
 

 
 
 
 

 

 

เดินทาง : 10-16 เมษายน 2563 
 

   
 

จุดเด่น !! 

 ภูเขาไฟฟูจ ิมรดกโลก อนัเป็นสญัลกัษณข์องญ่ีปุ่น 

 นัง่กระเชา้ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจแิบบใกลชิ้ด 

 ชม หมู่บา้นชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) ตามแบบฉบบัญ่ีปุ่น 

 ร่วมชมขบวนแห่ เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ และ เทศกาลประดบัไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ   

 ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ ย่านชินจูกุ และ ย่านชินไซบาชิ  

 อิ่มอร่อยกับขาปูไม่อั้น + แช่ออนเซ็น 2 คืน 

 

วนัศุกรท่ี์ 10 เม.ย. 63 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินฟิลิปปินส ์แอรไ์ลน์ (PR) เจา้หน้าท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้น

เอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง  

 

วนัเสารท่ี์ 11 เม.ย. 63 (2) สนามบินนาริตะ (ญ่ีปุ่น) (แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีฟิลิปปินส)์ – โตเกียว –  

    วดันาริตะซัง – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

01.30 น. เหินฟ้าสู ่กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินฟิลิปปินส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี PR 741 / 428  

(แวะเปล่ียนเครื่องท่ีฟิลิปปินส ์55 นาที) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ  

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรบันาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) *** ส  าคัญมาก !! 

ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ...  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) ตั้งอยู่ท่ีเมืองนาริตะ

จงัหวดัชิบะ ท่ีน่ีนับวา่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่างมาก วดัแห่งน้ีเป็นวดัของศาสนาพุทธท่ีมีขนาด

ใหญ่ ถกูสรา้งขึ้ นตั้งแต่ ค.ศ.940 ภายในวดัมีอาคารท่ีหลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น หอ้ง

โถงหลัก เจดีย์ 3 ชั้น และเส ้นทาง ท่ีนํามาสู่ว ัดนาริตะซังคือ ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซังโดะ 

(OMOTESANDO STREET) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ เช่น รา้นจําหน่าย

สินคา้งานฝีมือดั้งเดิม รา้นอาหาร และรา้นของท่ีระลึก  

 ... จากน้ันนําท่านสู่ ย่านชินจุกุ (SHINJUKU) แหล่งบันเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

หลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ ทางดา้นตะวนัตก ย่านน้ีท่ี

เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้น ตึกแฝดท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาล ส่วนทางด้าน

ตะวนัออกน้ันคือ คาบกิูโชะ เป็นยา่นท่ีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้ รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง 

BIG CAMERA และยา่นบนัเทิงยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
 

   
 

 อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 พกัคา้งคืน ณ SHINJUKU GRANBELL HOTEL () (ย่านชินจูกุ) หรือเทียบเท่า  

 

วนัอาทิตยท่ี์ 12 เม.ย. 63 (3) โตเกียว – วดัอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ฟูจ ิ- นัง่กระเชา้คาจิคาจ ิ

ชมภูเขาไฟฟูจ ิ(มรดกโลก) – บุฟเฟ่ตข์าปูไม่อั้น – แช่ออนเซ็น 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางสู ่วดัอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) หรือ วดัเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) 

เป็นวดัใหญ่ในยา่นอาซากุสะและเป็นหน่ึงในวดัท่ีเก่าแก่และเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของเมืองโตเกียว วดัท่ี

ข้ึนชื่อวา่เก่าแก่มากท่ีสุดของเมืองโตเกียวแหง่น้ีถกูสรา้งขึ้ นเสร็จเม่ือประมาณปี ค.ศ. 645 นอกจากน้ียงั

มีโคมแดงยักษ์ตั้งอยู่ท่ีบริเวณประตูคามินาริมง และรูปป้ันของ 2 เทวบาลผูร้ักษาประตู โดยจะมี     

ถนนนากามิเสะ ท่ีเป็นถนนยาวเขา้สูพ้ื่นท่ีภายในวดัท่ีจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย 

