
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อโุมงใบเมเปิล้ โมมจิิ ไคโร | ชมใบแปะก๊วย ถนนอโิชนามกิิ | ปราสาทโอซาก้า |  
ภเูขาไฟ ฟจูิ | ชินจกู ุ| ซาคาเอะ | แช่น า้จากแร่ธรรมชาติ | เมนขูาปยูกัษ์ | ชาบซููโม่ 

 

  

 

 

OSAKA TOKYO AUTUMN ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน 

เดนิทาง พฤศจกิายน 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 38,888.- 
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วันที่ 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) 
 (TG622 23.15 – 06.25 ) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 
[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

23.15 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622  
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต –  
บุฟเฟ่ชาบูซูโม่ – ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ  ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเมื่อรับสมัภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึง่เร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองโอซาก้า น าทา่นชมบริเวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยคุสมยัที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี น้บัเป็นแลนด์มาร์กอนัดบั
หนึง่ของโอซาก้าที่ต้องมาเยือนสกัครัง้ 
 
 
 
 
 
  

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ)([TG622 23.15-06.25) 
วนัท่ี 2.  โอซาก้า (สนามบินคนัไซ ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – บฟุเฟ่ชาบซููโม ่– ศาลเจ้าฟจิูมิอินาริ – เมืองนาโกยา่ –  

ช้อปปิง้ยา่นซาคาเอะ 

วนัท่ี 3.  วดันิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – อโุมงใบเมเปิล้ โมมิจิ ไคโร(ตามสภาพอากาศ) – ทะเลสาบคาวากจิูโกะ – เมนขูาปยูกัษ์

 แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 4.  ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) –  ศนูย์จ าลองแผน่ดินไหว – โตเกียว – ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิง้ชินจกู ุ

วนัท่ี 5.  อิสระช้อปปิง้เมืองโตเกียว หรือ เลอืกซือ้ทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
วนัท่ี 6.  วดัอาซากสุะ - วดันาริตะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) –  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG677 17.30-22.30) 
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 เดินทางสู ่เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานท่ีส าคญัๆ ที่เต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ที่สร้างขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบชูาสนุขัจิง้จอกที่เช่ือกนัวา่เป็น

ทตูสง่สาสน์ของเทพเจ้าแหง่การเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอโุมงค์เสาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
 เดินทางสู ่เมืองนาโกย่า น าท่านช้อปปิง้ ย่านซาคาเอะ แหลง่รวมความบนัเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมทัง้สวนสวยใจกลาง

เมืองแหลง่พกัผอ่นกหยอ่นใจและจบัจ่ายใช้สอยได้อยา่งเต็มที่ เช่นร้านดงกีโ้ฮเต ห้างสรรพสนิค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นต้น อีกทัง้สญัลกัษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินที่
ต้องไป 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – อุโมงใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร 
(ตามสภาพอากาศ) – ทะเลสาบคาวากูจโิกะ – เมนูขาปูยักษ์ –  
แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทยจิ วดัที่เกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับญ่ีปุ่ น สร้างขึน้เมื่อปี คศ.1904 ในสมยัรัชกาลที่ 5 ไว้เพื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตแุละพระพทุธรูปท่ีได้รับพระราชทางจากพระมหากษัตริย์ไทย ภายในจะมีรูปปัน้ขององค์รัชกาล
ที่ 5 อยูใ่นวดัอีกด้วยและปัจจบุนัมีคนไทยนิยมไปสกัการะกนัอยา่งมากมาย 

 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น  อิสระให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ของ
ทะเลสาบหรือเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์จากปลาไหลนานาชนิดพร้อมภตัตาคารหรูและศนูยจ าหนา่ยสนิค้า อาหารพืน้เมือง เช่น พาย
ปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิว้ ท่ีขึน้ช่ือเพื่อเป็นของฝาก และ สตาร์บคัสดุชิล 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก และทา่นยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัทา่นเองอีกด้วย ซึง่ก่อนกลบัให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึ
ตามอธัยาศยั  

 โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ) จดุชมใบไม้เปลีย่นที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากชิูโกะ ต้นเม
เปิล้ที่ขึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน า้จะเปลี่ยนสีทัง้ส้มและแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลองน า้ ท าให้ทัง้ด้านบนและ
ด้านลา่งเต็มไปด้วยใบเมเปิล้ จึงดเูหมือนกบัเป็นอโุมงค์ใบเมเปิล้ ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดิน
ไปตลอดแนวอีกด้วย ให้ทา่นได้เพลดิเพินกบัการชมใบไม้เปลีย่นส ีและเก็บภาพความประทบัใจ 
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 จากนัน้น าท่านชมความงามของ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภเูขาไฟฟูจิ ซึ่ง

ทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมกัจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนี ้
มากกวา่ทะเลสาบท่ีเหลอือีกสีแ่หง่ ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลกึมากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด** 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 
ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว – โตเกียว –  
ชมใบแปะก๊วย ถนนอโิชนามิกิ – ช้อปป้ิงชนิจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าทา่นขึน้ชมความงาม

กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลกึกบั
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่  ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได้ 
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจดั

ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งที่คนญ่ีปุ่ นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน

พฤศจิกายน-ต้นเดือนธนัวาคมของทกุปีจะตรงกบัฤดใูบไม้เปลีย่นส ี[ขึน้กบัสถานท่ีในแตล่ะภมูิภาคของญ่ีปุ่ น] ถนนแหง่นีป้ลกู
ต้นแป๊ะก๊วยไว้ตลอด 2 ข้างทางในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสใีบของต้นแปะก๊วยจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงทองอร่ามสวยงาม อิสระทา่น
จะได้ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ที่เปลีย่นสพีร้อมกบับรรยากาศที่แสนโรแมนติกทา่มกลางอากาศที่เย็นสบาย 
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 ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้สินค้ามากมายและ  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม  เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น 
เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 อสิระช้อปป้ิงเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดสินีย์แลนด์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่งๆใน เมืองโตเกียว โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าท่านในการเดินทาง เช่นย่าน
ชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของ
เหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศนูย์กลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น 
ในแต่ละวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้านตะวนัตกย่านนีท้ี่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลาย
อาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสนิค้า, 
ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากา
ยะ (Izakaya) เป็นต้นและยงัมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น  ย่านฮาราจูกุ, ย่านชิบูย่า, ย่านอากิฮาบาระ, 
ดเวอร์วิตีโ้อไดบะม ตลาดอาเมโยโกะ, ตลาดปลาสึคิจิ, ศาลเจ้าเมย์จิ, Tokyo Sky Tree 
หรือเลอืกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟ

ในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]  เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใช้ทนุในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสมัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลาย
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผี
สิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลยุอวกาศไปกับ 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการ์ตนูท่ีทา่นช่ืนชอบของ WALT DISDEY 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 วัดอาซากุสะ - วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
(TG677 17.30 – 22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัที่เก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อย่างมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแมก่วนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสดุของวดั ในนามประตฟู้าค ารณและท่านจะได้สนกุกบัการเดินเลื อกดสูินค้าต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซึง่มีร้านค้าขายของที่ระลกึตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจ
ที่ระลกึ 

 
 สกัการะ เทพเจ้าแห่งไฟ หลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) ที่มีประวตัิศาสตร์

อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกวา่ 1,000 ปี (สมยัเฮอนั ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ได้สร้าง
ขึน้อทิุศแด่ศาสนาพทุธให้กบัเทพเจ้าฟูดเูมียวโอะ วดันีถื้อได้ว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภยั 
แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอบุตัิเหตตุ่างๆ รวมทัง้เร่ืองความรัก หน้าที่การงาน วดัแห่งนีม้ีโครงสร้างสิ่งก่อสร้างทีได้รับ
เลือกให้เป็นสมบตัิล า้ค่าทางวฒันธรรม สิ่งแรกที่ดึงดดูสายตาทกุคู่เมื่อมาถึงหน้าตวัวดัก็คือประตูทางเข้าที่มีช่ือว่า โซมง ท่ี
สร้างขึน้ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลงัจากก่อตัง้วดั บานประตจูะมีสมบตัิล า้ค่าทางวฒันธรรม ช่ือ นิโอ คือเทพ
เจ้าสององค์ที่คอยปกปักษ์รักษาวดัแห่งนี ้ ข้างในวดัจะมีโบสถ์หลกั ไดฮนโด และถัดไปจะมีอาคารช่ือ ชะกะโด ซึ่งเคยเป็น
โบสถ์หลกัมาก่อน 

 ช้อปปิง้ตอ่ที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสนิค้าที่มีสาขาอยูท่ัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกวา่ 
150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
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17.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  

อัตราค่าบริการ : OSAKA TOKYO AUTUMN ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05 พ.ย.-10 พ.ย.62 38,888 38,888 35,888 8,900 28,888 
วนัท่ี 19 พ.ย.-24 พ.ย.62 41,888 41,888 38,888 8,900 31,888 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไข

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

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


