


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	ยูนิเวอรแซลสตูดิโอญีป ุน	-	นาโกยา
NAGOYA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 นาโกยา	-	รถไฟชินคันเซ็น	/	รถไฟชินกังเซ็น	-	ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ	-
วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ทะเลสาบอาชิ	-	ลองเรือโจรสลัด	-	หุบเขาไขดํา
โอวาคุดานิ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

KASUGAI
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 ภูเขาไฟฟูจิ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ชินจูกุ

TOKYO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	[3
ดาว]

5 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

TOKYO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	[3
ดาว]

6 เมืองนาริตะ	-	วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

12	ก.ย.	60	-	17	ก.ย.	60 45,900	บาท 42,900	บาท 37,900	บาท 8,900	บาท

19	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 45,900	บาท 42,900	บาท 37,900	บาท 8,900	บาท

26	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 45,900	บาท 42,900	บาท 37,900	บาท 8,900	บาท

9	ต.ค.	60	-	14	ต.ค.	60 55,900	บาท 52,900	บาท 46,900	บาท 9,900	บาท

16	ต.ค.	60	-	21	ต.ค.	60 55,900	บาท 52,900	บาท 46,900	บาท 9,900	บาท

18	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 57,900	บาท 57,900	บาท 48,900	บาท 9,900	บาท



ชวงดึก	
20.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่

ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
23.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินโอซากา	ประเทศญี่ป ุน	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	622

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.00	น.เดินทางถึง	สนามบินโอซากา	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร..
ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลาก	หลายชนิดตื่นเตน	ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่น

ชอบ	เชน	ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง	“แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง
“จูราสสิคพารค”	น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู	ในเหตุการณจริงกับ
“จอว”	ใชทุนสรางมหาศาลกวา	1,500	ลานเยน(เฉพาะจอว)	และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ
“สไปเดอรแมน”	ที่รอใหทานพิสูจนความมันส	พรอมทั้งพบกับโซนใหม
“วันเดอรแลนด”เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักอาทิเชน

Hello	Kitty,	Snoopy,	Sesame	Street

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
โซน	The	Wizarding	World	of	Harry	Potter	ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร	ใหทานได

เขาไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรในฉากตางๆจากภาพยนตร
โซนTHE	FLYING	DINOSAUR	เปิดประสบการใหม	กับเครื่องเลนใหมลาสุด	ที่จะไดใหคุณบินได	ในโซน

Jurassic	Park	เป็นอีก	1	ใน	เครื่องเลนหวาดเสียวสุดๆ	และสามารถหมุนไดรอบทิศทางถึง	360	องศาคะ	บน
ระยะทาง1124	เมตร	และจุดทิ้งดิ่งสูงสุดถึง37.8	เมตร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร
เดินทางเขาสูที่พัก	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา



รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

ตั้งอยูในเมืองโอซากา	และเป็น	1	ใน	4	ของสวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ของ
บริษทัยูเอสเจ	จํากัด	อาณาจักรของคนรักหนังฮอลลิวูดหน่ึงเดียวในญี่ป ุน	และ
แหงแรกของเอเชียที่รวมเครื่องเลนสุดมันสและธีมปารค	ที่จําลองมาจากฉาก
ของภาพยนตรชื่อดัง

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร
	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สถานีรถไฟชินคันเซน	เพื่อใหทานไดสัมผัสประสบการณ	นัง่รถไฟชินคันเซน	หรือ	รถไฟหัวกระสุน

ดวยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย	240	ก.ม./ชม.

ชม	ทะเลสาบฮามานา	ทะเลสาบที่เพาะ	พันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ป ุน	ใหทานไดชมทิวทัศนของ
ทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิด	เชน	พายปลาไหล,	ปลาไหลอบซีอิ้ว

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ชื่อเสียงในดานน้ําพุรอนซึ่งเกิดจากความรอนของ

ภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามเพื่อนําทานลองเรือทะเลสาบอาชิ	กับเรือแฟนตาซีโจร
สลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ป ุน
หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา	ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่ง

สามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาวขึน้อีก
ประมาณ	7	ปี

ชวงคํ่า



เดินทางเขาสูที่พัก	KASUGAI	HOTEL	หรือเทียบเทา	/
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	ขาปูยักษ	ผอนคลายกับ	การแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

หรือรถไฟหัวกระสุน	เป็นเครือขายของรถไฟความเร็วสูงในญี่ป ุน	ความยาว
เสนทางรวม	2,459	กิโลเมตร	โดยสามารถวิ่งดวยความเร็ว	300	กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง	แมจะเกิดแผนดินไหวหรือพายุไตฝ ุน	ก็สามารถวิ่งไดตามปกติ	ในราง
ปกติน้ันรถไฟสามารถเรงความเร็วไดถึง	443	กิโลเมตรตอชั่วโมง	แตสามารถ
เรงความเร็วไดถึง	581	กิโลเมตรตอชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วสถิติโลกเมื่อวิ่งดวย
รางรถไฟแมเหล็ก	(แม็คเลฟ)	สถานีรถไฟชินคังเซ็นในเมืองนาโกยา	เป็นหน่ึง
ในสถานีรถไฟที่ใหญที่สุดในโลกจนถึงบัดน้ี	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาหลักของ
Central	Japan	Railway	Company

