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กำหนดกำรเดินทำง
18 – 23 / 19 – 24 ตุลาคม 2562
“หยุดวันปิ ยมหาราช”

รหัสทัวร์ : THM10-TG-JP-18-24OCT19
มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.10-06.20+1
สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ
 KASUKAI VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ..บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ
วันที่สาม เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ

เช้า
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 YOKKAICHI MIYAKO HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่ส่ี
วันที่หา้
วันที่หก

เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิ โจ้ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
 SARASA NAMBA HOTEL OR SIMILAR CLASS

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสอานวยความสะดวก)
 SARASA NAMBA HOTEL OR SIMILAR CLASS
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25

วันที่หนึง่ ของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้า
หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
22.10
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG640
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันที่สองของการเดินทาง (2)
สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ
06:20
ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญีป่ ุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง
นำท่ำนชม “วัดเซ็นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่ำโชกุนและ
ซำมูไ รให้ ค วำมเลื่อมใสศรัทธำเป็ นอย่ ำงมำก นมัสกำรองค์ เ จ้ ำแม่
กวนอิมทองคำที่ประดิษฐำนในวิหำรหลังใหญ่ ถ่ำยภำพเป็ น ที่ระลึก
กับ “คำมินำริมง(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ชื่อว่ ำเป็ น
“โคมไฟที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนำกำมิเสะ” ถนน
ร้ ำนค้ ำ แหล่งรวมสินค้ ำของที่ระลึกต่ำงๆมำกมำย อำทิ พวงกุญแจ
ตุก๊ ตำแมวกวัก ดำบซำมูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอำเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอำซำกุสะ ก็สำมำรถ
หำซื้อได้ ท่ถี นนแห่งนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “หม้ อไฟซีฟู้ด”
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บ่าย

คา่

นำท่ำนขึ้น สู่ “ภู เขาไฟฟู จิ ” ตั้ง ตระหง่ ำนอยู่ เ หนือเกำะญี่ ปุ่นด้ ว ย
ควำมสูง 3,776 เมตรจำกระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้
สัดส่วนจึงเป็ นแรงบันดำลใจให้ กับกำรสร้ ำงสรรค์ผลงำนของศิลปิ น
ทั้งนักประพันธ์และกวีผ้ ูมีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชำวญี่ปุ่นเชื่อกันว่ำ
ภูเขำไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ ำจึงเป็ นแดน
ต้ องห้ ำมสำหรับ สตรีม ำนำนนั บร้ อยๆปี และเกิด กำรระเบิ ด ครั้ ง
สุดท้ำยเมื่อกว่ำสำมร้ อยปี มำแล้ ว ... นำท่ำนขึ้นควำมงำมกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขำไฟฟูจิ
(หรือชัน้ สูงสุดทีท่ างอุทยานฯอนุญาตให้ข้ นึ ได้ในวันนัน้ ๆ) เพื่อชมทัศนียภำพโดยรอบของภูเขำไฟที่สำมำรถ
มองเห็นทะเลสำบทั้งห้ ำกระจำยอยู่โดยรอบและเทือกเขำเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยำวขนำนกับเส้นทำงขึ้นสู่ภูเขำ
ไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออานวย)
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริกำรท่ำนด้ วยบุฟเฟต์นำนำชำติ หรืออำหำรชุดไคเซกิ
แบบพื้นเมือง พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ไม่อนั้
 ที่พกั KASUKAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทคี่ นญีป่ นเชื
ุ่ อ่ กันว่าจะช่ วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่ วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สามของการเดินทาง(3)
เช้า

