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PRO-J6

โตเกียว * ว ัดอาซากุซะ * Tokyo Sky Tree
ิ จูกุ * * ฮาราจูกุ * ชบ
ิ ย
ชน
ู า่
ทะเลสาบคาวาคูชโิ กะ * ชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิ * ออนเซ็น
ิ ก ังเซ็นสูโ่ อซาก้า
รถไฟความเร็วสูงชน

ว ัดนา้ ใส * ศาลเจ้าจินซู * ว ัดคินคะคูจ ิ * ปราสาทโอซาก้า

Optional Universal Studio Japan
6ว ัน3คืน By Airasia X
ราคานีร้ วมไกด์คนไทยเดินทางพร้อมคณะ
6 ท่านเลือกว ันออกเดินทางได้ท ันที
***ท ัวร์โดยรถไฟ***
ิ จูกุ
ทีพ
่ ัก3ดาวใจเมือง กลางย่านชน
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***6-10 ท่านเลือกว ันออกเดินทางได้ท ันที***









ไกด์สว่ นตัวดูแลตลอดทริป-เดินทางพร ้อมคณะจากเมืองไทย / อยากไปไหนเพิม
่ เติมแจ ้งได ้
สะดวกสบายเดินทางเป็ นส่วนตัว รายการทัวร์ปรับเปลีย
่ นยืดหยุน
่ ได ้
หลีกเลีย
่ งความจาเจ นั่งรถไฟสุดทันสมัยเทีย
่ วในญีป
่ น
ุ่
เทีย
่ ว..ช ้อปปิ้ งจุใจ สะดวกสบาย ตามใจชอบ
โรงแรมระดับ 3 ดาว ใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ / โอซาก ้า
้ ยูนเิ วอร์แซลเพืม
Optional Universal Studio Japan สามารถเลือกซือ
่ ได ้
นั่งรถไฟความเร็วสูง ชินกังเซ็น สูโ่ อซาก ้า

วันแรก
21.00น.

23:45น.
วันทีส่ อง
8:00น.
09.00น.

เทีย่ ง
บ่าย

กรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
ผูร้ ่ วมเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินสายการบิน AIR ASIA X
AIR ASIA X ใช้เครื อง AIRBUS A 330-300 จานวน 337ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ3-3-3
มีบริ การอาหารพร้อมเสริ ฟอาหารร้อนทั้งขาไปและขากลับ
เหิ นฟ้ าสู่ นาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ XJ 600
นาริตะ – วัดอาซากุซะ - หอคอยโตเกียว SKY TREE – ย่ านอูเอโนะ UENO
เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋ าแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ โตเกียวโดยรถไฟสายพิเศษ N’EX Narita Express จากสนามบินนาริ ตะถึงสถานี
IKEBUKURO TOKYO

