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มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณมากกวา 20  ป 
(คนัโต 2) โอซากา วาคายามา 5 วัน 3 คนื พ.ค.-ส.ค. 39,900(TG)  

 

เยือนญีปุ่น เที่ยวยานคันไซ เนนธรรมชาติแปลกตา ไปกับทัวรที่ไวใจได 
เที่ยวสนุก เสนคันไซ โอซากา วาคายามา ชริาฮามะ 5 วัน 3 คนื 

พเิศษ ชมการแลปลาทูนายักษ ลองเรอืทองกระจก 
 โดยสายการบนิไทย สะสมไมลได 50% (TG) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กําหนดการเดนิทาง  วันที่ 17-21 พ.ค. / 20-24 ม.ิย. / 13-17 ก.ค.   ราคา 39,900.- 
    วันที่ 9-13 ส.ค.     ราคา 42,900.-  

 
 

 

    
คอนเฟิร์มเดนิทาง 

15 ท่าน 
ไม่บังคบัทปิไกด์ / 

คนขบัรถ 
ม ีWIFI บนรถบัส 
ตลอดการเดนิทาง 

มบีริการนํ้าดืม่ ประกนัอบุัติเหตุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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กําหนดการเดนิทาง 

 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ 
2000 พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวางประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเตอร  (ใกลกับประตูทางเขาหมายเลข 

2)  พบกับเจาหนาท่ีท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารขึ้น

เครื่องดังนั้นผูโดยสาร จาํเปนตองพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 45 นาที *** 
    2359 ออกเดินทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 622 
 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 
วันที่สอง สนามบินคนัไซ – ปราสาทวาคายามา – ตลาดคโุรชิโอะ (ชมการแสดงแลทูนา) – สถานแีมวเหมียว – ชิราฮามะ 
0730 ถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุนดินแดนอาทิตยอุทัย... 
จากนั้น ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสมัภาระ 

  
 
จากนั้น  นําทานเดินทางสู “วาคายามา” ซ่ึงเปนจังหวัดที่อยูติดกัน ครอบคลุมพื้นท่ีกวา 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปดวย

มรดกโลกท่ีเกาแก สถานท่ีสําคัญท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมกวาพันป มีแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ และออนเซน 
... เพื่อพาทานเดินทางสู “ปราสาทวาคายามา” ปราสาทสัญลักษณของเมืองสรางขึ้นเม่ือป 1585 เพื่อใชเปนฐาน
อํานาจของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปราสาทไดรับความเสียหายอยางหนักถึง 2 คร้ัง ครั้งแรกเกิดจากฟาผาและ
ครั้งท่ี 2 เกิดขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสองโดยฝมือกองทัพสหรัฐ โครงสรางสวนใหญในปจจุบันจึงเปนของที่
สรางขึ้นใหม ปราสาทวากายามา มีสิ่งท่ีนาสนใจหลายอยาง ไมวาจะเปนประตูเกาดั้งเดิม กําแพงเมือง คูน้ํา 

วนัที ่ กาํหนดการเดนิทาง เชา เที่ยง ค่าํ โรงแรม 

1 สนามบินสวุรรณภมิู ( 23.59 – 07.30 )   ✈ 

2 
สนามบินคันไซ – ปราสาทวาคายามา – ตลาดคุโรชิโอะ 
(ชมการแสดงแลทูนา) – สถานีแมวเหมียว – ชิราฮามะ 

-     
HOTEL 

SHIRAHAMA ONSEN 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
ชิราฮามะ – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – ลองเรือทองกระจก
ชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – หนาผาซันดันเบะคิ (ลิฟท) – 
ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – ชอปปงชินไซบาชิ 

    - 
OSAKA DAIICHI HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
โอซากา – อิสระชอปปงหรือเลือกซื้อทัวรพิเศษ “ยูนิเวอร
แซล สตูดิโอ” (ไมมีบริการรถบัส) **ซื้อทัวรเสริมทานละ 
2,600 บาท** 

