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       หนึ่งในฤดูกาลท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของญี่ปุน
คือ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ใบไม้จะกลายเปนสีแดงทองทั่ว
ท้ังเมือง เราจึงถือโอกาสชวนผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. โบยบินไปชม
ความงามแปลกตาของใบไม้เปลี่ยนสี บนเส้นทางแสน
โรแมนติก 4 จุดชมใบไม้แดงที่งดงาม อาราชิยามา เมือง
ชนบทน่ารัก ๆ  ของเกียวโต, ชิราคาวะโกะ หมู่บ้านมรดกโลก, 
เมืองทาคายาม่า ท่ีต้ังอยู่ใจกลางหุบเขางดงามราวดินแดน
ในเทพนิยาย, ฟูจิ - คาวากูชิโกะ เทศกาลฤดูใบไม้เปล่ียนสี
ประจำาปี FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES 
FESTIVAL 2017 และสวนเมจิจิงงุ ไกเอ็ง ย่านชินจูกุ
ใจกลางกรุงโตเกียว
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05.00 น.

08.15 น.

15.45 น.

18.00 น. 

08.00 น.
ช่วงเช้า

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 แถว C - D เคาน์เตอร์
สายการบินไทย ทีมงาน JTB (THAILAND) ให้การต้อนรับ 
และอำานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 672 (ใช้ระยะเวลาเดินทาง 5.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
(เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)
รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พัก OSAKA NEW HANKYU 
HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองอาราชิยามา เมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอันมีทัศนียภาพที่โดดเด่น และสวยงาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดในการชมซากุระที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของญี่ปุ่น จากนั้น ล่องเรือแม่น้ําโฮซูกาวะ จากคาเมะโอกะ ลงไปถึงอาราชิยามา ชมธรรมชาติโดย
เรือท้องแบนสไตล์ญ่ีปุ่นด้ังเดิม ต่อด้วย สะพานโทเงตสึ หรือสะพานข้ามจันทร์ ท่ีทอดข้ามแม่น้ำาคัตสึระ
เพื่อไปยังเกาะโอชิมา ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองอาราชิยามา มีความยาว 155 เมตร
กว้าง 11 เมตร สร้างข้ึนในปี 1934 เดินทางสู่ป่าไผ่ ท่ีถูกปลูกมาต้ังแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปีมาแล้ว
สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเส้นทาง 

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพฯ - โอซาก้า

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
เมืองอาราชิยามา - ล่องเรือแม่น้ำาโฮซูกาวะ -
สะพานโทเงตสึ - ปาไผ่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริไทฉะ - ย่านกิออน

THE GOLDEN RED
ความงามของใบไม้เปล่ียนสี
แห่งแดนอาทิตย์อุทัย

AUTUMN

18-24
พฤศจิกายน 2560

TRIP

สะพานโทเงตสึ 
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3
08.00 น.
ช่วงเช้า

เที่ยง
ช่วงบ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ จังหวัดกิฟุ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมมรดกโลก
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
รับประทานอาหารกลางวัน 
เดินทางถึง หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1995 พบกับหมู่บ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม สไตล์กัสโซ - สึคุริ มีเอกลักษณ์เป็นหลังคามุงด้วยฟางข้าว
ที่เหมือนกับสองมือพนมของพระพุทธเจ้าโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถ
รองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี ออกเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า 
ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ล เกียวโต แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น ที่อบอวล
ไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ผสมผสานกับจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำาเภอเก่า เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ

ย่านกิออน

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริไทฉะ 

เที่ยง
ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริไทฉะ หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายให้แก่เทพเจ้า
แห่งการเกษตร ตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์นำาสาส์นของเทพเจ้าอินาริ
ทั้งยังมีอำานาจพิเศษในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นอกจากนี้ทางด้านหน้าศาลเจ้ายังมีเสาโทริอิ
สีแดงส้ม สัญลักษณ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาชินโตที่เรียงเป็นแถวเป็นแนวยาวถึง
4 กิโลเมตร นำาชม ย่านกิออน ย่านไฮโซของเกียวโต ที่เหล่าเกอิชา หรือ ไมโกะ/เกโกะ เคยอยู่ใน
สมัยก่อน โดยในญี่ปุ่นได้กำาหนดให้ ‘เกอิชาเป็นมรดกทางวัฒนธรรม’ พบกับสองข้างทางเรียงราย
ด้วยโรงน้ำาชาและร้านอาหารสุดหรูมากมาย ปัจจุบันก็ยังคงเหลือกลิ่นอายอันรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต
ให้เห็นอยู่ รวมทั้งยังอาจพบเกอิชาที่ออกมาทำางานในโรงน้ำาชาในย่านนี้ด้วย
รับประทานอาหารเย็น นำาเข้าที่พัก NAGAHAMA ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าด้วยการอาบน้ำาแร่ออนเซ็นธรรมชาติเพื่อสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่นแท้ในโรงแรม ซึ่งชาวญี่ปุ่น
เชื่อว่าน้ำาแร่ธรรมชาติมีส่วนช่วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ และผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย 
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ช่วงค่ำา