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นอูน้ําที่สําคัญในการผลิต
ปลาไหลสูตลาดประเทศ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนชอบทานปลาไหลมาก

	รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ	ทําใหมีทัศนียภาพ	วิว	ทิวทัศนงดงาม	ราวกับภาพวาด
ซึ่งจะมองเห็นไดจากสองขางทาง	ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ	มองเห็นความใส
ของน้ําในทะเลสาบ	ที่สําคัญมีภูเขาไฟฟูจิ	ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง	สามารถ
ลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทองทะเลสาบได

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก



เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	70	นาที

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	ขาปูยักษ
	KASUGAI	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางภูเขาไฟฟูจิ	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักไป

ทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว	และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศ
ญี่ป ุน	ทั้งยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ป ุนตลอดทุกฤดูกาล
นําทานขึ้นสูชัน้ที	่5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)	เพื่อใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจ

เก็บไว	และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
วัดอาซากุซะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	นําทานนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา

นอกจากน้ันทานยังจะไดพบกับ	โคมไฟขนาดยักษ	ที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขา



อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

วัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ
ยานชอปป้ิง	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใชไฟฟา	กลองถายรูป

ดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆ

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูที่พัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

ชวงเชา



*	เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	*

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
-	อิสระเต็มวันหรือ	ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	เต็มวัน	เพิ่มผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000

บาท	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]	เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวย
เสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการกอสราง	600	ลานเยน	โดยการถมทะเล	ทานจะ
ไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,
ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บานผีสิง,	ตื่นเตนกับ	SPLASH	MOUNTAIN,	น่ังเรือผจญภัยในป ากับ
JUNGLE	CRUISE,	เที่ยวบานหมีพูห,	ตะลุยอวกาศไปกับ	BUZZ	LIGHTYEAR’S	ASTRO	BLASTERS,	เขาไป
อยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบของ	WALT	DISDEY

-	สําหรับทานทีเ่ลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโตเกียว	ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก
เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลง
ชอบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็นเอกลักษณ	แหวกแนว	ตามสไตลวัยรุนญี่ป ุน
เพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอ
ยาน“ชิบูยา”	ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาว
ชาวแดนปลาคิบจากรานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา	และ	“ตึก	109”	ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณของยานน้ัน
*	เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	*

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูที่พัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วัดนาริตะ	นําทานนมัสการเทพเจาแหงไฟ	ณ	วัดนาริตะ	วัดที่มีประวัติศาสตรอันเกาแก	ซึ่งมีอายุยาวนาน

มากกวา	1,000	ปี	และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจาแหงไฟ	จากน้ันนําทานเดินทางตอไปชอปป้ิงยังหางสรรพสินคา
ขนาดใหญของนาริตะ
หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไมตาม

ฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงเทีย่ง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
17.25	น.ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	677



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

21.55	น.เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียง	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัด
มีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3
ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	และยังมีสวนญี่ป ุน	และสวน
ยุโรปอีกดวย

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอน
เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

3.กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
สําคัญ	!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ป ุนโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทั้งไทยและญี่ป ุน	ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน	ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น

4.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง
ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ที่นอนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]	
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

7.ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	2,000	เยน



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	จากมาตรการยกเวนวีซาเขา
ประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญีป่ ุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษทั

จะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทั้งน้ีข้ึนอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ป ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญีป่ ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทาง
อยางนอย	30	วัน)

***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1.	พาสปอรตจีนแดง	

จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาทาง
บริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนินการ
ให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเขา
มา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซาเขา
ประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม

เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา
1.1	Passport	China

1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทาน้ัน”	ถายหนาตรง	ไมยิ้มเห็น
ฟัน	ไมสวมแวนดํา	ไมคาดผม	หรือสวมหมวก	แตงกายสุภาพ***	หามใชรูปปริ้น	หรือ	ถายเอง	***	

1.3	หนังสือแจงเขาออก	โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถาย
สําเนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต

1.4	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5	ทะเบียนบาน	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6	ใบอนุญาตทํางาน	Work	permit	ถายสําเนาหนาชื่อบริษทัที่ทํางาน	พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7	สมุดบัญชีเงินฝาก	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือนหรือฝากประจําเทาน้ัน	ถายเอกสาร

ตั้งแต	หนาชื่อ	และ	หนา	1	ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด	(ปรับยอด	ณ	ปัจจุบัน)	ในกรณีที่เลมปัจจุบันอายุไมถึง	6
เดือนใหถายสําเนาเลมเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
***	บัญชีกระแสรายวัน	และบัญชีเดินสะพัด	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญี่ป ุน	***

Remark
**ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง
จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง	สาย
การบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

1.		การยกเลิกการเดินทางตั้งแตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.		ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตี

มัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา		
หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ	


