
 

 

 

 

 
รหัสโปรแกรม : 24809 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIREI HILIGHT AUTUMN KYOTO TOKYO 
        7D5N – JAPAN AIRLINE 

 



25 พ.ย. – 01 ธ.ค.2565  67,900.- 

 

เต็มอิม่กบัสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นส ีเกยีวโต นาโกย่า ฟูจ ิโตเกยีว 

วดัเอนโคจ ิ/ สวนรุรโิคอนิ / วดัโทฟุคุจ ิ/ วดัเรยีวอนัจ ิ/ วดัคโิยมสิ ึ/ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ 

เมอืงนาโกย่า / ชมอุโมงคไ์ฟทีน่าบะนะโนะซาโตะ / เมอืงโอบาระ / ชกิซิากุระ / หุบเขาโครงัเค 

ชมอุโมงคใ์บเมเป้ิล / หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก  / ภูเขาไฟฟจู ิ/  ชนิจกูุ / ชมถนนใบเป๊ะกว๊ยอโิจนามกิ ิ

ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติี ้/ วดัอาซากุซะ / JAL กระเป๋า 23*2 ใบ รวม 46 โล 

โอซากา้ 2 คนื / นาโกย่า 1 คนื / ออนเซน 1 คนื / โตเกยีว 1 คนื 
 

วนัศุกรท์ี ่25 พ.ย. 65 :  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บา่ย คำ่ โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ     

2 สนามบินโอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดเอนโคจิ-สวนรุริโคอิน 
วัดโทฟุคุจิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชนิไซบาชิ  O O OSAKA HOTEL 

3 
OPTION 1: เมืองเกียวโต-อาราชิยาม่า-ชมป่าไผ-่วัดเทนริวจิ 
[ไกด์พาเดินทางโดยรถไฟไม่รวมค่ารถไฟ] 
OPTION 2: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในเมืองโอซาก้า 

O X X OSAKA HOTEL 

4 เมืองเกียวโต-วัดเรียวอันจ-ิวัดคิโยมิสึ-เมืองนาโกย่า 
ชมอุโมงค์ไฟที่นาบะนะโนะซาโตะ O O O NAGOYA HOTEL 

5 เมืองโอบาระ-ชิกิซากุระ-หุบเขาโครังเค-สะพานไม้ไทเกะสึเคียว 
ชมอุโมงค์ใบเมเปิ้ล-แช่น้ำแร-่ขาปูยักษ์ O O O TOMINOKO HOTEL ♨ 

6 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 
ชมถนนใบเป๊ะก๊วยอิโจนามิกิ-ช้อปปิ้งชินจูกุ O O X SHINJUKU HOTEL 

7 วัดอาซากุซะ-ไดเวอร์ซิตี้-นาริตะ-กรุงเทพฯ O X   



วนัเสารท์ี ่26 พ.ย. 65:   สนามบนิโอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัเอนโคจ ิ– สวนรุรโิคอนิ 

 วดัโทฟุคุจ ิ– เมอืงโอซากา้       

00.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิโอซากา้ ดว้ยเทีย่วบนิ JL 728 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

08.05 น. ถงึ สนามบนิโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเกยีวโต  วดัเอนโคจ ิเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากอกีแห่งของเมอืงเกยีวโต กอ่ตัง้ขึน้

ประมาณปี 1601 โดยโชกุน Tokugawa Ieyasu ภายในเป็นจดุชมใบไมแ้ดงทีเ่ลือ่งชือ่ เพราะจะมสีวนหย่อม

สไตลญ์ีปุ่่ นบรเิวณลานวดัทัง้จะมสีระน ้าและตน้เมเป้ิลเรยีงรายอยูเป็นจ านวนมาก 

 
 

กลางวนั  เน่ืองจากชว่งน้ันวดัมนัีกท่องเทีย่วจ านวนมากเพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาในการชมใบไมเ้ปลีย่นส ี

ทางทวัรจ์ะจดัมือ้อาหารแบบง่ายๆเพือ่รองทอ้งระหว่างเขา้ชมแหล่งท่องเทีย่วเป็นขา้วป้ันและแซนวชิพรอ้มน ้าชา 

สวนรุรโิคอนิ เป็นวดัทีอ่ยู่คู่ประวตัศิาสตรเ์มอืงยาเสะ ในชว่งสงครามจนิชนิ โออามะโนะโอจซิ ึง่ภายหลงั

กลบัมาเป็นจกัรพรรดิเ์ทนมุ ไดถู้กธนูปักทีห่ลงัจงึไดม้ารกัษาตวั ณ ทีแ่หง่ซึง่มบี่อน ้ารอ้นแปดสาย จงึเป็นทีม่า

