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• เดนิทางรวมกบั คุณพลอย มลัลกิะมาส เจาของผลงานหนงัสอื เกยีวโต โมมจิิเดนิทางรวมกบั คุณพลอย มลัลกิะมาส เจาของผลงานหนงัสอื เกยีวโต โมมจิิเดนิทางรวมกบั คุณพลอย มลัลกิะมาส เจาของผลงานหนงัสอื เกยีวโต โมมจิิเดนิทางรวมกบั คุณพลอย มลัลกิะมาส เจาของผลงานหนงัสอื เกยีวโต โมมจิิ    

• ชมความงามใบไมเชมความงามใบไมเชมความงามใบไมเชมความงามใบไมเปลีย่นส ีเมอืง โอฮาระ อาราชยิามปลีย่นส ีเมอืง โอฮาระ อาราชยิามปลีย่นส ีเมอืง โอฮาระ อาราชยิามปลีย่นส ีเมอืง โอฮาระ อาราชยิามาาาา    เกยีวโตเกยีวโตเกยีวโตเกยีวโต    

• ชมความงามของใบไมแดงเมืองมรดกโลก เกียวโตชมความงามของใบไมแดงเมืองมรดกโลก เกียวโตชมความงามของใบไมแดงเมืองมรดกโลก เกียวโตชมความงามของใบไมแดงเมืองมรดกโลก เกียวโต    

• ชอปปงยานสรรพสินคา ณ เมอืง นาโกยา   โอซากา ชอปปงยานสรรพสินคา ณ เมอืง นาโกยา   โอซากา ชอปปงยานสรรพสินคา ณ เมอืง นาโกยา   โอซากา ชอปปงยานสรรพสินคา ณ เมอืง นาโกยา   โอซากา     

• พักบานชาวญ่ีปุน หมูบาพักบานชาวญ่ีปุน หมูบาพักบานชาวญ่ีปุน หมูบาพักบานชาวญ่ีปุน หมูบานโอฮาระ สมัผัสความเปนญีปุ่นแท ๆ นโอฮาระ สมัผัสความเปนญีปุ่นแท ๆ นโอฮาระ สมัผัสความเปนญีปุ่นแท ๆ นโอฮาระ สมัผัสความเปนญีปุ่นแท ๆ     

• พักโรงแรมเรยีวกงัแบบญ่ีปุนแท ระดบัหาดาว และใหทานไดพักผอนแชน้าํแร พักโรงแรมเรยีวกงัแบบญ่ีปุนแท ระดบัหาดาว และใหทานไดพักผอนแชน้าํแร พักโรงแรมเรยีวกงัแบบญ่ีปุนแท ระดบัหาดาว และใหทานไดพักผอนแชน้าํแร พักโรงแรมเรยีวกงัแบบญ่ีปุนแท ระดบัหาดาว และใหทานไดพักผอนแชน้าํแร 
ออนเซนไดอยางเตม็ที่ออนเซนไดอยางเตม็ที่ออนเซนไดอยางเตม็ที่ออนเซนไดอยางเตม็ที่    

• พเิศษ!! บรกิารชาเขยีวรอน กาแฟรอน พรอมขนมญ่ีปุน ขณะเดนิทางบนรถบสั พเิศษ!! บรกิารชาเขยีวรอน กาแฟรอน พรอมขนมญ่ีปุน ขณะเดนิทางบนรถบสั พเิศษ!! บรกิารชาเขยีวรอน กาแฟรอน พรอมขนมญ่ีปุน ขณะเดนิทางบนรถบสั พเิศษ!! บรกิารชาเขยีวรอน กาแฟรอน พรอมขนมญ่ีปุน ขณะเดนิทางบนรถบสั 
และของทีร่ะลกึ ตุกตาญี่ปุนและของทีร่ะลกึ ตุกตาญี่ปุนและของทีร่ะลกึ ตุกตาญี่ปุนและของทีร่ะลกึ ตุกตาญี่ปุน    

• รายการทวัร  อาหารและที่พกัรายการทวัร  อาหารและที่พกัรายการทวัร  อาหารและที่พกัรายการทวัร  อาหารและที่พกั    มาตรฐาน การบนิไทยมาตรฐาน การบนิไทยมาตรฐาน การบนิไทยมาตรฐาน การบนิไทย    
    
    

