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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
(เมเป้ิล 3)  โตเกียว เกียวโต โอซากา้ ชิราคาวาโกะ  6D 4N 10,11 ต.ค. 47,900 TG (MJ) 

เยือนญี่ปุนดนิแดนอาทติยอุทัย ฤดแูหงใบไมแดง 6 วัน 4 คนื 
เที่ยวครบจุใจ โตเกียว ทาคายามา เกียวโต โอซากา ชริาคาวาโกะ 

พิเศษ!!! บุฟเฟตขาปูยักษ พักตัวเมอืงโอซากา 2คืน 
 บนิตรงโดยสายการบินไทย TG (สะสมไมล 50%) 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
10-15, 11-16 ตุลาคม 2562  

ราคา 47,900.- 
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ รายการทัวร 
มื้ออาหาร 

เชา กลางวนั ค่าํ 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) TG640 22.10-06.20+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ภูเขาไฟฟจู ิ
 KASUKAI VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS          “พเิศษ..บฟุเฟตขาปยูกัษ” 

- ✓ HTL   

วนัที่สาม 
 ทาคายามา – ซันมาชซิจู ิ– หมูบานชริาคาวาโกะ – Jazz Dream Outlet  
 YOKKAICHI MIYAKO HOTEL OR SIMILAR CLASS          ✓ ✓ - 

วนัที่สี ่
เกยีวโต – วดัคโิยมิซ ึ – ปราสาทนโิจ – โอซากา – ชนิไซบาช ิ
 SARASA NAMBA HOTEL OR SIMILAR CLASS ✓ ✓ - 

วนัที่หา 
อสิระทองเที่ยวตามอธัยาศยั (ไมมีรถบสัอํานวยความสะดวก) 
 SARASA NAMBA HOTEL OR SIMILAR CLASS ✓ - - 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – ชอปปงเอออน พลาซา – สนามบนิคนัไซ    
สนามบนิสวุรรณภมู ิ( กรงุเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 ✓ - - 

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

วันทีห่นึง่ของการเดนิทาง (1) กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
19.00 พรอมกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิช้ันระหวางประเทศขาออก (ชัน้ 4) เคานเตอร C (ประตทูางเขา

หมายเลข 2) พบกับเจาหนาทีท่ี่คอยตอนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บรเิวณหนาเคานเตอร C                
22.10  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG640 
 *** หมายเหตุ : เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไมมีประกาศเตือน

ผูโดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผูโดยสาร จําเปนตองพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยาง
นอย 45 นาท ี*** (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง...เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันทีส่องของการเดนิทาง (2) สนามบนินาริตะ - วัดอาซากุสะ – ภเูขาไฟฟจิู 
06:20 ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่นดนิแดนอาทิตยอทัุย... ผานพธิศีลุกากรและตรวจคนเขาเมอืง 
จากน้ัน นําทานชม “วัดเซ็นโซจิ” หรอื “วัดอาซากุสะ” วัดท่ีเหลาโชกุนและ

ซามูไรใหความเล่ือมใสศรัทธาเปนอยางมาก นมัสการองคเจาแม
กวนอิมทองคําที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ ถายภาพเปนที่ระลึก
กับ “คามินาริมง(ประตูฟาคํารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดช่ือวาเปน 
“โคมไฟท่ีใหญที่สุดในโลก” แขวนอยู โดยมี “ถนนนากามิเสะ” 
ถนนรานคา แหลงรวมสินคาของที่ระลึกตางๆมากมาย อาทิ พวง
กุญแจ ตุกตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน รมญ่ีปุน หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุ
สะ ก็สามารถหาซื้อไดที่ถนนแหงนี้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารญี่ปุนแบบเซ็ตเมนู “หมอไฟซีฟูด” 
บาย  นําทานสู “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีปุนดวยความ

สูง 3,776 เมตรจากระดับน้ําทะเลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ไดสัดสวน
จึงเปนแรงบันดาลใจใหกับการสรางสรรคผลงานของศิลปนท้ังนัก
ประพันธและกวีผูมีชื่อเสียงของญี่ปุน เดิมที่ชาวญ่ีปุนเช่ือกันวา
ภูเขาไฟฟูจิเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนที่สถิตของเทพเจาจึงเปนแดน
ตองหามสําหรับสตรีมานานนับรอยๆป และเกิดการระเบิดครั้ง
สุดทายเมื่อกวาสามรอยปมาแลว ... นําทานขึ้นความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟ
ฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตใหขึ้นไดในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยูโดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลปท่ีทอดตัวยาวขนานกับ
เสนทางขึ้นสูภูเขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออํานวย) 