  - - 
OSAKA DAIICHI HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
โอซากา – ตลาดคโุรมง – ชอปปง รงิคุ เอาทเล็ท – 
สนามบนิคนัไซ  ( 17.35 – 21.25 )   - ✈  
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หอคอยท่ีแมจะสรางขึ้นใหมแตก็ยังดูสวยงาม รวมถึงสะพาน Ohashi Roka ท่ีขามคูน้ําเชื่อมระหวางสองสวนของพื้นท่ี
ปราสาทซ่ึงมีความสูงตางกัน ใหทานไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของปราสาทวาคายามาตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

จากนั้น พาทานไป “ตลาดคุโรชิโอะ” เปนตลาดปลาท่ีมีอาหารทะเลสด ๆ มากมายใหทานไดเลือกซ้ือ และถาหากทานใดท่ี
ชอบของแหง ตลาดแหงนี้ก็มีโซนอาหารทะเลแหงใหเลือกซ้ืออีกดวย และนอกจากจะมีของสด ๆ ใหลูกคาไดเลือกซื้อ
ดวยตัวเองแลว ยังมีโซนที่เปนโตะบาบีคิวปงยางใหรับประทานกันแบบจุใจ ไฮไลทท่ีพลาดไมไดของท่ีนี่เลยก็คือ 
“การโชวการแลเนื้อปลาทูนา” โดยเชฟผูชํานาญในการแลเนื้อปลา โดยสามารถซื้อชูชิหนาปลาทูนารับประทานกัน
แบบสด ๆ ไดเลย สําหรับคอปลาดิบหามพลาดเลยทีเดียว ซ่ึงมีรอบแสดงโชวเพียง 3 รอบในหนึ่งวันเทานั้น 

จากนั้น พาทานไป “สถานีคิชิ” (Kishi) หรือท่ีหลายคนรูจักกันในช่ือ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะวะ เปนสถานี
ปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ท่ีว่ิงจากสถานีวาคายามา ในเมืองวาคายามา หลายปกอนสถานี
รถไฟรวมท้ังรถไฟสายนี้ไดตกอยูในสภาวะการเงินท่ียํ่าแย แตนั่นไดเปล่ียนไปเม่ือซุปเปอรนายสถานี (Super 
Stationmaster) หรือเรียกงายๆ วา “ซุปเปอรทะมะ” ไดปรากฏตัวขึ้น “ทะมะ” คือแมวสามสีที่มีชื่อเสียงโดงดังที่สุด
ในประเทญ่ีปุน เร่ิมจากเธอรับหนาท่ีเปนมาสคอตของสถานีคิชิ และตอมาไดรับตําแหนงเปนซุปเปอรนายสถาน ี
(Super Stationmaster) และอัลตานายสถานี (Ultra Stationmaster) แมวาทะมะจะเสียชีวิตไปเม่ือป 2015 แต
ช่ือเสียงของเธอยังคงอยู และผานไปยังนายสถานีตัวท่ีสอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภัณฑทะ
มะเล็ก ๆ และรานขายของที่ระลึกท่ีคุณสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีรานกาแฟ
เล็ก ๆ นารัก ซ่ึงแนนอนท่ีตกแตงในธมีแมว และที่สําคัญคือคุณจะไดพบกับนายสถานีตัวจริงในหองทํางานพิเศษ แต
อยาลืมเช็คตารางเวลาทํางานของนองแมวนิ-ทะมะท่ีสถานีวาคายามา 

จากนั้น นําทานเดินทางสูเมืองตากอากาศ “ชิราฮามะ” (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) เมืองท่ีมี
ช่ือเสียงเรื่องการอาบน้ําแรธรรมชาติบริสุทธิ์ และเมืองท่ีติดอันดับชายหาดสวยงามแหงญ่ีปุน คําวา “ชิราฮามา” 
แปลวา “หาดทรายสีขาว” นั่นหมายถึงวาทานจะไดเห็นแนวชายหาดและเม็ดทรายสีขาวตลอดริมชายฝง ชายหาดชิ
ราฮามะนับเปนชายหาดคูแฝดของหาดไวกิกิของรัฐฮาวาย ไดช่ือวาเปนชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในภูมิภาคคันไซ ฤดูกาล
ชายหาดของญ่ีปุนจะเร่ิมทุกป โดยเร่ิมตนจากชายหาดชิราฮามะแหงนี้เปนท่ีแรกของเกาะฮอนชู ทําใหเมืองแหงนี้
เปนท่ีโปรดปรานและชื่นชอบดานการอาบแดดและวายน้ําเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีเปดสาธารณะให
นักทองเท่ียวไดนั่นแชเทาในบอออนเซน พรอมดื่มดํ่าบรรยากาศสบาย ๆ แสนโรแมนติกและผอนคลาย โดยการนั่ง
ทอดอารมณ 