ของยุคสมัยเอโดะ รวมถึงมีการอนุรักษ์ความเก่าแก่ของสถานที่ต่างๆ ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์
ต่อด้วยนำาชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่า
แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะกว่า 176 ปี 
ที่อยู่ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นเดินชมหมู่บ้าน
ลิตเติ้ล เกียวโต หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน
ท่ียังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี เดินเท่ียวชมทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือน
โบราณและร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำาหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำาซุปมิโสะ ฯลฯ
พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดง
ไม่มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วย
ความเช่ือเก่ียวกับโชคลางของชาวญ่ีปุ่น และยังสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย
เข้าที่พัก TAKAYAMA OUAN หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำาแร่ออนเซ็น
เพื่อสุขภาพสไตล์ญี่ปุ่นแท้

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ตลาดเช้าทาคายาม่า มีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาดจินยะเมะ
และตลาดมิยางาวะ จำาหน่ายงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้า
ทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้ ออกเดินทางสู่
เมืองมัตสึโมโต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดนางาโนะ ห้อมล้อมด้วยเขาสูงใหญ่
มีน้ำาบริสุทธิ์ที่ไหลมาจากเทือกเขา ทำาให้พื้นที่บริเวณนี้มีความ
สมบูรณ์ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกวาซาบิ นอกจากนี้ 
ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น
การท่องเท่ียวในเชิงประวัติศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวในเชิงธรรมชาติ
อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของโซบะด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน

4
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ตลาดเช้าทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ชมงานเทศกาล
ประจำาปี FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES
FESTIVAL 2017

08.00 น.
ช่วงเช้า

เที่ยง

ซารุโบะโบะ

เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ

ตลาดเช้าทาคายาม่า



13

ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

นำาชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และได้ถูก
ขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำาค่าประจำาชาติ สร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง นอกจากน้ียังมีศาลาชมดวงจันทร์ท่ีงดงาม โดยในฤดูใบไม้เปล่ียนสี
บริเวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสีสันของใบไม้แดง เดินเล่นถนนชอปปิงสองสาย
ที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาวาเตะ - โดริ (หรือถนนสายหมอก) ที่เต็มไปด้วยร้านขายของพิเศษ
ในท้องถิ่นและร้านอาหารเก๋ๆ อีกสายหนึ่งคือ ถนนนากะมาจิ ซึ่งเรียงรายไปด้วยอาคารแบบคุระ
(คลังเก็บสินค้าที่ผนังทำาด้วยดิน) สวยงามแปลกตา เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ คือทะเลสาบ
ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับ
ในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ
รับประทานอาหารเย็น ชมงานเทศกาลประจำาปี FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES
FESTIVAL 2017 ที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกๆ ปี เพื่อต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ท่ามกลางธรรมชาติ
ด้านเหนือของทะเลสาบคาวากูจิโกะ ในช่วงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟต้นไม้และใบไม้ทำาให้
บรรยากาศดูโรแมนติก ชมความงามของธรรมชาติพร้อมเก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศ
อันแสนโรแมนติกยามเย็นของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและภายในงานยังมีเครื่องดื่มและอาหารท้องถิ่น
รวมทั้งมีงานฝีมือที่จัดแสดงและจำาหน่ายอีกด้วย เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก FUJI MARRIOTT
HOTEL YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ตลาดเช้าทาคายาม่า - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ชมงานเทศกาล
ประจำาปี FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN LEAVES
FESTIVAL 2017

ปราสาทมัตสึโมโต้ 

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

ถนนนาวาเตะ - โดริ 

FUJI KAWAGUCHIKO AUTUMN
LEAVES FESTIVAL 2017
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5

6

08.00 น.
ช่วงเช้า

เที่ยง
ช่วงบ่าย

ช่วงค่ำา

08.00 น.
ช่วงเช้า

เที่ยง
ช่วงบ่าย

19.00 น.

