กำหนดกำรเดินทำง
30 พ.ย–05 ธ.ค. 2561 “หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9”
07–12 ธันวาคม 2561 “หยุดวันรัฐธรรมนู ญ”
21– 26 ธันวาคม 2561 “เทศกาลคริสมาสต์”

มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1

สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะ – วัดอาซากุสะ
วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจเิ ท็น สกี รีสอร์ท
 KASUGAI VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้
วันที่หก

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

“พิเศษ..บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์”

เมืองทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 CYPRESS NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS

เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง ดังนั้นผูโ้ ดยสาร
จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22.30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่
TG 640
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
สนามบินนาริตะ – วัดนาริตะซัน – วัดอาซากุสะ
ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท
06.15 ถึง
สนามนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ... นําท่านเดินทางสู่ “วัดนาริตะซัน ” วัดประจําเมืองนาริตะนมัสการสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อ
ความเป็ นสิริมงคล ... วัดแห่งนี้เป็ นสํานักงานใหญ่ของโรงเรียสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้ างขึ้นโดยเจ้ าคณะ
คันโจ ในปี

940 ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ที่ได้ สร้ างขึ้นอุทศิ แด่ศาสนาพุทธให้ กบั “เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ ”
(เทพเจ้าแห่งไฟ) ... จากวัดเก่าแก่ท่สี วยงามของเมืองนาริตะซึ่งในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชม
เป็ นอันดับสองในญี่ปุ่น และยังมีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้ จริง ...
อิสระกับการหามุมถูกใจเก็บภาพเป็ นที่ระลึกและ “เลือกซื้ อของฝาก” จากนั้น นําท่านชม “วัดเซ็นโซจิ ” หรือ
“วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิมท
องคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคํารณ )” ซึ่งมีโคมไฟสี
แดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ ” ถนนร้ านค้ า แหล่งรวม
สินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนม
อาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้ ...
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(เฉพาะพีเรียดวันที่ 30 พ.ย.-05 ธ.ค.และ 07-12 ธ.ค. 61 )
นําท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วย
ความสูง 3,776 เมตรจาก ระดับนํา้ ทะเ ลและรูปทรงกรวยควํ่าที่
ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั การสร้ างสรรค์ผลงานของ
ศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวีผ้ ูมีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาว
ญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่สถิตของ
เทพเจ้ าจึงเป็ นแดนต้ องห้ ามสําหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี และ
เกิดการระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว ... นําท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5”
ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดทีท่ างอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)
(เฉพาะพีเรียดวันที่ 21-26 ธันวาคม ) นําท่านเดินทางสู่ “ฟูจิ
เท็น สโนว์ รีสอร์ท” ลานสกีท่เี ปิ ดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว
สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ ทา่ นเลือกหามุมถูกใจ
บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ท่มี ีภเู ขาไฟฟูจิ
เป็ นฉากหลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ
สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
ตามอัธยาศัย (***พิเศษ*** รวมค่าเข้าลานสกีและกระดานเลือ่ นหิมะสาหรับทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณ์สกี
สโนว์บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์**
ทีพ่ กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น ” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น
**
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
เมืองทาคายาม่า – ถนนซันมาชิซูจิ – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – นาโกย่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า

ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า ” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ ล เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบ
เขาที่เต็มไปด้ วยบ่อนํา้ ร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ถือกําเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้งั ของปราสาทของ
ตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้ อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของ
ประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้ อมไปด้ วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งก่อให้ เกิดเป็ นแหล่งวัฒนธรรมอัน
ลํา้ ค่าและยังคงเสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ ได้ อย่างครบถ้ วน...นําท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ ” ย่านเมืองเก่าที่
ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนน
เป็ นบ้ านเรือนไม้ สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เต็มไปด้ วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน หน้ าต่างไม้ เป็ นซี่ๆ มุง
ด้ วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้ วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้ วเหมือนกําลังเดิน
อยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้ นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ ว ยัง
เต็มไปด้ วยร้ าน
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ” หมู่บ้านแห่งนี้
ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทําให้ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนั ดีงามไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์
ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติท่จี ะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุง่ หญ้ าเขียวขจีในฤดูใบไม้ ผลิ
สีสนั สดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็ นเสน่ห์ท่คี อยดึงดูดผู้คนให้ หลั่งไหลเข้ ามา
เยือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ ” (Gussho Style)
โดยการสร้ างหลังคาเป็ นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ โครงสร้ างที่ถูกออกแบบอย่างชาญ
ฉลาดของช่างไม้ สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทําให้ สามารถรักษาบ้ าน
ไว้ ได้ นานกว่า 250 ปี และยังได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้ วย อิสระให้ ทา่ นเลือกซื้อ
สินค้ าพื้นบ้ านมากมายจากร้ านค้ าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้ านกัชโช่ได้ อย่างกลมกลืน ... สมควรแก่เวลา นํา
ท่านสู่ “เมืองนาโกย่า ” เมืองใหญ่ท่สี ดุ และเป็ นเสมือนประตูส่เู ขตชูบุ ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่ร้ ูจักกันใน
ฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้ างและรถยนต์ รวมทั้งเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญเนื่องจากตั้งอยู่ริมชายฝั่ง
มหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของญี่ปุ่น
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4)
เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิซึ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต ” เกียวโตเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็ นสถานที่ต้งั ของพระราชวัง
จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็ นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็ นจํานวนมาก ...
จากนั้นนําท่านสู่ “วัดคินคาคุจิ” วัดที่สวยที่สดุ และมีช่ ือเสียงที่สดุ ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่สร้ างขึ้นใหม่