ของประวตัศิาสตรแ์ละชือ่ของเมอืง นับจากน้ันทีแ่ห่งนีก็้ไดร้บัการบูชาสกัการะจากเหล่าขนุนางช ัน้สูงและนักรบ

ในนาม ดนิแดนแห่งความสงบสขุ ในทีแ่ห่งนีย้งัมีหอ้งชงชาทีม่ีประวตัิศาสตรเ์ล่าขานกนัมายาวนาน “คิคาคุ

เท”  



 

วดัโทฟุคุจ ิหน่ึงในหา้วดัเซนทีม่ชี ือ่เสยีง (Daitokuji, Nanzenji, Kenninji, Tofukuji, Tenryuji) สรา้ง

มาตัง้แต่ปี พ.ศ.1779 โดยมสีถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งคลา้ยวดัโทไดจ ิในเมอืงนารา และไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

ขึน้ทะเบยีนโลกจากองคก์ารยูเนสโกดา้นวฒันธรรม ชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสปีระมาณเดอืนพฤศจกิายน ตน้เมเปิล

ในวดัเปลีย่นเป็นสแีดงสดใบทีร่ว่งหล่นดุจปูพรมสแีดง ใหท่้านไดบ้นัทกึภาพ

ความประทบัใจ   

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

เขา้พกั ณ โรงแรม KARAKSA OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัอาทติยท์ี ่27 พ.ย. 65:  OPTION 1: เมอืงเกยีวโต – อาราชยิาม่า – ชมป่าไผ ่–  วดัเทนรวิจ ิ

                   [ไกดพ์าเดนิทางโดยรถไฟไม่รวมค่ารถไฟ] 

 OPTION 2: อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศยัในเมอืงโอซากา้  

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

OPTION 1 : เมอืงเกยีวโต – อาราชยิาม่า – ชมป่าไผ่ –  วดัเทนรวิจ ิ

                   [ไกดพ์าเดนิทางโดยรถไฟไม่รวมค่ารถไฟและค่าเขา้ชมวดั] 

 อาราชยิาม่า สถานทีสุ่ดโรแมนตกิทีแ่มแ้ต่ชาวญีปุ่่ นเองยงั

มกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยุดเพือ่ช ืน่ชมกบัความสวยงามตาม

ธรรมชาติ ชมป่าไผ่ ไผ่ที่ขึน้อยู่สองขา้งทา้งเสมือนหน่ึงเป็น

อุโมงคใ์หเ้ดินผ่านถูกปลูกขึน้ตั้งแต่สมัยเฮอันหรอืกว่าพันปี

มาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใช ้

ในการบ าบดัจติใจมาแต่คร ัง้โบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไป

ไผ่เหล่านีก็้ยงัไดร้บัการดูแลเป็นอย่างด ีเมือ่เขา้สู่ป่าไผ่แลว้ จะได ้

สมัผสัถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกบัใบไผ่ ความเขียวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง สะพานโท



เคะทส ึมคีวามยาว200 เมตร ซึง่ช ือ่ของสะพานนีม้คีวามหมายว่าสะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยู่ขา้งหนา้ เบือ้ง

ล่างของสะพานคอืแม่น ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิามะทีย่งัคงความใสสะอาดมาจนถงึปัจจุบนัให ้

ท่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปตามอธัยาศยัวดัเทนรวิจ ิเป็นวดันิกายเซนสาขารนิไซ วดันีส้รา้งขึน้ในปี 1339 

เพื่ออุทิศแด่จกัรพรรดโิกะไดโกะภายในวดัมีสวนชือ่ซ ึง่ยงัคงสภาพเดิมเหมือนที่เจา้อาวาสองคแ์รกของวดัได ้

สรา้งไว ้วดันีย้งัไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ ค.ศ.1994 เป็นหน่ึงในจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีงอกีแห่ง

ของเมอืงเกยีวโต 

OPTION 2: อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกหรอืยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอเต็มวนั [ไกดแ์นะน าการเดนิทาง] 

 

ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเล่นหลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ  

เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร ือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่

พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตุการณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน

(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร ือ่งเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสูิจนค์วามมนัส ์พรอ้ม

ทัง้พบกบัโซนใหม ่“วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุด

น่ารกัชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท่้านพบกบัโซนใหม่ล่าสุดทีจ่ะเปิดตวั

วนัที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ใหท้่านได ้

เขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจากภาพยนตร ์หรอืท่านทีส่นใจชอ้ปป้ิงน าท่านชอ้ปป้ิง 

ณ ย่านชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเล่น เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคุณผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม 

แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอย่างเต็มทีจ่งึไม่มบีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ *** 

เขา้พกั ณ โรงแรม KARAKSA OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเท่า 

 



 