ค่าํ รับประทานอาหารค่าํ ณ หองอาหารของโรงแรม บริการทานดวยบุฟเฟตนานาชาติ หรืออาหารชุดไคเซ
กิแบบพื้นเมือง พิเศษ !! บุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 

  ที่พัก  KASUKAI VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา  
**จากนั้น พักผอนและผอนคลายอิริยาบถกับการ “แชออนเซน็” การแชน้าํแรที่คนญีปุ่นเช่ือกันวาจะชวยกระตุน

การไหลเวยีนของโลหติและชวยใหผวิพรรณดข้ึีน** 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง(3) ทาคายามา – ซันมาชซิจู ิ– หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ - Jazz Dream Outlet 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู “เมืองทาคายามา” หรือที่เรียกอยางหน่ึง

วา “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองเล็กๆทามกลางหุบเขาที่เต็มไป
ดวยบอนํ้ารอนและเสนทางชมธรรมชาติ ถือกําเนิดในป 
1500 ในฐานะเมืองที่ตั้งของปราสาทของตระกูลคานะโมริ 
ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีปาไมอุดม
สมบูรณ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร ที่เพียบพรอมไปดวย 
ธรรมชาติและทัศนียภาพท่ีสวยงาม ซึ่งกอใหเกิดเปนแหลง
วัฒนธรรมอันลํ้าคาและยังคงเสนหในยุคโบราณเอาไวไดอยางครบถวน ... 

จากน้ัน นําทานสู “ซันมาชิซู จิ” ยานเมืองเกาที่ ยังคงอนุรักษ
บานเรือนในสมัยเอโดะท่ีมีอายุกวา 300 ปไวบนถนนสาย
เล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเปนบานเรือนไมสไตล
ญ่ีปุนโบราณ เต็มไปดวยกลิ่นอายของประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน หนาตางไมเปนซี่ๆ มุงดวยหลังคากระเบ้ืองโบราณ
เรียงรายกันไปหลังแลวหลังเลาจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดู
แลวเหมือนกําลังเดินอยูในบรรยากาศที่ยอยยุคไปสูอดีตกาล 
ตลอดเสนทางนอกจากจะมีบานเรือนที่อยูอาศัยของคนแถบนี้แลว ยังเต็มไปดวยรานขายสินคาทองถิ่น 
อยางเชนรานทําสาเก รานทํามิโซะ รวมไปถึงอาหารพื้นเมืองและขนมหวานหลากหลาย ตื่นตาตื่นใจไป
กับของท่ีระลึกท่ีมีดีไซนนารักๆอยางเชน ตุกตาซารุโบโบะ เปนตุกตาเครื่องรางซึ่งเปนท่ีนิยมของชาว
ญ่ีปุนไมแพแมวกวัก ซารุโบโบะเปนตุกตาที่ไมมีหนา แตงชุดสไตลญ่ีปุน มีหลากสีหลากหลายขนาดให
เลือก ถือเปนสัญลักษณทางของฝากจากทาคายามาเลยก็วาได ใหทานไดเดินเลือกชมและซื้อของ
พื้นเมืองที่เรียงรายเต็มสองขางทางของถนนเสนนี้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารญ่ีปุนแบบเซ็ตเมนู “โทบังยากิหมูหรือเนื้อ” 
บาย นําทานเดินทางเขาชมความงดงามและเปนเอกลักษณของ 

“หมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมูบานแหงนี้ ตั้งอยูใน
หุ บ เ ข า สู ง ห า ง ไ ก ลค ว าม เ จ ริ ญ  ทํ า ใ ห ยั ง ค ง รั กษ า
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามไวไดอยางสมบูรณ 
ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไป
ตามฤดูกาลตางๆ เชน ทุงหญาเขียวขจีในฤดูใบไมผลิ สีสันสด
สวยในฤดูใบไมเปล่ียนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เปน
เสนหท่ีคอยดึงดูดผูคนใหหลั่งไหลเขามาเยือนอยางตอเนื่อง 
หมูบามรดกโลกแหงน้ี มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่เรียกวา “กัชโช สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสราง
หลังคาเปนสามเหลี่ยมทรงสูงกวา 60 องศาคลายการพนมมือ โครงสรางท่ีถูกออกแบบอยางชาญฉลาด
ของชางไมสมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทําใหสามารถรักษา
บานไวไดนานกวา 250 ป และยังไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป 1995 อีกดวย อิสระใหทาน
เลือกซื้อสินคาพื้นบานมากมายจากรานคาที่ดัดแปลง ซอนตัวอยูในบานกัชโชไดอยางกลมกลืน ... 
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จากน้ัน นําทานเดินทางสู “แจซ ดรีม เอาเล็ตท” สวรรคสําหรับนักชอป
ตัวจริง แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีปุนโกอินเตอร
มากมายกับคอลเลคช่ันเสื้อผาลาสุด โดยสรางใหเหมือนกับถนน
ในเมือง นิว ออลีนส (สหรัฐเอเมริกา) ซึ่งเต็มไปดวยสินคาแบ
รนดเนมมากมาย อาทิ Gucci, Armani Chloe’ Nike Tumi, Long 
Champ, Vicky, Vis, Attic ฯลฯ เลือกซื้ อกระเปาไฮไซ Bally, 
Prada ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag 
Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทาแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสาํหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Mi ki 
House และสินคาอื่นๆอีกมากมาย 

 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง 
 ที่พัก  YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรอืเทยีบเทา ระดบั 3 ดาว 
 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง (4) เกียวโต - วัดคิโยมซิ ึ– ปราสาทนโิจ – โอซากา – ชินไซบาชิ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู “เมอืงเกยีวโต” อดีตเคยเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุน ...  
จากน้ัน นําทานเขาชม “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สรางข้ึนบนเนินเขาโดยการใช

ทอนซุงนํามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไมที่ย่ืนออกมาเหนือ
หุบเขา ทําใหเห็นวิวเมืองไดโดยกวางและไดรับการยกยองใหเปน
มรดกโลกอีกแหงหน่ึง ขางใตอาคารหลักคือ “นํ้าตกโอตะวะ” 
ซึ่งเปนสายน้ํา 3 สายไหลลงสูบอน้ํา ผูมาเย่ียมชมวัดมักจะมาดื่ม
นํ้าจากนํ้าตกน้ีด วยถวยโลหะ ดวยความเ ช่ือวาสามารถ
บําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บได และยังเชื่อกันวาการดื่มนํ้าจากสาย
นํ้าตกท้ัง 3 น้ีแลวจะประสบความสําเร็จสามดานคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” และ
อิสระกับการเลือกซื้อของท่ีระลึกพื้นเมืองเกียวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” 
เครื่องปนดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุน พวงกุญแจ พัดญ่ีปุนลายซากุระ ฯลฯ ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได
เชนกัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารญี่ปุนแบบเซ็ตเมนู “นาเบะซโูม” 
บาย นําทานชม “ปราสาทนิโจ” ปราสาทแหงน้ีเคยเปนปราสาทที่

ประทับของเจาเมืองหรือโชกุนผูครองเมืองหลายสมัยดวยกัน 
และยังไดรับการข้ึนทะเบียนเปนจากองคการยูเนสโกใหเปน
มรดกโลก ภายในสถานท่ีแบงออกเปน 2 สวน คือ สวน 
พระราชวังฮอนมารุและสวนพระราชวังนิโนมารุ  โดย
พระราชวังนิโนมารุอยูดานนอกมีคลองกั้นอยางชัดเจน ความ
งามของปราสาทนิโจนอกจากตัวพระราชวังท้ัง 2 แลว ยังมี
สวนดอกไมและสวนญี่ปุนใหไดชมอีกดวย ไมวาจะเปนตนซากุระ ตนบวย และดอกไมนานาพันธุตางๆ ...  
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จากน้ัน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู “เมืองโอซากา” เพื่อนํา
ทานชอปปงยาน “ชินไซบาชิ” ยานชอปปงช่ือดังของเมืองโอ
ซากา เพลิดเพลินกับการชอปปงไรขีดจํากัดกับสินคามากมาย 
อาทิ เสื้อผาเกๆ กระเปานารักๆ รองเทาแฟช่ันสวยๆ สินคา IT 
ท้ังหลาย Ipod กลอง นาฬิกา Notebook Mp3 มีใหเลือก
มากมายหลากหลายสีสัน 

