บริษทั มิส แทรเวิล จำกัด : www.miss-travel.net
สำยด่วน 080-6046288 , 089-7978226 โทร. 02-117-9697 one stop service แฟกซ์ 02-117-9697
E-mail : misstravel_bkk@hotmail.co.th , misstravel.net@gmail.com

DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

(XJ 600 23.45 – 08.00)

DAY 2: สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคูระ – ล่องทะเลสาบอาชิ – พิพธิ ภัณฑ์แผ่นดินไหว – ออนเซ็น
DAY 3: ลานสกีฟูจเิ ท็น – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโงย่า
DAY 4: นาโงย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิส ึ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซาก้า
DAY 5: อิสระฟรีชอ้ ปปิ้งตลอดทัง้ วันหรือเลือกซือ้ ทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทาง)
DAY 6: สะพานอาคาชิไคเคียว – ฮาร์เบอร์แลนด์ – เท็มโปซาน – พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นํ้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

DAY 7: สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

(XJ 611 00.10 – 04.00)

*** สนุกกับหิ มะอันขาวโพลน ณ ลานสกีฟจู ิเท็น ช้ อปกระหน่า 2 แหล่งช้อปชื่อดัง
พิ เศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์และบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ ***

กาหนดการเดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2560
โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เอ็กซ์
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วันแรกของการเดิ นทาง
20.30

23.45

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 1 – 3 เคาน์ เตอร์ 4
สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ทาการบิ นด้วยเครื่องบิ น AIRBUS A330-300 ที่ นัง่ แบบ 3-3-3 (377ที่ นัง่ )
น้าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริการเสิ รฟ์ อาหารร้อนพร้อมเครื่องดื่ม
ทัง้ ขาไปและขากลับ **
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

วันที่สองของการเดิ นทาง
สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาคูระ – ล่องทะเลสาบอาชิ –พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ออนเซ็น
08.00

ถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ ณ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ หรือ
ทีร่ จู้ กั กันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทําจากสัมฤทธิ ์องค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะ
องค์พระสูง 11 เมตร นํ้าหนักราว 122 ตัน เดิมองค์พระใหญ่แกะสลักจากไม้สูงถึง 24 เมตร ประดิษฐานใน
วิหาร อินาดะ โนสึยโู บเนะ สตรีทเ่ี คยรับใช้โชกุนโยริโมโตะ มินาโมโตะ แห่งคามาคูระ ได้จาํ ลองแบบมาจาก
เมืองนารา เกิดพายุใต้ฝนุ่ พัดปผ่านคามาคูระทําให้วหิ ารกับองค์พระได้รบั ความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซม
นาง และหลวงพ่อโจโคะ จึงเดินทางบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในศาสนาพุทธทั ่วประเทศญี่ปุ่น
เพื่อสร้างองค์พระใหญ่อีกครัง้ แต่ครัง้ นี้ ใช้สมั ฤทธิ ์ในการสร้างด้วยช่ างฝี มอื ดี คือ ทันจิ ฮิซาโตโมะ และ
โกโรอิมง โอโนะ สําเร็จใน ปีค.ศ. 1335 ประดิษฐานอยู่ในวิหารของวัดโคโตกุอนิ ต่อมาเกิดพายุใต้ฝ่นุ และ
แผ่นดินไหวทําให้วหิ ารทีค่ รอบองค์พระได้รบั ความเสียหายทัง้ หมดแม้จะสร้างขึน้ ใหม่อกี หลายครัง้ ก็ถูกภัย
ธรรมชาติเหล่านี้ทาํ ลายลงจนกระทั ่งครัง้ สุดท้ายในเมื่อ ปีค.ศ. 1584 ได้เกิด คลื่นยักษ์สนึ ามิพดั ถล่ม กวาด
เอาวิหารและบ้านเรือราษฏรลงทะเลไปหมด หากแต่เกิดปาฏิหาริยก์ บั องค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อย
แต่ยงั คงประดิษฐานอยู่ท่เี ดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน ทําการบูรณะเป็นครัง้ ที่ 2 หากแต่องค์พระยัง คง
ประทับกลางแจ้ง โดยไม่มวี หิ ารครอบช่วยปกป้องเมืองคามาคุระไห้รอดพ้นจากภัยพิธรรมชาติตงั ้ แต่บดั นัน้
ตราบจนถึงวันนี้ ซึง่ ชาวญี่ปนุ่ มีความศรัทธาเชื่อในการบนบาลขอให้ประสบความสําเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั ่งของบุตรสําหรับคู่สามี-ภรรยาที่มบี ุตรยาก และมีทางขึน้ ภายใน
องค์พระสัมฤทธิ ์ ให้ท่านได้สมั ผัสสายตาดูเนื้อภายในองค์พระ มีเวลาเดินเล่นชมสวนบริเวณด้านหลังวัด และ
ประทับใจในความน่ารักของกระรอกตามธรรมชาติทม่ี ที ั ่วบริเวณ.ลืมไม่ได้ทจ่ี ะแวะบันทึกภาพคู่กบั ต้นสน
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เที่ยง