ค่าํ          รบัประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
 ท่ีพกั : SHIRAHAMA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทา 
 ^_^ หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ “การอาบน้ําแรธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแรสไตล

ญ่ีปุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุนเช่ือวาน้ําแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเร่ือง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณ
เปลงปล่ัง 

 
วันที่สาม ชิราฮามะ – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – ลองเรือทองกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – หนาผาซันดันเบะคิ (ลิฟท) – 

ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – ชอปปงชินไซบาชิ 
เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
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จากนั้น นําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อนําทาน “ลองเรือทองกระจกชมปะการัง และสัตวน้ําใตทองทะเล” (ขึ้นอยูกับสภาพ
ภมูิอากาศ และลมทะเล) ระหวางลองเรือทานจะเห็นส่ิงมีชีวิตจําพวกสัตวน้าํ พืช ปะการังท่ีอาศัยอยูบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟก ทานจะสามารถพบเห็นฝูงปลาหลากชนิด และปะการังสีสันตางกันออกไปใตทองเรือ (การมองเห็นขึน้อยูกบั
ความใส และสภาพของกระแสน้ําในแตละชวงเวลา) นอกจากนี้ระหวางลองเรือทานสามารถใกลจุดชมวิว “เอ็น
เก็ทสึโทะ” เรียกอีกชื่อวา “ทาคาชิมะ” อยูปากน้าํรินไค มีความยาว 130 เมตร เกาะนี้ถูกเรียกตามลักษณะของเกาะ
ท่ีเห็นวา “เอ็นเก็ทสึโทะ” คือ “เกาะพระจนัทรเต็มดวง” บริเวณรูตรงกลางเปรียบเสมือนพระจันทรเต็มดวง อีกทั้ง
เกาะแหงนี้ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานที่ 1 ใน 100 จดุชมวิวพระอาทิตยตกที่สวยงามอีกดวย 

จากนั้น พาทานเดินทางสู “หนาผาซันดันเบะคิ” กําแพงหินใหญยักษท่ีแอบซอนจิตวิญญาณของทองทะเล เปนหนาผาสูงกวา 
50 เมตร ตั้งตระหงานเปนแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จากจุดชมวิวจะเห็นภาพอันเว้ิงวางไกลสุดลูกหูลูกตาของ
ทะเลญ่ีปุนมีกําแพงหินขนาดมหึมาขวางกั้นอยู และนําทานลงลิฟตท่ีมีความลึกลงไปใตพื้นหินประมาณ 36 เมตร โดย
จะใชเวลาเพียง 16 วินาที ภายในจะมีอุโมงคถํ้าลึกลับท่ีเชื่อมออกไปสูทะเลซอนไว ซ่ึงในอดีตเคยใชเปนทางเขาออก
ของเหลาโจรสลัด นักรบท่ีตองใชอุโมงคแหงนี้เปนท่ีกําบัง มีประตูเหล็กใหญปดกั้นในชวงของน้ําขึ้นสูงหรือคล่ืนลม
แรง นอกจากนี้ยังมีบริเวณท่ีสามารถมองเห็นน้ําพุท่ีเกิดจากความแรงของคล่ืนท่ีใตทะเลท่ีพยายามซัดขึ้นบนพื้นน้ํา 
เกิดแรงดันท่ีพุงผานรูเล็ก ๆ ของโขดหิน ทําใหกลายเปนน้าํพท่ีุจะเกิดขึ้นเปนระยะในชวงกระแสคลื่นแรง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   
จากนัน้ พาทานเดินทางสู “ปราสาทโอซากา” (ดานนอก) เปนหนึ่งในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาท

จะมีอยูดวยกนัท้ังหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกาํแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุ ซ่ึงตั้งอยูทาง
ปอมตะวันตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากุระท่ีโดงดัง เพราะฉากดานหลัง
ของสวนแหงนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาท่ีสวยวามเปนอยางย่ิง ใหทานเก็บภาพความงดงามของปราสาทโอ
ซากา อิสระตามอัธยาศัย 

