
      

ใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่กยีวโต-โตเกยีว 
Autumn Leaf & Gastronomy in Kyoto 

(25 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไรนนิ์ช ทราเวล ขอน าท่านสมัผสัและท่องเทีย่วเจาะลกึชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่กยีวโต ทีเ่มอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นเมือ่ 
1,000 กว่าปี ชมความงดงามของใบไมเ้ปลีย่นสทีีเ่มอืงอาราชยิามา่ เมอืงจกัรพรรดิโ์บราณ ในวดัมงักรสวรรคเ์ท็นเรยีวจ ิ 
ชมสวนไผ่แห่งเกยีวโตสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์ เร ือ่งเกอชิา พรอ้มน่ังรถไฟโทรอ็คโกะสายโรแมนตกิ ในบรรยากาศใบไม ้
เปลีย่นส ีมุ่งหนา้สูมหานครโตเกยีว เพือ่เก็บเกีย่วบรรยากาศใบไมเ้ปลีย่นส ี  
ชมิสุดยอดอาหารรบัการประกนัความอรอ่ยระดบั RHINISH GOURMET RESTAURANT  
  
 

 

ภตัตาคารสารพดัปู ทุกเมนูลว้นท าจากปูยกัษฮ์อกไกโด ทัง้สด, อรอ่ย ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงัไปทั่วโลก 
 

ภตัตาคารสุกีย้ากีร้ะดบัดาวมชิลนิ ชมิเนือ้ววัญีปุ่่ น ระดบั A-5 มาท าสุกีย้ากีแ้บบตน้ต ารบัญีปุ่่ น โดยท าทลีะแผ่นๆ  
(ส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ มเีนือ้หมูใหท้่านไดร้บัประทาน) 
ภตัตาคารเนือ้วากวิย่างโตเกยีว ชมิสุดยอดป้ิงย่างญีปุ่่ นทีเ่สริฟ์เนือ้วากวิญีปุ่่ น A-4 เคีย้วไปละลายในปากไป บรกิาร
เตมิแบบไม่อัน้ พรอ้มของทะเลหอยเชลล,์ ปู, ปลา, กุง้ และเนือ้หมูแบบต่างๆ   
ภตัตาคารชาบู ชาบู เนือ้ววั (หมู) ลวกในน ้าซปุเดอืดตามใหสุ้กตามแต่ชอบ จุม่ในน ้าจิม้งาบดกอ่นเขา้ปาก 



 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

วนัแรก       กรุงเทพ  
19.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) 

พบเจา้หนา้ทีแ่ละหวัหนา้ทวัรข์องไรนนิ์ช ทราเวล จะคอยดูแลและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านกอ่นขึน้เครือ่ง พรอ้ม
จะเดนิทางไปกบัคณะทวัรเ์พือ่ใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

22.05 น. เดนิทางสู่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 034 

 

วนัที่สอง     เมืองฮาเนดะ - เมืองโอซากา้  – เกยีวโต - วดัคิโยมิซ ึ-  ภตัตาคารเตา้หูแ้ห่งเกยีวโต  
วดัไดโกจ ิ- วดัเออคินัโดะ – ภตัตาคารอาหารญีปุ่่นโชวจ์ากเกอโิกะ (Geiko) 

05.40 น. เดนิทางถงึ เมอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

08.30 น.         น าท่านเปลีย่นเครือ่งบนิ สู่เมอืงอติาม ิโดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 107 