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ หมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตก
ของทะเลสาบไซโกะ ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ให้ประชาชนได้เข้าชม ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคาเรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า
ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี ซ่ึงแต่ละหลังก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝีมือด้ังเดิมท่ีต่างกัน
เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และ
บะหมี่โซบะด้วยตนเอง ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ
ชีวิตประจำาวันของเกษตรกร บ้านท่ีเป็นอาร์ตแกลเลอรีท่ีแสดงงานศิลปะท้องถ่ิน นอกจากน้ี
ยังมีร้านอาหารตั้งอยู่รอบๆ หมู่บ้าน สามารถเลือกชม และซื้อสินค้า, ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รวมถึงบริการชุดกิโมโนและชุดซามูไร ให้นักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน 
ชอปปิง ณ โกเทมบะ พรีเมียม เอาต์เลต ท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น เน่ืองจาก
วิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิเป็นพื้นหลัง และเรียกได้ว่าเอาต์เลตแห่งนี้อยู่ในระดับพรีเมียม
ทั้งทิวทัศน์และสินค้าที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 200 ร้านค้า หลังจากนั้นออกเดินทาง
เข้าสู่มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารค่ำา เข้าที่พัก SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนเมจิจิงงุ ไกเอ็ง จุดชม
ใบไม้เปลี่ยนสี ต้นแปะก๊วยกว่า 140 ต้น ที่พากันเปลี่ยนเป็น
สีเหลืองทองอร่ามเรียงรายสองข้างทาง และใบที่ร่วงลงสู่พื้นทำาให้
ถนนเป็นสีทองราวกับถูกปูด้วยพรม
รับประทานอาหารกลางวัน
ชอปปิงสินค้านานาชนิด ณ ถนนย่านชินจูกุ อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง
เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องสำาอางชื่อดังของญี่ปุ่น และชอปปิงสุดมันที่ ร้าน 100 เยน
รับประทานอาหารเย็น เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเทมบะ พรีเมียม เอาต์เลต มหานครโตเกียว

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สวนเมจิจิงงุ ไกเอ็ง - ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

โกเทมบะ พรีเมียม เอาต์เลต

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ

สวนเมจิจิงงุ ไกเอ็ง
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อัตราคาบริการ

หมายเหตุ
ผู้เดินทาง 30 คน (สงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. และผู้ติดตาม 1 คน)
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมประเภทท่องเที่ยวกับบริษัทฯ ในปี 2558-2560
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://pttregister.onetoonecontacts.com/reserve_form.php หรือ Call Center 
0-2624-5599 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2560
ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 22 กันยายน 2560
ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมโดยการสุมครั้งนี้ ถือเป็นที่สิ้นสุด
การสำารองที่นั่ง
 - มัดจําคนละ 20,000 บาท - ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560
 - ชำาระส่วนที่เหลือ - ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560
การขอยกเลิกการเดินทาง
 - ก่อนวันจ่ายมัดจำา - ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 : ไมมีคาใชจาย
 - กรณียกเลิกหลังวันจ่ายมัดจำา
  ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 - เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 10,000 บาท
  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 - เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 20,000 บาท
 - กรณียกเลิกการเดินทาง หลังชำาระค่าทัวร์ครบถ้วน
  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 - เก็บค่าธรรมเนียม 50% ของอัตราค่าบริการ
  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 - สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทฯ
  ได้สำารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ตามโปรแกรมเพื่อเตรียมการเดินทางให้ผู้เดินทางเรียบร้อยแล้ว
 - ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

- ค่าน้ำาหนักกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำาหนด (30 กิโลกรัมต่อคน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราคาบริการ ทานละ

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และผู้ติดตามพักห้องละ 2 ท่าน (ชั้นทัศนาจร)

บุคคลทั่วไปพักห้องละ 2 ท่าน

ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (ราคาเริ่มต้น) เพิ่มท่านละ

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลดราคา

พักเดี่ยว เพิ่มราคา

79,500 บาท

84,500 บาท

45,000 บาท

19,500 บาท

10,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม

7

00.20 น.

05.25 น.

เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

ถนนย่านชินจูกุ


