กำหนดกำรเดินทำง
30 พ.ย–05 ธ.ค. 2561 “หยุดวันคล้ ำยวันพระรำชสมภพ ร.9”
07–12 ธันวำคม 2561 “หยุดวันรัฐธรรมนูญ”
21– 26 ธันวำคม 2561 “เทศกำลคริสมำสต์ ”
วันที่

รำยกำรทัวร์

วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1
สนำมบินนำริตะ – วัดนำริตะ – วัดอำซำกุสะ
ภูเขำไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ ท
 KASUGAI VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สอง
วันที่สำม
วันที่ส่ ี
วันที่ห้ำ
วันที่หก

มือ้ อำหำร
เช้ ำ
กลำงวัน
-

ค่ำ
-

-

✓

HTL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

“พิเศษ..บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยกั ษ์ ”

เมืองทำคำยำม่ ำ – ถนนสำยโบรำณซันมำชิซูจิ – หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ

 CYPRESS NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS
เกียวโต – วัดคินคำคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ช้ อปปิ ้ งชินไซบำชิ
 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS
ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน
 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS
ปรำสำทโอซำก้ ำ (ด้ ำนนอก) – ช้ อปปิ ้ งเอออน พลำซ่ ำ – สนำมบินคันไซ
สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ ) TG673 17.35-21.25

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุ งเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชันระหว่
้
างประเทศขาออก (ชัน้ 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่ มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง ดังนัน้ ผู้โดยสำร
จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่องก่ อนเวลำเครื่องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***
22.30
ออกเดินทำงจำกกรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง...เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)
สนำมบินนำริตะ – วัดนำริตะซัน – วัดอำซำกุสะ
ภูเขำไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ ท
06.15
ถึง สนำมนำริตะ ประเทศญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อทุ ยั ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้ อย

เที่ยง

ค่ำ

แล้ ว ... นาท่านเดินทางสู่ “วัดนำริ ตะซัน” วัดประจาเมืองนาริ ตะนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็ นสิริมงคล ... วัดแห่งนี ้เป็ น
สานักงานใหญ่ของโรงเรี ยสอนศาสนาลัทธิชินกอน สร้ างขึ ้นโดยเจ้ าคณะคันโจ ในปี
940 ซึง่ เป็ น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โต ที่ได้ สร้ างขึ ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้ กบั “เทพเจ้ ำฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจ้ ำแห่ งไฟ)
... จากวัดเก่าแก่ที่สวยงามของเมืองนาริ ตะซึ่งในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมเป็ นอันดับสองในญี่ ปนุ่ และยังมี
สถาปั ตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปนอย่
ุ่ างแท้ จริ ง ... อิสระกับการหามุมถูกใจเก็บภาพเป็ นที่ระลึก
และ “เลือกซือ้ ของฝำก” จากนันน
้ าท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรื อ “วัดอำซำกุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใส
ศรัทธาเป็ นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริ มง
(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ า
แหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปนุ่ หรื อ “ขนมอาเกมัน
จู” ขนมขึ ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื ้อได้ ที่ถนนแห่งนี ้ ...
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
(เฉพาะพีเรี ยดวันที่ 30 พ.ย.-05 ธ.ค.และ 07-12 ธ.ค. 61 )นาท่านขึน้ สู่
“ภูเขำไฟฟูจิ” ตังตระหง่
้
านอยู่เหนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง 3,776 เมตร
จาก ระดับน ้าทะเลและรู ปทรงกรวยคว่าที่ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ กับการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทังนั
้ กประพันธ์ และกวี ผ้ มู ีชื่อเสียง
ของญี่ปนุ่ เดิมที่ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่
สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดนต้ องห้ ามสาหรับสตรี มานานนับร้ อยๆปี และ
เกิดการระเบิดครัง้ สุดท้ ายเมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว ... นาท่านขึ ้นความ
งามกันแบบใกล้ ชิดยังบริ เวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชัน้ สูงสุดที่ทำงอุทยำนฯอนุญำตให้ ขนึ ้ ได้ ในวันนัน้ ๆ)
(เฉพาะพีเรี ยดวันที่ 21-26 ธันวาคม ) นาท่านเดินทางสู่ “ฟูจิเท็น สโนว์ รี
สอร์ ท” ลานสกีที่เปิ ดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม
น่าสัมผัส อิสระให้ ทา่ นเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลาน
สกีขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาว
นานาชนิด ทัง้ สกี หิมะ สโนว์ บอร์ ด กระดานเลื่อนหิมะหรื อเลือกซื ้อของที่
ระลึกมากมายตามอัธยาศัย (***พิเศษ*** รวมค่ ำเข้ ำลำนสกีและกระดำน
เลื่อนหิมะสำหรับทุกท่ ำน / ไม่ รวมอุปกรณ์ สกี สโนว์ บอร์ ดและชุดสกี ฯลฯ)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม **พิเศษ!! บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ **
ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
**จำกนัน้ พักผ่ อนและผ่ อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ ออนเซ็น” กำรแช่ นำ้ แร่ ท่ คี นญี่ปุ่นเชื่อกันว่ ำจะช่ วย
กระตุ้นกำรไหลเวียนของโลหิตและช่ วยให้ ผิวพรรณดีขึน้ **