09.35 น.  ถึงสนามบินอิตามิ น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแลว้ ระหว่าง
ชว่งเวลาน้ัน ก็กลายมาเป็นแหล่งทีด่ทีีสุ่ดทีร่วบรวมศลิปะ วฒันธรรม ศาสนา และแนวความคดิต่าง ๆ   
น าชมใบไมเ้ปลี่ยนสีที่มีเฉพาะชว่งกลางเดือนพฤศจิกายน  เร ิม่จาก วดัคิโยมิซ ึ( KIYOMIZU )  ในชว่ง
ใบไมเ้ปลีย่นส ีมองจากภายในทีม่ีระเบยีงไมท้ีย่ืน่ออกมาเหนือหุบเขา ท าใหเ้ห็นววิเมอืงไดโ้ดยกวา้ง ท่านจะเห็นใบไม ้
เปลีย่นสตีามยอดเขา และเนินต่างๆรอบๆวดั โดยเสน้ทางเดินสู่วดัเรยีกกนัว่า “เสน้ทางสายกาน ้าชา” ทางเขา้วดัใน
อดตีจะมีรา้นรวงสองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นขายเครือ่งถว้ยชาเซรามกิของ คโิยมซิ ึแมใ้นปัจจุบนัจะมรีา้นขายของที่
ระลึกน่ารกัมากมายใหท่้านเลือกซือ้ แต่ยังหลงเหลือรา้นเหล่านี้อยู่บา้งใหท่้านไดส้ัมผัสกบัความสวยงามและ
บรรยากาศเกา่แกท่ีห่าชมไดย้าก เมือ่ถงึบรเิวณวดัคโิยมซิ ึ     

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเตา้หูแ้ห่งเกยีวโต 
          ชมิเตา้หูจ้ากแหล่งทีถ่อืว่าดทีีส่ดุในประเทศญีปุ่่นมารงัสรรเมนู เพือ่ใหท่้านรบัประทานกนัตามแบบชาวเกยีวโต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วดัไดโกจ ิ(DAIGOJI TEMPLE) วดัส าคญัของศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่นและยงัไดร้บัการขึน้ชือ่เป็นหน่ึงใน
มรดกโลกอกีดว้ย อาคารทีอ่ยู่ตรงทางเขา้วดัเรยีกว่า ซานโบอนิ (Sanboin) กบัสวนรอบๆเป็นสถาปัตยกรรม
แบบโมโมยาม่า (Momoyama architecture) ถดัเขา้ไปอีกหน่อยจะเป็นพืน้ที ่Shimo Daigo ทีจ่ะรวม
เอาสิง่น่าสนใจมากมายในวดัอยู่ในบรเิวณนี้ อย่างเชน่ อาคารหลกัของวดัซึง่เก็บสิง่ของเก่าแก่ของวดัไว ้
มากมายรวมทัง้พระพุทธรูปน่ัง ยากูช ิ(Yakushi Buddha) และเจดยีส์ูง 38 เมตรซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งทีเ่กา่แก่
ที่สุดในเมืองเกียวโต แต่ที่ดูจะเป็นจุดสนใจส าหรบันักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือ อาคารเบนเทนโดะ 
(Bentendo Hall) ทีอ่ยู่ตดิกบัสระน ้าทีด่า้นหลงัของพืน้ทีนี่ ้ซ ึง่จะสวยงามมากในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นส ี 
วดัโคไดจ ิ(Kodaiji Temple) มชี ือ่เสยีงของการชมไฟประดบัประดาในฤดูใบไมร้ว่ง ซึง่เงาของใบเมเป้ิลจะสะทอ้น
ลงบนผิวน ้าในบ่อใหญ่ของวดัอย่างสวยงาม วดัทีโ่ดดเด่นในย่านฮิกาชยิาม่า ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1606 โดยภรรยา
ของท่านโทโยโทมิ ฮิเดโยช ิเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่ท่าน มีการตกแต่งภายในอาคารอย่างหรูหราและโดยรอบมีการจดั
สวนหนิแบบเซนทีส่วยงาม  หนิกรวดแสดงถงึมหาสมุทรอนักวา้งใหญ่  เสรมิดว้ยสวนสไตล ์tsukiyama โดยภายใน
สวนจะเป็นเนินเตีย้ ประดบัตกแต่งดว้ยหนิขนาดใหญ่ โดยรอบเป็นตน้เมเป้ิลเรยีงรายกนัอยู่ปลีย่นสเีป็นสแีดง   
 
 
 
 
 



 
 
