


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซด - ออ
นเซ็น

Kinugawa Plaza Hotel
หรือเทียบเทา

3 กระเชาอเคจิไดระ - น้ําตกริวซู - ไอสุวาคามัสสึ - หมูบาน
โบราณโออุจิจูคุ

Ashinomaki Onsen
Okawaso Hotel หรือเทียบ
เทา

4 จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ - ปราสาทซึรุงะ - ทะเลสาบโกะชิคินุ
มะ - สวนผลไมญ่ีป ุน - เซนได

New Mitoya Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ซากปราสาทอาโอบะ - ตลาดเชาเซนได - รถไฟชินคันเซ็น -
ยานชินจูกุ - บุฟเฟตขาปูยักษ

New Otani Makuhari
Hotel หรือเทียบเทา

6 วัดนาริตะ - ชิซุยพรีเม่ียมเอาทเล็ต - ทาอากาศยานนาริตะ -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ -

22 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 ฿68,900 ฿61,900 ฿55,500 ฿10,500



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงให
ทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง
**

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ค่ํา
20.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย

การบินไทย เจาหนาท่ีทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น. ออกเดินทางสู เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เชา
08.10 น. ถึงทาอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุทสึ แหงเมืองอุชิคุ จังหวัดอิบารากิ เป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญมาก เป็นรูปป้ัน
พระพุทธรูปยืนท่ีหลอจากทองสัมฤทธิ ์มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ฮิตาชิ ซีไซด พารค ท่ีมีชื่อเสียงดานทุงดอกไมท่ีสวยงาม โดยเฉพาะ ทุงดอกโคเชีย หรือท่ีเรียกวาชวง
Kochia Carnival ในฤดูใบไมรวงชวงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตนโคเชียจะเป็นไมพุมกลมสีเขียวซ่ึงก็
สวยงามอยูแลว แตพอถึงชวงฤดูใบไมรวงจะเปล่ียนสีเป็นสีแดงสดก็ย่ิงทําใหท้ังสวยงาม และแปลกตามากย่ิงขึ้น จนลายเป็น
ไฮไลทหลักของสวนแหงน้ีเลยทีเดียว

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีพัก Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเทา

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเทา



เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวยความสูง
120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทท่ีมีความสูง 85
เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมท่ี
บานตามแตละฤดูกาลท้ังสี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ีเล้ียง
กระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

สวนฮิตาชิ ซีไซด (Hitachi Seaside Park) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันสวยงามอยูใกลๆ
โตเกียวซ่ึงสวนแหงน้ีตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ สวนดอกไมแหงน้ีมีขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี 1.9
ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่องดอกไมท่ีจะบานใหชมผัดเปล่ียนสายพันธุ ตลอดท้ังปีตาม
ฤดูกาล นอกจากน้ียังมีเสนทางป่ันจักรยานท่ีนักทองเท่ียวสามารถป่ันชมภายในสวน
รวมถึงโซนอ่ืนๆอีกมากมายท่ีนาสนใจ เชน สวนสนุก สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และ
สถานท่ีทําบารบีคิว เป็นตน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทาน น่ังกระเชาอะเคจิไดระ (ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ) ใหทานไดสัมผัสทัศนียภาพมุมสูงแบบพาโนรามา
ของทะเลสาบ ซ่ึงตั้งอยูบนเชิงภูเขานันไต ซ่ึงเกิดจาก
ทะเลสาบท่ีกอตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟ
นันไต

จากนั้นนําทานไปยัง น้ําตกริวซู ตั้งอยูบนแมน้ํายูคาวะ
ท่ีเมืองนิกโก ซ่ึง

ถือวาเป็นอีกหน่ึงน้ําตกท่ี

หอมลอมดวย
ธรรมชาติอัน

แสนจะอุดมสมบูรณมากๆ อีกท้ังรูป
ลักษณน่ีก็คอนขางจะมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว โดยชื่อน้ําตกริวซูนั้น

สามารถแปลไดตรงๆ
ตัวตามภาษาญ่ีป ุนวา “

น้ําตกหัวมังกร ”

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองไอสึวากะมัตสึ เพ่ือเท่ียวชม หมูบานโออุจิ จูคุ เป็นเมืองบนเสนทางการคาอาอิซุนิชิไคโดะ ซ่ึงเชื่อมตอ
เมืองอิซุกับนิกโกในชวงสมัยเอโดะ ปัจจุบันน้ีบานสไตลญ่ีป ุนแบบมุงหลังคายังคงรักษาไวเป็นอยางดี