ดําเนินการโดย บริษัท ทัวรเอื้องหลวง จํากัด ใบอนุญาตเลขที่  11/06687 
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วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 22222222    พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    2557255725572557                                                                        กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ 
 

21.30 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

หมายเลข 1 Row A โดยมีเจาหนาท่ีเอ้ืองหลวงใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 22223333    พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    2557255725572557                                                                        กรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯกรุงเทพฯ    ––––    นาโกยานาโกยานาโกยานาโกยา 

 

00.05 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น ไ ท ย        
เที่ยวบิน TG644 (ใชเวลาเดินทางประมาณ    
5 ช่ัวโมง 25 นาที) 

 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาโงยา Centrair 
International Airport  (เวลาทองถ่ินเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง รับสัมภาระและพิธีการศุลกากร 
ออกเดินทางจากสนามบินนําทานเขาสักการะ
ศาลเจาลัทธิชินโตที่มีความสําคัญเปนอันดับ 2 
ของศาลเจาญี่ปุนรองจากศาลเจาใหญแหง
เมืองอิเซะ เพราะเปนศาลเจาท่ีสรางถวายแด
พระจักรพรรดิ และเปนสถานที่เก็บรักษาพระ
แสงดาบคุซานางิ ซึ่งเปน 1 ใน 3 ของสมบัติ
ประจําราชวงศดอกเบญจมาศ ดังนั้นศาล
เจาอัทสึตะจึงเปนศาลเจาหน่ึงท่ีคนญี่ปุนให
ความเล่ือมใสศรัทธา เขาไปขอพรเปนประจํา  

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ปลาไหลญี่ ปุ น ย าง  บ ริการท านด ว ย ชุด 
HITSUMABUSHI HITSUMABUSHI HITSUMABUSHI HITSUMABUSHI หรือ ปลาไหลยางสไตลนาโกหรือ ปลาไหลยางสไตลนาโกหรือ ปลาไหลยางสไตลนาโกหรือ ปลาไหลยางสไตลนาโก
ยายายายา ที่จะใหทานแบงเพื่อรับประทานสามครั้ง
และครั้งที่สามจะมีชาเขียวรอนใหทานรินลงไป
ในถวย รับประทานแบบขาวตมชาเขียวเพื่อให
ไดรสชาติที่แตกตางกันไป 

 
 
 
 
 



4 

������ ����	
�������� 
������ก�� �����	-��ก�	 08.00�.-12.00�. ��� 13.00�.-17.00�. 
"�� 02-288 7335 "��$�� 02-288 7158  �%
&�	 sales@toureurngluang.com 

 

หลังอาหารกลางวัน ใหทานไดชอปปงในยาน
สรรพสินค าของเ มืองนาโกย า ที่ มี ท้ั ง  Big 
Camera , Takashimaya และรานคาแบรนดเนม
ช้ันนํามากมาย หรือ จะลงใต ดินก็จะพบกับ 
Underground Shopping ที่มีรานคาอยูมากมาย  
จนไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางเขาท่ีพัก
ทานเขาท่ีพักแบบเรียวกังที่คงความเปนญี่ปุน
ช้ัน สู ง  ด ว ยการตกแต งแบบญี่ ปุ น แท แล ะ
บรรยากาศจะทําใหทานไดยอนเวลากลับไปสูยุค
ขุนนาง ใหทานไดพักผอนในหองแบบญี่ปุน ท่ี
สวยงามและกวางขวาง โดยแตละหองจะมีสไตล
แตกตางกันไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

        ใหทานไดด่ืมดํ่ากับทิวทัศนของทะเลในขณะแชน้ําแรออนเซน ที่เรียวกังแหงนี้จะมี
หลายบอและหลายบรรยากาศใหทานไดแชอออนเซนอยางเต็มที่  โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม Syuku Kaifu Syuku Kaifu Syuku Kaifu Syuku Kaifu 
OnsenOnsenOnsenOnsen    
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คํ่า      รับประทานอาหาร  ณ เรียวกังที่พัก บริการทานดวยอาหารชุดญี่ปุนไคเซกิแท ๆ 
 

                
    
                                                        
    
    

    
 
 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 22224444    พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    2557255725572557                                                                        นาโกยา นาโกยา นาโกยา นาโกยา ––––    เกียวโตเกียวโตเกียวโตเกียวโต 
    

