


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	นิกโก	-	ศาลเจาโทโชกุ	-	น้ําตกเค
งอน	-	ทะเลสาบซูเซ็นจิ	-	ออนเซ็น

พักที่	KINUKAWA	ONSEN
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 เมืองนางาซากิ	-	โรงงานผลิตดารุมะตุกตา	Daruma	-
กระเชานาเอบะ	ดรากอนโดรา

พักที่	NARITA	GATEWAY
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม	-
กระเชาลอยฟาทาชิโระ

พักที่	TOKYO	ARIAKE
WASHINGTON	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สวนฮิตาชิ	ซีไซด	-	วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ พักที่	NARITA	GATEWAY
HOTEL	หรือเทียบเทา

6 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

31	ต.ค.	60	-	5	พ.ย.	60 35,900	บาท 35,900	บาท 32,900	บาท 8,900	บาท



เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3

เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก.	-	ขากลับ	20	กก.

ชวงคํ่า
20.00	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบินไทยแอรเอเชีย

เอ็กซ	เจาหนาที่จากบริษทัคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
23.45	น.	ออกเดินทางสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุนโดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ

600

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

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร...เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองนิกโก	ชม	ศาลเจาโทโชกุ	ศาลเจาที่สรางเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาวา	ที่เกา

แกนับ	4	ศตวรรษ	ตั้งแตสมัยโชกุนโตกุกาวา	อิเยยะสึ	ชมสถาปัตยกรรมไมแกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้ง
สวยงามในแงของศิลปะและที่แฝงแงมุมทางปรัชญา	ศาลเจาแหงน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนจากองคการยูเนสโกให
เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
น้ําตกเคงอน	น้ําตกที่ใหญและยาวที่สุดของประเทศญี่ป ุน	“จุดชมวิว”	โดยการ	“ลงลิฟท”	ไปชั้นลางที่ทาน

สามารถดื่มดํ่ ากับภาพของน้ําตกแหงน้ีไดงดงามมาก	พรอมสัมผัสกับสายน้ําที่เย็นชื่นฉํ่าใจ
ทะเลสาบชูเซนจิ	เป็นทะเลสาบตั้งอยูบริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต	ตัวทะเลสาบแหงน้ีเกิดจากการ

ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ	20,000	ปีที่แลว	ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางดานบอน้ําพุรอน	และความ
หลากกลายทางธรรมชาติ	โดยมีน้ําตกหลายแหงในบริเวณรอบๆ	ฤดูที่สวยที่สุดของทะเลสาบคือชวงเดือน
ตุลาคม	ซึ่งเป็นชวงฤดูใบไมรวง

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	KINUKAWA	ONSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน



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

เป็นเมืองเล็ก	ๆ	ที่คอนขางเงียบสงบ	แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุน	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวญี่ป ุน	ที่เป็นที่นิยมเป็นอยางมาก	เพราะเป็น
พื้นที่ของครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา	โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ	โทกุกาวา	ผู
สรางเมืองเอโดะใหเป็นเมืองหลวงแหงใหม	(	โตเกียว	)	มาจนถึงปัจจุบันน้ี	อัฐฐิ
ของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุที่สุสาน	ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุที่ยิ่งใหญ
สวยงามดวยผลงานศิลปะที่แปลกตา	สลับซับซอน

ศาลเจาโทโชกุ	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก
ในตอนแรกน้ันบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานที่สําหรับฝ่ังศพ	ตอมาจึงก็
มีการสรางอาคารและขนายศาลเจาเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญอยางที่เห็นใน
ปัจจุบัน	อาคารตางๆของศาลเจาน้ันมีการตกแตงไวอยางสวยงาม	และสราง
อยูภายในป าเขาจึงทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นน้ําตกที่ไดเกิดขึน้เมื่อลาวาไหลมากระทบแมน้ําไดยา	และทําใหเกิดน้ําตก
อีก	12แหงซึ่งน้ําตกแหงน้ีน้ันสวยที่สุดและมีความสูงถึง97เมตร	และคนนิยม
มาดูชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี

อยูที่ตีนของภูเขาศักดิส์ิทธินั์นไต	ในเมืองนิโก	ซึ่งเมื่อภูเขาไฟระเบิก	ลาวาไหล
มาบังทางและกลายทะเลสาบน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	KINUKAWA	ONSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง	ทาคาซากิ	นําทานชมโรงงานผลิตตุกตาดารุมะ	ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย	Jun-

ichi	Nakata	อาจารยจะเป็นผูวาดลวดลายบนหนาดวยตัวเองทุกตัว	ซึง้	ดารุมะจิ	เป็นเหมือนทูตทางวัฒนธรรมที่
ทําใหคนไดรูจักกับเมืองน้ีมากขึน้อีกดวย	
ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับ	กิจกรรมการวาดรูปตูกตาดารุมะดวยตนเองในแบบที่ชอบและนํากลับไปเป็นของ