เที่ยง

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ
เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่ำงหนึ่งว่ ำ
“ลิตเติ้ ล เกียวโต” เมืองเล็กๆท่ำมกลำงหุบเขำที่เต็มไปด้ วย
บ่อนำ้ ร้ อนและเส้นทำงชมธรรมชำติ ถือกำเนิดในปี 1500 ใน
ฐำนะเมืองที่ต้งั ของปรำสำทของตระกูลคำนะโมริ ปัจจุ บันเป็ น
ส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่ำไม้ อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอ
ของประวั ติศำสตร์ ที่เ พี ยบพร้ อมไปด้ ว ย ธรรมชำติและ
ทัศนียภำพที่สวยงำม ซึ่งก่อให้ เกิดเป็ นแหล่งวัฒนธรรมอันลำ้
ค่ำและยังคงเสน่ห์ในยุคโบรำณเอำไว้ ได้ อย่ำงครบถ้ วน ... จำกนั้นนำท่ำนสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่ำนเมืองเก่ำที่ยังคง
อนุรักษ์บ้ำนเรือนในสมัยเอโดะที่มีอำยุกว่ ำ 300 ปี ไว้ บนถนนสำยเล็กๆ ที่ทอดยำว ตลอดสองฟำกถนนเป็ น
บ้ ำนเรือนไม้ สไตล์ญ่ีปุ่นโบรำณ เต็มไปด้ วยกลิ่นอำยของประวัติศำสตร์อนั ยำวนำน หน้ ำต่ำงไม้ เป็ นซี่ๆ มุงด้ วย
หลังคำกระเบื้องโบรำณเรียงรำยกันไปหลังแล้ วหลังเล่ำจนสุดสำยตำที่ปลำยถนน ดูแล้ วเหมือนกำลังเดินอยู่ใน
บรรยำกำศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกำล ตลอดเส้นทำงนอกจำกจะมีบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยของคนแถบนี้แล้ ว ยังเต็มไป
ด้ ว ยร้ ำนขำยสิน ค้ ำท้ องถิ่น อย่ ำงเช่น ร้ ำนทำสำเก ร้ ำนทำมิโซะ
รวมไปถึงอำหำรพื้นเมืองและขนมหวำนหลำกหลำย ตื่นตำตื่นใจ
ไปกับของที่ระลึกที่มีดีไ ซน์ น่ ำรักๆอย่ ำงเช่น ตุ๊กตำซำรุโบโบะ
เป็ นตุ๊กตำเครื่องรำงซึ่งเป็ นที่นิยมของชำวญี่ปุ่นไม่แพ้ แมวกวั ก
ซำรุโบโบะเป็ นตุ๊กตำที่ไ ม่ มีหน้ ำ แต่ งชุ ด สไตล์ญ่ี ปุ่น มีหลำกสี
หลำกหลำยขนำดให้ เลือก ถือเป็ นสัญลักษณ์ทำงของฝำกจำกทำ
คำยำม่ำเลยก็ว่ำได้ ให้ ท่ำนได้ เดินเลือกชมและซื้อของพื้นเมืองที่
เรียงรำยเต็มสองข้ ำงทำงของถนนเส้นนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “โทบังยำกิหมูหรือเนื้อ”
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บ่าย