07.00 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม 
ออกเดินทางไปเมืองเกียวโต ซ่ึงเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุนในชวงระหวางป 794-1868 ท่ีเต็มไป
ดวยสถานท่ีประวัติศาสตรเกียวโตสืบทอดประเพณีและความสวยงามของญี่ปุนมาสูปจจุบัน กอนจะ
ยายเมืองหลวงมาที่เมืองเอโดะ หรือโตเกียวในปจจุบัน  นอกจากนี้   เกียวโตเปนศูยนกลางความ
เจริญท้ังทางดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ เปนแหลงวัฒนธรรมประเพณีท่ีรวบรวมของลํ้าคาที่ไมมี
ที่ไหนเทียบและกลายเปนเมืองปราสาทหลังจากท่ีปราสาทนิโจ สรางเสร็จเรียบรอยในยุคเอโดะ มี
มรดกท่ีมีคาทางประวัติศาสตรมากมาย  นําทานเดินทางสูมรดกโลกวัดคิโยมซิึวัดคิโยมซิึวัดคิโยมซิึวัดคิโยมซิึ หรือวัดน้ําใส สราง
ข้ึนในป ค.ศ. 788 ซึ่งเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2549  วัดคิโยมิชิไดรับการเสนอช่ือเขารวมคัดเลือกให
เปน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคใหมและอาคารหลักของวัดนี้ยังไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ่งในสมบัติ
ประจําชาติญี่ปุนอีกดวย อาคารหลักของวัดคิโยมิซึเปนที่รูจากระเบียงขนาดใหญซ่ึงมีความสูงราว 
13 เมตรมีเสาไมกวารอยตนรองรับสรางยื่นออกจากดานขางของเนินเขาจากระเบียงนี้สามารถ
มองเห็นทิวทัศนที่สวยงามของเมืองเกียวโตได  นอกจากนี้บริเวณทางข้ึนของวัดจะถูกเรียกวา ถนน
สายกาน้ําชา เนื่องจากในอดีตมีรานขายถวยชาเครื่องปนดินเผาเรียงรายตลอดสองขางทาง      
ปจจุบันมีรานขายของท่ีระลึกตาง ๆ มากมายใหเลือกซ้ือแตยังคงบรรยากาศเกาแกใหทานไดสัมผัส 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารภายในยานวดัคิโยมิสึ  

จากนั้น นําทานเดินทางสูวัดโทฟุคุจิวัดโทฟุคุจิวัดโทฟุคุจิวัดโทฟุคุจิ 1 ใน 5 สถานท่ีชมใบไมแดงท่ีสวยงามที่สุดในโตเกียว วัดโทฟุ
คุจิ เปนวัดขนาดใหญ สรางมาต้ังแตป ค.ศ. 1236 ใบไมแดงที่นี่แทบท้ังหมดเปนตนเมเปลญี่ปุน หรือ
ที่เรียกกันวาวัดโมมิจิ ที่มีมากวา 2000 ตน ใหทานไดเดินเลนเก็บบรรยากาศใบไมแดง ณ ระเบียง
ไมท่ีเช่ือระหวางโบสถกับวิหาร ท่ีอยูเหนือสวนจะสามารถชมทะเลใบไมแดงที่อยูเบ้ืองหนาอยางดื่ม
ด่ํา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        จากนั้นนําทานเดินทางสูโอฮาระ หมูบาน
เล็กๆ ชานเมืองเกียวโต ใหทานเขาพัก ณ บาน
ชาวบานญี่ปุนที่เปดเปนที่พักคนเดินทางสัมผัสความ
เปนชาวบานญี่ปุนแท ๆ กับคุณลุงคุณปาที่จะมา
ตอนรับทาน 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ บานพัก โดยคุณลุงคุณปาจะปรุงอาหารแบบธรรมดาพื้นบานที่สดอรอย 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

วันที่วันที่วันที่วันที่    22225555    พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    2556255625562556            รถไฟสายโรแมนตคิ รถไฟสายโรแมนตคิ รถไฟสายโรแมนตคิ รถไฟสายโรแมนตคิ ––––    อาราชิยามา อาราชิยามา อาราชิยามา อาราชิยามา ––––    ปาไผ ปาไผ ปาไผ ปาไผ ----โอฮาระโฮมสเตยโอฮาระโฮมสเตยโอฮาระโฮมสเตยโอฮาระโฮมสเตย    
        