คา่

ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ครัง้ เยือนวัดโคโตกุอนิ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี ฮาโกเน่ มาจิ สู่ สถานี
โมโตฮาโกเน่ สมญา ราชิ นีแห่งทะเลสาบ วันที่อากาศแจ่มใสบนผืนนํ้าท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อน
สวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจทิ ําให้ปิด
ทางออกของนํ้าในทะเลสาบ
นําท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ
และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ในประเทศญี่ปุ่น
หรือเลือกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์แผ่นดินไหว รับการสั ่นสะเทือนจากขันตํ
้ ่าสุดสู่ขนสู
ั ้ งสุด และศึกษา
เรียนรูป้ ระสบการณ์ ในห้องจําลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝากทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั บริเวณ ณ ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ เสิ รฟ์ แบบไม่อนั ้ !
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น นํ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิ พเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดิน
ดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่ าผิวพรรณสดใสมีน้ํามีน วลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ใ น
สภาพคงทีค่ วามอัศจรรย์แห่งการอาบนํ้าแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทําให้มผี ู้กล่าวว่า => หากมาที่ ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้
ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !

วันที่สามของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

ออนเซ็น – ลานสกีฟจู ิเท็น – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโงย่า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านตื่นตาตื่น ใจกับลานสกีหมิ ะอันขาวโพลน ซึ่งเป็นลานสกีอนั ดับ
หนึ่ งของจังหวัดยามานาชิ สนุ กกับการเล่น หิมะด้วย สโนว์ส เล็ต หรือ กระดานเลื่อนหิ มะ ท่ ามกลาง
ทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค) (รวมค่ากระดานเลื่อนหิ มะแล้ว)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาไหลที่ใหญ่ท่สี ุดในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเชื่อว่า
การได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทําให้เพิม่ พลังได้ สําหรับที่น่ี นอกจากท่านจะได้ชมแหล่งเพาะพันธ์
ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแล้ว ท่านยังสามารถเลือกซือ้ ของฝากทีข่ น้ึ ชื่อของทีน่ ่ีได้อกี ด้วย เช่น พายปลาไหล
นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองนาโงย่า ทีเ่ ก่าแก่ของญี่ปนุ่ ปจั จุบนั เป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ มีขนาดใหญ่
อันดับ 4 ของประเทศญี่ปนุ่ มีลกั ษณะรูปร่างผังเมืองคล้ายปู บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กที่มขี นาดใหญ่ด้วย
กลิน่ ไอแห่งความเป็นเมืองสงบอบอุ่นอันแสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์เสน่หท์ แ่ี ฝงตัวไว้ในทุกอณูของเมือง
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นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก เรียงราย
อยู่บนถนนสายนี้ อีกทัง้ ยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือกอย่างมากมาย
และยังมีจุดชมวิวที่จะทําให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึกทีวขี องนาโกยา ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มอี ายุทเ่ี ก่าแก่มากกว่า
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นําท่านเข้าทีพ่ กั นาโงย่า ณ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