 อิสระอาหารค่าํตามอัธยาศัย เพื่อใหทานเพลิดเพลินกับการชอปปง 
 ที่พัก  SARASA HOTEL NAMBA หรอืเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 
 

วันทีห่าของการเดนิทาง (5)    อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย (ไมมรีถบัสอาํนวยความสะดวก) ซึง่ทางไกดจะเปนผู
แนะนาํการเดนิทางในแตละทีโ่ดยละเอยีด ไมตองกังวลนะคะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันใหทานเลือกชอปปงตามยานดังของโอซากา โดยการนั่งรถไฟ (ไมรวมคา

รถไฟ) (ทานสามารถนั่งรถไฟ JR / SUBWAY)  
สถานที่ทองเที่ยวแนะนํา 

“พิพิธภัณฑสัตวน้ําไคยูคัง” พิพิธภัณฑสัตวนํ้าในรมที่ใหญที่สุดในโลก มีปริมาณนํ้ารวมทั้งหมด 11,000 ตัน ท่ี ไค
ยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติของพื้นที่ 10แหง ท่ีอยูลอมรอบมหาสมุทรแปซิฟกดวยแทงกนํ้า
ขนาดใหญจํานวน 14 แทงก ที่ไคยูคังนอกจากปลาตาง ๆ แลวยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เชน สัตว
ครึ่งบกคร่ึงนํ้า, สัตวเลื่อยคลาน, นก, สัตวเลี้ยงลูกดวยนม, สัตวไรกระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันท้ัง
หมดแลวมี 620 ชนิด 30,000 ช้ิน เพื่อจําลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก 

“ศาลเจาสุมิโยชิ ไทชะ” เปนศาลเจาชินโตที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงในประเทศญี่ปุนและถือเปนศาลเจาอันเปนที่
ศรัทธาของผูคนมากที่สุดในโอซากา สรางขึ้นตั้งแตคริสตศตวรรษ 3 ดวยสถาปตยกรรมของศาสน
สถานที่หมดจดสวยงามแบบชินโตแท หรือที่ชาวญ่ีปุนเรียกวา สุมิโยชิ ซุคุริ เปนรูปแบบการกอสรางซึ่ง
เกิดกอนศาสนาพุทธจากจีนแผนดินใหญจะเขามามีอิทธิพลตอการสรางวัดในยุคหลังๆ หลังคาจ่ัวมุงดวย
ดวยตนกกหรือใบสนไซปรัสแหง ยกพื้นสูง ฝาทําดวยไมกระดาน นอกจากน้ัน ศาลเจาแหงน้ียังเปน
ศูนยกลางของศาลเล็กท่ีใชช่ือวา สุมิโยชิ ไทชะ ท่ัวประเทศกวา 1,800 แหง เทพเจาที่สถิตอยูที่ศาลไดรับ
การนับถือมาแตโบราณกาล ในฐานะของเทพเจาคุมครองความปลอดภัยทางทะเล มีประวัติมากวา 
1,800 ป ภายในศาลมีศาลเอกสี่แหงเรียงรายอยู ตางกับศาลชินโตทั่วไปที่มักมีศาลเอกเพียงศาลเดียว
เทานั้น  

“อุเมดะ” ยานช็อปปงที่รวมตัวกันอยูในสถานีรถไฟใตดินอุเมดะ สัมผัสกับสีสันอันมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมาอยาง
พิถีพิถันอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ท้ัง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and 
Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแมนํ้าและน้าํตกขนาดยอมที่ถูกสรางข้ึนมาเพื่อคืนความมีชีวิตชีวาใหกับยาน
น้ี ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินคานานาชนิดท้ัง เสื้อผาแฟช่ัน รองเทา กระเปาเทรนดญ่ีปุน
มากมาย ท้ังหางสรรพสินคาขนาดใหญก็สามารถเดินเชื่อมถึงกันทั้งหมดอีกดวย 

