
 

 

รหัส JBL2000519 

ทัวรญี่ปุ�น  โตเกยีว โอซากา สงกรานต 7 วัน 5 คนื (PR) 
ภูเขาไฟฟูจ ิ– หมูบานชิราคาวาโกะ – เทศกาลทาคายามามัตสึริ - เทศกาลประดบัไฟ - ชอปปم�งจุ
ใจ ณ ยานชินจกูุ - ยานชินไซบาช ิ
 

 



 

 

จุดเดน !! 
 ภูเขาไฟฟูจิ มรดกโลก อันเปนสัญลักษณของญี่ปุ�น 
 นัง่กระเชา ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิแบบใกลชิด 
 ชม หมูบานชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) ตามแบบฉบับญี่ปุ�น 
 รวมชมขบวนแห เทศกาลทาคายามามัตสึร ิและ เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซา

โตะ   
 ชอปปم�งจุใจ ณ ยานชนิจูกุ และ ยานชนิไซบาช ิ 
 อิ่มอรอยกับขาปูไมอัน้ + แชออนเซ็น 2 คนื 

 

วันศุกรที่ 10 เม.ย. 63 (1)สนามบินสุวรรณภูม ิ 

 
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 

ประตู 9 แถว T สายการบินฟลิปปนส แอรไลน (PR) เจาหนาท่ีฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระกอนออกเดินทาง  

 

วันเสารที่ 11 เม.ย. 63 (2) สนามบนินาริตะ (ญี่ปุ�น) (แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ฟลิปปนส) –  
  โตเกียว – วัดนาริตะซัง – ชอปปم�งชนิจูกุ 

 
01.30 น. เหินฟ�าสู กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินฟลิปปนส แอรไลน เที่ยวบินที่ 

PR 741 / 428  
(แวะเปลี่ยนเครื่องทีฟ่ลิปปนส 55 นาท)ี บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฯ  

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญีปุ่�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบันาฬิกาของทานใหเปนเวลาทองถิ่น เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย) *** สําคัญมาก !! ประเทศญีปุ่�นไมอนุญาตใหนําอาหาร
สด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ...  

 

 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซัง ชินโชจ ิ(NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) 

ตั้งอยูทีเ่มืองนาริตะจังหวัดชิบะ ที่นี่นับวามีความเกาแกและมีชื่อเสียงอยางมาก วัด
แหงนี้เปนวัดของศาสนาพุทธที่มีขนาดใหญ ถกูสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.940 ภายในวัดมี
อาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้น และ
เสนทางท่ีนํามาสูวดันาริตะซังคือ ถนนชอปปم�งโอโมเตะซังโดะ (OMOTESANDO 
STREET) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เตม็ไปดวยรานคาตางๆ เชน ราน
จําหนายสินคางานฝมือดั้งเดิม รานอาหาร และรานของที่ระลึก  

 ... จากนั้นนําทานสู ยานชินจุกุ (SHINJUKU) แหลงบันเทิงและแหลงชอปปم�งขนาด
ใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชั่นนิสตา ทางดานตะวันตก ยานนี้ที่เต็มไปดวยตกึระฟ�าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรม
ชั้น ตึกแฝดที่เปนสํานักงานรัฐบาล สวนทางดานตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโชะ เปนยาน
ที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง BIG CAMERA 
และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น 

 

   
 
 อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานชอปปم�งไดอยางเต็มที ่
 พักคางคืน ณ SHINJUKU GRANBELL HOTEL () (ยานชินจูกุ) หรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 



 

 

วันอาทิตยที่ 12 เม.ย. 63 (3) โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถายรูป) – ฟูจ ิ– 
นั่งกระเชาคาจิคาจิ ชมภูเขาไฟฟูจ ิ(มรดกโลก) – บุฟเฟ�ตขาป ู ไมอั้น – แชออน
เซ็น 

  
                 รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) หรือ วัดเซนโซ

จิ (SENSOJI TEMPLE) เปนวัดใหญในยานอาซากุสะและเปนหนึ่งในวัดที่เกาแก
และเปนที่นิยมมากที่สุดของเมืองโตเกียว วดัท่ีขึ้นชื่อวาเกาแกมากที่สุดของเมือง
โตเกียวแหงนี้ถกูสรางขึน้เสร็จเมื่อประมาณป ค.ศ. 645 นอกจากนี้ยงัมีโคมแดงยกัษ
ตั้งอยูที่บริเวณประตคูามินาริมง และรูปปم�นของ 2 เทวบาลผูรักษาประต ูโดยจะม ี    
ถนนนากามิเสะ ที่เปนถนนยาวเขาสูพ้ืนที่ภายในวัดที่จะเต็มไปดวยรานคามากมาย 