นาโงย่า – เกียวโต – วัดคิ โยมิสึ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ย่านเมืองใหม่ชิน
เซไค – โอซาก้า

เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ เกียวโต จากนัน้ เดินทางสู่ วัดคิ โยมิสึ หรือ วัดน้าใส ทีต่ งั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม
นํ้าศักดิ ์สิทธิ ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มชี ่อื เสียงด้วยห้องโถงกลาง
ของวัดทีถ่ ูกจัดให้เป็นสมบัตแิ ห่งชาติ ซึง่ มีระเบียงไม้ทส่ี ร้างยืน่ ออกนอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาคํ้าถึง
139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเป็น
สถานที่ชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนัน้ นําท่ านชมความ
สวยงาม ร่มรื่นของ สวนไผ่ อันเขียวขจี (BAMBOO GROVES) นับหมื่นต้นตลอดข้างทางเสมือนหนึ่งเป็น
อุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึน้ ตัง้ แต่สมัยเฮอัน หรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชม
ความสวยงาม และใช้ในการบําบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ซึง่ สวนไผ่แห่งนี้ยงั เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์
เรื่องเกอิชา ทีง่ ดงามตระการตาไปทั ่วโลก
นําท่านสู่ ย่านชิ นเซไค หรือแปลจากภาษาญี่ปนุ่ มีความหมายว่า โลกใหม่ ย่านแห่งสีสนั ที่แสนทันสมัยใน
อดีตของโอซาก้า เป็นย่านทีท่ ่านสามารถเลือกทานอาหารในร้านเก่าแก่ดงั ้ เดิมของชาวเมืองโอซาก้าได้แบบ
ง่ายดาย โดยเฉพาะเวลากลางคืนย่านแห่งนี้จะคึกคักมากเป็นพิเศษ ผังเมืองทางตอนเหนือของย่านชินเซไค
นี้ ได้รบั อิทธิพลมาจากเมืองปารีส ส่วนในตอนใต้นนั ้ ถูกสร้างตามเกาะโคนี่ยใ์ นนิวยอร์ค อาหารขึน้ ชื่อของ
ย่านนี้ทห่ี า้ มพลาดก็คอื คุชิคาสึ (KUSHIKATSU) ของทอดเสียบไม้ มีทงั ้ ไก่, เนื้อวัว, ฟกั ทอง และหน่ อไม้
รวมถึงของหวานก็มกี ล้วยและไอศกรีมทอดด้วยเช่นกัน หลายคนที่ไปที่น่ีจะพบเห็นหุ่นคล้ายลิงนั ่งยิม้ ตาม
มุมต่างๆที่เจอ นั ่นก็คอื บิ ลลิ เคน (BILLIKEN) หรือเทพแห่งโชคลาภนั ่นเองที่เป็นอีกหนึ่ง สัญญลักษณ์
ของย่านนี้ ด้วย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
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นําท่านเข้าทีพ่ กั โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าในพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่ ห้าของการเดิ นทาง

อิ สระฟรีช้อปปิ้ งตลอดทัง้ วันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท
เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดิ นทาง)