เดนิทางสู่  วดัเออคินัโดะ (Eikando) วดัเออคินัโดะมคีวามอดุมสมบูรณข์องป่า จงึท าใหใ้นชว่งฤดูใบไมร้ว่งตน้ไม ้
จงึมสีสีนังดงามสลบักนั ซึง่บรเิวณวดัเป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหน่ึงของเกยีวโต 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารอาหารญีปุ่่น 
พรอ้มชมการแสดงโชวจ์ากเกอโิกะ (Geiko) หรอื ไมโกะ (Maiko) ในแบบฉบบัเกยีวโตดัง้เดมิทีส่วยงาม
และคงเอกลกัษณเ์ป็นทีช่ ืน่ชอบของนักท่องเทีย่วเป็นอย่างมาก 

 เขา้พกัทีโ่รงแรม DHAWA YURA KYOTO – BANYAN TREE GROUP (5 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
       
วนัทีส่าม     ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี- วดัโทฟุคุจ ิ – ย่านกอิอน - ภตัตาคารราเมง  –  เมอืงนารา -ศาลเจา้

คาซกุะไทชะ – วดัโทไดจ ิ-  ภตัตาคารสารพดัปู 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

วดัโทฟุคุจ ิ(Tofukuji Temple) สรา้งขึน้ในปี 1236 โดยตระกูลฟูจวิาระ (Fujiwara clan) เป็นวดัเซ็น
ขนาดใหญ่ มีช ือ่เสยีงในการชมใบไมแ้ดงในฤดูใบไมร้ว่ง ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างชาตต่ิางมาทีว่ดัแห่งนี ้เพื่อ
ชมใบไมเ้ปลีย่นสี จุดทีนิ่ยมทีสุ่ดคือสะพานซเุทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) ใบไมเ้ป้ิลจะปกคลุมสะพาน
ยาวถงึ 100 เมตร มคีวามงดงามมากทีสุ่ดประมาณกลางเดอืนพฤศจกิายน   
เดนิชมถนนกอิอน ถนนชอ้ปป้ิง โบราณทีส่บืทอดกนัมานับรอ้ยๆปี  ท่านอาจจะไดพ้บเกอชิา หรอื ไมโกะ เดนิตาม
ถนนสายนี ้เป็นย่านราตรแีห่งเกยีวโต ทีจ่ะสามารถเห็นเกอชิาเดนิไปมาในบรเิวณนีไ้ด ้ ย่านนีอ้ยู่ใกล ้ๆ กบัศาลเจา้ยา
ซากะ (Yasaka Shrine) และแม่น ้าคาโมะ (Kamo River) ย่านนีอ้าคารบา้นเรอืนจะเป็นอาคารไมแ้บบดัง้เดมิ แต่ละ
หลงัจะขนาดไม่ใหญ่ ความกวา้งประมาณ 5-6 เมตร  ถนนเสน้ทีม่ีสสีนัและผูค้นพลุกพล่านมากทีสุ่ดก็คอืเสน้ ฮานา
ม-ิโคจ ิ(Hanami-koji) เป็นเสน้ทีอ่ยู่ระหว่างถนนชโิจและวดัเคนนินจ ิ(Kenninji Temple) รา้นอาหารและ รา้นชา
โดยมากทีอ่ยู่ในเสน้นี ้ 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารราเมง 

เดินทางสู่ เมืองนารา เขา้ศาลเจา้คาซุกะไทชะ (Kasugataisha Shrine) ศาลเจา้เก่าแก่กว่า 
1,300 ปีทีโ่ดดเด่นดว้ยประตูและอาคารสแีดงชาดแห่งนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก พิธี
พเิศษทีม่เีฉพาะทีน่ี่เท่าน้ันคอื พธิชีคิเิน็นโซได โดยจะร ือ้วหิารหลกัและสรา้งใหม่ทุกๆ 20 ปี   
สวนนารา (Nara Park) ทีอ่ยู่ติดกบัศาลเจา้คาซกุะไทชะมีกวางอาศยัอยู่อย่างอิสระกว่า 1,400 ตวั มี
ความเชือ่กนัว่ากวางเป็นผูร้บัใชข้องเทพเจา้ในศาลเจา้คาซกุะไทชะ จงึไดร้บัการปฏิบตัเิป็นพิเศษในพืน้ที่
บรเิวณนี ้    