  ... ต่อไปนําท่านถ่ายรูปกับ โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE) หรือจริงๆแลว้ก็คือ หอโทรทัศน์

โตเกียวสกายทรี ตั้งอยูใ่จกลางของ SUMIDA CITY WARD ไม่ไกลจากวดัอาซากุสะมากนัก ซ่ึงเป็นหอท่ี

เพ่ิงสรา้งขึ้ นมาใหม่ ไม่วา่จะเพราะความสงูของตึกท่ีทา้ชนทุกตึกดว้ยความสงูมากถึง 634 เมตร โตเกียว

สกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมวิวเมือง

โตเกียวท่ีสวยท่ีสุดอีกจุดนึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ 360 องศา โดยไดร้ับการยอมรบัให้

โตเกียวสกายทรีเป็นตึกท่ีสงูท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรือท่ีเรารูจ้กักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจ ิ(MOUNT FUJI) ตั้งอยู่

ระหวา่ง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภเูขาท่ีมีความสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร มีชื่อเสียง

และเป็นท่ีรูจ้ักไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น

สญัลักษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา องค์การยูเนสโกไ้ดป้ระกาศให ้ 

ภูเขาไฟฟูจ ิไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  

... จากน้ันนําท่าน ข้ึนกระเชา้คาจคิาจิ ภูเขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) ระยะทาง 400 เมตร 

เชื่อมต่อชายฝัง่ตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกลย้อดภูเขาเทนโจ (MOUNT 

TENJO) สงูประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ท่ีมีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดา้นล่าง

รวมกบัภเูขาไฟฟูจิ 
 

    
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พิเศษ !! ใหท่้านอ่ิมอรอ่ยกบัเมนูขาปแูบบไม่อั้น 

  พกัคา้งคืน ณ FUJINOBOU KAEN HOTEL        หรือเทียบเท่า  

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน้ําแร่ญี่ปุ่ น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ด

เหน่ือยกบัการเดินทางหรือทาํกิจกรรมมาตลอดทั้งวนั การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาว

ญี่ปุ่ นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบันยังคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพร่หลาย 

และเชื่อว่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยใหผิ้วพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึ้ น 

 

วนัจนัทรท่ี์ 13 เม.ย. 63 (4) ฟูจิ – นากาโน่ - ปราสาทมัตสึโมโตะ (ดา้นนอก) – จุดชมวิวชิราคาวาโกะ – 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) - แช่ออนเซ็น 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ (MATSUMOTO CASTLE) (ถ่ายรูปดา้นนอก) ตั้งอยู่ท่ีเมือง  

มตัสึโมโตะ (MATSUMOTO) ภายในจงัหวดันากาโน่ (NAGANO) เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมท่ียงัคง

สภาพสมบรูณแ์ละสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1592-1614          

มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลกั รวมทั้งภายในตกแต่งดว้ยไม ้แต่ส่ิงท่ีทําให้
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ปราสาทดังมากๆจะเป็นสี โทนสีเน้นไปท่ีสีเขม้ๆดูมืดๆมองไปมองมาใหค้วามรูสึ้กยิ่งใหญ่และสุขุม     

จนไดร้บัฉายาวา่ ปราสาทอีกา (FUGASHI-JO)  
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว SHIRAKAWAKO OBSERVATION POINT จุดชมวิวน้ี อยู่บนเนินเขาท่ีไม่สูง

มาก ทาํเป็นระเบียงท่ีเดินสะดวก สามารถมองเห็นหมู่บา้นชิราคาวาโกะไดท้ั้งหมด หมู่บา้นท่ีเราเห็นใน

มุมมหาชนน้ี คือ หมู่บา้น OGIMACHI หมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในชิราคาวาโกะ  

จากน้ันนําท่านสู ่หมู่บา้นหลงัคาโบราณชิราคาวะโกะ (SHIRAKAWA-GO) หรือมีชื่อหลกัว่า หมู่บา้น

โอกิมาจิ (OGIMACHI VILLAGE) นับวา่เป็นหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามและลํ้าค่าทางวฒันธรรมจนไดร้ับ