เชา รับประทานอาหารเชา ณ ท่ีพัก 
 

ออกเดินทางไปเกียวโตเท่ียวชมเมืองและนําทานนั่งรถไฟสายโรแมนติกเพื่อช่ืนชมใบไมเปล่ียนสี
อยางเต็มอิ่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบงาย ๆ ณ อาราชิยามา ซึ่งมีรานอาหารเล็ก ๆ  อยูมากมาย และ
ใหทานเดินเลนหาของวางรับประทานหรือจะชอปปงสินคาโอทอปที่มีวางขายอยูเรียงราย หรือ   
เดินเลนเก็บบรรยากาศความเปนญี่ปุนของอาราชิยามาและปาไผท่ีข้ึนเรียงรายอยางเปนระเบียบ
สวยงามเขียวขจี 
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เย็น รับประทานอาหารคํ่า  ณ บานพักและสนุกสนานกับการสังสรรคกับเจาของบาน 
 
 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 22226666    พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    2556255625562556            เกียวโตเกียวโตเกียวโตเกียวโต    
 

07.00 รับประทานอาหารเชาที่บานพัก    
จากนั้นนําทานชมวัดชิเชนโด วัดเซนที่มีสวน
สวยโดยเฉพาะในฤดูใบไมแดงใหทานไดดื่มดํ่า
ดับความสงัดของสวนและอาคารไมที่เรียบงาย    

    
จากนั้ นนํ าท าน เดิ น เ ลน ใน เส นทางสาย
นักปราชญ  ที่ สงบเ งียบเป ยมด วยปรัชญา
ธรรมชาติ    

    
    
เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    

จากนั้นนําทานเดินทงสูวัดเอคันโดท่ีแปลวา วัดแหง
ใบเมเปล จึงเปนวัดท่ีมีการชมใบไมแดงอยางนาต่ืน
ตาต่ืนใจแหงหน่ึงของเกียวโต    
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หลังจากนั้นทานชมวัดคินคาคุจิ  หรือ วัดทอง ที่มีวิหารทองสะทอยเงาอยูในบึงน้ําทามกลาง
บรรยากาศใบไมเปล่ียนสี    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
เขาพักโรงแรม Kokusai KyotoKokusai KyotoKokusai KyotoKokusai Kyoto หรือเทียบเทา    

 
 

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ 22227777    พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    2556255625562556            ฟูชิมิอินาริ ฟูชิมิอินาริ ฟูชิมิอินาริ ฟูชิมิอินาริ ––––    โอซากาโอซากาโอซากาโอซากา 
 

07.00     รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม    
เดินทางไปศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนที่สถิตของ
พระแมโพสพ ชาวนาจะมากราบไหวเพื่อใหเกิด
ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร และ
มีเทพเจาจ้ิงจอกเปนผูคอยนําขาวสารจาก
สวรรคมายังโลกมนุษย  ศาลเจาแหงนี้มีผูมา
สักการะขอพรและสมหวังสรางเสาโทริอิสีแดง
ตนใหญมาต้ังเ รียงรายกันนับห ม่ืนตนเปน
ระยะทางถึง 4 กิโลเมตร ดวยความสวยงาม
ของเสาโทริอิที่เปนประหนึ่งอุโมงคสีแดงจึง
ไดรับการเลือกเปนฉากสําคัญของภาพยนตร 
เรื่อง Memories of A GeishaMemories of A GeishaMemories of A GeishaMemories of A Geisha    
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เที่ยง  รับประทานอาหารท่ีภัตตาคาร    

เมื่อไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางไปโอซากา 
ใหทานไดชอปปงอยางจุใจ ณ ยาน Shinsaibashi , Shinsaibashi , Shinsaibashi , Shinsaibashi , 
Dotonbbori  Dotonbbori  Dotonbbori  Dotonbbori      

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า แบบ ชาบู ชาบู และสุกียาก้ี 
ญี่ปุน บริการทานดวยเนื้อวากิว หมูคุโรบุตะสไลด 
และอื่น ๆ อีกมากมายที่เติมใหทานอยางไมอั้น    
เขาพักโรงแรม MontereyMontereyMontereyMonterey Osaka Osaka Osaka Osaka หรือเทียบเทา    