วดัโทไดจ ิ(Todai-ji Temple) เป็นวดัทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่8 และไดร้บัการบนัทกึเป็นมรดกโลกจาก
ยูเนสโก ภายในโบสถม์ีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ ทีเ่ราเรยีกกนัติดปากว่าพระใหญ่ไดบุตสึทีสู่งกว่า 15 เมตร

ประดษิฐานอยู่ และอกีสิง่ทีอ่ยากแนะน าใหไ้ปดูคอืรูปป้ันเทพประจ าประตูใหญ่ฝ่ังใต ้ชม ฮกเคะโด หอ้งที่
เรยีงรายไปดว้ยรูปแกะสลกัสุดงดงาม และ นิกตัสโึด หอจดัพิธโีอมิซโุทรปิระจ าฤดูใบไมผ้ล ิอกีทัง้ เรายงั
สามารถชมววิอาคารบา้นเมอืงนาราจากภายในหอนิกตัสไึดด้ว้ย       

ค ่า                 รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารสารพดัปู 
 (รบัประกนัความอรอ่ยระดบั RHINISH GOURMET RESTAURANT) 
 ภตัตาคารที่มีช ือ่เสียงไดร้บัความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่ น  ทุกเมนู ทุกจาน ลว้นท ามาจากปู ท่านจะ

ประทบัในความสด อรอ่ย 
                   เขา้พกัทีโ่รงแรม DHAWA YURA KYOTO – BANYAN TREE GROUP (5 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

 



 
 
 

วนัทีส่ี ่       เมอืงอาราชยิาม่า – สะพานโทเกท็ซ ึ-สวนไผ่แห่งเกยีวโต -  รถไฟสายโรแมนตกิ โทรอ็กโกะ 
      ภตัตาคารโซบะ - วดัเท็นเรยีวจ ิ– นั่งรถลากโดยคนญีปุ่่น - นาโกย่า -  ภตัตาคารชาบู ชาบู 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิชม เมอืงอาราชยิาม่า เมืองรมิน ้าทีเ่ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีโ่รแมนตกิทีช่าวญีปุ่่นมาท่องเทีย่วกนั น า

ท่านขึน้รถไฟสายโรแมนตกิโทรอ็คโกะ ท่านจะไดช้มความงามของธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในชว่งใบไมเ้ปลีย่นสี สายเสน้ทางรถไฟแล่นไปตาม ไหล่เขา รมิแม่น ้า  ผ่านสะพานโทเก็ทซ  ึน าท่านเที่ยวชม
สวนไผ่แห่งเกยีวโต สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เร ือ่งเกอชิา ทีง่ดงามตระการตาไปทั่วโลก เดนิทางชม วดัเท็น
เรยีวจ ิ(วดัมงักรสวรรค)์ วดัสรา้งดว้ยไมเ้ป็นหน่ึงในหา้วดันิกายเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศญีปุ่่น      

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารโซบะ 
         น าท่านรบัประทานโซบะทีท่่านคู่กบัปลาจากแม่น ้าคสัสุระ ทีไ่หลผ่านเมอืงอาราชยิาม่า  

น าท่าน นั่งรถลากโดยคนญีปุ่่น ชมบรรยากาศของเมืองอาราชยิาม่า  เมืองโบราญทีย่งัมกีลิน่ไอของวฒันธรรม
แบบญี่ปุ่นดั่งเดิม  บา้นเรอืนแบบโบราณๆ รา้นคา้ทอ้งถิน่ที่ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองญี่ปุ่นไดม้ากมาย
หลากหลายชนิด   ใหเ้วลาท่านเดนิชมความงดงามของใบไมเ้ปลีย่นสตีามอธัยาศยั  

16.00 น.       น าท่านเดนิทางสู่เมอืงนาโกย่า 
ค ่า          รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารชาบู ชาบู 

(รบัประกนัความอรอ่ยระดบั RHINISH GOURMET RESTAURANT) 
น าเนือ้มาลวกในน ้าซปุใหไ้ดค้วามสุกตามตอ้งการ จุม่ในน ้าจิม้งาบดตามสูตรตน้ต ารบั   