  ... ตอไปนําทานถายรูปกับ โตเกียวสกายทร ี(TOKYO SKYTREE) หรือจริงๆแลว
ก็คือ หอโทรทัศนโตเกยีวสกายทรี ตัง้อยูใจกลางของ SUMIDA CITY WARD ไม
ไกลจากวัดอาซากุสะมากนัก ซึ่งเปนหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหม ไมวาจะเพราะความสูง
ของตึกที่ทาชนทุกตึกดวยความสูงมากถงึ 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบงเปน
สองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เปนจดุชมวิวเมือง
โตเกียวที่สวยท่ีสุดอีกจุดนึงเนื่องจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา โดยไดรบั
การยอมรบัใหโตเกียวสกายทรีเปนตึกที่สงูทีส่ดุในญี่ปุ�น 

 

   
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือท่ีเรารูจักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ 

(MOUNT FUJI) ตั้งอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือ



 

 

จากระดบันํ้าทะเล 3,776 เมตร มชีื่อเสียงและเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความ
สวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหนึ่งของ
ประเทศญี่ปุ�น ซึ่งในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโกไดประกาศให  ภูเขา
ไฟฟูจิ ไดรับการขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย  
... จากนั้นนําทาน ขึ้นกระเชาคาจิคาจ ิภูเขาเทนโจ (KACHI KACHI ROPEWAY) 
ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมตอชายฝم�งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ
ดาดฟ�าชมววิใกลยอดภูเขาเทนโจ (MOUNT TENJO) สูงประมาณ 1,000 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเล ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบดานลางรวมกับภูเขาไฟฟูจิ 

 

    
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษ !! ใหทานอิ่มอรอยกับ

เมนูขาปูแบบไมอั้น 
 พักคางคืน ณ FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเทา  

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหงนี้ ทานจะไดสัมผัสกับการอาบนํ้าแรญี่ปุ�น (ออนเซ็น) เพ่ือเปน
การพักผอนจากการที่ไดเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน 
การแชนํ้าแรธรรมชาติเปนวัฒนธรรมดั้งเดมิและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชานาน 
จนกระทั่งปจจบุันยังคงไดรับการรกัษาและสืบทอดตอมากันเปนอยางดี เปนทีรู่จัก
อยางแพรหลาย และเชื่อวาในนํ้าแรนั้นมีแรธาตุซึ่งชวยใหผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
 



 

 

วันจันทรที่ 13 เม.ย. 63 (4) ฟูจิ – นากาโน - ปราสาทมัตสึโมโตะ (ดานนอก) – จุดชมวิว                            
ชิราคาวาโกะ – หมูบานชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) - แชออนเซน็ 

  
                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสึโมโตะ (MATSUMOTO CASTLE) (ถายรปูดาน

นอก) ตั้งอยูที่เมือง  มตัสึโมโตะ (MATSUMOTO) ภายในจังหวดันากาโน 
(NAGANO) เปน 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดมิท่ียังคงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สุด
ของประเทศญี่ปุ�น ปราสาทแหงนี้ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1592-1614          มี
หอคอยและป�อมปนเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก รวมทั้งภายในตกแตงดวยไม 
แตสิ่งทีท่ําใหปราสาทดังมากๆจะเปนส ีโทนสีเนนไปที่สีเขมๆดูมืดๆมองไปมองมาให
ความรูสกึยิ่งใหญและสุขุม จนไดรบัฉายาวา ปราสาทอีกา (FUGASHI-JO)  

 

   
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู จุดชมวิว SHIRAKAWAKO OBSERVATION POINT จุดชม

วิวนี้ อยูบนเนินเขาที่ไมสูงมาก ทําเปนระเบียงที่เดินสะดวก สามารถมองเห็นหมูบาน
ชิราคาวาโกะไดทั้งหมด หมูบานที่เราเห็นในมุมมหาชนนี้ คือ หมูบาน OGIMACHI 
หมูบานที่ใหญที่สุดในชิราคาวาโกะ  
จากนั้นนําทานสู หมูบานหลังคาโบราณชิราคาวะโกะ (SHIRAKAWA-GO) หรือมี
ชื่อหลักวา หมูบานโอกมิาจ ิ(OGIMACHI VILLAGE) นับวาเปนหมูบานที่มีความ
สวยงามและล้ําคาทางวัฒนธรรมจนไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกป 
1995 อีกดวย หมูบานแหงนี้มีอายุเกาแกกวา 250 ป ถือวาเปนหมูบานขนาดใหญ 
ภายในหมูบานนั้นมีบานไรกัสโชซคูุร ิ(GASSHO-ZUKURI FARMHOUSES) ให