นาท่านสู่ E HOTEL HIGASHI SHINJUKU / SUN MEMBER HOTEL SHINJUKU OR SIMILAR
เพื่อทาการทาการฝากกระเป๋ าสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ SUNSADA เปิ ดมาตั้งแต่ ปี 1837 (TEPURA SET) 1
จากนั้นนาท่านสู่ วัดอะซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เมื่อพูดถึงวัดดังในประเทศญี่ปุ่นแล้ว คงจะหนีไม่พน้
วัดอาซากุสะ หรื อที่คนญี่ปุ่นเรี ยกว่าเซนโซจิ (Sensouji ) ที่วา่ กันว่าถ้ามาโตเกียวแล้วไม่ได้มาวัดนี้ถือว่ามาไม่
ถึงกันเลยทีเดียวซึ่ งสัญลักษณ์ของวัดนี้ที่คนนิยมมาถ่ายรู ปกันก็คือ โคมไฟสี แดงขนาดใหญ่ที่เขียนตัวอักษร
คันจิวา่ 雷門 (Kaminari-Mon) แปลว่า ประตูสายฟ้ า วัดอาซากุสะนั้นตั้งอยูบ่ ล็อกที่สองของย่านอาซากุสะ
ในเขตไตโตจังหวัดโตเกียววัดอาซากุสะเป็ นวัดในศาสนาพุทธ แต่เดิมนั้นเป็ นวัดของนิ กายเทนได ต่อมาใน
สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ถูกจัดให้เป็ นวัดหนึ่งในอารามชั้นเอกของนิกายอวโลกิเตศวร มีพระอวโลกิ
เตศวรหรื อเจ้าแม่กวนอิมเป็ นพระประธาน และถูกจัดให้เป็ นวัดอันดับที่ 1 ของการจาริ กบูชาเจ้าแม่กวนอิม
ในเอโดะ 33 แห่ง นอกจากนี้ ยงั เป็ นวัดอันดับที่ 13 จาก 33 แห่ง ของการจาริ กบูชาเจ้าแม่กวนอิมในเมืองบัน
โด คนญี่ปุ่นจะเรี ยกเจ้าแม่กวนอิมว่า “คันนน-ซามะ” (Kannon-Sama)
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สิ่ งแรกที่จะสามารถสังเกตได้เมื่อมาที่นี่ก็คือโคมไฟสี แดงขนาดใหญ่ที่เขียนว่า 雷門 ซึ่ งอยูด่ า้ นหน้าติดกับ
ถนน โดยด้านข้างซ้ายขวานั้นจะมีเทพทวารบาลอย่างฟูจิน (เทพแห่งลม) และไรจิน (เทพสายฟ้ า)ประทับอยู่
ส่ วนทางด้านหลังของเทพทวารบาลทั้งสองจะมีรูปปั้ นของมนุษย์ชายหญิงคู่หนึ่ง ว่ากันว่าเป็ นมังกรจาแลงมา
ในหนึ่งปี นั้นจะมีการยกโคมลูกนี้ไปเก็บด้วย 2 เหตุผลเท่านั้นคือ เนื่ องในเทศกาลซานจะ กับเมื่อมีพายุไต้ฝนุ่
เข้าเท่านั้น นอกจากนี้ จะนาท่านชมร้ านขายของทีร่ ะลึกเรียงรายอยู่ตลอดเส้ นของถนน นากามิเสะ ที่ทอด
ยาวไปสู่ ประตูอีกด้าน ของวัด ร้านส่ วนใหญ่จะขายของที่ระลึกที่เป็ นแบบเฉพาะของญี่ปุ่นที่เดียวในโตเกียว
เช่น ตุก๊ ตาแมวกวัก ,พวงกุญแจ, ดาบซามูไร,ร่ มญี่ปุ่น,ชุดกิโมโน , ขนมญี่ปุ่นและ“ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้น
ชื่อของวัดอาซากุสะ

............

จากนั้นนาทุกท่านเดินถ่ายรู ปคู่ กับ แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ ของกรุ งโตเกียว ณ ริ มแม่น้ าสุ มิดะ หอคอยโตเกียว
สกายทรี(TOKYO SKY TREE) เป็ นหอส่ งสัญญาณ โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ที่เปิ ดให้บริ การเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มี ความสู ง 634 เมตร สามารถทาลายสถิติความสู งของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสู ง 600 เมตร และ หอซีเอ็นทาวเวอร์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสู ง
553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียว สกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุ ดสามารถมองเห็นได้จาก
ละแวกวัดอาซะกุซะ ที่เต็มไปด้วยอาย แบบเมืองเก่าของเอะโดะ
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เย็น