 น าท่านเขา้พกัทีโ่รงแรม NAGOYA PRINCE HOTEL SKY TOWER (5 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 

 



 
 
วนัทีห่า้        โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต – ภตัตาคารทงคตัสญึีปุ่่น  - เมอืงโตเกยีว – ภตัตาคารเนือ้วากวิ

ย่างโตเกยีว                   
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางมาชอ้ปป้ิงต่อที ่โกเทมบะ เอาทเ์ล็ต (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ตัง้อยู่ใน

เมืองโกเทมบะ จงัหวดัชสิึโอกะ ซ ึง่อยู่ใกลก้บัภูเขาไฟฟูจเิป็นศูนยร์วมแบรนดเ์นมชือ่ดงัทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศถงึ 210 รา้น ตัง้อยู่ใบนพืน้ทีข่นาดใหญ่ทีส่ามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิด ้ 

  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทงคตัสญึีปุ่่น 
13.00  การชอ้ปป้ิงทีน่ี่ เป็นเอา้ทเ์ล็ตทีจ่ดัอยู่ในระดบัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ในระดบั Hi-end 

Brand อย่าง Alexander McQueen, Alexander Wang, Bottega Veneta, Balenciaga, Dior, 
Yves Saint Laurent, Chloe เป็นตน้ และ Hi-street Brand เชน่ Coach, Issey Miyake, Diesel, 
Kate Spade New York, Gucci, Lanvin Collection, Vivienne Westwood ฯลฯ 
 
 

ส าหรบัท่านทีไ่ม่อยากชอ้ปป้ิง ขอน าท่านเดนิทางไป นั่งเรอืโจรสลดัใหญ่ในทะเลสาบ 
พรอ้มชมววิของภูเขาไฟฟูจ ิพรอ้มสูดโอโซนทีบ่รสุิทธิ ์ท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาต ิ    
พรอ้มน าท่านขึน้ไปบรเิวณเชงิภูเขาไฟฟูจ ิเพือ่ถ่ายภาพภูเขาฟูจ ิแบบใกลช้ดิ  
(จนไดเ้วลานดัพบกบัคณะทีช่อปป้ิง ) 
 

 
    16.30 น.   น าคณะเดนิทางเขา้สู่ เมอืงโตเกยีว 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเนือ้วากวิย่างโตเกยีว 
(รบัประกนัความอรอ่ยระดบั RHINISH GOURMET RESTAURANT) 
ชมิสุดยอดป้ิงย่างญีปุ่่ นทีเ่สริฟ์เนือ้วากวิญี่ปุ่ น A-4 เคีย้วไปละลายในปากไป บรกิารเติมแบบไม่อัน้ พรอ้ม
ของทะเลหอยเชลล,์ ปู, ปลา, กุง้ และเนือ้หมูแบบต่างๆ (มเีมนูใหเ้ลอืกมากกว่า 20 อย่าง)  

  เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม GRAND NIKKO TOKYO DAIBA HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 



 
 
 

วนัที่หก        วดัเมจิ – ถนนโอโมเตะซนัโด - ภตัตาคารซูชิ - วดัอาซากุสะ - ตลาดอะเมโยโกะ
 ภตัตาคารสุกีย้ากีร้ะดบัดาวมชิลนิ  หรอื เลอืก DESIGNED BY YOU OWN DAY 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัเมจ ิ(MEIJI SHRINE) เป็นศาลเจา้แบบชนิโต ซึง่มคีวามเชือ่วา่จกัรพรรดเิป็นประมุข