วนัจนัทรท์ี ่28 พ.ย. 65 : เมอืงเกยีวโต – วดัเรยีวอนัจ ิ– วดัคโิยมสิ ึ– เมอืงนาโกย่า  

        ชมอุโมงคไ์ฟทีน่าบะนะโนะซาโตะ  

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 วดัเรยีวอนัจ ิเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากในศตวรรษที ่16 มี

สวนทีง่ดงามมากๆ ในพุทธนิกายเซน สวนแห่งนีเ้ป็นสถานที่

ในการท าสมาธซิ ึง่น าไปสู่การรูแ้จง้ เมือ่มองดูเผนิๆอาจจะไม่

ค่อยมคีวามสวยงามมากนัก แต่ถา้เพ่งจติมองใหล้กึซึง้จะเห็น

ว่ากอ้นกรวดเหมอืนกบัการแสวงหาสจัธรรมทีเ่รยีกกนัว่าการ

รูแ้จง้ ซ ึง่เป็นความเชือ่ของนิกายเซนทีส่บืทอดกนั มาจติที่

ก าลงัเพ่งอยู่นีจ้นิตนาการกลายเป็นภาพในลกัษณะเชงิ

เปรยีบเทยีบ ซึง่บางทอีาจจะจนิตนาการเป็นววิทวิทศันว่์าน่ีคอืหมู่เกาะ กอ้นกรวดพวกนีเ้หมอืนทะเล ลายคราด

เหมอืนกบัคลืน่ในมหาสมุทร ส่วนก าแพงคุณอาจจะมองเห็นเป็นภาพอาทติยอ์ศัดงหรอืเป็นภาพทวิทศันก็์ได ้

เป็นหรอืเป็นภาพทวิทศันก์็ไดเ้ป็นความเพลดิเพลนิอย่างหน่ึงทีจ่ติของเราจนิตนาการออกมา 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูหมอ้ไฟซโูม่] 
 

 วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมือง

เกยีวโต คอืยาวนานกว่า 1,200 ปี จดุเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์

ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยื่นออกจากหนา้ผา มีเสาไม ้

ขนาดใหญ่ 139 ตน้ ค า้ยนั และสิง่ที่น่าอศัจรรย ์คือ สรา้ง

โดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงัน้ันองคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนให ้

เป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ืม่น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย

อนัเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกดว้ย 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน ้าชา ซึ่งตั้งอยู่

ระหว่างทางเขา้วดัคิโยมิสึ รา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลียนแบบสมยัเฮอนั ซึง่มีสินคา้พืน้เมืองนานาชนิด เช่น 

รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกีย๊ะแบบญี่ปุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุก๊ตานางระบ าญี่ปุ่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนิด, รา้น 

1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ึน้ช ือ่อกีแห่งหน่ึงของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้สดงดงาม 

นาบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานทีจ่ดัแสดงไฟในฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นซึง่ทุก

ปีจะมีการจดัแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มีการจดัแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธี



มงานส่วนใหญ่จะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน ้า อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมิตขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดย

งานแสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูบุฟเฟ่หป้ิ์งย่าง]  

เขา้พกั ณ โรงแรม THE B NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัองัคารที ่29 พ.ย. 65:  เมอืงโอบาระ – ชกิซิากุระ – หุบเขาโครงัเค – สะพานไมไ้ทเกะสเึคยีว 

                              ชมอุโมงคใ์บเมเป้ิล – แชน่ ้าแร ่– ขาปูยกัษ ์ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เมอืงโอบาระ ชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีซ่ากุระจะเบ่งบานพรอ้มกบัใบไมเ้ปลีย่นส ีซากุระพนัธุนี์ม้ี

ช ือ่ว่า ชกิซิากุระ หรอื ซากุระสีฤ่ดูโดยมีความพิเศษทีแ่ตกต่างจากซากุระทั่ว ๆ ไปคอืจะบาน 2 คร ัง้ต่อปี เร ิม่

บานในชว่งกลางเดอืนมนีาคมในฤดูใบไมผ้ลแิละจะบานอีกคร ัง้ตอนปลายเดอืนพฤศจกิายนในฤดูใบไมร้ว่ง ให ้

ทุกท่านไดเ้พลดิเพลินกบัการชมซากุระทีอ่อกดอกคู่กบัใบไมเ้ปลีย่นสีอย่างเพลดิเพลนิใจ [การบานของซากุระ

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ] 
 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  



หุบเขาโครงัเค ขึน้ช ือ่ว่าเป็นจดุทีด่ทีีสุ่ดในการชมใบไมเ้ปลีย่นสขีองภูมภิาคชบุุ บรเิวณหุบเขาโครนัเคน้ัน

จะเต็มไปดว้ยเมเป้ิลราว 4,000 ตน้ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ดนิชมตน้เมเป้ิลและทิวทศันข์องใบไมเ้ปลีย่นสทีี่

