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OSAKA TOKYO ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน 

เดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพียง 39,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)([TG622 23.15-06.25) 
วนัท่ี 2. โอซก้า  (สนามบนิคนัไซ )– ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – บฟุเฟ่ชาบซููโม ่– ศาลเจ้าฟจูิมอิินาริ – เมืองนาโกย่า –  

ช้อปปิง้ย่านซาคาเอะ 

วนัท่ี 3.  วดันิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากจูิโกะ – เมนขูาปยูกัษ์ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 4. ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูย์จ าลองแผน่ดนิไหว – โตเกียว – ไดเวอร์ซิตี ้โอไดบะ – ช้อปปิง้ชินจกู ุ

วนัท่ี 5.  อิสระช้อปปิง้เมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
วนัท่ี 6.  วดัอาซากสุะ - วดันาริตะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบนินาริตะ) –  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG677 17.30-22.30) 
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วันที่ 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 
 (TG622 23.15 – 06.25 ) 

20.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG622  
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – บุฟ
เฟ่ชาบูซูโม่ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร และเม่ือรับสมัภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า น าท่านชมบริเวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 
สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยุคสมยัท่ีโชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี น้ับเป็นแลนด์มาร์กอันดบั
หนึ่งของโอซาก้าท่ีต้องมาเยือนสกัครัง้ 

 
 เดนิทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานท่ีสดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีส าคญัๆ ท่ีเตม็ไปด้วยประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ศาลเจ้าฟูชมิิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ท่ีสร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพ่ือบชูาสนุัขจิง้จอกท่ีเช่ือกันวา่เป็น
ทตูสง่สาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิท่ีมีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
 เดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า น าท่านช้อปปิง้ ย่านซาคาเอะ แหลง่รวมความบนัเทิงและห้างสรรพสนิค้า รวมทัง้สวนสวยใจกลาง

เมืองแหล่งพกัผ่อนกหย่อนใจและจบัจ่ายใช้สอยได้อย่างเตม็ท่ี เช่นร้านดงกีโ้ฮเต ห้างสรรพสนิค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นต้น อีกทัง้สญัลกัษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินท่ี
ต้องไป 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – เมนู
ขาปูยักษ์ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทยจิ วัดท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับญ่ีปุ่ น สร้างขึน้เม่ือปี คศ.1904 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ไว้เพ่ือ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพทุธรูปท่ีได้รับพระราชทางจากพระมหากษัตริย์ไทย ภายในจะมีรูปปัน้ขององค์
รัชกาลท่ี 5 อยู่ในวดัอีกด้วยและปัจจบุนัมีคนไทยนิยมไปสกัการะกนัอย่างมากมาย 

 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น  อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของ
ทะเลสาบหรือเลือกซือ้ผลติภณัฑ์จากปลาไหลนานาชนิดพร้อมภัตตาคารหรูและศนูยจ าหน่ายสนิค้า อาหารพืน้เมือง เช่น พาย
ปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ท่ีขึน้ช่ือเพ่ือเป็นของฝาก และ สตาร์บคัสดุชิล 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ทะเลสาบฮามานะ 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลึก
ตามอัธยาศยั จากนัน้น าท่านชมความงามของ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ท่ีเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบ
ภเูขาไฟฟจูิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียวไมว่า่จะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมกัจะมาหาท่ีพกัผอ่นใน
บริเวณนีม้ากกวา่ทะเลสาบท่ีเหลืออีกส่ีแห่ง ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของท่ีระลึก
มากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พเิศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเดด็** 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 4 
ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – ได
เวอร์ซิตี ้โอไดบะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงาม

กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่  ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนโปรแกรม
ทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูิและเลือกซือ้ของท่ีระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจูิได้ 
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 



 

HJ0316 : OSAKA TOKYO ช้อปเพลนิ 6วนั 4คืน (TG) 

 
 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทุของภเูขาไฟจากทุกมมุโลก มีห้องจัด

ฉากการเกิดแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ตา่งๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บริเวณ ย่านแหล่งรวมร้านอาหารและ ภัตตาคารริมทะเลสาบคาวา
กูจโิกะ 

 เดนิทางสู ่เมืองโตเกียว จากนัน้น าท่านสู ่ไดเวอร์ซิตีโ้อไดบะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ในแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ท่ีมีร้านค้า
ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมีห้างให้
เลือกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้ 

 ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้สินค้ามากมายและ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬกิา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่นส าหรับวยัรุ่น 
เคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 อิสระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน เมืองโตเกียว โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าท่านในการเดินทาง เช่นย่าน
ชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของ
เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกท่ีุเป็นเหมือนศนูย์กลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 
ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้านตะวนัตกย่านนีท่ี้เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลาย
อาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเตม็ไปด้วยห้างสรรพสินค้า, 
ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีท่ีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากา
ยะ (Izakaya) เป็นต้นและยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น  ย่านฮาราจูกุ, ย่านชิบูย่า, ย่านอากิฮาบาระ, 
ดเวอร์วติีโ้อไดบะม ตลาดอาเมโยโกะ, ตลาดปลาสึคิจ,ิ ศาลเจ้าเมย์จ,ิ Tokyo Sky Tree 
หรือเลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ เตม็วัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เดก็ 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟ

ในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง]  เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสมัผสักับเคร่ืองเลน่ในหลาย
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผี
สิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เท่ียวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตนูท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(TG677 17.30 – 22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัท่ีเก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสดุของวดั ในนามประตฟูา้ค ารณและท่านจะได้สนุกกบัการเดินเลื อกดสูินค้าต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามเิซะ ซึ่งมีร้านค้าขายของท่ีระลึกตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจ
ท่ีระลกึ 
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 สกัการะ เทพเจ้าแห่งไฟ หลวงพอ่ “ฟโุดเมียว” ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) ท่ีมีประวตัิศาสตร์

อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกวา่ 1,000 ปี (สมยัเฮอนั ช่วงปลายศตวรรษท่ี 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตท่ีได้สร้าง
ขึน้อุทิศแด่ศาสนาพทุธให้กับเทพเจ้าฟดูเูมียวโอะ วดันีถื้อได้ว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภัย 
แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและอุบตัิเหตตุ่างๆ รวมทัง้เร่ืองความรัก หน้าท่ีการงาน วดัแห่งนีมี้โครงสร้างสิ่งก่อสร้างทีได้รับ
เลือกให้เป็นสมบตัิล า้ค่าทางวฒันธรรม สิ่งแรกท่ีดึงดดูสายตาทุกคู่เม่ือมาถึงหน้าตวัวดัก็คือประตทูางเข้าท่ีมีช่ือว่า โซมง ท่ี
สร้างขึน้ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลงัจากก่อตัง้วดั บานประตจูะมีสมบตัลิ า้คา่ทางวฒันธรรม ช่ือ นิโอ คือเทพ
เจ้าสององค์ท่ีคอยปกปักษ์รักษาวดัแห่งนี ้ ข้างในวดัจะมีโบสถ์หลกั ไดฮนโด และถัดไปจะมีอาคารช่ือ ชะกะโด ซึ่งเคยเป็น
โบสถ์หลกัมาก่อน 

 ช้อปปิง้ตอ่ท่ี อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสนิค้าท่ีมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้ าท่ีหลากหลายมากกวา่ 
150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเตม็ท่ี 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ เพ่ือเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ : OSAKA TOKYO ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12 ก.ค.-17 ก.ค. 62 42,800 42,800 42,800 8,900 31,800 
วนัท่ี 26 ก.ค.-31 ก.ค. 62 39,900 39,900 39,900 8,900 31,800 
วนัท่ี 08 ส.ค.-13 ส.ค. 62 41,900 41,900 41,900 8,900 31,800 
วนัท่ี 09 ส.ค.-14 ส.ค. 62 42,800 42,800 42,800 8,900 31,800 
วนัท่ี 10 ส.ค.-15 ส.ค. 62 41,900 41,900 41,900 8,900 31,800 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
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3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