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)

เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

เมืองทำคำยำม่ ำ – ถนนซันมำชิซูจิ – หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ – นำโกย่ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ ำ” หรื อที่เรี ยกอย่างหนึง่ ว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้ วยบ่อ
น ้าร้ อนและเส้ นทางชมธรรมชาติ ถือกาเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ตงของปราสาทของตระกู
ั้
ลคานะโมริ ปั จจุบนั เป็ นส่วน
หนึง่ ของจังหวัดกิฟุ เมืองซึง่ มีป่าไม้ อดุ มสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้ อมไปด้ วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่
สวยงาม ซึ่งก่อให้ เกิดเป็ นแหล่งวัฒนธรรมอันล ้าค่าและยังคงเสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ ได้ อย่างครบถ้ วน...นาท่านเดินทางสู่
“ซันมำชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยงั คงอนุรักษ์ บ้านเรื อนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี ไว้ บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสอง
ฟากถนนเป็ นบ้ านเรื อนไม้ สไตล์ญี่ปนโบราณ
ุ่
เต็มไปด้ วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน หน้ าต่างไม้ เป็ นซี่ๆ มุงด้ วย
หลังคากระเบื ้องโบราณเรี ยงรายกันไปหลังแล้ วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้ วเหมือนกาลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่
ย้ อยยุคไปสูอ่ ดีตกาล ตลอดเส้ นทางนอกจากจะมีบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยของคนแถบนี ้แล้ ว ยังเต็มไปด้ วยร้ าน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเข้ าชมความงดงามและเป็ นเอกลักษณ์ของ “หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ” หมูบ่ ้ านแห่งนี ้ ตังอยู
้ ใ่ นหุบเขา
สูงห่างไกลความเจริ ญ ทาให้ ยงั คงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนั ดีงามไว้ ได้ อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับความงดงามทาง
ธรรมชาติที่จะแปรเปลีย่ นไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้ าเขียวขจีในฤดูใบไม้ ผลิ สีสนั สดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสี
ขาวโพลนในฤดูหนาว เป็ นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้ หลัง่ ไหลเข้ ามาเยือนอย่างต่อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี ้ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวที่เรี ยกว่า “กัชโช่ สุครุ ิ ” (Gussho Style) โดยการสร้ างหลังคาเป็ นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ ายการพนมมือ
โครงสร้ างที่ถกู ออกแบบอย่างชาญฉลาดของช่างไม้ สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทา
ให้ สามารถรักษาบ้ านไว้ ได้ นานกว่า 250 ปี และยังได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้ วย อิสระให้ ท่านเลือก
ซื ้อสินค้ าพื ้นบ้ านมากมายจากร้ านค้ าที่ดดั แปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้ านกัชโช่ได้ อย่างกลมกลืน ... สมควรแก่เวลานาท่านสู่ “เมือง
นำโกย่ ำ” เมืองใหญ่ที่สดุ และเป็ นเสมือนประตูสเู่ ขตชูบุ ตังอยู
้ ่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่ร้ ู จักกันในฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุ
ก่อสร้ างและรถยนต์ รวมทังเป็
้ นเมืองท่าที่สาคัญเนื่องจากตังอยู
้ ร่ ิ มชายฝั่ งมหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของ
ญี่ปนุ่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 ที่พัก CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 3 ดำว