จากนั้น นําทานเดินทางสู “ชินไซบาชิ” ยานการคาของเมืองโอซากา ทานจะไดพบกับรานคาท่ีมีชื่อเสียง และรานบูติค
หรูหราและตื่นตากับแฟชั่นอันทันสมัย เชิญทานสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินคามากมายใน
หางสรรพสินคาชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีรานอาหาร เชิญทานทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึก
อาหารขึ้นซ้ือของเมืองโอซากาทีมีมากมายหลายราน อาทิ  รานเคร่ืองใชไฟฟา กลอง บนตึกบ๊ิกคาเมลา เคร่ือง
คอมพิวเตอร รานเคร่ืองสําอาง รานขายขนม รานขายเสื้อผา รองเทา เคร่ืองประดับ ราน 100 เยน ฯลฯ 
นอกจากนี้ใหทานเก็บภาพประทับใจกับสะพานกลิุโกะ สัญลักษณของชินไซบาชิ 

*** เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้คํา่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินไซบาชิ *** 

ท่ีพกั :  OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่สี่ โอซากา – อิสระชอปปงหรือเลือกซื้อทัวรพิเศษ “ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ” (ไมมีบริการรถบสั) **ซื้อทัวรเสริมทานละ 

2,600 บาท** 
เชา รบัประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 อิสระตามอัธยาศยัทั้งวันใหทานเลือกชอปปงตามยานดังของเมืองโอซากา โดยมีไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมี

บริการรถบัส) โรงแรมท่ีพักจะอยูใกลกบั “สถานรีถไฟ”ทานสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อทองเท่ียวในสถานที่ท่ีมีชื่อเสียง 
และแหลงชอปปงยอดฮิตในมหานครโอซากา ไมวาจะเปน (ไมรวมคารถไฟ และคาเขาชมสถานที่ตางๆ) 

แนะนําสถานที่ทองเที่ยวเมอืงโอซากา และเมอืงรอบๆ 

  
 
“วัดชิเทนโนจิ” (Shitennoji) หนึ่งในวัดที่เกาแกท่ีสุดของญี่ปุน เชื่อกันวาเปนวัดพุทธแหงแรกขอประเทศญ่ีปุน 
“พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา” (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกวา Kaiyukan ตั้งอยูท่ี Tempozan Harbor Village บริเวณอาวโอ

ซากา พิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีดีท่ีสุดของญี่ปุน มีสตัวน้าํหลากหลายชนิดท่ีอาศัยอยูในมหาสมุทรแปซิฟก 
“หมูบานอเมริกา” (America-mura) หมูบานแหงความทันสมัยเต็มไปดวยจุดถายภาพเกๆและรานรวงมากมายรวมไปถึง

รานอาหารมุมชิลลเอาทและในวันพิเศษก็มีกิจกรรมนาสนใจอาทิคอนเสิรตสุดสนุกจึงไมแปลกใจเลยที่สถานท่ีนี้เปน
แหลงโปรดของเด็กแนว 

“พิพิธภัณฑบานเรือน และการอยูอาศัยเมืองโอซากา” ภายในสรางจําลองเมืองโอซากา และจัดแสดงอาคารบานเรือนของ
ชาวเมืองตั้งแตสมัยเอโดะตอนปลายจนถึงสมัยไทโช และสมัยโชวะตอนตน จุดท่ีนาสนใจมากท่ีสุดอยูท่ีการจําลอง
บานเรือนของชาวเมืองโอซากาในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเชากลางวันเย็นสะทอนให
เห็นภาพความเปนอยูของชาวเมือง และสัมผัสไดถึงการใชชีวิตของคนในสมัยนั้นและชม เมืองจําลองขาวของ
เคร่ืองใชในสมยัยุคสมยันั้นใสรายละเอียดเหมือนจริงเราสามารถเดินชมในบานได 

  
 
“UNIVERSAL STUDIO JAPAN” สวนสนุกไดแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตรของ Universal Studio คายหนังใหญแหงอเมริกา ให

