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 ผ่อนคลายกับธรรมชาติ “เขตอะราชิยาม่า” สถานที่ยอดนิยมในฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี
 สัมผัสธรรมชาติอนั แนบชิดกับการนั่ง “รถไฟโทรอคโกะ” สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค
 สัมผัสความงดงามของดอกซากุระที่ “วัดคิโยมิสึ” ออกดอกบานสะพรัง่ สีชมพูอยู่ทวั ่ บริเวณราวกับภาพวาด
 ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสําริด “วัดโทไดจิ ” ในวิหารไม้ ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโลก
 ชื่นชมความงดงามของ “ดอกซากุระ” ณ “สวนสวนสาธารณะนารา” ทีผ
่ ลิดอกสีชมพูบานสะพรัง่
 ชื่นชมความงดงามกับมรดกประจําชาติท่ยี ังคงหลงเหลือจากยุคสงคราม ณ “ปราสาทโอซาก้า”
 ช้ อปปิ้ งจุ ใจย่านสุดฮิตที่ย่าน ชินไซบาชิ / ริงกุ เอ้าทฺเล็ต แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย
 อิสระช้ อปปิ้ ง 1 วัน มหานครโอซาก้ า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “ยูนเิ วอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”

44,900.-

กําหนดวันเดินทาง


31 มีนาคม - 05 เมษายน 58 (6ว ัน3คืน)
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เที่ยง

กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ R (ใกล้ กบั ประตูทางเข้ าหมายเลข 8)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ R
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จํ าเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL 728
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง
่
... เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
โอซาก้า - เกียวโต – อะราชิยาม่า – นังรถไฟสายธรรมชาติ
่
- วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮย์อนั - สถานีรถไฟเกียวโต
ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นําท่านมุ่งหน้ าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อนําท่านเดินทางสู่
“เขตอะราชิยาม่า” นําท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติและเป็ นสถานที่ยอดนิยมในการเยีย่ มชมในช่วงที่
ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลีย่ นสี ... เป็ นเขตที่เต็มไปด้ วยไม้ ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ ามากมายให้ ท่านได้ เลือกสักการะ
หรือท่านจะเลือกชมและเลือกซื้อสินค้ าพื้นเมืองจากร้ านค้ ามากมาย ... แล้ วนําท่านชมสะพาน“โทเกซึ เคียว” ซึ่งชื่อของ
สะพานนี้แปลว่า “สะพานข้ามสู่ดวงจันทร์” ยังเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีกด้ วย ... จากนั้นนําท่านนั่งรถไฟสาย
ธรรมชาติโทรอคโกะ “Torokko Train” รถไฟสีแดงสดอันเป็ นเอกลักษณ์ ระหว่างทางท่านจะได้ น่งั สัมผัสวิวที่เต็มไป
ด้ วยธรรมชาติขนุ เขาและสายนํา้ ... ให้ ท่านได้ ชมความยิ่งใหญ่ของภูผาที่สงู ชัน 2 ข้ างทางกับสายนํา้ ที่เชี่ยวกราดเบื้องล่าง
บริเวณริมแม่นาํ้ Hozukyo ... จากนั้นให้ ท่านได้ เดินชมความสวยงามและความร่มรื่น ด้ วยสีเขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้ น
ตลอดสองข้ างทางจนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้ างด้ วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... นําท่าน
กราบขอพรพระเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มนํา้ ศักดิ์สทิ ธิ์ท่ี “นํ้า 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้ าดื่มแล้ วจะเกิด
ความเป็ นสิริมงคลในด้ าน “ความรํา่ รวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี”... ให้ท่านได้สมั ผัสความงดงามของ “ดอก
ซากุระ” ดอกไม้ที่เปรียบเสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของญีป่ นุ่ ถึงฤดูกาลที่แย้มบานสะพรังเป็
่ นสีชมพูตดั กับสีฟ้าครามที่ดู
แล้วงดงามยิง่ นัก (ท่านอาจจะได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ที่จะมากันเป็ นครอบครัว/หมู่คณะ ) ...
อิสระให้ ท่านได้ เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... แล้ วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกานํ้าชา” ให้ ท่านได้
เลือกชมและซื้อสินค้ าพื้นเมืองที่มชี ่ อื เสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํา้ ชา,
ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้ าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ศาล
เจ้าเฮย์อนั ” ศาลเจ้ าที่ปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนของญี่ปุ่น ... เป็ นศาลเจ้ าที่สร้ างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ
การสถาปนาเมืองเกียโตครบ 1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ.1895 ... ด้ านหน้ าทางเข้ าของศาลเจ้ ามีเสาโทริอขิ นาดใหญ่ต้งั อยู่ และ
ด้ านข้ างมีสวนหินและสวนบอนไซขนาดใหญ่ ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... สมควรก่
เวลานําท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเมืองเกียวโต” แหล่งรวมห้ างสรรพสินค้ าโดยรอบไม่ว่าจะเป็ น อิเซตัน เดอะคิวบ์ หรือ
ร้ านค้ าบริเวณในสถานี ... พบกับข้ าวของเครื่องใช้ นานาชนิดไม่ว่าจะเป็ น เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องสําอาง นาฬกิ า
แว่นตา อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูป เกมส์ เครื่องใช้ ไฟฟ้ า ขนมต่างๆ หรือของที่ระลึกของเมืองเกียวโต ... และยัง
รวมถึง “ร้านราเม็งชื่อดัง” ให้ ท่านได้ ทดลองลิ้มรส ราเม็งชื่อดังของเมือง เกียวโต ที่คดั สรร มาไว้ ให้ ท่านได้ ลองชิมกว่า
10 ร้ านดัง (เนื่องจากเป็ นร้ านแบบญี่ปุ่นจึงไม่สามารถจองได้ อาจจะต้ องยืนรอคิวประมาณ 5-10 นาที)
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ า
ต่างๆ***
ที่พกั : Osaka Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