เช้า
ย่านอุเมดะ

ย่านนัมบะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่า ในย่านช้อปปิ้ งชื่อดังมากมาย
ย่านทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยทีช่ าวโอซาก้ารูจ้ กั กันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั ่นทีก่ าํ ลังอินเท
รนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน นอกจากนัน้ มีทงั ้ ตึกสูงของโรงแรม 5
ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผับ บาร์ นับได้วา่ มาทีเ่ ดียวก็เต็มอิม่ เลยทีเดียว
ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิง่ ไม่วา่ จะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละครเมืองใหม่
ทําให้มโี รงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงนํ้าชาเปิดบริการกว่า 47 โรง
หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- เด็กตา่ กว่า 12 ปี
ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางโดยรถไฟ)
นํ าท่ านเดิน ทางมุ่ ง หน้ าสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิ โ อ ทุ่ มทุ น สร้า งมหาศาลและใหญ่ ท่สี ุ ดในโลกพื้น ที่กว่า
100,000 ตารางเมตร ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มทีใ่ นโรงถ่ายแห่งนี้ เข้า
ชมส่วนต่างๆ ที่แบ่ง ออกเป็ นโซนอาทิ ฮอลลีวู้ด มีสถานที่น่าสนใจ อาทิ ฉากจําลองของนิวยอร์ค T23D
ภาพยนตร์สามมิติ ในฉากภาพยนตร์เรื่องเทอร์มเิ นเตอร์ ซึ่งท่านจะได้ชมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมีการ
ทะลุจอพร้อมชมฉากต่อสู้ส นุ กสนานที่ท่ านจะประทับใจใช้ง บสร้า งกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี้ ยงั มี
เบือ้ งหลังฉากการถ่ายทําจากเรื่อง ET, ฉากจําลองของเมืองซาน ฟรานซิสโกขณะอยู่ท่โี อซาก้า BACK TO
THE FUTURE ย้อนกลับอดีตโดยรถที่ใช้แสดงในภาพยนตร์ท่สี มจริงเหมือนขับรถที่โลดโผนเที่ยวกันต่อ
ฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิสโกที่มไี ฟไหม้จริงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ , การแสดงในภาพยนตร์เรื่องจู
ราสสิคพาร์ค การแสดงและย้อนยุคสัตว์ดกึ ดําบรรพ์ทม่ี ไี ดโนเสาร์ทเี ร็กซ์ตามไล่ล่ าในความมืด , ฮอลลีวดู้ เม
จิก การจุดพลุแสดงแสง-สีอนั ตื่นเต้นยามคํ่าคืน , ล่องเรือ พร้อมสนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขน้ึ มา
ข้างลําเรือในขณะล่องฉากตามล้างตามล่าในวอเตอร์ เวิลด์ , ฉากคาวบอย , ฉากสตัน้ โชว์ และการแสดงของ
บรรดาสัตว์แสนรูท้ ใ่ี ช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ อาทิ สุนขั จากเรื่องบีโธเฟ่ น ลิง และ นก ทัง้ หมดนี้จะสร้าง
ความบันเทิงกับท่านโดยไม่ตอ้ งเดินทางไกลถึงสหรัฐอเมริกา หรือเลือกจะสนุกกับสนู๊ปปี้ สตูดโิ อ (SNOOPY
STUDIOS) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด พร้อมพบกับสนู๊ปปี้ และบรรดาเพื่อนผองมากมาย ขอ
แนะนําเครื่องเล่นยอดฮิต THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER–MAN THE RIDE สุดสุด! กับ
เครื่องเล่น ตัวแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชิญท่านสัมผัสด้วยตัวเองกับเบื้องหลัง
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ฉากทีต่ ่นื เต้นของทุกการแสดง พร้อมเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึก ห้ามพลาดกับเครื่องเล่นชนิดใหม่สําหรับบรรดา
สาวกให้ได้เข้าไปสัมผัสกลิน่ อายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆกับ สวนสนุกแฮร์รี่พอต
เตอร์ หรือ WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ทีเ่ ปิดให้บริการแล้ว ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้าน
เยน หรือราว 16,000 ล้านบาท เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกับ
เครื่อ งเล่ น และสถานที่เ ด่ น ๆ ที่จํ า ลองมาจากสถานที่จ ริง ในภาพยนตร์ อาทิ หมู่ บ้ า นฮอกส์ มี้ ด
(HOGSMEADE VILLAGE) ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย ร้าน
เด็ดร้านไม้กวาดสามอัน, ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่ อมดและแม่มด
ทัง้ ห้อ งเรีย นสารพัด วิช า รวมถึง ห้อ งเรีย นป้ องกัน ศาสตร์ม ืด โถงระเบีย งสุ ดลึก ลับ ห้อ งทํางานของ
ศาสตราจารย์ดมั เบิลดอร์ ภาพพอร์เทรตเคลื่อนไหวได้ , พร้อมทักทายหมวกคัดสรร (SORTING HAT)
หมวกใบเก่าครํ่าครึกบั หน้าที่สําคัญในการคัดเลือกบ้านให้เหล่านักเรียนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE
FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เที่ยวบินฮิปโปกริฟฟ์ รถไฟเหาะความเร็วตํ่าที่อาสาพาเหาะเหินแวะ
เวียนผ่านกระท่อมหลังโรงเรียนของแฮกริด, ไปรษณียน์ กฮูก, ร้านซองโกโจ๊กช็อป ร้านขายของเล่นตลกสุด
หรรษาพีแ่ ฝดวีสลีย์ เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านสนุกนั ตามอัธยาศัย
***อาหารกลางวันและคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นําท่านเข้าทีพ่ กั โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าในพื้นที่ใกล้เคียง
วันที่หกของการเดิ นทาง
เช้า