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินสู เมืองอะชิโนะมากิ

ค่ํา
ท่ีพัก Ashinomaki Onsen Okawaso Hotel หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เป็นกระเชาท่ีนําพาขึ้นไปยังจุดชมวิวเหนือพ้ืนท่ีราบสูงท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพในมุม
พาโนรามาท่ีมองลงมาเห็นทะเลสาบซูเซ็นจิ, ยอดเขาอันไต และน้ําตกเค็นกอนในมุมสูงท่ี
สวยงามมาก

มีความหมายวา น้ําตกหัวมังกร ในภาษาญ่ีป ุน ตั้งอยูบนแมน้ํายูคาวะ น้ําจะไหลลงสู
ทะเลสาบชูเซนจิ น้ําตกแหงน้ีขนาบขางดวยตนไมท่ีหนาแน ซ่ึงจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองและ
แดงในชวงฤดูใบไมรวงประมาณตนเดือนตุลาคม ทําใหมีทิวทัศน ท่ีสวยงามย่ิงขึ้น จุดท่ีชม
น้ําตกไดสวยงามแหงหน่ึงคือจุดชมวิวของดานหลังรานขายของท่ีระลึก และซุมอาหาร หรือ
อาจจะเดินขึ้นไปยังตนน้ําระยะทาง 300 เมตร เพ่ือชมวิวมุมอ่ืนๆของแมน้ําแหงน้ีไดอีก
ดวย

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองไอสุวาคามัสสึ ตั้งอยูในจังหวัดฟูกุชิมะ มีจุดทองเท่ียวทางประวัติศาสตรของประเทศ
ญ่ีป ุนเยอะแยะมากมาย โดงดังในงานฝีมือด้ังเดิมท่ีเรียกวา“เครื่องเคลือบไอสึ”นอกจากนั้น
ยังเป็นแหลงผลิตขาวและเหลาสาเกอีกดวย

หมูบานโออูจิจูคุ (Ouchijuku) เป็นบานสไตลญ่ีป ุนแบบมุงหลัง ปัจจุบันยังคงรักษาไวเป็น
อยางดี และมีการดัดแปลงเป็นรานคา รานอาหาร และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ อาหาร
ยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทราตยาง นอกจากน้ียังมีศาลเจาและวัดประจําเมืองโออูจิ
จูคุ นักทองเท่ียวสามารถชมทิวทัศนอันงดงามของเมืองไดจากบริเวณดานบนของวัดได
ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Ashinomaki Onsen Okawaso Hotel หรือเทียบเทา

เชา

รับ
ประทาน

อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู จุดชมวิวรถไฟ
สายทาดามิ ชวงสะพานไดอิจิเคียวเรียว
ซ่ึงในบรรยากาศใบไมเปล่ียนสีจะดูมี
สีสันและมีชีวิตชีวา ซ่ึงท่ีแหงน้ีมีชื่อ

เสียงเรื่องทัศนียภาพ
อันงดงาม สําหรับการ

ชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไมเปล่ียนสีและฤดูหนาว โดยจุดชมวิวรถไฟสายทาดามิจะอยูบนเขาตองใชการเดินเทาขึ้นไป
เทานั้น (ใชเวลาเดินประมาณ 15-30 นาที)

จากนั้นนําทานชม ปราสาทสึรุกะ (ดานใน)หลังคาเดิมเป็นสีเทาก็เปล่ียนเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณไมซ้ํากับปราสาทแหงอ่ืน
ในญ่ีป ุน นักทองเท่ียวสามารถเขาชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพ่ือชมวิวของเมือง และชมพิพิธภัณฑเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของปราสาทรวมไปถึงวิถีชีวิตของเหลาซามูไรในยุคกอนได

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึงน้ํา 5 สี เป็นสถานท่ีท่ีสรางแรงบันดาลใจจากการไดเห็นวิวท่ีนามหัศจรรย ซ่ึงโกชิคินุ
มะมีบึงหลักๆ รวมตัวกันอยูถึง 9 บึง โดยเป็นหน่ึงในจุดชมวิวท่ีใหญท่ีสุดของอูระบันได และแตละบึงก็จะมีสีของน้ําเฉพาะตัวเอง
ตั้งแตสีน้ําตาลเขม ไปจนถึงสีฟาเขม