ทีระลึก	รวมถึงใหทุกทานเก็บภาพภาพความประทับใจกับ	ดารุมะ	จํานวนมากอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางถึง	ที่ราบสูง	ทาชิโระ	นําทานน่ัง	กระเชาลอยฟ า	ทาชิโระ	ชมความสวยงามของใบไมเปลี่ยนสี	ซึ่ง

ภูเขามีความสูงจาก	พื้นดินถึง	2,175	เมตร	นอกจากน้ีใหทานไดสัมผัสวิวทิวทัศนของทะเลสาบ	ทาชิโระ	ซึ่งเป็น
ทะเลสาบสีเขียวมรกต	รวมถึงแนวทิวเขาที่มีความสลับซับซอนของยอดเขาไดอีกดวย
หลังจากน้ันนําทาน	นัง่กระเชาดากอนโดรา	เพื่อชมใบไมเปลี่ยนสีที่ติดอันดับจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่สวยที่สุด

ซึ่งจะมีใบเมเป้ิล	คอยๆสลับจากสีเหลืองไปแดง	ทั้งน้ีทั้งน้ันขึน้อยูกับสภาพอากาศในชวงน้ันๆ	[ในปีน้ีกระเชาจะ
เปิดใหบริการชวงวันที่	07	ตุลาคม-05	พฤศจิกายน	2016]

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองนางาซากิ	เป็นเมืองที่ประวัติความเป็นมายาวนาน	เป็นเมืองที่โดนโจมตี
ดวยปรมาณูเพื่อสันติภาพ	สมัยกอนเมืองน้ีเป็นทาที่ชาวยุโรปจะมาถึงกอน
ทําใหเป็นเมืองทาที่สําคัญในสมัยน้ัน

“ตุกตาดะรุมะ”	หรือ	“ตุกตาดารูมะ”	(Daruma	doll)	นับเป็นหน่ึงในตุกตาโชค
ราง	ที่รูจักกันอยางแพรหลายในประเทศญี่ป ุน	เป็น	“ตุกตาสัญลักษณแหง
ความหวัง”	ที่สรางขวัญกําลังใจใหแกผูที่ครอบครองเป็นเจาของ	ลักษณะของ
ตุกตาดะรุมะจะมีหนวด	และเคราดํา	ไมมีแขน	ไมมีขา	และเพราะวาสวนฐาน
ดานลางมีลักษณะโคงกลมมน	และมีน้ําหนักมาก	ในขณะที่สวนดานบนจะมีน้ํา
หนักเบาจึงทําใหตุกตาดะรุมะจัดเป็นประเภท	ตุกตาลมลุก	(roly-poly	dolls)
ชนิดหน่ึง	เพราะเมื่อผลักไปทางดานใด	ก็จะยอนกลับมาตั้งตรงไดอีกทุกๆ	ครั้ง
น่ันเอง	ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงรายละเอียดภายนอกเทาน้ัน	แตจุดเดนอันเป็น
เอกลักษณสําคัญยิ่งก็คือ	ตุกตาดะรุมะ	“ไมมีดวงตาทั้งสองขาง	!”

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



นัง่กระเชาดากอนโดรา	ในปีน้ีกระเชาจะเปิดใหบริการชวงวันที่	07	ตุลาคม-05	พฤศจิกายน	2016
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

กระเชานาเอบะ	ดรากอนโดรา	ซึ่งเป็นกระเชาที่ยาว	5,841	เมตร	เป็นกระเชา
ที่ยาวที่สุดในญี่ป ุนมีพื้นที่ครอบคลุมนาเอบะถึงที่ราบสูงทาชิโระ	สามารถชมวิว
ธรรมชาติในฤดูใบไมเปลี่ยนสีไดสวยงามที่สุด	ตลอดระยะเวลา	25	นาทีบน
กระเชาจะพาทานตื่นเตนกับการขึน้และลงเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่งดงามอยาง
ใกลชิด

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	เต็มวัน	เพิม่ผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท	ไมรวม

คารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]	เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนห
แหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการกอสราง	600	ลานเยน	โดยการถมทะเล	ทานจะไดพบ
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	หรือชอปป้ิงซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทาน
พิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่	ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ	
สําหรับทานทีเ่ลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโตเกียว	ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลง
ชอบป้ิงชื่อดัง	
ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็นเอกลักษณ	แหวกแนว	ตามสไตลวัยรุนญี่ป ุน	การแตงกาย

เลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆที่แตละคนแตงมาโชวตามทองถนนเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	ราน	Kiddyland	ศูนยรวมของเลนหลากหลาย	นารัก	และ
แปลกๆ	เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก	เด็กโต	ตุกตาบลายด	สนูปป้ี	คิตตี้	คาแรคเตอรตางๆ	หรือ	เกมส	ของ
เด็กเลนที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ	
อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”	ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทัน

สมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาคิบจากรานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา
*	เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	*

ชวงคํ่า
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	TOKYO	ARIAKE	WASHINGTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

	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



ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	เต็มวัน	เพิม่ผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท	ไมรวม
คารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]
เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

นําทานน่ัง	กระเชาลอยฟา	ทาชิโระ	ชมความสวยงามของใบไมเปลี่ยนสี	ซึ่ง
ภูเขามีความสูงจาก	พื้นดินถึง	2,175	เมตร	นอกจากน้ีใหทานไดสัมผัสวิว
ทิวทัศนของทะเลสาบ	ทาชิโระ	ซึ่งเป็นทะเลสาบสีเขียวมรกต	รวมถึงแนวทิว
เขาที่มีความสลับซับซอนของยอดเขาไดอีกดวย

	พักที่	TOKYO	ARIAKE	WASHINGTON	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สวนฮิตาชิซีไซดพารค	(Hitachi	Seaside	Park)	ตั้งอยูใน	เมืองฮิตาชินากะ	ในจังหวัดอิบา

รากิ	ในประเทศญี่ป ุน	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่มีเน้ือที่กวาง	1,187.5	ไร	ที่น่ีเป็นสวรรคของคนรักดอกไม
เพราะเต็มไปดวยไมดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานใหนักเที่ยวไดชมตลอดทั้งปี
นําทานชมตนโคเชีย	เป็นไมพุมที่จะเปลี่ยนสี	3	ฤดู	ชวงแรกจะเป็นสีเขียวในชวงหน่ารอน	หลังจากน้ันจะ

เปลี่ยนเป็นสีแดงในชวงตนฤดูใบไมรวง	และจากแดงเป็นเหลือง	น้ําตาลในชวงฤดูใบไมรวง	ใหทานไดเดินเลนชม
สวนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	นําทานนมัสการเทพเจาแหงไฟ	ณ	วัดนาริตะ	วัดที่มีประวัติศาสตรอันเกาแก	ซึ่ง

มีอายุยาวนานมากกวา	1,000	ปี	และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจาแหงไฟ
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปชอปป้ิงยังหางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อ

ของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน
ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อิสระรับประทานอาหารคํ่า	อิสระตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเชาบนเครื่อง
เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3

เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก.	-	ขากลับ	20	กก.

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

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

09.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ	601**	รับ
ประทานอาหารเชาบนเครื่อง	**

13.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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

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



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
7.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยใชคะแนนจากบัตร
สะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอร
สนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน	
2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	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
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีป่ ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผู
ทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญีป่ ุนประกาศใหกลับมาใช
วีซา	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิม่ในการขอวีซาตามทีส่ถานทูตกําหนด)

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	4,000	เยน

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	

-	เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุ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

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง	(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทางอยางนอย
30	วัน
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***

1.	พาสปอรตจีนแดง	จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนา
หนาหนังสือเดินทางมาทางบริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ี
ทางบริษทัเป็นผูดําเนินการให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวัน
เดินทางที่จะไปและกลับเขามา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทาง
สถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม

เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา
1.1	Passport	China

1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทานัน้”	ถายหนาตรง	ไมยิ้ม
เห็นฟัน	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	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญีป่ ุน	***

Remark
**ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง

สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง

จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**
แผนกกงสุล	สถานทูตญี่ป ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503



***	ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	5,000	บาท	/	ทาน	***

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน**
(เก็บทิปกอนการเดินทางที	่“สนามบิน”)

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน

**	ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง	**
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดการคาใชจายเพิ่มเติมกรุณา

ติดตอเจาหนาที่
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระกรุณาติดตอเจาหนาที	่[แกไขราคา	9/05/17]
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระกรุณาติดตอเจาหนาที่

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
3.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา			หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

4.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศทีร่ะบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


