


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาริตะ	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-
กระเชา	คาชิ	คาชิ	-	ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ	-	โมมิจิ	ไคโร	หรือ	เสนทางเมเป้ิล
คาวาคูชิโกะ	-	ออนเซ็น

พักที่
KASUGAI
HOTEL
หรือเทียบ
เทา	3	ดาว

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	ถนนอิโชนามิกิ	หรือ	ถนนตนแปะกวย
-	ชินจูกุ

พักที่
TOKYO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่
TOKYO
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	เขาทาคาโอะ	-	อะควาซิตี้	โอไดบะ	-	สนามบินฮาเน
ดะ

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

28	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿41,900 ฿38,900 ฿34,900 ฿7,900



***กรุปทีอ่อกเดินทางวันที	่07-12,	09-14	,	21-26	พฤศจิกายน***
23.15	น.	ออกเดินทางออกสู	สนามบินฮาเนดะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	682	

20.00	น.พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทยเจาหนาที่
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

22.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	640

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะประเทศญี่ป ุน
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองคามาคุระ	ที่โอบลอมดวยขุนเขาและป าไมที่คงความอุดมสมบูรณแลเป็นเมืองที่ติด

ทะเล	ซึ่งเป็นทําเลที่ถูกตองตามหลัก	ฮวงจุย
นําทานชม	พระพุทธรูปไดบุทสึ	หรือ	พระอมิตตาพุทธ	นิโอยุราอิ	แปลวา	พระพุทธรูปองคใหญ	สรางจาก

สําริด	เมื่อปี	ค.ศ.1795	ความสูงขององคพระ	11.35	เมตร	มีน้ําหนัก	122	ตัน	ตั้งอยูกลางลานโลงแจง	หันหนาไป
ทางมหาสมุทรแปซิฟิก	ซึ่งอดีตองคพระไดประดิษฐานอยูในวิหาร	แตเน่ืองจากเกิดสึนามิทําใหวิหารไดพังทลาย
แตองคพระไมไดรับความเสียหายแตอยางใด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ภูเขาเท็นโจ	อีกหน่ึงจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามอีกแหงหน่ึง
นําทานขึน้	กระเชาไฟฟ าคาจิ	คาจิ	ที่มีความสูง	400	เมตร
จากน้ันนําทาน	ลองเรือ	ENSOLLEILLE	ชมวิวรอบทะเลสาบคาวาคูจิโกะ	ชมทัศนียภาพรอบทะเลสาบ
นําทานชม	โมมิจิ	ไคโร	อุโมงคใบเมเป้ิล	จุดชมใบไมเปลี่ยนที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ	ตนเม

เป้ิลที่ขึน้อยูทั้ง	2	ฝ่ังของคลองน้ําจะเปลี่ยนสีทั้งสมและแดง	ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงที่คลองน้ํา	ทําใหทั้งดาน
บนและดานลางเต็มไปดวยใบเมเป้ิล	จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงคใบเมเป้ิล	ในตอนกลางคืนจะมีการดับไฟ	เปิด
ประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย	ใหทานไดเพลิดเพินกับการชมใบไมเปลี่ยนสี	และเก็บภาพความ
ประทับใจ

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	KASUGAI	HOTEL	หรือเทียบเทา	[3	ดาว]



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน

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

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

โมมิจิ	ไคโร	เพื่อชมทางเดินสายตนเมเปิล	หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษวา
Maple	Corridor	อุโมงคใบเมเป้ิล	ตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ	เลียบแมน้ําสายเกา	Nashikawa	เป็นจุดชมใบไมเปลี่ยน
สีที่สวยสุดโรแมนติกแหงหน่ึงในแถบภูเขาฟูจิ	โดยชวงที่งดงามที่สุดจะเป็น
ปลายฤดูใบไมรวงที่มีใบไมรวงหลนลงมากองตามทางแมน้ําปกคลุมจนกลาย
เป็นสีสมแดงไปทั่วทั้งบริเวณ	และในชวงกลางคืนจะมีการประดับไฟใหไดชม
กันอีกดวย



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	KASUGAI	HOTEL	หรือเทียบเทา	3	ดาว

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักไป

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

ตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาวเย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บ
ไว	และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
นําทานเดินทางสู	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEK

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
ถนนอิโชนามิกิ	ซึ่งเป็นถนนอีกสายหน่ึงที่คนญี่ป ุนใหคนนิยมมาชมใบไมเปลี่ยนสีเป็นจํานวนมาก	โดยปกติ

ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนธันวาคมของทุกปีจะตรงกับฤดูใบไมเปลี่ยนสี	[ขึ้นกับสถานทีใ่นแตละ
ภูมิภาคของญีป่ ุน]	ถนนแหงน้ีปลูกตนแป ะกวยไวตลอด	2	ขางทางในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีใบของตนแปะกวยจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอรามสวยงาม
อิสระทานจะไดถายรูปและชมความงามของใบไมที่เปลี่ยนสีพรอมกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกทามกลาง

อากาศที่เย็นสบาย
นําทานเดินทางสู	ยานชอปป้ิงชินจุกุ	ใหทานอิสระและเพลิด	เพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่อง