 หรือเลือกซื้อทัวรเสริม “ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลก
ภาพยนตรแหงฮอลลีวูด รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนลํ้าสมัยหลากชนิด ตื่นเตน ระทึกใจกับภาพยนตร
เรื่องดังที่ทานช่ืนชอบ ภายในไดแบงออกเปนท้ังหมด 10 โซนดวยกัน เชน โซนฮอลลีวูด กับเครื่องเลน
ใหมลาสุด “สเปซ แฟนตาซ-ีเดอะไรด” รวมเดินทางตะลุยอวกาศดวยภารกิจกอบกูดวงอาทิตย ตื่นตากับ
ดวงดาวนอยใหญระยิบระยับมากมายเต็มทองฟา ทะยานสูหวงอวกาศดวยความเร็วเหนือแสง พรอมช่ืน
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ชมความงามของดวงอาทิตยแบบใกลชิด ตื่นเตนเราใจบนฟากฟากับ “ฮอลลีวูด ดรีม-เดอะไรด” เจ็ท โค
สเตอร เครื่องแรกของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน ท่ีจะนําทานทะยานพุงสูฟากฟากลางแจงหนีแรง
โนมถวงพรอมเพลงฮิตท่ีทานช่ืนชอบ โซนนิวยอรค กับเครื่องเลนยอดนิยม  “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวน
เจอรส ออฟ สไปเดอรแมน-เดอะไรด” ตื่นเตนระทึกใจกับยานไฮเทค “สคูป” ที่จะนําทานผจญภัย 
ติดตามการตอสูของ สไปเดอรแมนกับเหลาวายรายอยางใกลชิด ในฐานะนักขาวพิเศษของสํานักขาว 
“บูเกิล” ดวยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ท่ีจะทําใหทานสัมผัสถึงความตื่นเตน หวาดเสียว ราวกับ
อยูในภาพยนตรเลยทีเดียว ตื่นตากับฉากตอสูอันย่ิงใหญระหวางมนุษยชาติกับไซบอรกส หุนยนตแหง
อนาคต “เทอรมิเนเตอร 2 : 3D” ดวยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุดพิเศษของฮอลลีวูด ที่จะทําใหทานสัมผัส
ประสบการณความตื่นเตนกับการตอสูแหงโลกอนาคตแบบใกลชิดอยางไมเคยมีมากอน 

  อิสระอาหารกลางวัน/อาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อใหทุกทานเพลิดเพลินกับการทองเที่ยว  
 ที่พัก  SARASA HOTEL NAMBA หรอืเทียบเทาระดับ 3 ดาว   
 

วันทีห่กของการเดนิทาง (6) ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – เอออนพลาซา – สนามบนิคันไซ – กรงุเทพฯ 

 
 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู “ปราสาทโอซากา” (ดานนอก) ปราสาทโอซากาเปรียบเสมือนสัญลักษณของเมืองโอ

ซากา ถือเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรท่ีถูกสรางข้ึนจากดําริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสาม
แมทัพคนสําคัญของประวัติศาสตรชาติอาทิตยอุทัยเมื่อกวา 400 ปมาแลว โดยใชแรงงานกวาหกหมื่น
คนในการกอสรางปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณทางอํานาจ การเมือง การปกครองและ
ศูนยกลางการบัญชาการท่ีย่ิงใหญที่สุดในสมัยน้ัน ดานนอกของปราสาทเปนลานกวางที่ตกแตงอยาง  
สวยงามดวยไมดอกไมใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมท่ีน่ังสําหรับน่ังชมดอกไมเพลินๆ และรานคา
เล็กๆขายของท่ีระลึกและของทานเลน บริเวณน้ีจึงเปนที่พักผอนหยอนใจ สําหรับชาวเมืองโอซากา 
โดยเฉพาะในชวงฤดูใบไมผลิ รอบบริเวณน้ีจะสะพร่ังไปดวยดอกซากุระท่ีผลิดอกออกมาอวดโฉมไปท่ัว
บริเวณประหน่ึงรมพฤกษาใหผูมาเยือนไดเพลินเพลิดและดื่มด่ํากับความงดงามของเทศการชมดอก
ซากรุะ ... 