จากนั้นนําทานเขาชม สวนผลไม สัมผัสประสบการณเก็บผลไมตามฤดูกาล เดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน เป็น
ฤดูกาลของแอปเป้ิล สาล่ี และลูกพลับ (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม)

ค่ํา
ท่ีพัก New Mitoya Hotel หรือเทียบเทา

่



รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นจุดชมวิวท่ีอยูระหวางสถานี Aizu-hinohara Station และ Aizu-nishikata Station
มีบรรยากาศท่ีเติมเต็มความสวยงามกับฉากหลังท่ีเป็นภูเขา ดูมีสีสันและมีชีวิตชีวา สราง
ความตื่นเตนกับความสวยงามของ Tadami Line ซ่ึงมีชื่อเสียงอยูแลวเรื่องทัศนียภาพอัน
งดงาม

เป็นศูนยรวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง Aizu-wakamatsu ปัจจุบัน ภายใน
ปราสาทถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ มีการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของปราสาท
แหงน้ี รวมถึงวิถีชีวิตของเหลาซามูไรอีกดวย นอกจากน้ีนักทองเท่ียวยังสามารถขึ้นไปชม
ไดถึงชั้นบนสุดของปราสาท ชมสวนรอบปราสาทท่ีรายรอบไปดวยตนซากุระ ซ่ึงดึงดูดนัก
ทองเท่ียวใหมาเยือนปราสาทแหงน้ีในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกปี

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หรือเป็นท่ีรูจักกันในนามของทะเลสาบ 5 สี อันท่ีจริงแลวท่ีทะเลสาบแหงน้ีเป็นท่ีรวม
ทะเลสาบมากกวา 40 แหง และยังมีบึงตางๆ ของจังหวัดฟูคุชิมาอีกมากมาย

สวนผลไมท่ีป็นท่ีนิยมมากของนักทองเท่ียวเต็มไปดวย ผลไมนานาชนิดใหทานไดเลือก

เป็นเมืองใหญเมืองหน่ึงในภูมิภาคโทโฮคุท่ีมีประชากรกวาลานคนอยูอาศัย ถึงแมวาเซนได
จะเป็นเมืองใหญและทันสมัย แตความกาวหนาในดานตางๆ ของเมืองไดผสมกลมกลืน
กับธรรมชาติอยางไดสมดุล หลายๆแหงในเมืองมีทัศนียภาพงดงามชวนใหตองหยุดมอง
เชน ทิวทัศน น้ําใสไหลรินของแมน้ําฮิโระเซะ หรือตนเคยะขิท่ีเขียวชอุมเป็นแนวตลอดสาย
ถนน ความเขียวขจีของแมกไมในเมืองน้ีเองท่ีทําใหเซนไดไดสมญาวาเป็น “เมืองแหง
ตนไม"

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 New Mitoya Hotel หรือเทียบเทา

เชา

รับ
ประทาน

อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปราสาทอาโอบะ
หรือท่ีรูจักกันอีกชื่อวา ปราสาทเซนได
ปราสาทอาโอบะเป็นปราสาทประจํา
ตระกูลดาเตะนานกวาสองรอยปี
ปัจจุบันบริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของศาลเจา

โก

โคขุ และพิพิธภัณฑ
ปราสาทอาโอบะ

้



รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

จากนั้น นําทาน
เดินทางสู ตลาดเชาอะ

ไซชิ เป็นตลาดขนาดกระทัดรัดแตคึกคักเพราะเป็นศูนยรวมสินคาทองถิ่นมากมาย จนไดรับฉายาวา “ครัวของเซ็นได”

หลังจากนั้นนําทาน น่ังรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากสถานีเซนได สู สถานีชินจูกุ ใชระยะเวลาในการเดินทาง
95 นาที ท่ีน่ังแบบ RESERVED SEAT

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับ ยานชินจูกุ เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคา
นานาชนิด

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ! ใหทานเต็มอ่ิมกับป้ิงยางรานดัง “Rokkasen” ทานเน้ือวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม

ขาปูยักษพรอมเมนูอ่ืนๆ อีกมากมายและซอฟดริ้งไมอ้ัน

ท่ีพัก New Otani Makuhari Hotel หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากปราสาทอาโอบะ และ อนุสาวรีย Date Masamune สรางขึ้นในปี 1600 โดยเจาเมือง
เซ็นได Date Masamune ในชวง 400 ปี หลังยุคศักดินาถูกตอตานในชวงสมัยเมจิเกิด
ไฟใหมในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทําใหปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกําแพง
หินดานนอกและหอรักษาความปลอดภัยจากทําเลท่ีตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็น
ทิวทัศนของเมืองดานลางท่ีงดงาม จากนั้นพาทานไป ชอปป้ิงยาน อิจิบังโจ ถนนสายชอป
ป้ิงกลางเมืองท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นศูนยรวมรานคาตางๆมากมาย เชน
รานอาหาร เสื้อผา รองเทา รานขายของฝาก รานเครื่องสําอางค รานขายหนังสือ เป็นตน

เป็นตลาดเชาท่ีตั้งอยูบริเวณถนนสายแคบๆ ใกลกับสถานี JR Sendai เรียงรายไปดวย
รานคาผัก ผลไมและปลาสด ซ่ึงจะมีการซ้ือขายคึกคักอยูตลอดเวลา

หรือรถไฟหัวกระสุน เป็นเครือขายของรถไฟความเร็วสูงในญ่ีป ุน ความยาวเสนทางรวม
2,459 กิโลเมตร โดยสามารถว่ิงดวยความเร็ว 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง แมจะเกิดแผนดิน
ไหวหรือพายุไตฝ ุน ก็สามารถว่ิงไดตามปกติ ในรางปกตินั้นรถไฟสามารถเรงความเร็วได
ถึง 443 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตสามารถเรงความเร็วไดถึง 581 กิโลเมตรตอชั่วโมงซ่ึงเป็น
ความเร็วสถิติโลกเมื่อว่ิงดวยรางรถไฟแมเหล็ก (แม็คเลฟ)

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ป้ิงยาง เน้ือวัวเลิศรสระ
ดับพรีเมี่ยม ขาปูยักษพรอมเมนูอ่ืนๆ อีกมากมาย และ
ซอฟดริ้งไมอ้ัน
 New Otani Makuhari Hotel หรือเทียบเทา

เชา



รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

รับประทาน
อาหารเชา ณ
หองอาหารของ

โรงแรม

นําทานเท่ียวชม
วัดนาริตะซัน เป็นวัดท่ี
ชาวญ่ีป ุนและผูคนจาก
ท่ัวโลกใหความนิยมมา

สักการะ และขอพรสิ่งศักดิส์ิทธ จุดเดนของวัดน้ี คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซ่ึงเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในวันขึ้นปีใหม จะคลาคล่ําไปดวยผูคนท่ีมาขอพรสิ่งศักดิส์ิทธิเ์ลือกซ้ือ “เครื่องราง” หรือ “ฮู” รวมท้ังสินคาพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย

บาย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

อิสระใหทานชอปป้ิงท่ี ชิซุย พรีเมี่ยม เอาทเล็ท ท่ีตั้งใกลกับสนามบินนาริตะ ภายในมีรานคาท่ีเป็นแบรนดท้ังจากญ่ีป ุนและ
จากตางประเทศ มีรานคาอยูประมาณ 180 รานคา

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ

17.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677

ค่ํา
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

เป็นเอาทเล็ตซ่ึงเปิดเมื่อปีพศ2556 และหางจากสนามบินนาริตะไปเพียงประมาณ 15นาที
ซ่ึงมีรานแบรนดตางๆมากถึง 120ราน

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี

่ ่



กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวร และชําระคามัดจํา
- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดิน

ทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครั้ง) 

- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทาง  ไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิก
เท่ียวบิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง
 

- สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ
10,000 บาท

- ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 20 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

- หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

- คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

- คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

- บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัด
ให เป็นตน

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมตอทาน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 

คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



Passport หรือพาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตอง

ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัด ท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนิน
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

- ทางสายการบินไมรับจองท่ีน่ัง (LONG LEG) ลูกคาท่ีประสงคท่ีน่ังตรงน้ี ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคานเตอรเช็คอินดวย
ตัวทานเองในวันเดินทางท่ีสนามบิน

- สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 20 กก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานน้ําหนักไมเกิน 7 กก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบิน
อ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ
STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการ
บิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)
 

- การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน
จันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

- หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่อง
บินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง
นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วันเก็บคาทัวร  50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด

หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน โณง
แรม รานอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไว
ท้ังหมด 


