AMAZING SPECIAL 6D 4N BY TG

ขอนําทานเดินทางสูประเทศญี่ปุน ดินแดนแหงอาทิตยอุทัย โดยสายการบินไทย สูเมืองโอซากา นาโงยา
ชิสึโอกะ โตเกียว
โอซากา
นาโงยา
ฮาโกเน
ชิสึโอกะ
โตเกียว
นาริตะ

นําทานสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแหงมายา เพลิดเพลิน และสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด
จากภาพยนตรชื่อดัง จาก “ฮอลลิวูด”
ทดลอง นั่งรถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซน” ความเร็วถึง 240 กม./ชม.
ทดลองทานไขดําซึ่งตมจากจากบอกํามะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ และลองเรือสัมผัสบรรยากาศอยางใกลชิด
ของ ทะเลสาบอะชิ
ขึ้นชมความงามของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน ชมความงดงามแหงยอดเขาที่ธรรมชาติสรางสรรค อยางนา
อัศจรรยของ ภูเขาไฟฟูจิ
ชมความงามจากสถาปตยกรรมอันเกาแกในสไตลญี่ปุน ณ วัดอาซากุซะ และ ชอปปงสุดเหวี่ยงใจกลาง
กรุงโตเกียว ณ ยานชินจุกุ
ชอปปง หางจัสโก อิออน

กําหนดการเดินทางป 2557

เมษายน

08-13 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 14-19

วันแรก

กรุงเทพฯ - โอซากา

20.30 น.

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเตอรหมายเลข D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน
เหิรฟาสูประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

23.30 น.
วันที่สอง
07.00 น.

โอซากา - ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน - นาโงยา
เดินทางถึง เมืองโอซากา หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสูสวนสนุกที่ยิ่งใหญของโลกภาพยนตร ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน ที่ทุมทุนสรางอยาง
มหาศาลบนพื้นที่กวา 100,000 ตารางเมตร ซึ่งเปนขนาดใหญที่สุดในโลกนําทานตื่นตากับ โรงถายภาพยนตร ที่
แบงออกเปนโซน เชน ฮอลลีวูด ชมฉากจําลองของนิวยอรค, ฉากจําลองเมืองซาน ฟรานซิสโก เปนตน ชม

เที่ยง
บาย
ค่ํา

วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ภาพยนตรสามมิติเรื่อง เทอรมิเนเตอร 2 หรือ“คนเหล็ก 2” ที่ใชงบประมาณการกอสรางกวา 400 ลานบาท ทาน
จะไดสัมผัสบรรยากาศการตอสูและการไลลาที่ดุเดือดเราใจ แลวไปสนุกตื่นเตนกับการหอยโหนโผนทะยานไป
กับซุปเปอรฮีโรสายพันธุใหม SpiderMan สนุกสนานกับการขับรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับ
จริงในการเลน Simulator ของฉากภาพยนตรเรื่อง Back To The Future ตื่นเตนเราใจกับเหตุการณ จําลองฉาก
เพลิงไหมใน นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตรเรื่อง Black Draff หรือ วีรบุรุษในเปลวไฟ นําทานสัมผัสกับ
เครื่องเลนชิ้นใหม Space Fantacy ที่เพิ่งเปดตัวเมื่อเดือนมีนาคม 2010 นี้เอง นําทานสนุกสนานไปกับการ
ลองเรือพรอมฉากปลาฉลามที่จะโผลขึ้นมาลาเหยื่อขณะลองเรือและฉากอื่นๆ ที่หวาดเสียวจากเรื่อง Jaw แลว
ระทึกใจกับฉากจําลองเรื่อง จูราสสิคพารค (Jurassic Park) ทานจะไดยอนกลับไปในยุคดึกดําบรรพ พบกับเหลา
ไดโนเสารนานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ ไดโนเสารที่ใจดีที่สุดสนุกตอกับการชมการไลลาในฉากเรื่อง วอเตอรเวิลด
(Water World) พรอมทั้งพบกับฉากคาวบอย, สตั๊นแมนโชว และการแสดงของบรรดาสัตวแสนรูที่ใชประกอบ
ฉากในภาพยนตร เชนสุนัขแสนรูจากเรื่องบีโธเฟน เปนตนหรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ สนูปป สตูดิโอ
(Snoopy Studios) เพลิดเพลินกับเครื่องเลนนานาชนิด แลวพบกับสนูปปและเหลาผองเพื่อนมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ให ท า นได ส นุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ต อ โดยตั๋ ว แบบเต็ ม วั น ไม จํ า กั ด จํ า นวนครั้ ง หรื อ เลื อ กซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก อั น
หลากหลาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู เมืองนาโงยา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE หรือ ระดับเทียบเทา
นาโงยา - รถไฟดวนชินคันเซน - ไรสตรอเบอรรี่ - ภูเขาไฟฟูจิ - คาวาคูจิโกะ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟนาโงยา เพื่อขึ้น รถไฟดวนชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ความเร็วสูงสุด
เฉลี่ย 240 ก.ม./ ชม. สูสถานีมิคาวาอันโจ จากนั้นเดินทางสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานไดชมวิธีการเก็บผลสตรอ
เบอรรี่และเพลิดเพลินกับการชิมผลสตรอเบอรร่สี ด ๆ จากไร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร โดยรถโคชให
ทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เปนสัญลักษณของแดนอาทิตย
อุทัยแหงนี้และไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุนจากดานลางสูบนยอดปลองเขาดวย ความสูง 3,776 เมตร ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
บริเวณทะเลสาบคาวากูจิโกะ ซึ่งเปน 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ลอมรอบภูเขาไฟฟูจิ
เพื่อนําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม FUJINOBO KAEN หรือ ระดับเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ***ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทาน
ไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ปุนอยางจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด***
จากนั้นใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณ
สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่
เชา