ทานไดพบกับบรรยากาศที่สนุกสนานและนาต่ืนตาตื่นใจภายในสวนสนุกกบัโซน “The Wizarding World of Harry 
Potter : โลกเวทมนตรของแฮรรี่” และโซนเครื่องเลนอ่ืน ๆ มากมายที่นาสนใจ กวา 8 โซน นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงตาง ๆ การโชวขบวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ภายนอกสวนสนุกยังมี Universal Citywalk Osaka ซ่ึง
เปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ รวมท้ังรานท่ีขายสินคาของยูนิเวอรซัลสตูดิโอสและของท่ีระลึกของเมืองโอซากา… 
“ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ” ท่ีทุมทุนสรางอยางมหาศาลบนพื้นท่ีกวา 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเปนขนาดใหญท่ีสุดใน
โลก ตื่นตากับ “โรงถายภาพยนตร” ท่ีแบงออกเปนโซน เชน ฮอลลีวูด ชมฉากจําลองของนิวยอรค, ฉากจําลอง
เมืองซาน ฟรานซิสโก เป็นตน้ ละใหท่้านไดช้มภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ“คนเหลก็ 2” ท่ีใชง้บประมาณการ
ก่อสร้างกว่า 400 ลา้นบาท ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าท่ีดุเดือดเร้าใจ แลว้ไปสนุกต่ืนเตน้กบัการหอ้ยโหน
โผนทะยานไปกบัซุปเปอร์ ฮีโร่สายพนัธ์ุใหม่ “SpiderMan” สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศท่ีสนุก
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เสมือนขบัจริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง “Back To The Future” ต่ืนเตน้เร้าใจกบัเหตุการณ์
จาํลองฉากเพลิงไหมใ้น นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เร่ือง “Black Draff” หรือ “วรีบุรุษในเปลวไฟ” นาํท่านสัมผสักบั
เคร่ืองเล่นช้ินใหม่ “Spce Fantacy” ใหท่้านสนุกสนานไปกบัการล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามท่ีจะโผล่ข้ึนมาล่าเหยื่อขณะ
ล่องเรือและฉากอ่ืน ๆ ท่ีหวาดเสียวจากเร่ือง “Jaw” แลว้ระทึกใจกบัฉากจาํลองเร่ือง “จูราสสิคพาร์ค” (Jurassic Park) ท่าน
จะไดย้อ้นกลบัไปในยคุดึกดาํบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์” ไดโนเสาร์ท่ีใจดีท่ีสุด จากนั้นนาํท่านต่ืนตา
กบัโซนเปิดใหม่ล่าสุด “The Wizarding World of Harry Potter” ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้
ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่าง ๆ จากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการสาํรวจ
ห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ 
“บัตเตอร์เบยีร์” เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกฮอล)์ และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือ
ว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ย
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจใหท่้านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ี
พอตเตอร์เลยทีเดียว หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานท่ี “วนัเดอร์แลนด์” โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวั
การ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของญ่ีปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพ่ือนมากมาย ... อิสระใหท่้านได้
สนุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่น 

 
 
 
 
(สําหรับทัวรเสริม ... ***สําหรับทานใดจะไป “ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ” สามารถเลือกซื้อทัวรเสริมไดเพียงทานละ       2,600 

บาท*** (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง) จะไมมีบริการรบักลบัท่ีพกั โดยทานสามารถรบัแผนที่และรายละเอยีดการ
เดินทางกลับสูท่ีพกัจากทางไกด) 

แนะนําแหลงชอปปง 
“โดทงโบริ” หรือ “ดงโทโบริ” (Dotonbori) หนึ่งในสถานบันเทิงยามคํ่าคืนท่ีโดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหาร

มากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง 
“Ebisubashisuji Shopping Street” ถนนคนเดินอันเปนที่นิยมแหงหนึ่งในยาน Dotonbori อัดแนนไปดวยรานคามากมายสินคา

มีราคายอมเยาวท้ังกระเปารองเทาเสื้อผาสินคาไอเดียรานABC Martรานรองเทาในตาํนานนอกจากนี้ยังมีสินคา
ยอดนิยมในราคานาคบหาอยูมากมายที่นี่ทามกลางหางสรรพสินคาหลายแหงในโอซากา ทําใหเรียกเอบิสุบาชิวา
โลกของแฟชั่นแหงโอซากาขนานแท 