ของศาสนา สบืสายเลอืดมาจากเทพ การสรา้งศาลเจา้ก็เพือ่อุทศิใหก้บัจกัรพรรดเิมจ ิ (Emperor Meiji) 
และพระราชนีิโชเคง (Empress Shoken)  ทีต่ ัง้ของศาลเจา้ฯ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโตเกยีว ในย่านฮาราจกุุ 
ใกลก้บัสถานี JR Harajuku หลงัจากน้ันเดนิทางไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมญีปุ่่ น / ยุโรป บน
ถนนโอโมเตะซนัโด ทีต่ ัง้ของย่านสนิคา้มรีะดบั โดยเฉพาะแบรนดเ์นมชือ่กอ้งโลก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารซูช ิ  
 เดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ (ASAKUSA) ตัง้อยู่ในย่านอาซากุสะ วดันีเ้ป็นวดัทางศาสนาพุทธทีเ่กา่แกท่ีสุ่ด

ในภูมภิาคคนัโตของญปีุ่ น สรา้งขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ.628-645 จดุเด่นของวดัอาซากุสะคอืโคมแดงขนาด
มหมึาทีต่ ัง้อยู่บรเิวณประตูคามนิารมิง ทัง้สองขา้งของโคมแดงจะเป็นรูปป้ันของ 2 เทวบาล รกัษาประตู 
ไดแ้ก ่ฟูจนิ เทพเจา้แห่งสายลม และ ไรจนิ เทพเจา้แห่งอสุนีบาต ตรงกลางวดัจะมกีระถางธปู ขนาดใหญ่ 
ซึง่มคีวามเชือ่ว่าถา้ไดร้บัควนัธปูนีต้ดิตวัมาจะโชคดมีสีุข เดนิบนถนนนากามเิสะ (NAKAMISE) เป็น
ถนนคนเดนิทีอ่ยู่ตดิกบัวดัอาซากุสะ วดัเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตลาดอะเมโยโกะ (AMEYOKO 
MARKET) นับเป็นอกีหน่ึงตลาดฮอตฮติของเมอืงโตเกยีว ซึง่ทีน่ี่จะเป็นตลาดกลางวนัทีร่า้น ส่วนใหญ่จะ
เร ิม่เปิดท าการตัง้แต่เวลา 10 โมงเชา้ไปจนถงึชว่งเย็นๆ สิง่ทีน่่าจะเป็นจดุเด่นของทีต่ลาดแห่งนีก็้น่าจะเป็น
สนิคา้ที ่หลากหลายมากๆมทีัง้ของสดไปจนถงึขา้วของ เคร ือ่งใชต่้างๆอย่าง เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า รองเทา้ 
เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นของน าเขา้จากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด รา้นขนมของกนิเล่น ทาโกะยากิ
ยกัษ ์โมจ ิขนมเคก้ ชอ็คโกแลต ไอศครมี ชานมไข่มุก และรา้นอาหารญีปุ่่ น อย่างราเม็ง ซชู ิ ขา้วหนา้ปลา
ไหล เป็นตน้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารสุกีย้ากีร้ะดบัดาวมชิลนิ  
(รบัประกนัความอรอ่ยระดบั RHINISH GOURMET RESTAURANT)  
ชมิเนือ้ววัญีปุ่่ น ระดบั A-5 มาท าสุกีย้ากีแ้บบตน้ต ารบัญีปุ่่ น โดยท าทลีะแผ่นๆ (ส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ 
มเีนือ้หมูใหท้่านไดร้บัประทาน)  

  เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม GRAND NIKKO TOKYO DAIBA HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
 

 
ส าหรบัท่านทีต่อ้งการอสิระ เดนิทางทอ่งเทีย่วเอง ตามอธัยาศยั  

(DESIGNED BY YOU OWN)  
จะมสี่วนลดใหท้่านละ 6,000 บาท  

 
 
 

 
 
 



 
 
วนัทีเ่จ็ด        Starbucks Reserve® Roastery Tokyo – ภตัตาคารเทมปุระ ระดบัมชิลนิไกด ์
              SHIBUYA SKY @ SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE - ชอ้ปป้ิงย่านชบิูย่า – ภตัตาคาร

ราเมงขอ้สอบ - ท่าอากาศยานฮาเนดะ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

น าท่านไปยงัรา้นกาแฟชือ่ดงั Starbucks Reserve® Roastery Tokyo  
 ถอืเป็นรา้นล าดบัที ่5 ในโลกของ Starbucks ถดัจาก ซแีอตเทลิ เซีย่งไฮ ้มลิาน และนิวยอรก์ แต่สาขานีม้ขีนาด