 
 

วันที่วันที่วันที่วันที่    22228888    พฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายนพฤศจิกายน    2556255625562556            โกเบ โกเบ โกเบ โกเบ ––––    โอซากาโอซากาโอซากาโอซากา 
 

07.00  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม    
        ออกเดินทางไปสนามบินคันไซ 
11.45     ออกเดินทางโดยสายการบินไทย    เท่ียวบินท่ี TG6TG6TG6TG623232323 (    ใชเวลาเดินทางประมาณ 6    ช่ัวโมง 30 นาที)    
15....35     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ    และเปยมดวยความประทับใจ    
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

������ ����	
�������� 
������ก�� �����	-��ก�	 08.00�.-12.00�. ��� 13.00�.-17.00�. 
"�� 02-288 7335 "��$�� 02-288 7158  �%
&�	 sales@toureurngluang.com 

 

 
อัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิารอัตราคาบรกิาร    

 
THE MYTH THE MYTH THE MYTH THE MYTH OFOFOFOF    RED LEAVESRED LEAVESRED LEAVESRED LEAVES    IN KYOTOIN KYOTOIN KYOTOIN KYOTO    ราคา ตอทาน ราคา ตอทาน ราคา ตอทาน ราคา ตอทาน ((((บาทบาทบาทบาท))))    

ผูใหญพักหองคู ราคาทานละ ( ผูใหญ 20 ทานข้ึนไป )    98989898,,,,200200200200    บาทบาทบาทบาท    

พักหองเดีย่ว    ราคาทานละ 114114114114,,,,250250250250    บาทบาทบาทบาท    
ราคาสําหรับเด็ก อายุ 2 ถึงไมเกิน 10 ป  
( พักเปนคนที่สามในหอง ไมมีเตียงเสริม ) 

92929292,,,,650650650650    บาทบาทบาทบาท    

ผูใหญเดินทางช้ันธุรกิจ ชําระเพ่ิม         41414141,,,,140140140140    บาทบาทบาทบาท    
 

อัตรานีร้วมอัตรานีร้วมอัตรานีร้วมอัตรานีร้วม    
    

• บัตรโดยสารเครื่องบินเสนทาง กรุงเทพฯ-นาโกยา // โอซากา-กรุงเทพ (ราคาสําหรับเดินทาง 20 ทาน
ข้ึนไป )  
ช้ันธุรกิจสะสมไมล Royal Orchid Plus  ไดตามปกติ 125%  ช้ันประหยัดราคาหมูคณะสะสมได 50% 

• คาภาษีสนามบิน และคาธรรมเนียมเช้ือเพลิงตางๆ คิดอัตรา ณ วันที่ 05 กันยายน 2556   
( และอาจเรียกเก็บเพิ่ม )  

• ที่พัก 5 คืนและอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
• รถบริการรับ-สง สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนําเท่ียวตามรายการ 
• คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
• คาทิปพนักงานขับรถ 
• มัคคุเทศกชาวไทยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 
• ประกันอุบัติเหตุ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท ( สําหรับผูที่มีอายุไมเกิน 70 ป ) ตามเง่ือนไขกรมธรรม 
• สัมภาระน้ําหนัก ไมเกินทานละ 30 กิโลกรัม สําหรับช้ันประหยัด และ 40 กิโลกรัมในช้ันธุรกิจ ในกรณีท่ี

น้ําหนักเกินกวาที่กําหนดสวนเกินมีคาระวางประมาณ กิโลกรัมละ 1,450 บาท 
• ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตรานีไ้มรวมอัตรานีไ้มรวมอัตรานีไ้มรวมอัตรานีไ้มรวม 

 

• คาใชจายสวนตัว   อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท  , คาซักรีด ,มินิบาร เปนตน 
• คาทิปมัคคุเทศกชาวไทย  

 

**ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินําเทีย่วทีไ่ดรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจินาํเทีย่ว เลขที ่11/06687****ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินําเทีย่วทีไ่ดรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจินาํเทีย่ว เลขที ่11/06687****ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินําเทีย่วทีไ่ดรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจินาํเทีย่ว เลขที ่11/06687****ดาํเนนิการโดยผูประกอบธรุกจินําเทีย่วทีไ่ดรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจินาํเทีย่ว เลขที ่11/06687** 


