โอซาก้า “ยูนเิ วอร์แซลสตูดโิ อ” – เกียวโต – ฟูจี – ฮาโกเน่ – โตเกียว
กําหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.
23.30 น.

วันทีสอง
07.00 น.

เทียง
บ่าย

คํา

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

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

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 จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพักโรงแรม SHERATON MIYAKO หรื อเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้า

เทียง
บ่าย
เย็น
คํา

โอซาก้า (ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ)
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)
อิสระให้ทา่ นได้สนุกสนานกับเครื 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
นําเข้าทีพักโรงแรม SHERATON MIYAKO หรื อเทียบเท่า

วันทีสี
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

โอซาก้า – ชิสุโอกะ – ฮาโกเน่ – ฟูจี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํา ท่า นออกเดิ น ทางโดยรถโค้ช สู่ ส ถานี ร ถไฟโอซาก้ า เพือเดิ น ทางสู่ ชิ สุ โ อกะโดยรถไฟ
“บุลเล็ท เทรน” ทีโด่งดังแล่นด้วยความเร็ ว 220 กม. / ชม.
ถึงชิสุโอกะ จากนันนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วนอุทยานแห่ งชาติฮาโกเน่
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านสนุ กสนานกับการ นั งเรื อโจรสลัด ล่ องทะเลสาบอาชิ ณ วนอุ ทยานแห่ งชาติฮ าโกเน่
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจีทีสะท้อนลงสู่ ผิวนําของทะเลสาบ ซึ งมีตาํ นานเกี ยวกับ
วัดฮาโกเน่ ทีจมอยู่ภ ายใต้ทะเลสาบแห่ งนี ปั จจุบนั คงเหลือแต่เ พียงเสาประตูของวัดเท่านันที
ปรากฏอยู่ตราบจนทุกวันนี
นําเข้าทีพักโรงแรม JIRAGONNO FUJINO YAKATA หรื อเทียบเท่า / รับประทานอาหารคํา

โอซาก้า –โตเกียว 7 วัน
2

หน้า

จากนันอิ สระให้ท่านอาบนําแร่ ตามแบบญีปุ่ น หรื อออนเซ็ น เพือสุ ข ภาพร่ างกายแข็ง แรงและ
ผิวพรรณเปล่งปลังสดใส
หมายเหตุ กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กสําหรั บพัก 1 คืน

วันทีห้ า
เช้า

โลก

กระเป๋ า
เทียง
บ่าย

คํา

ฟูจี – โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วนอุทยานภูเขาไฟฟูจี อันเป็ นทีตังของ “ภูเขาไฟฟู จี” เอกลักษณ์ อนั สง่ างามทีแฝงไว้
ด้ว ยความอ่ อ นโยนปกคลุ ม ด้ว ยหิ ม ะตลอดปี ภู เ ขาไฟนี มี ค วามสู ง ถึ ง 3,776 เมตร และมี
ความสําคัญต่อวิญญาณและจิตใจของชาวญีปุ่ นอย่างยิง อิสระให้ท่านได้ชืนชมบรรยากาศสดชื น
ของมวลแมกไม้ หมู่สนเขียวเป็ นทิวนําตก และทะเลสาบทีแวดล้อมส่ งเสริ มให้ภูเขาไฟฟูจีงดงาม
โดดเด่นอย่างน่ าตืนตาตืนใจ สมกับคํารํ าลือว่าภูเขาไฟฟูจีเป็ นภูเขาทีมีรูปทรงสวยงามทีสุ ดใน
มีเวลาให้ท่านพักผ่อนหรื อบันทึกภาพประทับใจอย่างเพลิดเพลิน (ขอสงวนสิ ทธิ ในการขึนภูเขา
ไฟฟูจีชัน 5 ในกรณีทีสภาพอากาศไม่ เอืออํานวย) นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ เอ้ าท์ เล็ท สาขาของ
เอ้าท์เล็ทจากประเทศอเมริ กา ภายในแบ่งออกเป็ นร้ านค้าต่างๆมากมาย ท่านสามารถเลือกซื อ
สิ น ค้า หลากหลายประเภทซึ งผลัดเปลี ยนกัน ลดราคา อาทิ เสื อผ้า เครื องแต่ ง กาย รองเท้า
นาฬิ กา จากหลากหลายแบรนด์ดงั ของต่างประเทศ เช่ น ADIDAS, NIKE, TIMBERLAND,
GAP, DIESEL, BENETTON เป็ นต้น ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางเข้าสู่ กรุ งโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น และเป็ นศู นย์กลางพาณิ ชยกรรมที
สําคัญซึ งถูกปกครองโดยราชวงศ์โชกุนนานกว่า 3 ศตวรรษ ในอดีตได้ทะนุบาํ รุ งปลูกฝั งรากฐาน
ธรรมเนียมประเพณี ทีอ่อนช้อยตราบจนปั จจุบนั แล้วนําท่านเดินทางไปยัง วั ดอาซากุสะคาน่ อน
วัดพุทธเก่ าแก่ ทีสุ ดในโตเกี ยว สร้ างตังแต่ส มัยศตวรรษที 7 เพือเป็ นทีประดิษฐานรู ปปั นพระ
โพธิ สัตว์กวนอิมซึ งมีผูค้ นจากทัวทุกสารทิศหลังไหลมากราบไหว้ ท่านสามารถเห็นโคมกระดาษ
สี แดงขนาดมหึมาแขวนอยู่หน้าประตูทางเข้าวัด นอกจากนันยังสามารถเพลิดเพลินกับการเลือก
ซื อของทีระลึกในบรรยากาศทีแตกต่างจากย่านสรรพสิ นค้าอืนๆตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพักโรงแรม METROPOLITAN TOKYO หรื อเทียบเท่า