น ำท่ ำ นเดิ น ทำงเข้ ำชมควำมงดงำมและเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
“หมู่บา้ นมรดกโลก ชิราคาว่าโกะ” หมู่บ้ำนแห่ งนี้ ตั้งอยู่ในหุบ
เขำสูง ห่ ำ งไกลควำมเจริ ญ ท ำให้ ยั ง คงรั ก ษำขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีอนั ดีงำมไว้ ได้ อย่ำงสมบูรณ์ ประกอบกับควำมงดงำมทำง
ธรรมชำติท่จี ะแปรเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลต่ำงๆ เช่น ทุ่งหญ้ ำเขียว
ขจีในฤดูใบไม้ ผลิ สีสันสดสวยในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและหิมะสีขำว
โพลนในฤดูหนำว เป็ นเสน่ ห์ท่คี อยดึงดู ดผู้คนให้ หลั่งไหลเข้ ำมำ
เยือนอย่ำงต่อเนื่อง หมู่บ้ำมรดกโลกแห่ งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวที่เรียกว่ ำ “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style)
โดยกำรสร้ ำงหลังคำเป็ นสำมเหลี่ยมทรงสูงกว่ำ 60 องศำคล้ ำยกำรพนมมือ โครงสร้ ำงที่ถูกออกแบบอย่ำงชำญ
ฉลำดของช่ำงไม้ สมัยโบรำณ สำมำรถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนำวอันยำวนำน ทำให้ สำมำรถรักษำบ้ ำน
ไว้ ได้ นำนกว่ำ 250 ปี และยังได้ รับกำรขึ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้ วย อิสระให้ ท่ำนเลือกซื้อ
สินค้ ำพื้นบ้ ำนมำกมำยจำกร้ ำนค้ ำที่ดัดแปลง ซ่อนตัว อยู่ ในบ้ ำนกัชโช่ ได้ อย่ ำงกลมกลืน ... จำกนั้ นนำท่ำน
เดินทำงสู่ “เมืองนาโกย่า” เพื่อนำท่ำนชม “เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato” ณ สวนนำบะนะ ซำโตะ
ธีมพำร์ค สวนดอกไม้ ท่มี ีทุ่งดอกไม้ ให้ ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกำล สำมำรถเที่ยวได้ ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ ร่วง
ตลอดจนถึง ปลำยฤดู หนำว จะได้ รับควำมนิ ย มมำกเป็ นพิ เ ศษ
เนื่องจำกมีไฮไลท์กำรประดับไฟขนำดใหญ่ ท่สี ุดในญี่ปุ่น อิสระให้
ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรแสดงไฟในหลำกหลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะ
เป็ น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ กำรประดับไฟในน้ำ
(Water Illumination)
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับงาน
เทศกาลและเลือกรับประทานอาหารต่างๆภายในงานมากมาย
 ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สขี่ องการเดินทาง (4)
เกียวโต - วัดคิโยมิซึ – ปราสาทนิโจ้ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองเกียวโต” อดีตเคยเป็ นเมืองหลวงเก่ำของ
ญี่ปุ่น ... จำกนั้นนำท่ำนเข้ ำชม “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้ ำงขึ้นบนเนิน
เขำโดยกำรใช้ ท่อนซุงนำมำวำงเรียงกัน ภำยในมีระเบียงไม้ ท่ยี ื่น
ออกมำเหนือหุบเขำ ทำให้ เห็นวิวเมืองได้ โดยกว้ ำงและได้ รับกำร
ยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้ ำงใต้ อำคำรหลักคือ “น้ำตก
โอตะวะ” ซึ่ง เป็ นสำยน้ำ 3 สำยไหลลงสู่บ่อน้ำ ผู้ มำเยี่ยมชมวั ด
มักจะมำดื่มนำ้ จำกนำ้ ตกนี้ด้วยถ้ วยโลหะ ด้ วยควำมเชื่อว่ ำสำมำรถ
บำบัดรักษำโรคภัยไข้ เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่ำกำรดื่มน้ำจำกสำยน้ำตกทั้ง 3 นี้แล้ วจะประสบควำมสำเร็จสำม
ด้ ำนคือ “อำยุยืนยำว ควำมรัก กำรเรียนกำรศึกษำ” และอิสระกับกำรเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเกียวโตบน
ถนน “โอชะ ซำกะ” และ “ซันเน็ง ซำกะ” เครื่องปั้นดินเผำสวยๆ ชำเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลำย
ซำกุระ ฯลฯ ก็สำมำรถหำซื้อที่น่ีได้ เช่นกัน
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู “นำเบะซูโม่”
นำท่ำนชม “ปราสาทนิโ จ้” ปรำสำทแห่ งนี้เคยเป้ นปรำสำทที่
ประทับของเจ้ ำเมืองหรือโชกุนผู้ ครองเมืองหลำยสมัยด้ ว ยกัน
และยัง ได้ รับกำรขึ้น ทะเบีย นเป็ นจำกองค์ กำรยู เ นสโก้ ให้ เ ป็ น
มรดกโลก ภำยในสถำนที่ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว น
พระรำชวังฮอนมำรุและส่วนพระรำชวังนิโนมำรุ โดยพระรำชวัง
นิ โ นมำรุ อ ยู่ ด้ ำนนอกมีค ลองกั้น อย่ ำงชัด เจน ควำมงำมของ
ปรำสำทนิโจ้ นอกจำกตัวพระรำชวังทั้ง 2 แล้ ว ยังมีสวนดอกไม้
และสวนญี่ปุ่นให้ ได้ ชมอีกด้ วย ไม่ว่ำจะเป็ นต้ นซำกุระ ต้ นบ๊วย
และดอกไม้ นำนำพันธุต์ ่ำงๆ ... สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่
“เมืองโอซาก้า ” เพื่อน ำท่ำนช้ อปปิ้ งย่ ำน “ชินไซบาชิ ” ย่ำนช้
อปปิ้ งชื่อ ดัง ของเมือ งโอซำก้ ำ เพลิ ด เพลิน กับกำรช้ อปปิ้ งไร้
ขีด จ ำกัด กับสิน ค้ ำมำกมำย อำทิ เสื้อผ้ ำเก๋ๆ กระเป๋ ำน่ ำรักๆ
รองเท้ ำแฟชั่นสวยๆ สินค้ ำ IT ทั้งหลำย Ipod กล้ อง นำฬิกำ
Notebook Mp3 มีให้ เลือกมำกมำยหลำกหลำยสีสนั
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
 ที่พกั SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสอานวยความสะดวก)
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของโอซาก้า โดยการนัง่ รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ)