เที่ยง
บาย
ค่ํา

คาวาคูจิโกะ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ลองเรือทะเลสาบอะชิ - โตเกียว - ชอปปงชินจูกุ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางโดยรถโคชสู หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา ชมบอน้ําแร
กํามะถัน ซึ่งสามารถตมไขใหสุกได โดยชาวญี่ปุนมีความเชื่อวา หากไดทานไขดําหนึ่งฟอง จะสามารถทําให
อายุของทานยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ป จากนั้นนําทานลองเรือสัมผัสบรรยากาศอยางใกลชิดของ
ทะเลสาบอะชิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว อิสระใหทานชอปปงที่ ยานชินจูกุ เลือกซื้อสินคาตามใจชอบ เชน สินคา
อิเล็คทรอนิก กลองถายรูป นาฬิกา เสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องสําอาง ฯลฯ
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม SHINAGAWA PRINCE หรือ ระดับเทียบเทา

วันที่หา

โตเกียว - อิสระเต็มวัน ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปง หรือเลือกซื้อทัวรสวนสนุกดิสนียแลนด

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ใหทานชอปปงหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ เชน อากิฮาบารา, ฮาราจุกุ โดยตัว
ทานเอง หรือจะเลือกซื้อทัวรดีสนียแลนด เดินทางโดยรถไฟ (คาดิสนียแลนดทานละ 2,600.- บาท ยัง
ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุนซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สราง
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท
ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน
เครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัด
จากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของ
ตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติ The Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอก
จากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่
ระลึกนารักในดิสนียแลนด
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม SHINAGAWA PRINCE หรือ ระดับเทียบเทา

เที่ยง
ค่ํา

วันที่หก

โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นาริตะ - ชอปปงจัสโก อิออน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดอาซากุซะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูป
เจาแมกวนอิมทองคํา นอกจากนั้นทานยังจะไดพบกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670
กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด จากนั้น

เที่ยง

17.25 น.
21.55 น.

อิสระใหทานชอปปงบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตาง ๆมากมาย เชน พวงกุญแจ พัดญี่ปุน
โคมไฟ ฯลฯ จากนั้นนําทานเดินทางสู นาริตะ
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิสระใหทานชอปปง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางจัสโก อิออน ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ
ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ พิเศษกับราน 100 YEN ที่สินคาทั้งรานราคา 100 เยน เทานั้นเอง
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อทําการเช็คอินตั๋ว
เหิรฟาสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทางป 2557

เมษายน

08-13 / 14-19

อัตราคาบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

ผูใหญราคาทานละ

62,500

34,500

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผูใ หญ

56,300

31,000

เด็ก (ไมเสริมเตียง) พักกับผูใหญ

46,900

25,900

สําหรับทานที่ตองการพักเดี่ยว เพิ่มทานละ

8,900

8,900

กําหนดการเดินทางป 2557

เมษายน

10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18

อัตราคาบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

ผูใหญราคาทานละ

67,900

34,500

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผูใ หญ

61,300

31,000

เด็ก (ไมเสริมเตียง) พักกับผูใหญ

51,000

25,900

สําหรับทานที่ตองการพักเดี่ยว เพิ่มทานละ

8,900

8,900

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผานดานตรวจคนเขาเมือง เปนวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในแตละประเทศ หากไมไดรับ
การอนุญาติใหเขาหรือ ออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร ไมวากรณีใดๆ
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการ
4. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุม ครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุ 75 ปขึ้นไป จะไดรับความคุมครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และทานตองชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเลมสีเหลืองของคนจีนและ คาแจงเขา แจงออก สําหรับทานที่ถือตางดาว
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน
3. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ คาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3%
เงื่อนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง 21 วันทําการ
การยกเลิก :

หมายเหตุ :

กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจําที่ 5,000.- บาท หรือ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม
ในกรณีที่ประเทศญี่ปุนเรียกเก็บ อาทิ คาโรงแรม เปนตนฯ
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทาน
เปนสําคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติตางๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึง่ ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ
บางสวน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาไดตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเมือ่ ทางสาย
การบิน และ โรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนนัน้ ใหแลวเทานัน้

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน
ราคาอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