วันที่สี่
เช้ า

วัดโทไดจิ – สวนสาธารณะนารา - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ – โอซาก้า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “นารา” เพื่อนําท่านนําท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสําริดที่เก่าแก่ต้งั แต่สมัยคริศตวรรษที่
18 ณ “วัดโทไดจิ ” ... วัดโทไดจิเป็ นวัดพุทธที่ต้งั อยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซ่ งึ เป็ นอาคารไม้ ท่ ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสขึ นาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้ างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐาน
มากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผ่นดินไหวจนมีผ้ เู สียชีวิตจํานวนมาก จึงได้
ย้ ายสถานที่สร้ างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 … นอกจากนี้วัดแห่งนี้น้ ยี ังเป็ นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเค
งอนและได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอีกด้ วย ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะนารา” ที่ต้งั อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของเมืองนารา ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 มีพ้ ืนที่กว้ างประมาณ 2 กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ...
ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายนของทุกๆ ปี นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของดอก
ซากุระที่เบ่งบานเป็ นจํานวนมากประมาณ 1,700 ต้ น ... และภายในสวนยังเป็ นที่อยู่อาศัยของฝูงกวางที่ชาวเมืองเชื่อว่า
กวางคือสัตว์รับใช้ เทพเจ้ าทําให้ กวางมีอสิ ระอย่างเต็มที่ในเมืองนี้และกลายเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองนารา ... และโดยรอบ
จะมีขายอาหารสําหรับกวางเรียกว่า “ขนมเซนเบ้” เป็ นที่ช่ นื ชอบของกวาง และบางตัวแสนรู้มาก จะโค้ งคํานับเพื่อของ
อาหารจากนักท่องเที่ยว ... อิสระให้ ท่านชื่นชมทิวทัศน์ชวนให้ เดินเล่นได้ ไม่มเี บื่อท่ามกลางกวางที่อยู่อย่างอิสระพร้ อม
บันทึกภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูเ่ มือง “โอซาก้า” ที่ถอื เป็ นเมืองสําคัญไม่ย่งิ หย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้ รับ
สมญานามว่า “เวนิชตะวันออก” เนื่องจากเป็ นเมืองที่มคี ูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ มากมาย ... นํา
ท่านสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ต้งั เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมือง ... ซึ่งเป็ นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่
สร้ างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิฮิเดโยชิ เจ้ าเมืองผู้ย่งิ ใหญ่และมีบทบาทสําคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น ... นําท่านชม
“พิพธิ ภัณฑ์” ที่เก็บรวบรวมข้ าวของเครื่องใช้ และอุปกรณ์การต่อสู้ของญี่ปุ่นสมัยโบราณที่ดูแล้ วมีมนต์ขลังยิ่งนัก ... พร้ อม
ชม “วีดีทศั น์” ที่ถ่ายทอดถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองโอซาก้าและการก่อสร้ างปราสาทแห่งนึ้ ... แล้ วขึ้นชม
“ทิวทัศน์” ของเมืองโอซาก้ าจากบริเวณชั้นดาดฟ้ าของปราสาท พร้ อมบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้ าของเมืองโอซาก้ า ... พบกับร้ านค้ าที่มชี ่ อื เสียงและร้ านบูตคิ หรูหราด้ วย และตื่นตากับ
แฟชั่นอันทันสมัย ... เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้ ามากมายในห้ างสรรพสินค้ าชื่อดัง “ไดมารู”
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้ าทีมมี ากมาย
หลายร้ าน อาทิ ร้ านเครื่องใช้ ไฟฟ้ า กล้ อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ร้ านเครื่องสําอาง ร้ านขายขนม ร้ านขาย
เสื้อผ้ า รองเท้ า เครื่องประดับ ร้ าน 100 เยน ฯลฯ ... นอกจากนี้ให้ ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของ
ชินไซบาชิ
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ าต่างๆ
ในย่านชินไซบาชิ ***
ที่พกั : Osaka Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า
โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ งหรือเลือกซื้ อทัวร์พเิ ศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (4)