วันที่ส่ ีของกำรเดินทำง (4)
เกียวโต – วัดคินคำคุจิ – วัดคิโยมิซึ – โอซำก้ ำ – ชินไซบำชิ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปนุ่ เป็ นสถานที่ตงของพระราชวั
ั้
งจักรพรรดิเดิมและพระ
ราชสถานอื่นๆ ยังเป็ นศูนย์กลางของ กลุม่ ศาสนา ลัทธิต่างๆ และวัดเป็ นจานวนมาก ... จากนันน
้ าท่านสู่ “วัดคินคำคุจิ” วัดที่
สวยที่สดุ และมีชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองเกียวโต เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นใหม่

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

แทนทีข่ องเดิมที่ถกู ลอบวางเพลิงในปี 1955 โดยพระภิกษุองค์หนึง่ และได้ ทาการบูรณะปิ ดทองครัง้ ล่าสุดในปี 1987 นี ้เอง วัดนี ้
สร้ างเลียนแบบของเดิมที่สร้ างขึ ้นศตวรรษที่ 15 วัดแห่งนี ้ ยังเป็ นวัดที่เด็กไทยในยุคประมาณ 20 กว่าปี ที่แล้ วรู้จกั กันเป็ นอย่างดี
จากภาพยนตร์ การ์ ตนู ชื่อดังเรื่ อง อิคคิวซัง เณรน้ อยเจ้ าปั ญญา ...
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซ”ึ วัดที่สร้ างขึ ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ทอ่ นซุงนามาวางเรี ยงกันและได้ รับการยกย่องให้ เป็ น
มรดกโลกอีกแห่งหนึง่ นาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น ้าศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้ วจะประสบความสาเร็ จ
สามด้ านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซื ้อของที่ระลึก
พื ้นเมืองเกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” เครื่ องปั น้ ดินเผา
สวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปนุ่ พวงกุญแจ พัดญี่ปนลายซากุ
ุ่
ระ ฯลฯ ก็สามารถหา
ซื ้อที่นี่ได้ เช่นกัน ... จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” ย่านช้ อปปิ ง้ ชื่อดัง
ของเมืองโอซาก้ า เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ้งไร้ ขีดจากัดกับสินค้ ามากมาย
อาทิ เสื ้อผ้ าเก๋ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้ าแฟชัน่ สวยๆ สินค้ า IT ทังหลาย
้
Ipod
กล้ อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้ เลือกมากมายหลากหลายสีสนั
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 ที่พัก IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 3 ดำว