(ท่านสามารถนัง่ รถไฟ JR / SUBWAY)
สถานทีท่ ่องเทีย่ วแนะนา
“พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าไคยูคงั ” พิพิธภัณฑ์สตั ว์นำ้ ในร่มที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก มีปริมำณนำ้ รวมทั้งหมด 11,000 ตัน
ที่ ไคยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดล้ อมทำงธรรมชำติของพื้นที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหำสมุทรแปซิฟิกด้ วยแทงก์น้ำ
ขนำดใหญ่จำนวน 14 แทงก์ ที่ไคยูคังนอกจำกปลำต่ำง ๆ แล้ วยังมีกำรแสดงสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งนำ้ , สัตว์เลื่อยคลำน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนม, สัตว์ไร้ กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้ วมี
620 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจำลองธรรมชำติในบริเวณมหำสมุทรแปซิฟิก
“ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ” เป็ นศำลเจ้ ำชินโตทีเ่ ก่ำแก่ท่สี ดุ แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและถือเป็ นศำลเจ้ ำอันเป็ นที่
ศรัทธำของผู้คนมำกที่สดุ ในโอซำก้ำ สร้ ำงขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ 3 ด้วยสถำปัตยกรรมของศำสนสถำนที่หมด
จดสวยงำมแบบชินโตแท้ หรือที่ชำวญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่ำ สุมิโยชิ ซุคุริ เป็ นรูปแบบกำรก่อสร้ ำงซึ่งเกิดก่อนศำสนำพุทธ
จำกจีนแผ่นดินใหญ่จะเข้ ำมำมีอทิ ธิพลต่อกำรสร้ ำงวัดในยุคหลังๆ หลังคำจั่วมุงด้ วยด้ วยต้นกกหรือใบสน
ไซปรัสแห้ ง ยกพื้นสูง ฝำทำด้วยไม้ กระดำน นอกจำกนั้น ศำลเจ้ ำแห่งนี้ยังเป็ นศูนย์กลำงของศำลเล็กที่ใช้ ชื่อว่ำ
สุมิโยชิ ไทชะ ทั่วประเทศกว่ำ 1,800 แห่ง เทพเจ้ ำที่สถิตอยู่ท่ศี ำลได้ รับกำรนับถือมำแต่โบรำณกำล ในฐำนะ
ของเทพเจ้ ำคุ้มครองควำมปลอดภัยทำงทะเล มีประวัติมำกว่ำ 1,800 ปี ภำยในศำลมีศำลเอกสี่แห่งเรียงรำย
อยู่ ต่ำงกับศำลชินโตทั่วไปที่มักมีศำลเอกเพียงศำลเดียวเท่ำนั้น
“อุเมดะ” ย่ำนช็อปปิ้ งที่รวมตัวกันอยู่ในสถำนีรถไฟใต้ ดินอุเมดะ สัมผัสกับสีสนั อันมีชีวิตชีวำที่ถูกออกแบบมำ
อย่ำงพิถีพิถันอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพำะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and
Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่นำ้ และนำ้ ตกขนำดย่อมที่ถูกสร้ ำงขึ้นมำเพื่อคืนควำมมีชีวิตชีวำให้ กบั ย่ำนนี้ ให้
ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรเลือกชมสินค้ ำนำนำชนิดทั้ง เสื้อผ้ ำแฟชั่น รองเท้ ำ กระเป๋ ำเทรนด์ญ่ีปุ่นมำกมำย ทั้ง
ห้ ำงสรรพสินค้ ำขนำดใหญ่กส็ ำมำรถเดินเชื่อมถึงกันทั้งหมดอีกด้ วย
เที่ยง
บ่าย
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หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุ กระดับโลก ตระกำรตำ กับ โลกภำพยนตร์
แห่งฮอลลีวู๊ด ร่วมสนุกท้ำทำยกับเครื่องเล่นลำ้ สมัยหลำกชนิด ตื่นเต้ น ระทึกใจกับภำพยนตร์เรื่องดังที่ท่ำนชื่น
ชอบ ภำยในได้ แบ่งออกเป็ นทั้งหมด 10 โซนด้ วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับเครื่องเล่นใหม่ล่ำสุด “สเปซ แฟน
ตำซี -เดอะไรด์ ” ร่ ว มเดิ น ทำงตะลุย อวกำศด้ ว ยภำรกิจ กอบกู้ด วงอำทิต ย์ ตื่ น ตำกับ ดวงดำวน้ อ ยใหญ่
ระยิบระยับมำกมำยเต็มท้ องฟ้ ำ ทะยำนสู่ห้วงอวกำศด้ วยควำมเร็วเหนือแสง พร้ อมชื่นชมควำมงำมของดวง
อำทิตย์แบบใกล้ ชิด ตื่นเต้ นเร้ ำใจบนฟำกฟ้ ำกับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจ็ท โคสเตอร์ เครื่องแรกของยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะนำท่ำนทะยำนพุ่งสู่ฟำกฟ้ ำกลำงแจ้ งหนีแรงโน้ มถ่วงพร้ อมเพลงฮิตที่ท่ำนชื่น
ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเครื่องเล่นยอดนิยม “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์”
ตื่นเต้ นระทึกใจกับยำนไฮเทค “สคูป๊ ” ที่จะนำท่ำนผจญภัย ติดตำมกำรต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่ำวำย
ร้ ำยอย่ำงใกล้ ชิด ในฐำนะนักข่ำวพิเศษของสำนักข่ำว “บูเกิล” ด้ วยเทคโนโลยีภำพสำมมิติเสมือนจริง ที่จะทำ
ให้ ท่ำนสัมผัสถึงควำมตื่นเต้ น หวำดเสียว รำวกับอยู่ ในภำพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตำกับฉำกต่อสู้อันยิ่งใหญ่
ระหว่ำงมนุษยชำติกบั ไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนำคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้ วยเทคโนโลยีภำพสำมมิติสดุ
พิเศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะทำให้ ท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ควำมตื่นเต้ นกับกำรต่อสู้แห่ งโลกอนำคตแบบใกล้ ชิด
อย่ำงไม่เคยมีมำก่อน
อิสระอาหารกลางวัน/อาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ ว
 ที่พกั SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่หกของการเดินทาง (6)