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้ งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนังรถไฟ
่
(ไม่รวมค่า
รถไฟ)
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โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้ กบั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังไม่ว่าจะ
เป็ น
“อุเมดะ” แหล่งช้ อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้ า ... ให้ ท่านได้ เลือกจับจ่ายซื้อของกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ด้ วย
ร้ านค้ าต่างๆมากมายรวมทั้งสินค้ านานาชนิดที่มใี ห้ เลือกกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่องสําอาง
กล้ องถ่ายภาพ นาฬกิ า เครื่องประดับต่างๆ
“โอซาก้า อะควอเรี่ยม” ขนาดใหญ่ต้งั อยู่ริมทะเล เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์นาํ้ ในร่มที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ... ท่านจะได้ พบกับปลา
ฉลามวาฬที่มขี นาดใหญ่ท่หี าชมได้ ยาก, แล้ วเฮฮากับหน้ าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มขี นาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้ และ
เพลินตากับสัตว์มชี ีวิตใต้ นาํ้ นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็ นต้ น
“ย่านเทมโปซาน” ท่าเรือการค้ าระหว่างประเทศมาตั้งแต่สมัยเมจิ-ปัจจุบนั ได้ กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเมือง
ไปท่านจะได้ เพลินเพลินกับวิวริมทะเล โดยเบื้องหลังเป็ น ชิงช้ าสวรรค์ท่มี ขี นาดใหญ่ท่สี ดุ ใน และหากท่านต้ องการหาของที่
ระลึกกลับบ้ าน แวะไปที่ Tempozan Market Place ที่มที ้งั ร้ านขายของและร้ านอาหาร สวนสนุกเรียงรายอยู่มากมาย
“เด็น เด็น ทาวน์” แหล่งช้ อปปิ้ งย่าน นิปปอนบาชิ ซึ่งมีร้านค้ าเครื่องใช้ ไฟฟ้ าจํานวนมากเรียงรายตลอดแนวถนน ร้ าน
เสื้อผ้ า ร้ านขายของเล่น เกมส์ต่างๆ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้ าที่ถูกใจในราคาที่ถูกกระเป๋ า นอกจากนี้ยังสามารถซื้อสินค้ า
ปลอดภาษีได้ จากร้ านที่ปิดป้ ายปลอดภาษี
สําหรับท่านที่สนใจเดินทางสู่ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” ***สามารถเลือกซื้ อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600

บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ที่ทุ่มทุนสร้ างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็ น
ขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ... ตื่นตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวดู๊ ... ชมฉากจําลองของนิวยอร์ค
, ฉากจําลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เป็ นต้ น ... ชมภาพยนตร์สามมิตเิ รื่อง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ“คนเหล็ก 2” ที่ใช้
งบประมาณการก่อสร้ างกว่า 400 ล้ านบาทท่านจะได้ สมั ผัสบรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดเุ ดือดเร้ าใจ... แล้ วไปสนุก
ตื่นเต้ นกับการห้ อยโหนโผนทะยานไปกับซุปเปอร์ ฮีโร่สายพันธุใ์ หม่ “SpiderMan” ... สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน
ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เรื่อง “Back To The
Future” … ตื่นเต้ นเร้ าใจกับเหตุการณ์จาํ ลองฉากเพลิงไหม้ ใน นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เรื่อง “Black
Draff” หรือ “วีรบุรุษในเปลวไฟ” ... นําท่านสัมผัสกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ “Spce Fantacy” ที่เพิ่งเปิ ดตัวเมื่อเดือน
มีนาคม 2010 นี้เอง ... ให้ ท่านสนุกสนานไปกับการล่องเรืออพร้ อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่ข้ นึ มาล่าเหยื่อขณะล่องเรือและ
ฉากอื่น ๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง “Jaw” ... แล้ วระทึกใจกับฉากจําลองเรื่อง “จูราสสิคพาร์ค” (Jurassic Park) ท่าน
จะได้ ย้อนกลับไปในยุคดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์” ไดโนเสาร์ท่ใี จดีท่สี ดุ ... สนุกต่อ
กับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่อง “วอเตอร์เวิลด์” (Water World) พร้ อมทั้งพบกับฉากคาวบอย, สตั๊นแมนโชว์ และ
การแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ท่ใี ช้ ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่นสุนัขแสนรู้จากเรื่องบีโธ่เฟ่ น เป็ นต้ น ... หรือคุณหนูจะ
เลือกสนุกสนานที่ “สนู ป๊ ปี้ สตูดิโอ” (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด แล้ วพบกับสนูป๊ ปี้ และ
เหล่าผองเพื่อนมากมาย ... หรือจะเลืกสนุกสนามที่โซนใหม่ “The Wizarding World of Harry Potter” (ไม่
รวมค่าใช้ จ่ายในส่วนของตัว๋ EXPRESS PASS) ... ที่สร้ างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่พี อตเตอร์ให้ ท่านได้ เข้ าไป
สัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น “ปราสาทฮอกวอต” เพลิดเพลินกับการสํารวจ
ห้ องเรียนเวทมนตร์คาถา “ย่านฮอกมีท” ร้ านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลายและที่ไม่ควร
พลาดชิมคือ “บัตเตอร์เบียร์” เครื่องดื่มที่ได้ รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกฮอล์) ... และที่
พลาดไม่ได้ คอื ในโซนนี้ท่ถี อื ว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดที ่สี ดุ ของโลกคือ “Harry Potter and the Forbidden
Journey” ที่มกี ารสร้ างด้ วยเทคโน โลยีท่ที นั สมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้ างความตื่นเต้ นเร้ าใจให้ ท่านเสมือนท่านได้
เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์ร่พี อตเตอร์เลยทีเดียว ... ให้ ท่านได้ สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
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ข้อแนะนํา !!! หากท่านมีท่เี ที่ยวที่อยากจะไปเป็ นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กบั ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง
เจ้ าหน้ าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ ท่านได้ อย่างครบถ้ วน
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ทา่ นได้ เลือกชิมร้ านอร่อย
จากร้ านค้ าต่างๆ ในมหานครโอซาก้ า ***

