โอซาก้า – โตเกียว 6 วัน
กําหนดการเดินทาง

วันเสาร์ ที 13 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)
20.30 น.
23.30 น.

คณะพร้ อ มกันทีสนามบิน สุ วรรณภู มิอาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่ โอซาก้า โดยเทียวบิน TG 622

วันอาทิตย์ที 14 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)
07.00 น.

เทียง
บ่าย

คํา

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

โอซาก้า – เกียวโต – โอซาก้า

ถึงโอซาก้ า มหานครอันยิงใหญ่เป็ นอันดับสองของญีปุ่ น
นําท่านออกเดินทางสู่ กรุ งเกียวโต ปูชนียสถานและนครเก่าแก่ทางโบราณคดี เมืองหลวงในอดีต
ตังแต่ ค.ศ. 794 จนถึ ง ค.ศ. 1868 นํา ท่านชม วั ดคิงคะคุจิ หรื อ วั ด ศาลาทอง สร้ างขึนตังแต่
ปี ค.ศ. 1394 เพือเป็ นบ้านพักตากอากาศของท่านโชกุน ตัวศาลาทองในยุคปั จจุบนั นี ปิ ดด้วยแผ่น
ทองภายนอก เป็ นการสร้ างขึนใหม่ทีเลียนแบบของเดิม ซึ งถูกไฟเผาผลาญโดยการลอบวางเพลิง
ในปี ค.ศ. 1955
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari Shrine ทีสถิตย์ของพระแม่โพสพเทพเจ้าทีเป็ นนับ
ถือ ยิ งของประชาชนทีมาสั กการะขอพรให้มีค วามเป็ นอยู่ ทีอุ ดมสมบูรณ์ ข องเรื องพืช พรรณ
ธัญญาหาร สักการะพระแม่โพสภ และเทพจิงจอก (Kitsune) ทีชาวญีปุ่ นเชื อว่าเป็ นฑูตสวรรค์ผู ้
คอยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ตืนตากับรู ปปั นของเทพจิงจอกทีมีจาํ นวน
มากมาย มีซุ้มประตูสีแดงทีเป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีมีมากกว่าร้ อยต้นทอดตัวยาวตามเส้ นทาง
ของไหล่เขาลดหลันกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ งเป็ นฉากของภาพยนตร์ เรื อง Memories
of Geisha ทีซายูริ นางเอกของเรื องวิงลอดซุ ้มประตูเพือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมหวังใน
ความปรารถนา
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก SHERATON MIYAKO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันจันทร์ ที 15 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย
เย็น
คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ โรงถ่ายภาพยนตร์ ใหม่ล่าสุ ดของโอซาก้า ท่านจะได้ชม
เบืองหลังการถ่ายทําภาพยนตร์ เรื องต่างๆ ทีท่านอาจจะได้ชมมาแล้วโดยการนังรถรางเช่น จอว์ส,
อีที, อัศ วิน คอมพิวเตอร์ , โคนานนักรบผูย้ ิ งใหญ่ , สนู ปปี สตูดิโ อ, ล่ าสุ ดสไปเดอร์ แ มน ฯลฯ
สนุกสนานกับการแสดงบนเวทีและฉากจําลองจากภาพยนตร์ เรื องวอร์ เตอร์ เวิลด์ และคนเหล็ก
ภาค 2 ชมการแสดงของเหล่าคาวบอย สตันแมนและความน่ารักของสัตว์แสนรู ้ ตืนเต้นกับเครื อง
เล่นเจาะเวลาหาอดีต ชุ่มฉํากับการล่องแก่งย้อนเวลาสู่ โลกดึกดําบรรพ์ในจูลาสสิ ค พาร์ ค อิสระ
ให้ท่านจับจ่ายสิ นค้า และของทีระลึกของโรงถ่ายตามอัธยาศัย
(ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน)
อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื องนานาชนิดต่อ
นําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปปิ งชือดังอีกแห่งหนึงของโอซาก้าทีมีห้างสรรพสิ นค้า
ไดมารู และโซโก้ ตลอดจนร้ านค้าย่อยๆ เรี ยงรายสองข้างทางเดิน
รั บประทานอาหารคํา อิมอร่ อยกับมือสุ ดพิเศษเซ็ ทเมนู ขาปูยักษ์ จากท้องทะเล ให้ท่านได้ลิ ม
ลองรสชาติของปูยกั ษ์สดใหม่ เนือแน่นนุ่มน่ารับประทาน

วันอังคารที 16 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

โอซาก้า – โตเกียว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ สถานี รถไฟโอซาก้า เพือเดินทางสู่ ชิ นนะกาวะ โดยรถไฟ
“บุลเล็ท เทรน” ทีโด่งดังแล่นด้วยความเร็ ว 220 กม. / ชม. นําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งโตเกียว เมือง
หลวงของประเทศญีปุ่ น และเป็ นศู นย์กลางพาณิ ชยกรรมทีสําคัญซึ งถู กปกครองโดยราชวงศ์
โชกุนนานกว่า 3 ศตวรรษ ในอดีตได้ทะนุ บาํ รุ งปลูกฝั งรากฐานธรรมเนี ยมประเพณี ทีอ่อนช้อย
ตราบจนปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าเมจิ สร้ างขึนเมือปี ค.ศ. 1920 แต่ต่อมาถูกทําลายเนื องจากสงครามโลก
ครังที 2 เมือปี ค.ศ. 1945 และได้รับการบูรณะขึนมาใหม่เมือปี ค.ศ. 1958 ศาลเจ้าแห่ งนี สร้ างขึน
โดยอาสาสมัครมากกว่า 100,000 คน เพือเป็ นอนุสรณ์ถึงพระจักรพรรดิเมจิและพระมเหสี โชเคน
เนื องจากประเทศญีปุ่ นในก่ อนยุคสมัยราชวงศ์ เมจิได้มีการปฏิ รูปเปลี ยนแปลงไปสู่ ค วามเป็ น
สากลมากขึ น พระองค์จึง พยายามรั ก ษาไว้ซึ งวัฒ นธรรมอัน ดีง ามในด้า นพระพุทธศาสนา
และความสงบสุ ขของประเทศญีปุ่ น
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก HILTON TOKYO HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 17 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)
เช้า