วันทีส่ าม
เช้ า

ถึงเวลาเอาใจเหล่า Shopaholic ดัวยการพาตะลุย ย่ านช้ อปปิ้ งย่านดัง ชิ บุย่า SHIBUYA ศูนย์กลางแฟชัน่
วัยรุ่ นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็ นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รู ปปั้นสุ นัขแสนรู้ ที่กลายเป็ นจุดนัดพบ
ยอดฮิตสาหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุ คิว ทั้งเสื้ อผ้า กระเป๋ ารองเท้า
เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชั้นนาของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย
……… ได้เวลาพอสมควรนาท่านสู่ ฮาราจูกุ HARAJUKU ต่ อด้วยย่าน SHINJUKU ชิ จูกเุ ป็ นย่านที่มีสีสัน
ไม่แพ้ยา่ นอื่นในโตเกียว ย่านนี้เป็ นย่านของ
วัยรุ่ นญี่ปุ่น มีการแต่งชุดคอสเพลย์ตามตัว
การ์ตูนที่ชื่นชอบ มีการแสดงดนตรี โชว์
ความสามารถพิเศษให้คนที่ผา่ นไปผ่านมาได้ชม
ร้านค้า แหล่งชอปปิ้ งในย่านนี้จะเน้นไปที่เสื้ อผ้า
แฟชัน่ แบบวัยรุ่ น และร้านกิ๊ฟช๊อปน่ารักๆ หลายร้านที่สามารถเดินดูกนั ได้ท้ งั วันแบบไม่มีเบื่อ
(ไม่รวมอาหารค่า) ได้ เวลานาท่ านกลับสู่ ทพี่ กั
ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ – ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ จุดทีส่ วยทีส่ ุ ด – กระเช้ าไฟฟ้ าชมวิว – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 2
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คาวาคูชิโกะ KAWAKUCHIKO โดยรถบัส/รถไฟรถไฟภายในสะดวกสบาย

ทะเลสาบคาวากุจิ คือทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยูร่ อบภูเขาไฟฟูจิจงั หวัดยา
มานาชิ และเป็ นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบคาวากูจิ ถือได้วา่ เป็ นเส้นที่ใกล้
กับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดจนเรี ยกได้วา่ เป็ นประตูสู่ฟูจิ เป็ นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว
ซึ่งบริ เวณทะเลสาบจะเน้นชมวิวแนวธรรมชาติ
นาท่านเที่ยวชมวิวถูเขาไฟฟูจิ ณ จุดชมวิวต่างๆโดยรถ RETRO BUS

ป้ายหยุดรถที่น่าสนใจ ในเส้ นทาง RETRO BUS รอบทะเลสาบคาวากูจิโกะ
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ในเส้นทางรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะมีป้ายหยุดรถทั้งหมด 21 ป้ าย สามารถหยุดได้เฉพาะป้ ายที่เราสนใจ
ไม่จาเป็ นต้องลงทุกป้ าย
- ป้ ายหมายเลข7 Kawaguchiko Herb Kan ที่จดั แสดงสมุนไพร
- ป้ ายหมายเลข10 Yuransen Ropeway Iriguchi มีกระเช้าไฟฟ้ า Kachi Kachi Ropeway มองเห็นวิวทะเลสาบ
คาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิได้อย่างงดงาม
- ป้ ายหมายเลข17-18 Kawaguchiko Sarumawashi Gekijo Konohana Bijutsu-kan – Kubota Itchiku Bujutsukan มีทางเดินเลียบทะเลสาบมีตน้ ซากุระอยูร่ ิ มทางเดิน มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน ในหน้าซากุระจะ
มีซากุระบานสะพรั่ง และในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี จะมีอุโมงค์เมเปิ้ ลสี แดงสดเป็ นแนวยาวอยูร่ ิ มถนน
นอกจากนั้นจะมีร้านขายของของชาวบ้านแถวนั้น ขายของกิน ผัก ผลไม้ ส้ม กล้วย แอปเปิ้ ลในราคาไม่แพง
- ป้ ายหมายเลข 21 Kawaguchiko Shizen Seikatsukan ป้ ายสุ ดท้ายของทะเลสาบคาวากูจิโกะมี Natural
Living Center ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก มีที่นงั่ ทานกาแฟ softcream จุดนี้ก็สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
ได้อย่างชัดเจน (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

ค่า

ได้ เวลานาท่ านกลับสู่ ทพี่ กั KAWAKUCHIKO HOTEL / MIZUNO HOTEL OR SIMILAR
สัมผัสประสบการณ์ การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ ออนเซ็น (ONSEN) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อน
อย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 3
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วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