ใหญท่ีสุ่ดในโลก เพราะมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 32,000 ตารางฟุต ขึน้แท่นเป็นรา้นสตารบ์คัสท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  และมี
ทัง้หมด 4 ช ัน้ ซึง่ในแตล่ะช ัน้จะมคีวามแตกตา่งออกไป ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนการคัว้เมล็ดกาแฟ การแปรรูป และ
บรรจภุณัฑ ์การชงกาแฟในแบบต่างๆทีท่่านจะไดเ้ห็นอย่างใกลช้ดิ ทัง้กาแฟรอ้น เย็น กาแฟผสมน ้าผลไมต้า่งๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเทมปุระ ระดบัมชิลนิไกด ์
น าท่านเดนิทางสู่ SHIBUYA SKY @ SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE แลนดม์ารค์ใหม่โตเกยีวได ้
เกดิขึน้แลว้ น่ันกค็อืตกึ SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE ทีช่บูิย่า เปิดใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 
ทีผ่่านมา ซึง่เป็นตกึใหม่ทีท่นัสมยั แถมยงัใหคุ้ณขึน้ไปทีด่าดฟ้า SHIBUYA SKY ช ัน้ 47 ชมววิสุดตระการตา 
สมัผสับรรยากาศโตเกยีวและชบูิย่าในรูปแบบใหม่ รบัรองว่าจะท าใหคุ้ณลมืบรรยากาศเกา่ๆไปเลย  



 
 
 
พาท่าน ชอ้ปป้ิงย่านชบูิย่า ซึง่เป็นศนูยก์ลางของแฟช ัน่ของวยัรุน่ และมแียกทีค่นขา้มถนนเยอะมากจนตดิ
อนัดบัโลก ชบูิย่ามหีา้งหลายแห่ง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย เชน่ รองเทา้ Onisuka Tiger, กระเป๋า BaoBao, เสือ้ 
Comme Des Garcons, ABC Mart, Big Camera, รา้นขายยาทีจ่ าหน่ายยาและเครือ่งส าอางค ์เรยีกไดว้า่เป็น
แหล่งทีไ่ม่ควรพลาดเชน่กนั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารราเมงขอ้สอบ  
แจกเงนิใหท่้านละ 3,000 เยน เพือ่ใหท่้านสามารถเลอืกทานสดุยอดราเมงขอ้สอบในรสชาตทิีท่่านตอ้งการ  
พรอ้มของทานเลน่ หรอื เครือ่งดืม่ต่างๆทีท่่านตอ้งการ 

19.30 น. น าท่านเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานฮาเนดะ  
 
วนัทีแ่ปด       ท่าอากาศยานฮาเนดะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
00.05 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 033 
05.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 



 
อตัราคา่บรกิารท่องเทีย่ว 

Autumn Leaf & Gastronomy in Kyoto 
        (25 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2565) 
 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน      ท่านละ      98,900  บาท 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)    ท่านละ      96,900  บาท 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + มเีตยีงเสรมิ)  ท่านละ      89,900  บาท 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน + ไม่มเีตยีงเสรมิ)   ท่านละ      84,900  บาท 
พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่       ท่านละ  32,000  บาท 
 
อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

- ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง และภาษีสนามบนิทุกแห่ง 
- โรงแรมทีพ่กัมาตรฐาน พกั 2 ท่านต่อหอ้ง 
- ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว, ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรม 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง น ้าหนักไม่เกนิท่านละ 23 กโิลกรมั (หรอืเป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
- ค่าทปิพนักงานขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ 

 
อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่ามนิิบาร,์ ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่นอกเหนือรายการ 
- ค่าภาษีน ้ามนั อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะตลาดน ้ามนัโลก ทีป่ระกาศโดยสายการบนิ  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนียมในการเดนิทางท่องเทีย่วทีนั่กท่องเทีย่วยดึถอืและปฏบิตัติามกนัมา 