การข้ึนทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกปี 1995 อีกดว้ย หมู่บา้นแหง่น้ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 250 ปี ถือว่า

เป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ ภายในหมู่บา้นน้ันมีบา้นไร่กัสโชซูคุริ (GASSHO-ZUKURI FARMHOUSES) ให้

เท่ียวชม โครงสรา้งบา้นออกแบบมาเพ่ือทนทานต่อหิมะท่ีรุนแรงในฤดหูนาว บา้นไร่บางส่วนจากรอบๆ

หมู่บา้นแหง่น้ีไดถ้กูยา้ยใหไ้ปอยูใ่นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ซ่ึงตั้งอยูต่รงขา้มแม่น้ําจากใจกลางเมืองนัน่เอง 
 

   
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัคา้งคืน ณ TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA        หรือเทียบเท่า  

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหง่น้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน้ําแร่ญี่ปุ่ น (ออนเซ็น) เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ด

เหน่ือยกบัการเดินทางหรือทาํกิจกรรมมาตลอดทั้งวนั การแช่น้ําแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาว

ญี่ปุ่ นมาชา้นาน จนกระทัง่ปัจจุบันยังคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นท่ีรูจ้ักอย่างแพร่หลาย 

และเชื่อว่าในน้ําแร่น้ันมีแร่ธาตุซึ่งช่วยใหผิ้วพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึ้ น 

 

วนัองัคารท่ี 14 เม.ย. 63 (5) ทาคายาม่า – เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA SPRING FESTIVAL) –  

    นาโกย่า – เทศกาลประดบัไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ    

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านร่วม เทศกาลทาคายาม่ามัตสึริ (TAKAYAMA MATSURI FESTIVAL) เรียกไดว้่าเป็นเทศกาล

ยิ่งใหญ่ประจําปีของเมืองทาคายาม่าท่ีดังระดับประเทศเลยก็ว่าได้ โดยเทศกาลน้ีนับเป็น 1 ใน 3 

เทศกาลท่ีงดงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น การจดัน่ีก็ไม่ไดจ้ดัแคค่รั้งเดียว แต่มีการจดัถึงสองครั้งต่อปีดว้ยกนั แผน



    

- 5 - 

 

ลาํดบัการของพิธีก็คลา้ยคลึงกนั เพียงแต่วา่บรรยากาศและธรรมชาติรอบๆมีความงดงามท่ีแตกต่างกัน 

ชว่งต่างๆท่ีจดังานนัน่ก็คือ เทศกาลฤดูใบไมผ้ลิประมาณวนัท่ี 14-15 เมษายน เป็นเทศกาลประจําปี

ของศาลเจา้ฮิเอะ (HIE SHRINE หรือ SANNO-SAMA) ท่ีตั้งอยู่ทางทิศใตข้องเขตเมืองเก่าทาคายาม่า 

เทศกาลน้ีมีชื่อเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่ เทศกาลซงัโนะ (SANNO FESTIVAL) และอีกชว่งหน่ึงท่ีเต็มไปดว้ยสีสนั

ของใบไมเ้ปล่ียนสีอยา่งเทศกาลฤดใูบไมร้ว่งประมาณวนัท่ี 9-10 ตุลาคม เป็นเทศกาลประจาํปีของศาล

เจา้ฮาจิมงั (HACHIMAN SHRINE) ท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือของเขตเมืองเก่าทาคายาม่า เทศกาลน้ีมีชื่อเรียก

อีกชื่อหน่ึงวา่ เทศกาลฮาจิมงั (HACHIMAN FESTIVAL) ซ่ึงในงานเทศกาลจะครึกคร้ืนไปดว้ยขบวนรถแห่

แบบโบราณท่ีเรียกวา่ YATAI และขบวนแหข่องศาลเจา้เคล่ือนท่ีขนาดเล็กท่ีตกแต่งประดับประดาอย่าง

หรหูราอลงัการ การแสดงของตุ๊กตากลคะระคุริ โดยมีผูร้่วมเดินขบวนแห่ถึงกว่า 1000 คน ซ่ึงทุกคน