เดินทางสู่ โฮซาก้ า โดยชิ นกังเซน – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ - วัดทอง คินคะคูจิ –– ย่านชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 4
เดินทางสู่ จงั หวัด Osaka โดยรถไฟซินกันเซ็น ความเร็วสู ง เป็ นรถไฟฟ้ าความเร้วสู งสามารถทาความเร้วได้
340กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม.จากนั้นนาท่านสู่ ที่พกั เพื่อเก็บสัมภาระ
รับประทานอาหารกลางวัน 5
จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็ นหนึ่งในศาลเจ้ายอดนิยมของเกียวโต ที่ต้ งั
ของศาลเจ้าจะอยูต่ รงสถานี JR Inari ห่างจากสถานี JR Kyoto เพียง 2 สถานี ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi
Inari Shrine) หรื อที่บางคนเรี ยกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง สุ นขั จิ้งจอก ศาลเจ้านี้เป็ นศาลเจ้าของศาสนาชินโต
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 794 การจะเข้าไปถึงตัวศาลเจ้าด้านในต้องผ่านเสาโทริ อิสีแดงนับพันต้น ที่ดา้ นหน้าจะ
ศาลเจ้าจะมีรูปปั้ นสุ นขั จิง้ จอกซึ่ งถือว่าเป็ นผูส้ ่ งสารของเทพเจ้า เราจึงสามารถเห็นรู ปปั้ นของสุ นขั จิง้ จอกอยู่
ทัว่ บริ เวณของศาลเจ้าตั้งแต่ทางเข้า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดทอง คินคะคุจิ (Kinkakuji)

วัดคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple) หรือบางทีเราก็เรียกว่ าวัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีตานาน
เกี่ยวกับการ์ ตูนเรื่ องอิกคิวซัง ที่วดั นี้ วัดนี้เคยเป็ นที่พานักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ (Shogun Ashikaga
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Yoshimitsu) ผูท้ ี่ชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการ์ ตูนแรกเริ่ มเดิมทีวดั คินคะคุจิน้ ีไม่ได้เป็ นวัด
อย่างที่เรารู ้กนั แต่เป็ นบ้านพักตากอากาศ ของรัฐบุรุษนาม ไซออนจิ คิซึเนะ (Sionji Kitsune) บ้านพักตาก
อากาศนี้ชื่อเดิมเรี ยกว่า คิตายาม่าได (Kitayama-dai) จนกระทัง่ ในปี 1397 โชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ได้ซ้ื อ
บ้านพักตากอากาศต่อจาก ไซออนจิ และเปลี่ยนเป็ นที่พานักของโชกุนโดยตั้งชื่ อว่า “คินคะคุจิ ”ช่วงค่านา
ท่านกินช้อปเที่ยวตะลุยย่านดัง ชิน ไซบาชิ

นาท่านถ่ายรู ปย่านดังร้านค้าต่างๆประดัปไฟนีออนเป็ นรู ปหน้าคนและรู ปสัตว์ต่างๆและที่สาคัญที่สุดคน
ที่มาย่านนี้แล้วต้องมาถ่ายรู ปกันเป็ นที่ที่นิยมที่สุดคือป้ ายนีออน Grigo Man กว่า 80 ปี ที่ป้าย Glico Man เป็ น
จุดที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่ ชินไซบาชิ โอซาก้า ต้องมาถ่ายรู ปด้วย ไม่ง้ นั มาไม่ถึง ป้ ายไฟนีออนกูลิโกะ
แมน (Glico Man Billboard) นั้นกลายเป็ นสัญลักษณ์อนั สาคัญแห่งหนึ่งของโอซาก้าไปแล้ว ป้ ายไฟอันโด่ง
ดังนี้ต้ งั อยูบ่ ริ เวณริ มแม่น้ าโดตมโบริ บริ เวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆ ที่เชื่อมต่อ
ระหว่างย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) กับย่านโดตมโบริ (Dotonbori) อันถือเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งและแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมของโอซาก้าซึ่ งปั จจุบนั เป็ นป้ ายรุ่ นที่ 6 แล้ว (ไม่รวมอาหารค่า)
ได้ เวลานาท่ านกลับสู่ ทพี่ กั NEW OSAKA HOTEL SHINSAIBASHI OR SIMILAR
วันที่ห้า
เช้ า
08:00น.

ปราสาทโอซาก้า – OPTIONAL UNIVERSAL STUDIO – สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม/ร้ านอาหาร 6
นาท่านสู่ ปราสาท โอซาก้า (Osaka Castle) เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1583
โดยนักรบไดเมียว นามว่า Toyotomi Hideyoshi ใช้แรงงานคนนับหมื่นคนในการสร้างปราสาท โดยใช้เวลา
สร้างเพียง 3 ปี เท่านั้น ต่อมาตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโครต ตัวปราสาทก็ถูกทาลาย แต่ก็มีการบูรณะใหม่
ในสมัย Tokugawa แล้วก็ถูกฟ้ าผ่าอีก จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1931 นายกเทศมนตรี เมืองโอซาก้า นาย Seki ได้
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ขอรับเงินบริ จาคจากชาวเมืองจานวนหนึ่งล้านห้าแสนเยน (เท่ากับราว 75,000 ล้านเยนในปั จจุบนั นี้ ) มา
บูรณะปราสาทใหม่ จึงได้สวยงามอย่างที่เห็น ทุกวันนี้ เนื่ องจากว่าตัวปราสาทมีการบูรณะใหม่ไม่นานจึงมี
การสร้างลิฟท์อานวยความสะดวกเข้าไปในตัวปราสาทตัวปราสาทโอซาก้ามีท้ งั หมด 8 ชั้น ในปราสาทเป็ น
พิพิธภัณฑ์มีภาพเขียน ชุดนักรบโบราณ ตาราเก่า แสดงเรื่ องราวความเป็ นมาของตัวปราสาท ชั้นบนสุ ดของ
ปราสาทเป็ นจุดชมวิวเมืองโอซาก้าสามารถเดินได้โดยรอบ

10.00น.

นาท่านสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน (รวมค่าเดินทาง แต่ไม่รวมบัตรเท่านละ 7,200 YEN/ท่าน)
ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า100,000 ตารางเมตร ซึ่ งเป็ นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ท่านจะตื่นตา
กับโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่ง ออกเป็ นโซน เช่น ฮอลลีวดู๊ ชมฉากจาลองของนิ วยอร์ ค ฉากจาลองเมืองซานฟ
รานซิ สโก เป็ นต้น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการต่อสู ้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานตื่นเต้นกับ
การห้อย โหนโผนทะยานไปกับซุ ปเปอร์ ฮีโร่ สายพันธุ์ใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกับการล่องเรื อพร้อม
ฉาก ปลาฉลามที่จะโผล่ข้ ึนมาล่าเหยือ่ ขณะล่องเรื อและฉากอื่นๆ ที่หวาดเสี ยวจากเรื่ อง Jaw แล้วระทึกใจ กับ
ฉากจาลองเรื่ อง จูราสสิ คพาร์ ค (Jurassic Park) ท่านจะได้ยอ้ นกลับไปในยุคดึกดาบรรพ์ พบกับ เหล่า
ไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็ กซ์ ไดโนเสาร์ ที่ใจดีที่สุดสนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉาก เรื่ อง วอเตอร์
เวิลด์ (Water World) พร้อมทั้งพบกับฉากคาวบอย สตัน๊ แมนโชว์ และการแสดงของ บรรดาสัตว์แสนรู ้ที่ใช้
ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุ นขั แสนรู ้จากเรื่ องบีโธ่เฟ่ น เป็ นต้น หรื อ คุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่
สนู๊ปปี้ สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด แล้วพบกับสนู๊ปปี้ และเหล่าผองเพื่อน
มากมายและสัมผัสกับ “The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธี มของหนังแฟนตาซี ชื่อก้อง
โลกอย่างแฮร์ รี่พอตเตอร์ ด้วยงบ ก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) ที่เปิ ดตัวอย่าง
เป็ น ทางการเมื่อ 15 กรกฎาคม 2014 พรอ้มคอนเฟิ รม์ ความอลงัการไม่แพฝ้ั่ งอเมริ กา โดย ภายใน The
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19.00น.
22.00น.
วันที่หก
00.10น.
04.00น.

Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่ องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่ จาลองมาจากใน
หนังสื อดัง เช่น สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ในออร์แลนโด้ สหรัฐอเมริ กา อาทิ
หมู่บา้ นฮอกส์ม้ ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ
(theHarry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็ นต้น อิสระในยูนิเวอร์ แซล
กลับสู่ ที่พกั ทาการเก็บสาภาระ และนาท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ
นาท่านถึงสนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – กรุ งเทพฯ
เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพด้วยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 611
มีบริ การอาหารพร้อมเสริ ฟอาหารร้อน
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทัปใจ


อ ัตราค่าบริการ สาหร ับกรุป
๊ สว่ นต ัว เริม
่ ต้นที่ 6-15 ท่าน
ผูใ้ หญ่
49,900
บาท (พ ักห้องละ 2ท่าน/ห้องละ 3ท่าน-เสริมเตียง)
พ ักเดีย
่ ว
+7,500
บาท ทีพ
่ ักใจกลางเมือง
มีผร
ู ้ ว่ มเดินทาง 6 ท่าน / สามารถเลือกว ันเดินทางได้เอง
ิ ธิเ์ ปลีย
้ ***
***ขอสงวนสท
่ นแปลงราคา ในกรณีAIRSIAมีการปร ับขึน

อัตรานีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับชั้นสายการบิน AIRASIA X / VIETNAM AIRLINES และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ากระเป๋ าสัมภาระโหลดเข้าใต้ทอ้ งเครื่ องท่านละ 20 กิโลกรัม
รถไฟความเร็ วสู ง ชินกันเซน
รายการท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
ค่ารถไฟท่องเที่ยวตลอดทริ ป (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท /ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ไกด์ผชู้ านาญเดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ / มินิบาร์ ค่าอาหาร / เครื่ องดื่ม
ค่าบัตรเข้ายูนิเวอร์ แซล ท่านละ 7,200 YEN
ทิปไกด์ 2500 เยน/ท่าน/6วัน
ทิปพนักงานยกกระเป๋ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ตอ้ งการใบเสร็ จถูกต้อง เพื่อออกใบกากับภาษี)
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เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 15,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง
ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
การยกเลิก
หากมีการยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทุกกรณี
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากท่านเปลี่ยนใจไม่ตอ้ งการที่จะเดินทาง..กรุ ณาเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางภายในทันที
หลังจากแจ้งมีความประสงค์ที่จะยกเลิกและต้องแจ้งชื่อท่านที่ตอ้ งการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านั้น
มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อ ซึ่ งเป็ นค่าธรรมเนียมของสายการบิน
หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อนการเดินทางหากผูร้ ่ วมเดินทางในแต่ละครั้ง/หรื อในแต่ละกรุ๊ ปมีไม่ถึง 6 ท่าน
• หากท่านมีผรู ้ ่ วมเดินทาง 6 ท่านขึ้นไปสามารถจองเป็ นกรุ๊ ปส่ วนตัวได้ทนั ที
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่มีการขึ้นของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน, การปรับขึ้นของราคาน้ ามัน หรื อการปรับขึ้นของภาษีสนามบิน
• บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
ความล่าช้าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวตั ิ,ภัยธรรมชาติ,การสู ญหาย หรื อเหตุสุดวิสัยที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ และจากเหตุดงั กล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหาสถานที่
เที่ยวอื่นที่ใกล้เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึ้นอยูก่ บั เวลา โดยขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่ยงั คงมุ่งรักษามาตรฐานการบริ การที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ
• บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
• บริ ษทั ฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรื อไม่เที่ยวบางรายการเพราะเป็ นการเหมาจ่าย
• ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
• พนักงาน,มัคคุเทศก์ และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ ให้คาสัญญาใดๆทั้งสิ้ น นอกจากมีเอกสารที่ลงนามโดยผูม้ ีอานาจใน
บริ ษทั ฯกากับเท่านั้น
• บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อการชารุ ดหรื อสู ญหายของทรัพย์สินส่ วนตัว อาทิ เช่น หนังสื อเดินทาง,โทรศัพท์มือถือ
กระเป๋ าเดินทาง, กระเป๋ าสตางค์, กล้องถ่ายรู ป ฯลฯ
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