โอซาก้า (ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ)

โตเกียว (อิสระตลอดวัน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิสระตลอดวัน*** ให้ท่านได้ช้อปปิ งหรื อเดินทางสู่ สถานทีท่องเทียวอืนๆ โดยมีไกด์คอย
ให้คาํ แนะนําในการเดินทาง อาทิ
- ย่ านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื อผ้า เครื องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่ นญีปุ่ น เสื อผ้าแนวคอสเพลย์
รวมถึงสิ นค้าแบรนเนมด์ดงั ๆระดับโลก

โอซาก้า – โตเกียว 6 วัน (13-18 เม.ย.)

หน้า 2

คํา

- ย่ านชิบูย่า ศูนย์กลางแฟชันวัยรุ่ นในโตเกี ยว ถ่ายรู ปคู่ไว้เป็ นทีระลึกกับ ฮาจิโกะ รู ปปั นสุ นขั
แสนรู ้ ทีกลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุ่มสาว
หรื อหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกเข้าชมสวนสนุกดิสนี ยซ์ ี หรื อดิสนี ย์แลนด์สามารถแจ้ง
ทีหัวหน้าทัวร์ ซือบัตรเข้าชมท่านละ 2,700 บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง)
*** หมายเหตุ ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน, อาหารคํา, ไกด์ ท้องถิน, หัวหน้ าทัวร์ ***
นําเข้าทีพัก

วันพฤหัสบดีที 18 เมษายน พ.ศ. 2562 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย

17.25 น.
21.55 น.

โตเกียว – กรุ งเทพ ฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ อันถือว่าเป็ นปอดทีกว้างใหญ่แห่ งเมืองหลวง ภายในมี
สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หอศิ ลปะสมัยใหม่ และอาคารหอ
ประชาคมของมหานครโตเกียวซึ งเป็ นทีจัดงานชุมนุมต่างๆแล้ว
รั บประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ย่ านอะเมโยโกะ ย่านช้อปปิ งยอดนิยมในนครโตเกี ยว ทีมีชือเต็มๆ มาจากคําว่า
“อะเมยะ โยโกะโช” ซึ งแปลว่า “ตรอกร้ านขายขนม” เพราะมีร้านขนม มากมายเปิ ดเรี ยงรายกัน
อยู่ทีนี อิสระให้ทุกท่านเลือกซื อสิ นค้าต่างๆ ในราคาแบบกันเอง ไม่ว่าจะเป็ น ผลไม้สด อาหาร
ทะเลสดๆ ขนมขบเคียว เครื องสําอาง หรื อเสื อผ้าแฟชัน รองเท้า กระเป๋ า ไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์
กีฬาต่างๆ เป็ นต้น ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG 677
ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี )

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึง เพราะ หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านั น ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียว
ได้


ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ ญีปุ่ น ** (โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน 408)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
20,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
โอซาก้า – โตเกียว 6 วัน (13-18 เม.ย.)

หน้า 3



ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศประเทศญีปุ่ น
อุณหภูมิโดยเฉลียทังปี
เมืองต่ างๆ
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สกุลเงิน

สกุลเงินญีปุ่ น คือ “เยน”

เวลา

ทัวประเทศญีปุ่ น อยู่ ในรั ศมีเส้ นแบ่งเวลาเดียวกันตลอดทังประเทศ คื อ เร็ วกว่าเวลา
มาตรฐานกรี นิช 9 ชัวโมง เวลาทีญีปุ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง ใช้เวลาเดินทาง
จากประเทศไทยโดยเครื องบินประมาณ 6 ชัวโมง

ระบบไฟฟ้า

ญีปุ่ นใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 100 โวลต์ ซึ งแตกต่า งจาก
เมื อ งไทย ซึ งใช้ ก ระแสไฟ 220 โวลต์ ฉะนันหากจะนํา
เครื องใช้ไฟฟ้ าจากเมืองไทยไปใช้ทีญีปุ่ น จึงจําเป็ นทีจะต้องมี
เครื องแปลงระบบไฟฟ้ า (Adapter) ปลักไฟส่ วนใหญ่จะเป็ น
แบบสองขาแบน

โทรศัพท์ ทางไกลจากประเทศไทยไปญีปุ่ น
กด 001 + รหัสประเทศญีปุ่ น + รหัสเมือง (ไม่ตอ้ งกดศู นย์) + หมายเลขโทรศัพท์ 8
หลัก เช่น โทรไปโตเกียว กด 001 + 81 + 3 + 12345678


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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อัตราค่ าบริการ
พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1-2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี / ไม่ มีเตียง (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

.- บาท
.- บาท
.- บาท
.- บาท

อัตรานีรวม
ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักในโรงแรมทีได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมือตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 หัวหน้าทัวร์ ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และภาษีมูลค่าเพิม (โดยคิดจากค่าบริ การ)






ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญีปุ่ น (ถ้าต้องการ) *** ในกรณีอยู่เกิน 15 วัน ต้องขอวีซ่าประเทศญีปุ่ น ***
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
หมายเหตุ
1. ราคาและรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนีขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
2. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการยืนขอวีซ่าและตัวเครื องบิน ในกรณี ทีกงสุ ลไม่อนุมตั ิวซี ่ าเข้าประเทศ
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