ลว้นแต่งกายยอ้นยุคแบบโบราณ และมีการเลน่ดนตรีประกอบขบวนแหไ่ปดว้ย 
 

   
 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ นาโกย่า (NAGOYA) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (AICHI) มีประชากรอาศัยอยู่

มากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมืองศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมท่ีสาํคญัแหง่หน่ึงของญ่ีปุ่น 

 ... ต่อไปนําท่านชม เทศกาล NABANA NO SATO ILLUMINATION เป็นหน่ึงในเทศกาลแสงสีท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในญ่ีปุ่น มีไฟประดบัมากกวา่ 8.5 ลา้นดวง ภายในสวนดอกไมจ้ะมีการประดบัตกแต่งไฟอย่างสวยงาม 

มีทั้งทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ท่ีนําไฟสีฟ้ามาตกแต่งใหด้เูหมือนทะเล นอกจากน้ียงัมีอุโมงคด์วงไฟและจุดชมวิว

ท่ีสามารถข้ึนลิฟทไ์ปดา้นบน เม่ือมองลงมาจะเห็นสวนท่ีประดบัไฟเป็นมุมกวา้ง  

   
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัคา้งคืน ณ CYPRESS GRADEN HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า  

 

วนัพุธท่ี 15 เม.ย. 63 (6) นาโกย่า – เกียวโต – วดัน ้าใส คิโยะมิซุ (มรดกโลก) – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ  

    (ศาลเจา้แดง) – โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชินไชบาชิ  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เชา้ นําท่านเดินทางสู ่เกียวโต (KYOTO) เป็นเมืองท่ีไดช้ื่อวา่ เมืองแหง่ศิลปะและวฒันธรรมของญ่ีปุ่นอย่าง

แทจ้ริง ... จากน้ันนําท่านสู ่วดัคิโยะมิซุ (KIYOMIZU-DERA) หรือท่ีเรารูจ้กักนัในชื่อ วดัน ้าใส เป็นวดัท่ี

มีสถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกไดบ้นัทึกใหว้ดัแห่งน้ีข้ึนเป็นมรดกโลก ซ่ึงท่ีมา

ของชื่อวัดน้ําใสก็มาจากการท่ีวดัแห่งน้ีน้ันไดถู้กสรา้งข้ึนปี ค.ศ. 780 แลว้ไดมี้น้ําท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติจากน้ําตกโอโตวะ ไหลผ่านตัววดันัน่เอง จุดท่ีถือว่าเป็นไฮไลท์ของท่ีน่ีก็คงไม่พน้ อาคารไม้

ขนาดใหญ่ท่ีแค่การสรา้งก็น่าท่ึงแลว้ เพราะการสรา้งทั้งหมดน้ีไม่มีการใชต้ะปูใดๆทั้งส้ิน ถือว่าเป็นภูมิ

ปัญญาของคนโบราณท่ีสุดยอดเลยจริงๆ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพ้ืนดิน และโถง

อาคารถกูสรา้งใหย้ื่นออกไปภายนอกทาํใหบ้ริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดู

ต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงท่ีข้ึนชื่อของเกียวโตอีกดว้ย 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านสู ่ศาลเจา้เทพอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) ท่ีคนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจา้แดง 

หรือ ศาลเจา้จ้ิงจอก เป็นศาลเจา้ชินโต มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ หรือ เสาประตูสีแดง ท่ีเรียง

ตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จํานวนหลายหม่ืนตน้ จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเชื่อกันว่าเป็น

ภเูขาศกัด์ิสิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบรูณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่

นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวค์ูก่าย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหรท่ี่จะเห็นรปูป้ันจ้ิงจอกอยูจ่าํนวนมาก

ภายในศาลเจา้  

... ต่อไปนําท่านเดินทางเขา้สู ่เมืองโอซากา้ (OSAKA) ซ่ึงเป็นเมืองแหง่การคา้มาตั้งแต่สมยัโบราณและ