จากน้ัน ใหทานชอปปงกันตอที่ “เอออน พลาซา” ศูนยรวมแหงสินคาช้ันนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอง, 
กระเปา, รองเทา,เสื้อผา เปนตน และยังมี “ราน 100 เยน” สินคาทีมคีุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุนแต
ราคาแสนจะถูก  อิสระใหทานไดเพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินคาที่สามารถเลือกไปเปนฝาก
คนทางบานไดตามอัธยาศัย 

 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อใหทานจุใจกับการชอปปงกอนเดินทางกลับ 
จากนัน้ สมควรแกเวลานาํทานเดนิทางสูสนามบินคันไซ 
17.35 ออกเดนิทางจากสนามบนิคันไซ โดยสายการบินไทย เทีย่วบิน TG673 
21.25 ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจมริูลมื 

- - - Always with You - - - 
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หมายเหต ุ :   
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญท่ีสุด 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน ของกองตรวจคนเขาเมือง / การนํา

ส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม
คนืคาทัวร ไมวากรณใีดๆทั้งสิน้  

อัตราคาบรกิาร 
***สําหรับผูเดนิทางตัง้แต 30 ทานขึน้ไป***  

กําหนดการเดนิทาง ผูใหญ ทานละ 
เดก็อายุต่าํกวา 12 ป 

มเีตยีง 
เดก็อายุต่าํกวา 12 ป 

ไมมเีตยีง 
พักเดีย่ว 

เพิม่ทานละ 
10 - 15 ตลุาคม 2562  
11 - 16 ตลุาคม 2562  

47,900.- 44,900.- 41,900.- 8,000.- 

***กรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางที ่ 15 ทา่น สอบถามข้อมลูสํารองทีน่ั่งไดท้ีฝ่่ายขายบรษิทัทวัรใ์กลบ้า้นทา่น*** 
***กรณีมตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 17,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 
1. คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเดียวกัน 
2. คาอาหาร, คาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีไดระบไุวในรายการ 
3. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 
4. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ 
5. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 2,000,000.- บาท  
   (หากอายุเกิน 70 ปขึ้นไป คาประกนัอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละ 500,000.-บาท) **เปนไปตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม** 
6. บรกิารน้าํดืม่วันละ 1 ขวด/ทาน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 
2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหักภาษ ีณ ท่ีจาย 3% 
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการ7เรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
5. คาทิปไกดและคนขบัรถ (จาํนวน 2,000.-เยน/ทาน/ทรปิ) 
 

เง่ือนไขการชาํระเงนิ :    
 สาํหรับการจองกรณุาชาํระมัดจาํ ทานละ 10,000.- บาท  
 ชาํระยอดท้ังหมดกอนการเดนิทางอยางนอย 25 วัน 
กรณีชําระดวยบัตรเครดิตมีคาธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดท่ีทํา
การรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไมมีนโยบายใหทานชําระเงินผานการ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารสวนบุคคล  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยในการ
ชําระเงินของทานเปนสําคัญ  
 หมายเหตุ ทานท่ีตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับ

พนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ท่ีจะไมออกใบเสร็จยอนหลัง 
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การยกเลกิ :  
 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเปนตองหัก 50% ของอตัราคาบริการ 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 
หมายเหต ุ:  
 การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทางครั้งละ 30 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางมีจํานวนไมครบตามจํานวนดังกลาว 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจงใหทราบลวงหนา  
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา

แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ

เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน,การประทวง, การกอ
จลาจล 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วกรุปราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางไปกลับพรอมคณะไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
เดินทาง หรือคืนเงินได 

รายละเอียดเกีย่วกบัการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่นสาํหรบัคนไทย 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปน
การยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขาประเทศญ่ีปุน  
 
ตวัอยางของเอกสารมีดงัตอไปนี้ 
1.  บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน 
2.  สิ่งท่ียืนยนัวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน 
3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานกัในประเทศญี่ปุน เชน คนรูจกั โรงแรม และอ่ืนๆ 
4.  กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุน 
5.  หลักฐานการทํางานท่ีสามารถยืนยันวาทานมีการทํางานท่ีชัดเจนอยูในประเทศไทย เชน หนังสือรับรองการทํางาน บัตร

พนกังาน เปนตน 
 
คุณสมบตักิารเขาประเทศญีปุ่น(สาํหรบักรณกีารเขาประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเวนวซีา) 
1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2.  กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งท่ีขดัตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น

เทานั้น 
3.  ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบรุะยะเวลาการพาํนกัไมเกิน 15  วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา

ขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏเิสธไมใหเขาประเทศ 
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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      

    
 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ


