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โอซาก้า

ยามานะชิ
ฮาโกเน่
ชิ สึโอกะ
โตเกียว
นาริ ตะ

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลินและสนุกสนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด
จากภาพยนตร์ช่อื ดังจาก “ฮอลลิวดู้ ” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ที่ให้คณ
ุ
สนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริ กา
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้
ทดลองทานไข่ดาซึง่ ต้มจากจากบ่อกามะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมบ่อน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ โอชิ โนะฮัคไค
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุง ย่านชิ นจูก ุ
ชมความงามของ ทุ่งดอกทิ วลิ ป, และอิสระช้อปปิ้ ง ห้างอิ ออน

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ & ชมเทศกาลดอกทิวลิป
เต็มอิ่มกับมือ้ อาหารพิเศษ “บุฟเฟต์ขาปู”
กาหนดการเดิ นทาง

15-19 เมษายน 2560
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วันแรก

กรุงเทพฯ - โอซาก้า

20.30 น.
23.30 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง
เหิ นฟ้ าสู่ “สนามบิ นคันไซ” ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - นาโกย่า

07.00 น.

เดินทางถึง เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นาท่ านเดิ นทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ทีท่ ุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพืน้ ทีก่ ว่า
100,000 ตารางเมตร ให้ท่านตื่นตากับโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวู้ด ชมฉาก
จาลองของนิวยอร์ค ฉากจาลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็ นต้น ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการต่อสูแ้ ละ
การไล่ล่าทีด่ ุเดือดเร้าใจ สนุ กสนานตื่นเต้นกับการห้อยโหนโจนทะยานไปกับซุปเปอร์ฮโี ร่ Spider Man
สนุ กสนานและลุน้ ไปกับการล่องเรือชมฉากในหนังเรือ่ ง Jaws กับเหล่าปลาฉลามที่พร้อมจะโผล่ขน้ึ มา
ล่าเหยื่อขณะท่านล่องเรือ แล้วระทึกใจกับฉากจาลองเรื่อง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะได้
ย้อนกลับไปในยุคดึกดาบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด สนุ กต่อกับการชมการไล่ล่าในฉาก
เรือ่ ง วอเตอร์เวิลด์ (Water World) หรือคุณหนูจะเลือกสนุ กสนานที่ สนู๊ปปี้ สตูดโิ อ (Snoopy Studios)
เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด แล้วพบกับสนู๊ปปี้ และเหล่าผองเพื่อนมากมายและผจญภัยไปกับ
“The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของ
หนังแฟนตาซีช่อื ก้องโลกอย่างแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ด้วยงบก่อสร้าง
ราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทีเ่ ปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมือ่
15 กรกฎาคม 2014 พร้อมความอลังการไม่แพ้ฝัง่ อเมริกา
โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบ
ไปด้วยเครือ่ งเล่นและสถานทีเ่ ด่นๆ ทีจ่ าลองมาจากในหนังสือดัง
เช่น สวนสนุกแฮร์ร่ี พอตเตอร์ในออร์แลนโด้ สหรัฐอเมริกา อาทิ
หมูบ่ า้ นฮอกส์มด้ี (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์
(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the
Forbidden Journey Ride) เป็ นต้น
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให้ท่านได้สนุ กสนานเพลิดเพลินต่อ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกอันหลากหลาย จนได้เวลาอันสมควรนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม SAKAE TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย
คา่
วันที่สาม

นาโกย่า - ทะเลสาบฮามาน่ ะ - ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ และยัง
เป็ นจุดแวะพักระหว่างทางทีใ่ หญ่ทส่ี ุดสาหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซือ้
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของ
สองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ เพื่อนาท่านสู่
หุบเขาโอวาคุดานิ ทีย่ งั ครุกรุน่ ด้วยควันจากบ่อกามะถันเดือด
อยูต่ ลอดเวลา ชมบ่อน้าแร่กามะถันซึง่ สามารถต้มไข่ให้สุกได้
โดยชาวญี่ป่ ุนมีค วามเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีก
ประมาณ 7 ปี ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ที่
ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขา
ไฟทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขา
ไฟที่ย งั ดับ ไม่ส นิ ท และมีค วามสูงที่สุ ดในประเทศญี่ป่ ุน จากด้านล่ างสู่บนยอดปล่ อ งเขามีค วามสูง
3,776 เมตร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NEW STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารโรงแรมที่ พกั *** อิ่ มอร่อ ยกับมื้อพิ เศษที่ มีขาปูยกั ษ์ ให้
ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปพู ร้อมน้าจิ้ มสไตส์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่ อว่าถ้าได้ แช่ น้ าแร่แล้ว จะทา
ให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สี่