วฒันธรรม ... ใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เรียกไดว้า่เป็นยา่นสุดฮอตของเหล่า

นักท่องเท่ียวเลยก็วา่ได ้เน่ืองจากเป็นยา่นศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้และภมิูภาค

คันไซ แถมยงัมีแลนด์มารก์ของเมืองอย่างเจา้ป้ายกลลิูโกะอยู่ท่ีย่านน้ีอีกดว้ย โดยจะมีหลายชอ้ปป้ิง

สตรีทรวมตวักนัอยูร่ะหวา่งสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นเฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า 

นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น ZARA, 

H&M, BEANS, ABC MART เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งท่ีตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี 
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 อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 พกัคา้งคืน ณ SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่า  

 

วันพฤหสับดีท่ี 16 เม.ย. 63 (7) โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงรินคุ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท – สนามบินคันไซ (ญ่ีปุ่น) –  

    สุวรรณภูมิ (แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีฟิลิปปินส)์    

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ใหท่้านชอ้ปป้ิงส่งทา้ย ณ รินคุ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (RINKU PREMIUM OUTLET) เป็นพรีเม่ียม     

เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ตั้งอยูฝั่ง่ตรงขา้มของสนามบินคนัไซ ไดถ้กูออกแบบมาโดยไดแ้รงบัล

ดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใตข้องอเมริกา จาํลองเป็นเสมือนเมืองท่าแหง่การชอ้ปป้ิงท่ียิ่งใหญ่ 

ภายใตก้ารแตกแต่งท่ีดูหรูหรามีสไตลแ์ละรวบรวมแบรนด์ดังรา้นคา้เด็ดไวม้ากถึง 210 รา้น ท่ีแต่ละ

รา้นงดัเอาโปรโมชัน่ดีๆโดนขนทพัมาลดกนัแบบชอ้ปแบรนดต์อ้งมีอาย เพราะทั้งของมีใหเ้ลือกเยอะแถม

ถกูชนิดท่ีแทบจะอยากซ้ือกลบัไทยชนิดท่ีใชไ้ม่ซํ้าวนักนัเลย แบรนดท่ี์ขายท่ีน่ีน้ันมีตั้งแต่แบรนด์หรูๆชื่อ

ดงัไปจนสตรีทแบรนดท์ัว่ไป ครบครนัทั้งเสื้ อผา้ กระเป๋า รองเทา้ และอุปกรณเ์ครื่องใชภ้ายในบา้น อาทิ 

DOLCE & GABBANA, ARMANI, KATE SPADE NEW YORK, COACH, UNITED ARROWS, NIKE, ADIDAS 

และ ROYAL COPENHAGEN และยงัมีมุมใหนั้ง่พกัผ่อนอยา่งศนูยอ์าหารท่ีคัดรา้นดีรา้นเด็ดๆแบบไม่แพ้

หา้งสรรพสินคา้ดงัๆมาใหนั้ง่ทานกบัแบบเพลินๆอีกดว้ย 
  

   
 

อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

... จนไดเ้วลาอนัควร นําท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ 

15.05 น. เหินฟ้าสู ่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟิลิปปินส ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี PR 411 / 732  

(แวะเปล่ียนเครื่องท่ีฟิลิปปินส ์1.15 ชม.) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ  

21.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

  

 

หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึน-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเชน่ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัราค่าบรกิาร จ  านวน 35 ท่าน 

 กาํหนดการเดินทาง 

วนัสงกรานต ์2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

10-16 เม.ย. 63 53,900 บาท 51,900 บาท 7,500 บาท 
 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้ง จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว        

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การชาํระค่าบริการ 

2.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการทาํจอง 

2.2 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั   คืนเงินมดัจาํทั้งหมด  

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั    ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมัด

จําท่ีนัง่กับสายการบิน และค่ามัดจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 

หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม 

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่ายานพาหนะ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

6.  เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

7.  ค่าน้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

8.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ   วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปมัคคุเทศก ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบิน 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี) 

 

หมายเหต ุ

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 30 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,  

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจําหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ื อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 