วันทีหก

โตเกียว (อิสระตลอดทังวัน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน อาหารคํา รถ หัวหน้ าทัวร์ และไกด์ ท้องถิน)
คํา
นําเข้าทีพักโรงแรม METROPOLITAN TOKYO หรื อเทียบเท่า
 หมายเหตุ ท่ านสามารถเลือกซื อทัวร์ เทียวสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ หรื อ ดิสนีย์ซี เพิมเติม ได้ ตามต้ องการ 
โอซาก้า –โตเกียว 7 วัน
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หน้า

วันทีเจ็ด

โตเกียว – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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 นอนุ สรณ์ ถึงพระจักรพรรดิเมจิและพระมเหสี โช
เคน เนื องจากประเทศญีปุ่ นในก่ อนยุคสมัยราชวงศ์เมจิได้มีการปฏิ รูปเปลียนแปลงไปสู่ ความ
เป็ นสากลมากขึน พระองค์จึงพยายามรั กษาไว้ซึงวัฒนธรรมอันดีงามในด้านพระพุทธศาสนา
และความสงบสุ ขของประเทศญีปุ่ น จากนันเดินทางสู่ สวนสาธารณะอุเอโนะ อันถือว่าเป็ นปอด
ทีกว้างใหญ่แห่งเมืองหลวง ภายในมีสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หอศิ ลปะสมัยใหม่ และอาคารหอประชาคมของมหานครโตเกี ยวซึ งเป็ นทีจัดงานชุ มนุ มต่างๆ
แล้ว
(ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน)
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 )

เทียง
บ่าย

17.25 น.
21.55 น.

*** 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


กําหนดการเดินทาง
26 ม.ค. – 01 ก.พ.

05-11 ก.พ.

16-22 มี.ค.

30 มี.ค. – 5 เม.ย.

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
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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
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ข้ อมูลทีควรทราบเกียวกับประเทศประเทศญีปุ่ น
อุณหภูมิโดยเฉลียทังปี
เมืองต่ างๆ

ม.ค.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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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

ญี ปุ่ นใช้ไ ฟฟ้ ากระแสสลับขนาด 100 โวลต์ ซึ งแตกต่า งจาก
เมื อ งไทย ซึ งใช้ ก ระแสไฟ 220 โวลต์ ฉะนั นหากจะนํ า
เครื องใช้ไฟฟ้ าจากเมือ งไทยไปใช้ทีญี ปุ่ น จึง จํา เป็ นทีจะต้อ งมี
เครื องแปลงระบบไฟฟ้ า (Adapter) ปลักไฟส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบ
สองขาแบน

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