เช้า

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปรำสำทโอซำก้ำเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซำก้ ำ
ถือเป็ นสถำนที่สำคัญทำงประวัติศำสตร์ท่ถี ูกสร้ ำงขึ้นจำกดำริข อง ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสำมแม่ทัพคน
สำคัญของประวัติศำสตร์ชำติอำทิตย์อุทยั เมื่อกว่ำ 400 ปี มำแล้ ว โดยใช้ แรงงำนกว่ำหกหมื่นคนในกำรก่อสร้ ำง
ปรำสำทแห่ งนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทำงอำนำจ กำรเมือง กำรปกครองและศูนย์กลำงกำรบัญชำกำรที่
ยิ่งใหญ่ ท่ีสุด ในสมั ย นั้ น ด้ ำนนอกของปรำสำทเป็ นลำนกว้ ำ งที่ต กแต่ งอย่ ำง สวยงำมด้ ว ยไม้ ด อกไม้ ใ บ
หลำกหลำยชนิดสลับกันไป มีมุมที่น่ังสำหรับนั่งชมดอกไม้ เพลินๆ และร้ ำนค้ ำเล็กๆขำยของที่ระลึกและของ
ทำนเล่ น บริเวณนี้ จึง เป็ นที่พักผ่ อนหย่ อนใจ สำหรับชำวเมืองโอซำก้ ำ โดยเฉพำะในช่ว งฤดูใบไม้ ผ ลิ รอบ
บริเวณนี้จะสะพรั่งไปด้ วยดอกซำกุระที่ผลิดอกออกมำอวดโฉมไปทั่วบริเวณประหนึ่งร่มพฤกษำให้ ผู้มำเยือนได้
เพลินเพลิดและดื่มด่ำกับควำมงดงำมของเทศกำรชมดอกซำกุระ ... จำกนั้นให้ ท่ำนช้ อปปิ้ งกันต่ อที่ “เอออน
พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้ ำชั้นนำนำนำชนิด อำทิ นำฬิกำ, กล้ อง, กระเป๋ ำ, รองเท้ำ,เสื้อผ้ ำ เป็ นต้ น และยังมี
“ร้ ำน 100 เยน” สินค้ ำทีมีคุณภำพดีจำกประเทศญี่ปุ่นแต่รำคำแสนจะถูก อิสระให้ ท่ำนได้ เพลินเพลินกับกำร
“เลือกชมและซื้อ” สินค้ ำที่สำมำรถเลือกไปเป็ นฝำกคนทำงบ้ ำนได้ ตำมอัธยำศัย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านจุใจกับการช้อปปิ้ งก่อนเดินทางกลับ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินคันไซ
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ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG673
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืม

หมายเหตุ :
รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และอัตรำแลกเปลี่ยนโดยทำง
บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญทีส่ ดุ
ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่ อกำรออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ ำประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ ำเมือง / กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย
/ เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสือ่ มเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตัง้ แต่ 30 ท่านขึน
้ ไป***

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

18 - 23 ตุลาคม 2562
19 - 24 ตุลาคม 2562

47,900.-

44,900.-

41,900.-

8,000.-

***กรุ๊ปคอนเฟิรม
์ เดินทางที่ 15 ท่าน สอบถามข้อมูลสารองทีน
่ งั่ ได้ทฝ
ี่ า่ ยขายบริษัททัวร์ใกล้บา้ นท่าน***
***กรณีมต
ี วั๋ เครือ
่ งบินแล้วลดท่านละ 17,000.-บาท***
***กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน/ท่าน/ทริป***

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่ำทีพ่ ัก ห้ องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว้ ในรำยกำรหรือระดับเดียวกัน
2. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ ำชมและค่ ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในรำยกำร
3. ค่ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ทคี่ อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
4. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนำจรตำมเส้ นทำงและสำยกำรบินทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดืม่ วันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำย 3%
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีเชื้อเพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำร7เรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันทำกำร มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 25 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทัง้ หมด

รหัสทัวร์ : THM10-TG-JP-18-24OCT19
หมายเหตุ :
 กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำงครั้งละ 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ ำผู้เดินทำงมีจำนวนไม่ครบตำมจำนวนดังกล่ ำว ทำงบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและ/หรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
 รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และ อัตรำแลกเปลี่ยนโดยทำง
บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญทีส่ ดุ
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่ อกำรออกนอกประเทศ / ห้ ำมเข้ ำประเทศญี่ปุ่น / กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง
และควำมประพฤติส่อไปในทำงเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติ , กำรยกเลิกเทีย่ วบิน,กำรประท้วง, กำรก่อจลำจล
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วกรุ๊ปรำคำพิเศษ หำกท่ำนไม่เดินทำงไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม ไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันเดินทำง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จำกมำตรกำรยกเว้ นวีซ่ำเข้ ำประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะด้ วยวัตถุ ประสงค์
เพื่อกำรท่องเทีย่ ว เยีย่ มญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำรถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง เพื่ อเป็ นกำรยืนยันว่ ำมีคุณสมบัติ
ในกำรเข้ ำประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสำรเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งทีย่ นื ยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยทีอ่ ำจเกิดขึ้นระหว่ ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้ ระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ ๆ
4. กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐำนกำรทำงำนทีส่ ำมำรถยืนยันว่ำท่ำนมีกำรทำงำนทีช่ ัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองกำรทำงำน บัตรพนักงำน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ น(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ทย่ี งั มีอำยุกำรใช้ งำนเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งทีข่ ดั ต่ อกฎหมำย และเข้ ำข่ำยคุณสมบัติเพื่อกำรพำนักระยะสั้นเท่ำนั้น
3. ในขั้นตอนกำรขอเข้ ำประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลำกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ทไ่ี ม่มปี ระวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ และไม่เข้ ำข่ำยคุ ณสมบัติ
ทีอ่ ำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ ำประเทศ