ผลดัเปลีย่นเป็นสแีดงเหลอืงสม้ตามฤดูกาล จุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยทีสุ่ดคอืเสน้ทางรมิแม่น ้าโทโมเอะ ซึง่มี

สะพานไมไ้ทเกะสเึคยีวคอืสะพานทีส่ญัลกัษณป์ระจ าหุบเขาโครงัเคน่ันเอง [ใบไมเ้ปลีย่นสขีึน้อยู่กบัสภาพอากาศ] 
 

ชมอุโมงคใ์บเมเป้ิล ตน้เมเป้ิลทีข่ึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน ้า

จะเปลีย่นสทีัง้สม้และแดง ใบทีแ่หง้แลว้ก็จะรว่งหล่นลงทีค่ลองน ้า ท า

ใหท้ัง้ดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดูเหมือนกบัเป็น

อุโมงคใ์บเมเป้ิล ในตอนกลางคนืจะมไีฟประดบัยาวตามทางเดนิไป

ตลอดแนวอกีดว้ย โดยจะจดัขึน้ระหว่างวนัที ่1-23 พฤษจกิายน 

ของทุกปี 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน ้าจิม้ซฟู๊ีด] 

เขา้พกั ณ โรงแรม TOMINOKO HOTEL หรอืเทยีบเท่า / แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 
 

วนัพุธที ่30 พ.ย. 65:  ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – ชมถนนใบเป๊ะกว๊ยอโิจนามกิ ิ

    ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลกและยงั

ถอืว่าเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญีปุ่่ น น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ที่

ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ 
 

 

หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก เป็นจุดท่องเที่ยวทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้าทัง้ 8 นีเ้ป็นน ้าจาก

หมิะทีล่ะลายในชว่งฤดูรอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาทีม่รูีพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให ้

น ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น ้าเย็นจากแหล่งน ้าไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้น



จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆให ้

ลิม้ลองชมิ  
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตย่างหนิภูเขาไฟ] 
 

 ถนนอโิจนามกิ ิทัง้สองฟากฝ่ังถนนจะเต็มไปดว้ยตน้แปะกว๊ยกว่า 146 ตน้ ทีป่ลูกเรยีงรายกนัอย่างเป็น

ระเบยีบสวยงาม มลีกัษณะเป็นล าตน้สูงยอดแหลม เมือ่เขา้สู่ชว่งกลางเดอืนพฤศจกิายน ใบแปะกว๊ยสเีขยีวก็จะ

เร ิม่เปลีย่นเป็นสเีหลอืงทอง อากาศสบายๆใหท่้านไดเ้ดนิถ่ายรูปเล่นตามอธัยาศยั 

 

ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรูป นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, 

SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า 

หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสุด

มนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

ค ่า  อสิระรบัประทาน อาหารค ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม SHINJUKU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัพฤหสัที ่01 ธ.ค. 65: วดัอาซากุซะ – ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ – สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากุซะ วดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว น าท่านนมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แม่กวนอมิทองค า 

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษท์ีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วดั 

และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร ือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ และยงัมหีา้งใหเ้ลอืก

เดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECK และหา้มพลาดถ่ายรูปกบักนัดัม๊จ าลองขนาดเท่าตวัจรงิ !!! 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 



ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

18.25 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 707 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

23.05 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

 

KIREI HILIGHT AUTUMN KYOTO TOKYO 7D5N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

25 พ.ย.-01 ธ.ค. 2565 67,900.- 67,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

57,900.- 9,900.- 41,900.- 

 

*** กรุป๊การนัตอีอกเดนิทาง 20 ท่าน กรณีไมถ่งึจ านวน ขอปรบัราคาทวัรห์รอืยกเลกิการเดนิทาง *** 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่26 กย 65) ** 

 

 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

✓ ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

✓ ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

✓ ค่าประกนัสุขภาพคุม้ครองโควดิระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่า RT-PCR เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน  

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

 

 

 



ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน  

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 
 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิค่าบรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิค่าบรกิารเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัร ์

ในประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ 

(กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุก

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ

กอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 แจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั 

 

 

 

 



ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่าน

ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าล่วงหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเท่าน้ัน 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็น

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมลจ์ะด าเนินไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ทีน่ั่ง Long Leg สายการบนิไทย

สามารถตดิต่อขอซือ้ทีน่ั่งล่วงหนา้ได ้

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทาง

ทุกกรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสาย

การบนิเท่าน้ัน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสาย

การบนิอืน่ ๆ ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุด

ของท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย 

ว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้

กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทาง
หรอืไม่ (โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่

คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมี

ประวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter 

Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไมว่่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

 

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

 

 



 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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