“ยานนัมบะ” ศูนยรวมความเจริญและสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจรทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังอยาง Namba CITY, Carnival 
Mall และ Takashimaya Osaka ...รวมถึงสวนสาธารณะชัน้ลอยท่ีเปนจุดเดนอีกอยางหน่ึงของนมับะพารค ดวย
สถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณสามารถรวมเอาความทันสมัยมาผสมกับความเปนธรรมชาติไดอยางลงตัวสวยงาม 

*** เพื่อใหทานไดใชเวลาไดอยางคุมคา อาหารม้ือกลางวันและมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยจาก
รานคาตาง ๆ *** 
ที่พกั : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา โอซากา – ตลาดคโุรมง – ชอปปง ริงคุ เอาทเล็ท – สนามบินคนัไซ ( 17.35 – 21.25 ) 

เชา รบัประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 (กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรยีบรอย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

ขอแนะนาํ !!!  หากทานมีที่เท่ียวท่ีอยากจะไปเปนพิเศษ กรุณาแจงความประสงคกับทางบริษัทฯกอน
การเดินทาง เพื่อทางเจาหนาท่ีฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางใหทานไดอยางครบถวน  
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จากนั้น นําทานเดินทางสู “ตลาดคุโรมง” เปนตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหนึ่งของเมืองโอซากาไดรับสมญา
นามวาเปน “ครวัของโอซากา” บรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร ท้ังสอง
ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคาขายท้ังของสดและแบบพรอมทานมีของกินเลนและอาหาร
พื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน ในตลาดคุโรมงจะเปนของสดโดยเฉพาะอาหารทะเลเนื้อและผักตาง ๆ 
รานอาหารตาง ๆ ภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกันท้ังแบบสด ๆ เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบ
ปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุระ เปนตน นอกจากนี้ก็จะเปนพวกผลไมตาง ๆ ตาม
ฤดูกาลของญ่ีปุนท่ีควรคาแกการลอง         อยางมาก เชน แอปเปล มะเขือ เชอรี่ สตอเบอร่ี เมลอน กีวี และลูก
แพร ซ่ึงราคามักจะถูกกวาและหอมหวานกวาบานเรา อิสระใหทางไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

จากนั้น นําทานเดินทางตอไปยัง “แฟคตอรี่เอาทเล็ท” (Rinku Outlet) แหลงชอปปงใหญใกลกับสนามบินคันไซ ...ใหทาน
เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, 
เครื่องประดับ, เสื้อผา, กระเปา, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟา และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญ่ีปุน โก
อินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผาลาสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ พรอมทั้งเลือกซื้อกระเปาไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา
แฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู Aigle, Bandai 
Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปงตามอัธยาศัย 

 *** เพื่อใหทานไดใชเวลาไดอยางคุมคา อาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ําอิสระตามอัธยาศัย ... ใหทานไดเลือกชิมราน
อรอยจากรานคาตาง ๆ *** 

จากนั้น สมควรแกเวลา นาํทานเดินทางสู “สนามบินคนัไซ เมอืงโอซากา”  
1735  เดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 673 
2125  ถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

 
หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปนตน 

 
 
 
      
 
อตัราคาบรกิาร เดนิทาง 17 – 21 พ.ค. / 20 – 24 ม.ิย. / 13 – 17 ก.ค. 2562 

ผูใหญ                    ทานละ                                                    39,900.- บาท 

เด็กอายุต่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 1 ทาน)                            ทานละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุต่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 2 ทาน มเีตยีงเสรมิ)              ทานละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุต่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสรมิ)           ทานละ 29,900.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่              ทานละ                                                     6,000.- บาท 

มีตั๋วแลวลด               ทานละ                                                   15,000.- บาท 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อทองเที่ยวหรือสํารวจเสนทางเทานั้น หากทาน
ถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลท่ีอยู
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของทางบรษิทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการที่จะคนืคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นแกทาน 
*** ***หนังสอืเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอยกวา 6 เดอืน*** 
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อตัราคาบรกิาร เดนิทาง 09 – 13 ส.ค. 2562 

ผูใหญ                      ทานละ                                                  42,900.- บาท 

เด็กอายุต่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 1 ทาน)                            ทานละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 2 ทาน มเีตยีงเสรมิ)              ทานละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต่าํกวา 12 ป (พกักบั ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสรมิ)           ทานละ 32,900.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                ทานละ                                                   6,000.- บาท 