แทนที่ของเดิมที่ถูกลอบวางเพลิงในปี 1955 โดยพระภิกษุองค์หนึ่ง และได้ ทาํ การบูรณะปิ ดทองครั้งล่าสุดใน
ปี 1987 นี้เอง วัดนี้สร้ างเลียนแบบของเดิมที่สร้ างขึ้นศตวรรษที่ 15 วัดแห่งนี้ ยังเป็ นวัดที่เด็กไทยในยุค
ประมาณ 20 กว่าปี ที่แล้ วรู้จักกันเป็ นอย่างดีจากภาพยนตร์การ์ตูนชื่อดังเรื่อง อิคคิวซัง เณรน้ อยเจ้ าปัญญา ...
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ทอ่ นซุงนํามาวางเรียงกันและได้ รับ
การยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และดื่ม “นํา้ ศักดิ์สทิ ธิ์สามสาย ” ที่เชื่อว่า
เมื่อดื่มแล้ วจะประสบความสําเร็จสามด้ านคือ “ชื่อเสียง เงินทอง
และสุขภาพ ” อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเกียวโตบน
ถนน “โอชะ ซากะ ” และ “ซันเน็ง ซากะ ” เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ
ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ฯลฯ ก็สามารถ
หาซื้อที่น่ีได้ เช่นกัน ... จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ ” ย่านช้
อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้ า เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งไร้ ขีดจํากัด
กับสินค้ ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ าเก๋ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่น
สวยๆ สินค้ า IT ทั้งหลาย Ipod กล้ อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้ เลือกมากมายหลากหลายสีสนั
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ภัตตาคาร
 ทีพ่ กั IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)
ยูนเิ วอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ยูนเิ วอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์แห่ง
ฮอลลีวูด๊ ร่วมสนุกท้ าทายกับเครื่องเล่นลํา้ สมัยหลากชนิด ตื่นเต้ น ระทึกใจกับภาพยนตร์เรื่องดังที่ทา่ นชื่นชอบ
ภายในได้ แบ่งออกเป็ นทั้งหมด 10 โซนด้ วยกัน เช่น โซนฮอลลีวูด๊ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟนตาซีเดอะไรด์ ” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้ วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ตื่นตากับดวงดาวน้ อยใหญ่ระยิบระยับ
มากมายเต็มท้องฟ้ า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้ วยความเร็วเหนือแสง พร้ อมชื่นชมความงามของดวงอาทิตย์แบบ
ใกล้ ชิด ตื่นเต้ นเร้ าใจบนฟากฟ้ ากับ “ฮอลลีวูด๊ ดรีม-เดอะไรด์ ” เจ็ท โคสเตอร์ เครื่องแรกของยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ เจแปน ที่จะนําท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ ากลางแจ้ งหนีแรงโน้ มถ่วงพร้ อมเพลงฮิตที่ทา่ นชื่นชอบ โซน
นิวยอร์ค กับเครื่องเล่นยอดนิยม “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์ ” ตื่นเต้ น
ระทึกใจกับยานไฮเทค “สคูป๊ ” ที่จะนําท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้ ายอย่าง
ใกล้ ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของสํานักข่าว “บูเกิล” ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะทําให้ ทา่ น

สัมผัสถึงความตื่นเต้ น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อนั ยิ่งใหญ่ระหว่าง
มนุษยชาติกบั ไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสดุ พิเศษ