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง (5)
ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์ แห่งฮอลลีว๊ ดู ร่ วมสนุก
ท้ าทายกับเครื่ องเล่นล ้าสมัยหลากชนิด ตื่นเต้ น ระทึกใจกับภาพยนตร์ เรื่ องดังที่ทา่ นชื่นชอบ ภายในได้ แบ่งออกเป็ นทังหมด
้
10
โซนด้ วยกัน เช่น โซนฮอลลีว๊ ดู กับเครื่ องเล่นใหม่ลา่ สุด “สเปซ แฟนตาซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้ วยภารกิจกอบกู้
ดวงอาทิตย์ ตื่นตากับดวงดาวน้ อยใหญ่ระยิบระยับมากมายเต็มท้ องฟ้ า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้ วยความเร็ วเหนือแสง พร้ อมชื่น
ชมความงามของดวงอาทิตย์แบบใกล้ ชิด ตื่นเต้ นเร้ าใจบนฟากฟ้ ากับ “ฮอลลีว๊ ดู ดรี ม-เดอะไรด์” เจ็ท โคสเตอร์ เครื่ องแรกของยู
นิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะนาท่านทะยานพุง่ สูฟ่ ากฟ้ ากลางแจ้ งหนีแรงโน้ มถ่วงพร้ อมเพลงฮิตที่ท่านชื่นชอบ โซนนิวยอร์ ค
กับเครื่ องเล่นยอดนิยม “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวนเจอร์ ส ออฟ สไปเดอร์ แมน-เดอะไรด์” ตื่นเต้ นระทึกใจกับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะ
นาท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์ แมนกับเหล่าวายร้ ายอย่างใกล้ ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของสานักข่าว “บูเกิล”
ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริ ง ที่จะทาให้ ทา่ นสัมผัสถึงความตื่นเต้ น หวาดเสียว ราวกับอยูใ่ นภาพยนตร์ เลยทีเดียว ตื่น
ตากับฉากต่อสู้อนั ยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษยชาติกบั ไซบอร์ กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์ มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้ วยเทคโนโลยีภาพ

สามมิติสดุ พิเศษของฮอลลีว๊ ดู ที่จะทาให้ ทา่ นสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้ นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ ชิดอย่างไม่
เคยมีมาก่อน สนุกกันต่อกับ โซนซานฟรานซิสโก นัง่ รถซีมเู ลเตอร์ ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จากเรื่ อง “แบ็ค ทู เดอะ
ฟิ วเจอร์ ” ที่จะนาท่านผจญภัยไปกับฉากระทึกใจทัง้ อดีต ปั จจุบนั และอนาคตได้ ในชัว่ พริ บตา ตื่นเต้ นเร้ าใจกับ ฉากเพลิงไหม้
จากภาพยนตร์ “แบ็ค ดราฟท์” สุดยอดฉากเพลิงไหม้ ที่ใช้ สเปเชียลเอฟเฟ็ คของฮอลลีว๊ ดู กว่า 40 ชนิด ให้ ปรากฏต่อสายตาท่าน
ด้ วยฉากสมจริ ง ที่จะเนรมิตโกดังเก็บของขนาดใหญ่แห่งนี ้ให้ กลายเป็ นทะเลเพลิงด้ วยความร้ อนกว่า 1,100 องศาเลยทีเดียว
ตื่นเต้ นกันต่อกับการล่องเรื อผจญภัยเข้ าไปในเขตต้ องห้ ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิค “จูราสสิค พาร์ ค” ที่ใช้ เป็ นศูนย์ทดลองชุบ
ชีวิตไดโนเสาร์ ให้ ฟืน้ คืนชีพขึ ้นมาอีกครัง้ ระทึกขวัญกับการไล่ลา่ ของไดโนเสาร์ กินเนื ้อ “ทีเร็ กซ์” ความสูงกว่า 7.5 เมตรที่เข้ า
โจมตีท่านโดยไม่ร้ ู ตัว สนุกสนานตื่นเต้ นกับการต่อสู้สมจริ ง “วอเตอร์ เวิลด์” ฉากต่อสู้อนั น่าตื่นเต้ นของเหล่าสตันแมนชั
้
นน
้ า
และด้ วย สเปเชี ยลเอฟเฟ็ คเอกลักษณ์ เฉพาะของฮอลลีว๊ ดู ที่จะทาให้ ท่านตื่นตาตื่นใจกับฉากการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ บนเมือง
จาลองบนผืนนา้ สุด ยอดอลัง การที่ปรากฏต่อหน้ าท่าน ชมหมู่บ้านริ มทะเลอันแสนสงบ “อมิตี ้ วิลเลจ” ที่ได้ กลายมาเป็ น
ชายหาดอันน่าสะพรึงกลัวสาหรับนักท่องเที่ยว เมื่อฝูงฉลามขาวเขี ้ยวแหลมคมได้ เข้ าโจมตีเหยื่ออย่างโหดเหี ้ยมเพิ่มมากขึ ้นทุก
วัน เรื อจะพาท่านเข้ าไปสัมผัสกับความน่าสะพรึ งกลัวของเพชฌฆาตตัวใหญ่กว่า 10 เมตรที่จะเข้ าโจมตีเรื อของท่านอย่าง
เหี ้ยมโหดกับ “จอว์” ภาพยนตร์ ระทึกขวัญเรื่ องดังในอดีต อิสระให้ ทา่ นเลือกชมโชว์ตา่ งๆ มากมายที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน

สร้ างสีสนั ตลอดวัน นอกจากนัน้ ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ ตนู ของค่าย ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอส์ อย่าง Snoopy, Elmo
and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปร่ วมกับเหล่าตัวการ์ ตนู เป็ นที่ระลึก สนุกสุดเหวี่ยง
กันต่อกับตัว๋ เต็มวันไม่จากัดจานวนครัง้ พร้ อมเลือกซื ้อสินค้ าของที่ระลึกลิขสิทธิ์เฉพาะ “ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอส์ เจแปน” เท่านัน้
อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำเพื่อให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่ น
ที่พัก : IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
วันที่หกของกำรเดินทำง (6)

เช้ ำ

เที่ยง
17:35
21:25

ปรำสำทโอซำก้ ำ (ด้ ำนนอก) – เอออน พลำซ่ ำ – สนำมบินคันไซ – สนำมบินสุวรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ ำ” (ด้ านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า ถือเป็ นสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกสร้ างขึ ้นจากดาริ ของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทพั คนสาคัญของประวัติศาสตร์ ชาติ
อาทิตย์อทุ ยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้ แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้ าง ปราสาทแห่งนี ้จึงเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์
ทางอานาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในสมัยนัน้ ... จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “เอ
ออน พลำซ่ ำ” ช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ “เอออน ช้ อปปิ ง้ พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้ าชันน
้ านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า,
รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี “ร้ าน 100 เยน” สินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพดีจากประเทศญี่ปนแต่
ุ่ ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ท่านได้
เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื ้อ” สินค้ าที่สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้ านได้ ตามอัธยาศัย
อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่สนำมบินคันไซ
ออกเดินทำงจำกสนำมบินคันไซ โดยเที่ยวบิน TG 673
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื

หมำยเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลีย่ นโดยทาง
บริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์ ไม่ ว่ำกรณีใดๆทัง้ สิน้

อัตรำค่ ำบริกำร
***สำหรับผู้เดินทำงตัง้ แต่ 30 ท่ ำนขึน้ ไป***
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12
มีเตียง

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12
ไม่ มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ ำนละ

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

53,900.-

50,900.-

47,900.-

8,000.-

***กรณีมีต๋ ัวเครื่องบินแล้ วลดท่ ำนละ 18,000.-บำท***
***รำคำทัวร์ ข้ำงต้ นยังไม่ รวมค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ ำนละ 2,000 เยน/ท่ ำน/ทริป***
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันทั
้ ศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ ้นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ ำนละ 500,000.-บำท) **เป็ นไปตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ **
6. บริกำรนำ้ ดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ ำน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ ำน/ทริป)สำหรับทิปหัวหน้ ำทัวร์ แล้ วแต่ ควำมพึงพอใจของท่ ำน
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
 สำหรับกำรจองกรุ ณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000.- บำท
 ชำระยอดทัง้ หมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 25 วัน
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริ การ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้

หมำยเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครัง้ ละ 30 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและ/หรื อยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง และ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลือ่ นวันเดินทาง หรื อคืนเงินได้
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติใน
การเข้ าประเทศญี่ปนุ่
ตัวอย่ ำงของเอกสำรมีดังต่ อไปนี ้
1. บัตรโดยสารเครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชดั เจนอยูใ่ นประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติกำรเข้ ำประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีกำรเข้ ำประเทศญี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสันเท่
้ านัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