 
การช าระเงนิ 

- ทางบรษิทัฯ ขอรบัเงนิมดัจ าการจอง 30,000 บาท/ท่าน   
- ส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 15 วนัท าการ 
- ท่านทีต่อ้งการออกใบเสรจ็ในนามนิติบุคคล ตอ้งแจง้พนักงานขายทราบล่วงหนา้ มิฉะน้ัน ทางบรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่ออกใบเสรจ็รบัเงนิ, ใบก ากบัภาษียอ้นหลงั 
 
การยกเลกิ 

- ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทุกกรณี 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนัท าการ บรษิทัฯมคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของราคาค่าทวัร ์ 
- ยกเลกิภายใน 15 วนัท าการก่อนการเดนิทาง ถอืว่าสละสทิธิ ์ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด โดยไม่

สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้
 
หมายเหตุ           

- โปรแกรมการเดนิทาง,  โรงแรม,  ภตัตาคาร อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
- หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 เตยีง (TRIPLE ROOM) จะ

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดและรูปแบบหอ้งหอ้งพกัในแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนั
ตามที่ตอ้งการ หรอือาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้หากโรงแรมที่ทางบรษิทัฯใช ้ไม่มีหอ้งพกัส าหรบั 3 เตียง 
ท่านอาจจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการเปิดหอ้งพกัเดีย่ว 

- ต าแหน่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสายการบนิต่างๆ ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเลอืก
ต าแหน่งทีน่ั่งไดเ้อง ทัง้นีจ้ะพยายามจดัทีน่ั่งใหต้ามความเหมาะสม ภายใตล้กัษณะต าแหน่งทีน่ั่งแบบหมู่คณะทีส่ายการบนิจดั
มาให ้

- ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
- บรษิัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตวัแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความ

เสยีหายต่างๆ ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจลเปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการ
ตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิการอนุญาตเขา้ประเทศขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเจา้หนา้ทีแ่ละกฎระเบยีบของแต่ละประเทศ ฯลฯ หรอื
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกดิขึน้ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจาก
อุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ  

- ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง (ผูใ้หญ่) จ านวนไม่ถงึ 15 ท่าน 
เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้แลว้ในขา้งตน้ 
 

 



 
 
 

ใบจองการเดนิทาง 

Autumn Leaf & Gastronomy in Kyoto 
(25 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2565) 

 

ชือ่ผูจ้องทวัร ์นาย/นางสาว/นาง ................................................ นามสกุล ...................................................... 

บา้นเลขที ่................................. ซอย ................................................ ถนน ...................................................... 

ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต ...................................... จงัหวดั ...................................... 

รหสัไปรษณีย ์........................... โทรศพัท ์........................................ มอืถอื ..................................................... 

Line ID …………................................... E-mail ………….................................................................................  

ชือ่-นามสกุล ขอ้มูลตดิต่อ  
(เบอรม์อืถอื / E-mail) แพอ้าหาร / ไม่ทาน 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

ท่านทราบโปรแกรมจาก        www.rhinishtravel.com          Line Official         Facebook          IG          Phone 
 

 
การช าระค่ามดัจ าทวัร ์ท่านละ 30,000 บาท 

จ านวน ............. ท่าน รวมเป็นเงนิ ........................................................................ บาท  

( ................................................................................................................................... ) 

ผูใ้หญ่ จ านวน ...................... ท่าน    เด็ก ( อายุ 2-12 ปี ) จ านวน ...................... ท่าน 

พกัหอ้ง TWIN .............. หอ้ง  พกัหอ้ง SINGLE ………. หอ้ง  พกัหอ้ง TRIPLE .......... หอ้ง 

  
โอนเงินช าระค่ามดัจ า ชือ่บญัช ีบรษิทั ไรนนิ์ช จ ากดั 

ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาทองหล่อ บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี042-2-75926-9 

หลงัจากโอนเงนิค่ามดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ กรุณาส่งเอกสาร รายละเอยีด ดงัต่อไปนี ้

1. สลปิการโอนเงนิค่ามดัจ า 

2. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport)     