โอซาก้า – โกเบ – สะพานอาคาชิ ไคเคียว– ฮาร์เบอร์แลนด์ – เท็มโปซาน – พิ พิธภัณฑ์
สัตว์น้า – ช้ อปปิ้ งชิ นไซบาชิ – สนามบิ นคันไซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิ ไคเคียวหรือสะพานไข่มกุ (ถ่ายรูป) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
โลก สะพานแห่งนี้มรี ะยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบตั เิ หตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.2498) ได้คร่า
ั ่ ญจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอับปางลง ทําให้มผี เู้ สียชีวติ ทัง้ เด็ก
ชีวติ ของผูค้ นทีอ่ าศัยเรือเฟอร์รข่ี า้ มฝงสั
และผูใ้ หญ่รวมกันถึง 168 ชีวติ รัฐบาลญี่ปนุ่ ขณะนัน้ จึงได้ทุ่มงบประมาณถึง 4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อ
สร้างสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในโลกแห่งนี้ขน้ึ โดยได้รบั การยอมรับและชื่นชมในระดับสากลว่าเป็น ประดิษฐ์
กรรมชัน้ เยีย่ มของมนุษย์ทเ่ี ป็นรองแค่เพียงการสร้างยานอวกาศขึน้ ไปสํารวจนอกโลกด้วยความยาวทัง้ หมด
3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สายเคเบิลที่ขงึ สะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ
ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวมความยาวของสายเคเบิลทีใ่ ช้ขงึ สะพานทัง้ หมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
นําท่านเทีย่ วชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพืน้ ทีร่ มิ อ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นทําเลที่มที ศั นียภาพงดงาม
ตลอดเวิง้ อ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิง่ ที่ดงึ ดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น อาณาจักรแห่ง
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เที่ยง

