัน้ 

OBSERVATORY 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

 

น าท่านสู่ ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้ชนิโตทีท่ าจากไม ้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพื่อร าลกึถงึดวงวญิญาณ

ของพระจกัรพรรดเิมจทิี่สวรรคต เมื่อปี ค.ศ. 1912 และจกัรพรรดนิีโซเคนที่สวรรคต เมื่อปี ค.ศ. 

1914 มพีืน้ทีค่รอบคลุมถงึ 700,000 ตร.ม. พืน้ทีส่่วนใหญ่ถูกปกคลุมไปดว้ยป่าดบิเขามตีน้ไมท้ีต่่าง

สายพนัธุ์เป็นรอ้ยๆชนิดและมมีากกว่าแสนต้น ทางเขา้ศาลเจา้จะมปีระตูโทรอิขินาดยกัษ์ตัง้อยู่ ซึ่ง

เป็นสญัลกัษณ์การแบ่งเขตศกัดิส์ทิธิ ์ตลอดสองขา้งทางจะมตีน้ไมสู้งใหญ่รอบลอ้ม สมยัก่อนยงัเป็น

ที่ยอดนิยมส าหรบัคู่บ่าวสาวที่ชอบจดังานแต่งงานแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ศาลเจา้แห่งนี้มคีวามส าคญัคอื

เป็น หลกัแห่งความเลื่อมสยัศรทัธาของชาวญี่ปุ่ น มผีูค้นเขา้มาขอพรในแต่ละวนัมากมายนบัไม่ถว้น 

และโดยเฉพาะใน ช่วงวนัขึน้ปีใหม่ แรงศรทัธาไม่น้อยกว่าลา้นคนทีม่าขอพรเพื่อความเป็นสริมิงคล

ในการเริม่ชวีติใหมท่ีส่ดใส มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นสมัผสัโดยรอบบรเิวณสวนทีแ่สนร่ม 

น าท่านเขา้สู่บรเิวณ ฮาราจกู ุแหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่น อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตรอกทาเคชิ

ตะ ที่สองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า รา้น

ฟาสทฟู้์ด รา้นเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมายหลายรา้น ขอแนะน าให้ท่านลิม้ลองความอร่อยของเครป
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ญีปุ่่ นต้นต ารบั สุดยอดความดงัแสนอร่อยแห่งฮาราจกุู! และย่านนี้ในช่วงสุดสปัดาหจ์ะเป็นแหล่งนัด

พบของพวกแต่งตวัประหลาด หรอื COSPLAY ญี่ปุ่ น ที่วยัรุ่นมกัมาแต่งหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้ากนั

ตามตัวการ์ตูน หรอืเลือกช้อปป้ิงแบบสบายๆบน ถนนโอโมเตะซนัโด ด้วยบรรยากาศของตึก

รา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป สองขา้งทางจะปลูกต้นเซลโกเวยีเป็นทวิแถว ส าหรบัท่าน

ทีช่ื่นชอบ “EVISU” กางเกงยนีสแ์บรนดด์งัของญี่ปุ่ นด้วยโลโก้นกนางนวล ก าลงักลายเป็นแบรนด์

ฮติในหมูว่ยัรุน่ทัว่โลก 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูก ุท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิค้าที่ถูกตาถูกใจถูกเงนิใน

กระเป๋า รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ นและนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน ร้าน 100 เยน 

เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษ ี8%) มทีัง้เครื่องส าอางค ์กิฟ๊ช๊อป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายที่

ท่านสามารถเลอืกซื้อเป็นของฝากกลบับ้านได้ในราคาสบาย กระเป๋า อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิกบั

การจบัจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูป

ดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางคย์ีห่อ้ดงัของ

ญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

22.50 ออกเดนิทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์        เท่ียวบิน

ท่ี SQ 635  

 

 

05.25  ถงึ สนามบินชางฮี รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู 

07.15  ออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 970 

08.40 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

*************************************************** 

 

DAY 7 สนามบินชางฮี – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 14 – 20 พฤศจิกายน 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 41,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      39,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      39,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 35,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 11,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 12 / 13 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์CLSQKH74 OSAKA KORANKEI AUTUMN 7D4N NOV17-SQ-W13 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,500 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถือเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