ที่พกั : Osaka Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่หา้
เช้ า

เที่ยง

โกเบ – สะพานอะคาชิไคเคียว – ไมโกะ มารีน - โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ งริงกุ เอ้าท์เล็ท – เอออน พลาซ่ า
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโกเบ” ซึ่งเป็ นเมืองท่าที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ต้งั อยู่ในจังหวัดเฮียวโงะ ภูมภิ าคคัน
ไซ ... นําท่านชม “สะพานอะคาชิไคเคียว” สะพานแขวนที่ยาวที่สดุ ในโลก ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับ 2
ที่มนุษย์สร้ างขึ้นรองจากยานอวกาศ ... ใช้ ทนุ ในการก่อสร้ าง 4.3 พันล้ านเหรียญสหรัฐ เปิ ดใช้ ในปี 1998 เพื่อเชื่อมต่อ
เมืองโกเบกับเกาะอะวาจิชิม่า มีความยาวเท่ากับเอาสะพานบรูค๊ ลินมาต่อกันสี่สะพาน ... นอกจากจะเป็ นสะพานที่ยาวที่สดุ
แล้ วยังเป็ นสะพานที่มเี สาสูงที่สดุ อีกด้ วย ตัวสะพานสร้ างจากเหล็กกล้ าที่อกแบบมาเป็ นพิเศษสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือน
ขณะเกิดพายุและแผ่นดินไหว ... อีกจุดหนึ่งของสะพานนี้ คือ “ถนนคนเดิน ไมโกะ มารีน” ที่อยู่ใต้ สะพานและสูง
จากพื่อนนํา้ ขึ้นมา 50 เมตร ... ให้ ท่านชมทิวทัศน์ของช่องแคบอาคาชิกบั อ่าวโอซาก้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังรับประมานอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์แลนด์” ดินแดนแห่งเมืองท่านํา้ ของเมืองโกเบที่รายล้ อมไปด้ วย
บรรยากาศของทะเลและแสง สี เสียง ... ท่านสามารถเลือกที่เข้ าไปในสวนสนุกที่ใหญ่ท่สี ดุ ของเมืองโกเบ สัมผัสกับการนั่ง
ชิงช้ าสวรรค์ขนาดยักษ์ท่ขี ้ นึ ชื่อในประเทศญี่ปุ่น ... อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื้อสินค้ ามากมาย อาทิเช่น ของที่ระลึกของเมือง
โกเบ เหล้ าสาเกที่ข้ นึ ชื่อ หรือเครื่องแต่งกายมากมาย ... (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นและชิงช้าสววรค์) ... จากนั้นนําท่าน
เดินทางต่อไปยัง “แฟคตอรี่เอ้าเล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งช้ อปปิ้ งใหญ่ใกล้ กบั สนามบินคันไซ ... ให้ ท่าน
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้ าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง,
เครื่องประดับ, เสื้อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ าอุปกรณ์กฬี า, เครื่องใช้ ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ญ่ปี ุ่ นโกอินเตอร์
มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้ าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,
Diffusione Tessile ฯลฯ พร้ อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap,
Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬกิ าหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki,
Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้ าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือก
ซื้อสินค้ าสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้ าอื่นๆอีกมากมาย ให้
ท่านได้ เลือกช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย ... ก่อนเดินทางกลับนําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสินค้ าชั้นนําต่างๆ
มากมาย อาทิ นาฬกิ า, กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้ าคุณภาพดีราคาแสนถูก
... อิสระให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้ าถูกใจฝากคนทางบ้ านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ
*** เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่อยจากร้ านค้ า
ต่างๆ***
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ”
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สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
เดินทางจากสนามบินคันไซ โดยเที่ยวบิน JL 727
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม
**************************************************************

หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

44,900.- บาท
44,900.- บาท
40,900.- บาท
33,900.- บาท
6,000.- บาท
15,000.- บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํ า ท่านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
6. ยกเว้ นกรุป
๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่น่งั กับสายการบิน
และค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่า
ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว ถ้ าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง
บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบั ราคาตัว๋ เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
8. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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