ความบันเทิงทัง้ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุ กและท่าเรือล่องแม่น้ํา Concerto อันหรูหรา ให้
ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วยบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ อาหารทะเล ซี ฟู้ด
รวมทัง้ ของหวานอีกมากมายและเครือ่ งดืม่ ซอฟดริง๊ ค์
นําท่านสู่ เท็มโปซาน เป็นท่าเรือการค้าระหว่างประเทศมาตัง้ แต่สมัยเมจิ แต่มาบัดนี้ ได้กลายเป็นรีสอร์
ตท่องเทีย่ วสําคัญของเมืองไปแล้ว นอกจากพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ํา KAIYUKAN ชิงช้าสวรรค์ DAIKANRANSHA
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ เรือสําราญท่องอ่าวโอซาก้าแล้ว ยังมีรา้ นอาหารอร่อยๆเรียงรายอยูม่ ากมาย ไม่วา่ เด็กหรือ
ผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้มโี อกาสมาเห็นเจ้าฉลามวาฬว่ายวนไปมา ต้องอดทีจ่ ะรู้สกึ ไม่ได้ว่าทะเลนัน้ ชั ่งงดงามอะไรเท่านี้
แวะมาเทีย่ วแถว BAY AREA นี้กนั
นําท่ านเดิน ทางสู่ พิ พิ ธภัณฑ์ส ตั ว์น้ าไคยูค งั พิพิธภัณ ฑ์ส ตั ว์น้ํ าที่ใหญ่ ท่สี ุดของญี่ปุ่น และเป็ น หนึ่ ง ใน
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ําอันดับต้นๆ ของโลก มีปริมาณนํ้ารวมทัง้ หมด 11,000 ตัน จัดแสดงสัตว์น้ํามากกว่า 580
ชนิด จํานวนกว่า 30,000 ตัว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมพิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า)
จากนัน้ นําท่านสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ท่สี ุดเป็นอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ท่สี ุดเป็น
อันดับ 3 ของประเทศญี่ปนุ่ นําท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่า นนี้ท่านจะ
พบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้
สําหรับเด็กและผู้ใ หญ่ ซึ่ง ย่านนี้ ถือว่าเป็น ย่านแสงสีและบัน เทิง ชัน้ นําแห่งหนึ่ ง ของโอซาก้า อีกทัง้ ยัง มี
ร้านอาหารทะเลขึน้ ชื่อมากมาย ซึง่ เสน่หอ์ ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วย
แสงไฟนีออนซึง่ ดัดทําให้เป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึง่ นักท่องเทีย่ วให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่
ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้า
ให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดัง
จากญี่ปนุ่ นั ่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาทิ เครื่องสําอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา / ตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ ฯ

วันที่ เจ็ดของการเดิ นทาง
00.10
04.00

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
*********************************************************
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กาหนดการเดินทาง : 12 – 18 มกราคม 2560
16 – 22 กุมภาพันธ์ 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

38,900 บาท
38,900 บาท
38,900 บาท
38,900 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา

กาหนดการเดินทาง : 09 – 15 มีนาคม 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

39,900 บาท
39,900 บาท
39,900 บาท
39,900 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา

กาหนดการเดินทาง : 22 – 28 มีนาคม 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

40,900 บาท
40,900 บาท
40,900 บาท
40,900 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
MS_JP105 TOKYO–OSAKA 7D4N (XJ)
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์*
** ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีค วามประสงค์ต้องการอัพ เกรดที น่ ัง่ , ซื้ อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่ างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
อัตราค่าบริการไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชั ่วคราวเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผู้ถือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
 กรุณาสํารองทีน่ ั ่งโดยการชําระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นั ่ง
o เดือนมกราคม – มีนาคม มัดจําท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
 กรณี การเดิ นทางที่บริษทั ฯต้องทาการวางการันตีค่ามัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข และหรือเที่ ยวบิ นเหมา
ลา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมด
MS_JP105 TOKYO–OSAKA 7D4N (XJ)
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หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงินค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริษทั ฯเป็ นที ่
เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์หรือ
การล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ที ล่ ูกค้ าต้ อ งออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ด ต่ อเจ้ าหน้ าที ข่ องบริ ษัท ฯ ก่ อ นทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ง ให้ท ราบล่วงหน้ า ในกรณีท่มี ีการขึ้น ลงของเงิน ตรา
ต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือเกิด
อุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยูด่ ุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ และบริษทั ฯ
ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริการของรถบัสนําเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 – 12
ชั ่วโมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) การให้บริการในแต่ละวันมิอาจ
เพิ่มเวลาการใช้ร ถบัส ได้ ทัง้ นี้ ม คั คุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริห ารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้น อยู่กบั สภาพ
การจราจร ณ วันเดินทางนัน้ ๆเป็นหลัก
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่
ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุน่ ดังต่อไปนี้
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1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด หรือ
บัตรเครดิต
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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