


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ	-	เมืองนาริตะ
พักที่		MARROAD
INTERNATIONAL
NARITA	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

2 วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวา
คุดานิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่		MOTOSU	VIEW
HOTEL/KASUGAI
VIEW	HOTEL		หรือ
ระดับเดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE
MUSEUM	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตู
ฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	ชินจูกุ

พักที่		MARROAD
INTERNATIONAL
NARITA	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

4 สวนฮิตาชิ	ซีไซด	-	วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนา
ริตะ

5 สนามบินดอนเมือง

25	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 31,900	บาท 31,900	บาท 31,900	บาท 10,000	บาท

26	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 31,900	บาท 31,900	บาท 31,900	บาท 10,000	บาท



ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกันทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	
จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
(น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย)
10.40	น.	เหินฟาสูเมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ606	บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบน

เครื่อง

ชวงคํ่า
19.00	น.	ถึง	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก
รับประทานอาหารคํ่า	แบบเบนโตะ	ทานละ	1	ชุด	ประกอบดวยชุดหมูทอดทงคัตสึ	และกุงเทมปุระ

(เน่ืองดวยเวลาลงเครื่อง	และพิธีการผานคนเขาเมือง	ตองใชเวลาประมาณ	1-2	ชัว่โมง	และราน
อาหารของญีป่ ุน	และหองอาหารของโรงแรมปิดทําการเวลา	21.00	น.	ทางบริษทัฯ	มีความจําเป็น
ตองบริการอาหารคํ่า	ดวยชุดเบนโตะ)

พักที	่MARROAD	INTERNATIONAL	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	แบบเบนโตะ	ทานละ	1	ชุด	ประกอบดวยชุดหมูทอดทงคัตสึ	และกุงเทมปุระ
	พักที่		MARROAD	INTERNATIONAL	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

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

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ



1.สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3
2.มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
3.น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย
4.บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง
5.เน่ืองดวยเวลาลงเครื่อง	และพิธีการผานคนเขาเมือง	ตองใชเวลาประมาณ	1-2	ชัว่โมง	และราน

อาหารของญีป่ ุน	และหองอาหารของโรงแรมปิดทําการเวลา	21.00	น.	ทางบริษทัฯ	มีความจําเป็น
ตองบริการอาหารคํ่า	ดวยชุดเบนโตะ

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากนําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ซึ่งเป็นแหลงรวมบอน้ําพุรอน

มากถึง	17	แหง
จากน้ันนําทาน	ลองเรือทะเลสาบอาชิ	(ใชเวลาในการลองในการลอง	10	นาที)	กับเรือแฟนตาซีโจรสลัด

ชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ป ุน	ซึ่งไดกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟ	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพที่
สวยงามดั่งภาพวาดสะทอนลงสูทะเลสาบ

จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	ทีย่ังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยู
ตลอดเวลา	ชมบอน้ําแรกํามะถันซึง่สามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดํา
หน่ึงฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
หลังจากน้ันใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่	โกเทมบะ	แฟคทอรี	่เอาทเล็ต	แหลงรวมสินคานํา

เขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนที่ดังไปทั่วโลก	พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,
MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน	BALLY,	PRADA,
GUCCI,	DIESEL,	TUMOI,	GAP,	ARMANI	ฯลฯ	เลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรูอยาง	TAG	HEURE,
AGETE,	S.T.DUPONT,	TASAKI,	LONGINES	ฯลฯรองเทาแฟชั่น	HUSH	PUPPIES,	SCOTCH	GRAIN,
SKECHERS,	HOGAN	ฯลฯ

ชวงคํ่า
พักที	่MOTOSU	VIEW	HOTEL/KASUGAI	VIEW	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม

***	ใหทานไดอิม่อรอยกับม้ือพิเศษทีมี่ขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญีป่ ุน
อยางจุใจ	หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะ
ทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลอง
รสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ป ุนอยางจุใจ

	พักที่		MOTOSU	VIEW	HOTEL/KASUGAI	VIEW	HOTEL		หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง3,776เมตร	จากระดับน้ําทะเล
นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด	ยังบริเวณ	“ชัน้	5”	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิ

อากาศ)	เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่	สามารถมอง	เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ	ใหทาน
ไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่ง
เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุน

นําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑ	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานได
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสูโตเกียว	นําทานชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจาก

พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มี
ความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายใน
วัด	ฯลฯ	

หรือเพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มี	ชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะ
เป็นเครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุน	มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน
เพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานดัง	ยานชินจุกุ”ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไดจากที่น่ี
ไมวาจะเป็น	รานซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง
ตางๆ	กันทีร่าน	MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย	อาทิ	มารคเตาหู,	โฟม
ลางหนา	WHIP	FOAM	ทีร่าคาถูกกวาบานเรา	3	เทา,	ครีมกันแดดชิเซโด	แอนเนสซาทีค่นไทยรูจัก
เป็นอยางดี	และสินคาอื่น	ๆ	หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา	แบรนดดังอาทิ	LOUIS
VULTTON,	UNIQLO,	กระเป าสุดฮิต	BAO	BAO	ISSEY	MIYAKE,	เสื้อ	COMME	DES	GARCONS,	H&M
หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง	อาทิ	NIKE,	CONVERSE,	NEW	BALANCE,	REEBOK	ฯลฯ
ไดทีร่าน	ABC	MART	**อิสระอาหารเย็นเพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง**

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่MARROAD	INTERNATIONAL	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

	พักที่		MARROAD	INTERNATIONAL	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	สวนฮิตาชิ	ซีไซด	ปารค	เป็นสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ	โตเกียวซึ่งสวนแหงน้ีตั้งอยูใน

จังหวัดอิบารากิ	สวนฮิตาชิเป็นสวนดอกไมขนาดใหญ	มีพื้นที่	1.9	ลาน	ตร.ม.	มีชื่อเสียงเรื่อง	ดอกไมที่จะบานให



เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชม	ผัดเปลี่ยนสายพันธุ	ตลอดทั้งปี	ตามฤดูกาล	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	วัดนาริตะซัง	ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ	วัดที่ไดรับความศรัทธาอยางสูงโดย

เฉพาะอยางยิ่งในวันขึน้ปีใหมจะคลาคลํ่าไปดวยผูคนที่มาขอพรสิ่งศักดิส์ิทธินั์บแสนเพื่อขอพรจากหลวงพอ	“ฟุโด
เมียว”	อันศักดิส์ิทธิเ์ลือกซื้อ	“เครื่องราง”	หรือ	“ฮู”	ตางๆ	รวมทั้งสินคาที่ระลึกตางๆ	ในราคายอมเยา

นําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝากกอนกลับ	อาทิ
ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย

**เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**	

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ชวงคํ่า
20.15	น.	เหินฟาสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ607	บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนดอกไมริมทะเลขนาดใหญ	มีดอกไมบานใหชมผลัดเปลี่ยนสายพันธุ
ตลอดทั้งปี	พาทานชมชม	ทุงตน	Kochia	นับพันตั้งพุมอยางสวยงาม	เรียงแถว
เป็นระเบียบเรียบรอยจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นทุงสีสมแดงทั่วทั้งทุงตัดกับสี
ของทองฟาชมวิวไดรอบทิศทาง	360	องศา	และในชวงเวลาเดียวกันยัง
สามารถชมทุงดอกคอสมอสไดอีกดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	
มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย

00.55	น.	ถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ	

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง
กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนทีเ่หลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน

กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ
การจายเงินไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษทั	ดังน้ี	วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวัน
เวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
***กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง***

1.คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**

2.คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2000	เยน	/ทริป/ตอทาน
4.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญีป่ ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิง่ทีย่ืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุนได

(เชน	เงินสด	บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ทีอ่ยู	และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)

ทางทัวรจัดเตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานักในประเทศญีป่ ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

**PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง**

หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน
ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2000	เยน	/ทริป/

ตอทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ทีจ่ะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100

มิลลิลิตรตอชิ้น	และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท
และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบ
เทานัน้	ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจา
หนาทีโ่หลดใตทองเครื่องบินเทานัน้
2.	สิง่ของทีมี่ลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเป า

ใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่หลดใตทองเครื่องบินเทานัน้
3.	ประเทศญีป่ ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑทีท่ํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก

ผลไมสด	ไข	เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการป องกันโรคติดตอทีจ่ะมาจากสิง่เหลาน้ี	หากเจาหนาทีต่รวจ
พบ	จะตองเสียคาปรับในอัตราทีสู่งมาก

1.				กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง



เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ

2.				กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1				ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2				ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	45	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจาย

ที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ัง
ตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.				การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight

หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาบริการทัง้หมด	

4.				การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี
วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.				ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน

**	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง	**