 

 

เท่ียวชม โครงสรางบานออกแบบมาเพื่อทนทานตอหิมะที่รุนแรงในฤดูหนาว บานไร
บางสวนจากรอบๆหมูบานแหงนี้ไดถูกยายใหไปอยูในพิพิธภัณฑกลางแจง ซึ่งตั้งอยู
ตรงขามแมนํ้าจากใจกลางเมืองนั่นเอง 

 

   
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักคางคืน ณ TABINO HOTEL HIDA TAKAYAMA        หรือเทียบเทา  

พิเศษ !! ณ โรงแรมแหงนี้ ทานจะไดสัมผัสกับการอาบนํ้าแรญี่ปุ�น (ออนเซ็น) เพ่ือเปน
การพักผอนจากการที่ไดเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน 
การแชนํ้าแรธรรมชาติเปนวัฒนธรรมดั้งเดมิและเกาแกของชาวญี่ปุ�นมาชานาน 
จนกระทั่งปจจบุันยังคงไดรับการรกัษาและสืบทอดตอมากันเปนอยางดี เปนทีรู่จัก
อยางแพรหลาย และเชื่อวาในนํ้าแรนั้นมีแรธาตุซึ่งชวยใหผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น 
 

วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 (5) ทาคายามา – เทศกาลทาคายามามัตสรึ ิ(TAKAYAMA 
SPRING FESTIVAL) – นาโกยา – เทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ 

  
                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานรวม เทศกาลทาคายามามัตสรึ ิ(TAKAYAMA MATSURI FESTIVAL) 

เรยีกไดวาเปนเทศกาลยิ่งใหญประจําปของเมอืงทาคายามาท่ีดังระดบัประเทศเลยก็
วาได โดยเทศกาลนีน้ับเปน 1 ใน 3 เทศกาลท่ีงดงามที่สุดของญีปุ่�น การจัดนีก่็ไมได
จัดแคครัง้เดียว แตมกีารจัดถึงสองครั้งตอปดวยกัน แผนลําดับการของพิธีก็คลายคลึง
กัน เพียงแตวาบรรยากาศและธรรมชาติรอบๆมีความงดงามที่แตกตางกัน ชวงตางๆ



 

 

ที่จัดงานนั่นก็คือ เทศกาลฤดูใบไมผลิประมาณวันที่ 14-15 เมษายน เปนเทศกาล
ประจําปของศาลเจาฮิเอะ (HIE SHRINE หรอื SANNO-SAMA) ที่ตั้งอยูทางทิศใต
ของเขตเมืองเกาทาคายามา เทศกาลนี้มีชื่อเรยีกอีกชื่อหนึ่งวา เทศกาลซังโนะ 
(SANNO FESTIVAL) และอีกชวงหนึ่งทีเ่ต็มไปดวยสีสันของใบไมเปลี่ยนสีอยาง
เทศกาลฤดูใบไมรวงประมาณวันที่ 9-10 ตุลาคม เปนเทศกาลประจําปของศาลเจา
ฮาจิมัง (HACHIMAN SHRINE) ที่ตัง้อยูทางทิศเหนือของเขตเมืองเกาทาคายามา 
เทศกาลนี้มีชื่อเรียกอีกชือ่หนึ่งวา เทศกาลฮาจิมัง (HACHIMAN FESTIVAL) ซึ่งใน
งานเทศกาลจะครึกครืน้ไปดวยขบวนรถแหแบบโบราณท่ีเรียกวา YATAI และขบวน
แหของศาลเจาเคลื่อนที่ขนาดเล็กที่ตกแตงประดับประดาอยางหรูหราอลังการ การ
แสดงของตุกตากลคะระคุริ โดยมีผูรวมเดินขบวนแหถึงกวา 1000 คน ซึง่ทุกคนลวน
แตงกายยอนยุคแบบโบราณ และมีการเลนดนตรีประกอบขบวนแหไปดวย 

 

   
 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสู นาโกยา (NAGOYA) เปนตัวเมืองของจังหวัดไอจ ิ(AICHI) มี

ประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เปนเมอืงศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่
สําคัญแหงหนึ่งของญี่ปุ�น 

 ... ตอไปนําทานชม เทศกาล NABANA NO SATO ILLUMINATION เปนหนึ่ง
ในเทศกาลแสงสีที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น มีไฟประดับมากกวา 8.5 ลานดวง ภายในสวน
ดอกไมจะมกีารประดับตกแตงไฟอยางสวยงาม มีทั้งทุงหญาขนาดใหญที่นําไฟสีฟ�า
มาตกแตงใหดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงคดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้น
ลิฟทไปดานบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเปนมุมกวาง  



 

 

   
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 พักคางคืน ณ CYPRESS GRADEN HOTEL NAGOYA หรือเทียบเทา  
 

วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 (6)นาโกยา – เกียวโต – วัดนํ้าใส คิโยะมซิุ (มรดกโลก) – ศาลเจา  
 ฟูชิมิ อินาริ (ศาลเจาแดง) – โอซากา - ชอปปم�งชินไชบาช ิ 

  
                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู เกียวโต (KYOTO) เปนเมอืงที่ไดชื่อวา เมืองแหงศิลปะและ

วัฒนธรรมของญี่ปุ�นอยางแทจริง ... จากนั้นนําทานสู วัดคิโยะมิซุ (KIYOMIZU-
DERA) หรือที่เรารูจักกันในชื่อ วัดนํ้าใส เปนวัดทีม่ีสถาปตยกรรมโบราณท่ีงดงาม
ชวนตะลึงจนยูเนสโกไดบันทึกใหวัดแหงนีข้ึน้เปนมรดกโลก ซึง่ที่มาของชื่อวัดนํ้าใส
ก็มาจากการที่วัดแหงนีน้ั้นไดถูกสรางขึ้นป ค.ศ. 780 แลวไดมีนํ้าที่เกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาติจากนํ้าตกโอโตวะ ไหลผานตัววัดนัน่เอง จุดที่ถือวาเปนไฮไลทของท่ีนี่ก็คงไม
พน อาคารไมขนาดใหญที่แคการสรางก็นาทึง่แลว เพราะการสรางทั้งหมดนี้ไมมีการ
ใชตะปูใดๆท้ังสิ้น ถือวาเปนภูมิปญญาของคนโบราณท่ีสุดยอดเลยจรงิๆ เสาของ
อาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสรางใหยื่นออกไป
ภายนอกทําใหบริเวณนี้เปนจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดตูางๆ และ
เปนจุดชมซากรุะและชมใบไมแดงทีข่ึ้นชื่อของเกียวโตอีกดวย 

 



 

 

   
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานสู ศาลเจาเทพอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) ที่คนไทยท้ังหลายชอบ

เรียกกันวาศาลเจาแดง หรือ ศาลเจาจิ้งจอก เปนศาลเจาชินโต มชีื่อเสียงโดงดงัจาก
ประตูโทริอิ หรือ เสาประตูสีแดง ที่เรียงตวักันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่นตน 
จนเปนทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธ โดยเทพอินาริ
จะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเกบ็เกี่ยวขาว รวมไปถงึพืชผลไรนาตางๆ 
และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคูกาย จึงไมนาแปลกใจเทาไหรที่จะเห็นรูปปم�นจิ้งจอกอยู
จํานวนมากภายในศาลเจา  
... ตอไปนําทานเดินทางเขาสู เมืองโอซากา (OSAKA) ซึ่งเปนเมืองแหงการคามา
ตั้งแตสมัยโบราณและวัฒนธรรม ... ใหทานชอปปم�ง ณ ยานชนิไซบาช ิ
(SHINSAIBASHI) เรยีกไดวาเปนยานสุดฮอตของเหลานักทองเที่ยวเลยก็วาได 
เนื่องจากเปนยานศูนยกลางการชอปปم�งที่ใหญที่สุดของเมืองโอซากาและภูมิภาคคันไซ 
แถมยังมีแลนดมารกของเมืองอยางเจาป�ายกลูลิโกะอยูที่ยานนี้อกีดวย โดยจะมี
หลายชอปปم�งสตรีทรวมตัวกันอยูระหวางสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ
แหลงชอปปم�งแหงนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปดวยรานคาปลีก รานเฟ
รนไชส รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร ราน
ขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญีปุ่�นและตางประเทศ เชน ZARA, H&M, 
BEANS, ABC MART เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณนี ้

 



 

 