ใช	ไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา
เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK
II,	SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูที่พัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน



อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคน	ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว	หองจําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก	โซน
ถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุน
ตางๆ

	รับประทานอาหาร	ณ	รานอาหาร

เป็นหน่ึงในสถานที่ยอดนิยม	ตั้งอยูถัดจากสวนเมจิ	จินกุ	ไกเอน(Meiji	Jingu
Gaien	Park)	เริ่มตั้งแตสถานีรถไฟใตดิน	Aoyama-Itchome	Station	ซึ่งมี
เอกลักษณที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือทองในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน	ใต
ตนไมก็เต็มไปดวยใบไมที่รวงหลนลงมา	เหมาะแกการเดินเลนพักผอนหยอน
ใจ	ถนนเสนน้ีสองขางทางจะมีรานคาเฟที่ทําระเบียงยื่นออกมาเพื่อน่ังชมตนไม
โดยเฉพาะในชวงที่ใบตนแป ะกวยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง	คนจะมาน่ังพักผอน
จิบกาแฟ	ทานอาหารกันเยอะมาก	นอกจากน้ียังถูกใชเป็นสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรหลายเรื่องดวยกัน

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

	พักที่	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

2,000	บาท	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]	เชิญทานพบกับความอลังการ
ซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการกอสราง	600	ลานเยน	โดยการถม
ทะเล	ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ
สําหรับทานทีเ่ลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโตเกียว	ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลง
ชอบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็นเอกลักษณ	แหวกแนว	ตามสไตลวัยรุนญี่ป ุน
เพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	
อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”	ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่น

ทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาคิบจากรานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา	และ	“ตึก	109”	ตึกชื่อดังที่เป็น
สัญลักษณของยานน้ัน
*เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	*

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา



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

	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

	พักที่	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุซะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	นําทานนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา

นอกจากน้ันทานยังจะไดพบกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ
จากน้ันนําทานน่ังกระเชาขึ้นสู	ภูเขาทาคาโอะ	เป็นภูเขาที่สูง	599	เมตรและมีเป็นเขาที่มีธรรมชาติอันอุดม

สมบูรณ	ซึ่งเป็นแหลงชมความงามของใบไมเปลี่ยนสี	ที่จะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองและตามดวยสีแดง
ไลเรียงกันอยางสวยงาม	ทําใหทั้งนักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ป ุนและชาวตางชาติ	หลั่งไหลกันมาชมความสวยงาม
ของของใบไมเปลี่ยนสีกันอยางคับคลั่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ไดเวอรซิตี้โอไดบะ	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงในแหลงชอปป้ิงขนาดใหญที่มีรานคาตาง	ๆ	มารวมตัวกันถึง	154

ราน	อาทิเชน	Coach,	H&M,	Chloe,	Uniqlo,	Zara	,	Daiso	100	Yen,	Onitsuka	และยังมีหางใหเลือกเดินทั้ง
AQUA	CITY	,	VENUS	FORT,	DECKใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

เขาทาคาโอะเป็นภูเขาที่สูง	599	เมตรและมีเป็นเขาที่มีธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ	ซึ่งเป็นแหลงชมความงามของใบไมเปลี่ยนสี	ที่จะเริ่มเปลี่ยนจากสี
เขียวเป็นสีเหลืองและตามดวยสีแดงไลเรียงกันอยางสวยงาม	ทําใหทั้งนักทอง
เที่ยวทั้งชาวญี่ป ุนและชาวตางชาติ	หลั่งไหลกันมาชมความสวยงามของของ
ใบไมเปลี่ยนสีกันอยางคับคลั่ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นหางสรรพสินคาอีกหางหน่ึงที่คนมานิยมเที่ยวกัน	แตจุดเดนของที่น่ีก็คือ
ชั้นหา	เป็นราเม็ง	ฟ ูด	ทีมพารค	(Ramen	Food	Theme	Park)	รวบรวมราเม็ง
ชนิดตางๆ	จากทั่วประเทศญี่ป ุนมาไวใหรับประทานกันไปเลยที่เดียว	และที่น่ี
ยังเป็นจุดยอดนิยมสําหรับชมวิว	สะพานสายรุง

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูที่เมืองโตเกียว	ในอดีต
เคยเป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของญี่ป ุน	กอนที่จะยายไปที่สนามบินนา
ริตะ	สนามบินฮาเนดะ	เปิดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ	ซึ่งมุงสู
จุดหมายปลายทางกวา	25	แหงใน	17	ประเทศ

00.20	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	661

05.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง
กลาว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
3.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

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

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	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	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	ภาษีมูลคาเพิม่	7%	และหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ	และคาวีซาเขาประเทศญี่ป ุนกรณีถามีการกลับมาประกาศ
ใชวีซาอีกครั้งหน่ึง
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

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	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	(PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย

6	เดือน	นับจากวันเดินทาง)
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
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	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศ)	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	สถานทูตญีป่ ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503

***	ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ทานละ	2,000	เยน	/ทริป/ตอทาน***

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน

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.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

6.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

7.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