บ่อน้าศักดิ์ สิทธิ์ โอชิ โนะ ฮัคไค - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ - นาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค ชมบ่อน้าทีเ่ กิดจากการละลาย
ของหิมะบนภูเขาไฟฟูจ ิ ทีใ่ ช้เวลาอันยาวนานในการไหลกรอง
ผ่านชัน้ หินภูเขาไฟลงมาสู่พน้ื ดินและซึมไปยังบ่อน้ า ดังนัน้ น้า
ทีอ่ ยูใ่ นบ่อจะเป็ นน้าทีใ่ สสะอาดและสดชื่นมาก ในปี ค.ศ.1985
สถานทีแ่ ห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้า
ธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุดของญีป่ ่ นุ อีกด้วย ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยม
เรียกว่ าวัดอาซากุ ส ะเนื่ อ งจากตัง้ อยู่ในย่านอาซากุ ส ะ เป็ น วัด ในศาสนาพุ ท ธ โดยมีพ ระโพธิส ัต ว์
ประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด ทีป่ ระตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ น
สัญ ลักษณ์ หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่า ประตูคามินาริ
แปลได้ว่า ประตูสายฟ้ า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนา
กามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของที่ระลึกสไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซื้อหา
และขนมญี่ป่ ุนทีส่ ่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้ม
หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูปขนาด
ใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผคู้ นยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถางกายาน
ตัง้ อยู่ดว้ ย การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควัน

เที่ยง
บ่าย
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กายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ พระโพธิสตั ว์ประจาวัดทีผ่ คู้ นศรัทธานัน้ ก็คอื พระโพธิสตั ว์กวนอิมทีค่ นไทย
รูจ้ กั มีประวัตเิ ล่าว่า วันหนึ่ง สองพีน่ ้องชาวประมงออกไปหาปลาในแม่น้าสุมดิ ะ (Sumida) แล้วเหวีย่ ง
แหได้รปู สลักพระโพธิสตั ว์สที องติดมาด้วย จึงมีการสร้างวัดประดิษฐานพระโพธิสตั ว์และนับถือสืบต่อ
กันมา หลังจากทุกท่านสักการะพระโพธิสตั ว์แล้ว ทีน่ ่มี เี ซียมซีให้ลองเสีย่ งทาย ในภาษาญีป่ ่ นุ เรียกโอมิ
กุ จ ิ (Omiguji) เมื่อ ได้ใบเซียมซีและอ่ านค าทานายแล้ว ชาวญี่ป่ ุนนิยมพับแล้วไปผูกกับ ต้น ไม้หรือ
บริเวณที่ทางวัดจัดไว้ ไม่ว่าค าทานายนั ้นจะดีหรือไม่ดกี ็ต าม เชื่อว่าจะช่วยให้ได้รบั ความคุ้มครอง
จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ชิ นจูก ุ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์
กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครือ่ งสาอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ นาริ ตะ
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NARITA KIKUSUI หรือระดับเทียบเท่ า

คา่

วันที่ห้า

นาริ ตะ - เทศกาลดอกทิ วลิ ป - ห้างอิ ออน - สนามบิ นนาริ ตะ - กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซากุระ เพื่อเข้าชม เทศกาลชมดอกทิ วลิ ป
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า
100 สายพันธุ์ และมีมากถึง 710,000 ต้น โดยมีกงั หันลมขนาดใหญ่
ช่วยเพิม่ บรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปทีป่ ระเทศ
เนเธอร์แลนด์ จากนัน้ นาเดินทางสู่ อิ ออน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ เพื่อซือ้ ของฝากก่อน
กลับ อาทิ ขนมโมจิ ช็อคโกแลต เซมเบ้ ผลไม้ หรือจะเลือกช้อปปิ้ งร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา
100 เยน เท่านัน้
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่ านสู่ สนามบิ นนาริ ตะ เพื่อทาการเช็คอิ น
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เที่ยง
17.25 น.
21.55 น.

***********************************************************************************************
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กาหนดการเดิ นทาง

15-19 เมษายน 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

51,900.-

31,000.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

46,800.-

27,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

39,000.-

23,300.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ
หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุตา่ กว่า ปี และผูใ้ หญ่อายุ 5 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 พฤศจิ กายน 2 9 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี าง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง 2 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ดุ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสายการบิน
และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด
และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