มีตั๋วแลวลด                  ทานละ                                                15,000.- บาท 
***กรณุาอานเงื่อนไขดานลางกอนชาํระมัดจาํทุกครั้ง และรบกวนสงสาํเนาพาสปอรตกอนการเดนิทาง 15 วนันะคะ*** 
อตัราคาบรกิารนีร้วม 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  
2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดยีวกัน 
3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบไุวในรายการ 
4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
5. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปขึน้ไป คาประกนัอบุตัเิหตรุะหวางการเดนิทาง 50%) 
อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษเีช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. คาธรรมเนียมวีซาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน ณ วนัที่ 1 ก.ค. 56) 

เง่ือนไขการชาํระเงนิ  สาํหรบัการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 10,000.- บาท    
 ชาํระยอดทั้งหมดกอนการเดนิทางอยางนอย 14 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีชําระดวยบัตรเครดิตมีคาธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดท่ีทําการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไมมีนโยบายใหทานชําระเงิน
ผานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารสวนบุคคล  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการชําระเงินของทานเปนสําคัญ  
หมายเหตุ ทานท่ีตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 
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การยกเลิกและคืนคาทัวร 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากท้ังหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
6. ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัด

 จําที่นั่งกบัสายการบินและคามดัจาํท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
 หรือคาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีทานมีความประสงคจะยื่นวีซา และฟงผลวีซาหลังจากวันท่ีทางบริษัท ฯ ไดดําเนินการออกตั๋ว เครื่องบิน
 แลวถาวีซาไมผาน ทางบริษัท ฯ ขอเรียกเก็บคาตั๋วเคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจะขึน้อยูกับ
 ราคาตั๋วเคร่ืองบินในแตละกรุป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว 
ในรายการเดินทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

หมายเหต ุ
1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปล่ียน 
หรือปญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษัท ฯ จะแกไขและคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด 

2. ทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตาง ๆ ทางบริษัท ฯ สามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนนั้นใหแลว 

4. บริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ
โจรกรรมและอุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

5. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดท่ีนั่งบนสายการบิน หากลูกคาในกรุปสงเลมพาสปอรตไมถึง 15ทาน ทางสายการบิน
ไทยจะไมรับจดัท่ีนั่งลวงหนา (PRE CHECK IN) อาจตองนั่งแยกกันทั้งกรุป แตทางบริษัทจะพยายามจัดใหสมาชิกแตละบาน
ไดนั่งดวยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไมรับจองท่ีนั่ง  LONG LEG ทุกกรณ ี

6. หากทานท่ีตองออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

7. สําหรับการเดินทางชวงปใหม เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุน อาจเจอปญหารถติด คนแนนตามสถานที่ทองเท่ียว
ตาง ๆ รานอาหารคนเยอะ หรือในชวงฤดูหนาวฟามืดเร็ว รวมถึงชวงปใหมรานคาจะปดบางสวน รานอาหารปดเร็วกวา
ปกติ ขอใหทานทําความเขาใจกอนจองทัวร 

8. เนื่องจากโรงแรมในญ่ีปุนหองพักมีขนาดคอนขางเล็ก เรียนแนะนําวาใหจองหองพักสําหรับ 2-3 คน / หอง หากทานจอง
หองแบบเด็กไมเสริมเตียงแลวตองการเปลี่ยนภายหลังอาจไมมีหองวาง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา 

9. โรงแรมในญี่ปุนไมมีบริกรยกกระเปา ขอความรวมมือจากทุกทานดูแลกระเปาของตัวทานเอง บางโรงแรมที่อยูในเมือง 
ถนนคอนขางแคบ รถบัสไมสามารถจอดหนาโรงแรมไดจําเปนตองลากกระเปาไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือมากกวา  6 เดือน 
11. เม่ือทานตกลงชาํระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัท ฯ แลว ทางบริษัท ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ตาง ๆ ท้ังหมด 
...โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทกุครัง้เพื่อประโยชนแกตวัทานเอง... 
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Attn : คุณ       Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร            
              
               
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู               ไม่ทานสตัวปี์ก               ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา  ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด       

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง           
(     ) 
    วนัท่ี      
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