ของฮอลลีวูด๊ ที่จะทําให้ ทา่ นสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้ นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ ชิดอย่างไม่
เคยมีมาก่อน สนุกกันต่อกับ โซนซานฟรานซิสโก นั่งรถซีมูเลเตอร์ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จาก
เรื่อง “แบ็ค ทู เดอะ ฟิ วเจอร์ ” ที่จะนําท่านผจญภัยไปกับฉากระทึกใจทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ ในชั่ว
พริบตา ตื่นเต้ นเร้ าใจกับ ฉากเพลิงไหม้ จากภาพยนตร์ “แบ็ค ดราฟท์ ” สุดยอดฉากเพลิงไหม้ ท่ใี ช้ สเปเชียล
เอฟเฟ็ คของฮอลลีวูด๊ กว่า 40 ชนิด ให้ ปรากฏต่อสายตาท่านด้ วยฉากสมจริง ที่จะเนรมิตโกดังเก็บของขนาด
ใหญ่แห่งนี้ให้ กลายเป็ นทะเลเพลิงด้ วยความร้ อนกว่า 1 ,100 องศาเลยทีเดียว ตื่นเต้ นกันต่อกับการล่องเรือ
ผจญภัยเข้ าไปในเขตต้ องห้ ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิค
“จูราสสิค พาร์ค ” ที่ใช้ เป็ นศูนย์ทดลองชุบชีวิต
ไดโนเสาร์ให้ ฟ้ ื นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ระทึกขวัญกับการไล่ล่าของไดโนเสาร์กนิ เนื้อ “ทีเร็กซ์ ” ความสูงกว่า 7.5
เมตรที่เข้ าโจมตีทา่ นโดยไม่ร้ ูตัว สนุกสนานตื่นเต้ นกับการต่อสู้สมจริง “วอเตอร์ เวิลด์ ” ฉากต่อสู้อนั น่าตื่นเต้ น
ของเหล่าสตั้นแมนชั้นนํา และด้ วย สเปเชียลเอฟเฟ็ คเอกลักษณ์เฉพาะของฮอลลีวูด๊ ที่จะทําให้ ทา่ นตื่นตาตื่นใจ
กับฉากการต่อสู้อนั ยิ่งใหญ่บนเมืองจําลองบนผืนนํา้ สุดยอดอลังการที่ปรากฏต่อหน้ าท่าน ชมหมู่บ้านริมทะเล
อันแสนสงบ “อมิต้ ี วิลเลจ” ที่ได้ กลายมาเป็ นชายหาดอันน่าสะพรึงกลัวสําหรับนักท่องเที่ยว เมื่อฝูงฉลามขาว
เขี้ยวแหลมคมได้ เข้ าโจมตีเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เรือจะพาท่านเข้ าไปสัมผัสกับความน่า
สะพรึงกลัวของเพชฌฆาตตัวใหญ่กว่า 10 เมตรที่จะเข้ าโจมตีเรือของท่านอย่างเหี้ยมโหดกับ
“จอว์ ”
ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องดังในอดีต อิสระให้ ทา่ นเลือกชมโชว์ต่างๆ มากมายที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน
สร้ างสีสนั ตลอดวัน นอกจากนั้น ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน ของค่าย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ อย่าง
Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัว
การ์ตูนเป็ นที่ระลึก สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับตัว๋ เต็มวันไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง พร้ อมเลือกซื้อสินค้ าของที่ระลึก
ลิขสิทธิ์เฉพาะ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ เจแปน” เท่านั้น
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ เพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครือ่ งเล่น
ทีพ่ กั : IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6) ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออน พลาซ่ า – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า ” (ด้ านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า
ถือเป็ นสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ท่ถี ูกสร้ างขึ้นจากดําริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทพั คน
สําคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้ แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้ าง
ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอํานาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่
ยิ่งใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ช้ อปปิ้ งกันต่อที่ “เอออน ช้ อปปิ้ ง
พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้ าชั้นนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี
“ร้ าน 100 เยน” สินค้ าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ทา่ นได้ เพลินเพลินกับการ
“เลือกชมและซื้อ” สินค้ าที่สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้ านได้ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
17:35 ออกเดินทางจากสนามบิ
นคันไซ โดยเทีย่ วบิน TG 673
21:25 ถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่ 30 ท่านขึ้นไป***

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561
07 – 12 ธันวาคม 2561
21 – 26 ธันวาคม 2561

53,900.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 เด็กอายุตา่ กว่า 12 พักเดี่ยวเพิ่ม
มีเตียง
ไม่มีเตียง
ท่านละ
50,900.-

47,900.-

8,000.-

***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแล้วลดทานละ
18,000.-บาท***
่

***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สาหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ น
การเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