   
 
 อสิระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานชอปปم�งไดอยางเต็มที ่
 พักคางคืน ณ SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเทา  

 

วันพฤหัสบดทีี่ 16 เม.ย. 63 (7) โอซากา – ชอปปم�งรินคุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท – สนามบินคันไซ 
 (ญี่ปุ�น) – สุวรรณภูมิ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฟลิปปนส)    

  
                 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ใหทานชอปปم�งสงทาย ณ รินคุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท (RINKU PREMIUM 

OUTLET) เปนพรีเมี่ยม เอาทเล็ทขนาดใหญที่สุดของญี่ปุ�น ตัง้อยูฝم�งตรงขามของ
สนามบินคันไซ ไดถกูออกแบบมาโดยไดแรงบลัดาลใจมาจากบรรยากาศทาเรือตอน
ใตของอเมริกา จําลองเปนเสมือนเมืองทาแหงการชอปปم�งที่ยิ่งใหญ ภายใตการแตก
แตงที่ดูหรูหรามีสไตลและรวบรวมแบรนดดังรานคาเด็ดไวมากถึง 210 ราน ที่แตละ
รานงัดเอาโปรโมชัน่ดีๆ โดนขนทัพมาลดกันแบบชอปแบรนดตองมีอาย เพราะท้ังของ
มีใหเลือกเยอะแถมถูกชนิดที่แทบจะอยากซื้อกลับไทยชนิดที่ใชไมซํ้าวันกันเลย แบ
รนดที่ขายที่นี่นั้นมตีัง้แตแบรนดหรูๆชื่อดังไปจนสตรีทแบรนดทั่วไป ครบครันทั้ง
เส้ือผา กระเป�า รองเทา และอุปกรณเครื่องใชภายในบาน อาทิ DOLCE & 
GABBANA, ARMANI, KATE SPADE NEW YORK, COACH, UNITED 
ARROWS, NIKE, ADIDAS และ ROYAL COPENHAGEN และยังมีมมุใหนั่ง
พักผอนอยางศูนยอาหารที่คัดรานดีรานเดด็ๆแบบไมแพหางสรรพสินคาดังๆมาใหนั่ง
ทานกับแบบเพลินๆอีกดวย 

  



 

 

   
 

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานชอปปم�งไดอยางเต็มที ่
... จนไดเวลาอันควร นาํทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ 

15.05 น. เหินฟ�าสู สุวรรณภูม ิโดยสายการบินฟลปิปนส แอรไลน เที่ยวบินที่ PR 411 / 
732 (แวะเปลี่ยนเครื่องทีฟ่ลิปปนส 1.15 ชม.)บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่องฯ  

21.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ 
 

หมายเหต ุ  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ผลประโยชนของ ผูเดินทางเปนหลัก 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไม
ครบ อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง 
ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอนเดินทาง
เรียบรอยแลว 

 

อัตราคาบริการ จํานวน 35 ทาน 

กําหนดการเดินทาง 
วันสงกรานต 2563 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 
ราคาทานละ 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

พักหองเดี่ยว 
เพิ่มทานละ 

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

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การชําระคาบริการ 

2.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการทําจอง 
2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
3.1 ยกเลิกกอนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงินมดัจําท้ังหมด  
3.2 ยกเลิกกอนการเดนิทาง 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
3.3 ยกเลิกนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาคาทัวร 
3.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจําที่นั่งกับสายการบิน และคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบไุว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
3.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเดินทางพรอม คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชั้นประหยดั พรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

2.  คาโรงแรมที่พักหองละ 2 ทาน ตามที่ระบไุวในรายการ หรือระดบัเทียบเทา 
3.  คายานพาหนะ ตามที่ระบุไวในรายการ 
4. คาอาหาร ตามที่ระบุไวในรายการ 
5. คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามทีร่ะบไุวในรายการ 



 

 

6.  เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
7.  คานํ้าหนักสัมภาระทานละไมเกิน 25 กิโลกรมั และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
8.  คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดนิทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณเีกิดอุบัติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม) 
  
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาทิปมัคคุเทศก และ คนขับรถ 1,000 บาท/ทาน/ทริป  
2. คาใชจายอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 

คาอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คามินิบารในหอง และคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีนํ้ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณปีระกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจาก

ทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพาํนัก
ระยะสั้นในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) 

6. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรบัเงิน/ใบกํากับภาษี) 
  

หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 



 

 

การนัดหยดุงาน,  การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


