


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	ยูนิเวอรแซลสตูดิโอญีป ุน	-	อิออ
นมอลล	โอซากา

พักที่
OSAKA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 วัดคิโยมิสึ	-	เมืองเกียวโต	-	ถนนกานําชา	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

พักที่
NAGOYA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 รถไฟชินคันเซ็น	/	รถไฟชินกังเซ็น	-	ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ	-	วนอุทยาน
แหงชาติฮาโกเน	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	ศาลเจาฮาโกเน	-	บุฟเฟตปูยักษ
-	ออนเซ็น

พักที่
KASUGAI
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 ลานสกี	-	ฟารมสตรอเบอรรี่	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	มหานครโตเกียว

พักที่
SUNSHINE
CITY
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

6 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนา
ริตะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

16	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿54,900 ฿51,900 ฿46,900 ฿8,900



20.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
23.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญี่ป ุน	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	622

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
07.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลาก	หลายชนิดตื่นเตน	ระทึกใจจาก

หนังดังที่ทานชื่นชอบ	เชน	ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง	“แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จู
ราสสิคพารค”	น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู	ในเหตุการณจริงกับ	“จอว”	ใชทุนสราง
มหาศาลกวา	1,500	ลานเยน(เฉพาะจอว)
และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ	“สไปเดอรแมน”	ที่รอใหทานพิสูจนความมันส	พรอมทั้งพบกับ

โซนใหม	“วันเดอรแลนด”	เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักอาทิ
เชน	Hello	Kitty,	Snoopy,	Sesame	Street

โซน	The	Wizarding	World	of	Harry	Potter	ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร	ใหทานได
เขาไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรในฉากตางๆจากภาพยนตร	โซนTHE	FLYING	DINOSAURเปิด
ประสบการใหม	กับเครื่องเลนใหมลาสุด	ที่จะไดใหคุณบินได	ในโซน	Jurassic	Park	เป็นอีก	1	ใน	เครื่องเลน
หวาดเสียวสุดๆ	และสามารถหมุนไดรอบทิศทางถึง	360องศา	บนระยะทาง1124	เมตร	และจุดทิ้งดิ่งสูงสุดถึง
37.8	เมตร
โซน	MINION	PARKเป็นโซนใหมลาสุดที่สรางเอาใจสาวกเจาตัวเหลืองสุดกวนที่โดงดังมาจาก	เรื่อง

Depicable	Me	ซึ่งไฮทไลทของโซนน้ีคือ	Despicable	Me	Minion	Mayhem	ภายในจะประกอบไปดวย	รานคาขาย
ของที่ระลึก	รานอาหาร	โชวตางๆมากมาย	รวมทั้งยังมีเครื่องเลนแนว	3-D	มากมาย	แถมยังเป็นโซน	"Minion
Park"	ที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย
นําทานเดินทางสู	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายอาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไมตาม

ฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยน

เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

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

เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน

	พักที่	OSAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	มีอายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต	คือยาวนานกวา	1,200	ปี	จุดเดนอันเป็น

เอกลักษณของวัดคือ	หองโถงใหญ	สรางยื่นออกจากหนาผา	มีเสาไมขนาดใหญ	139	ตน	คํ้ายัน	และสิ่งที่นา
อัศจรรย	คือ	สรางโดยไมไดใชตะปูเลย
ชอปป้ิง	ณ	ถนนกาน้ําชา	ซึ่งตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ	รานคาตางๆ	ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน	ซึ่ง

มีสินคาพื้นเมืองนานาชนิด	เชน	รองเทาโซริ(รองเทาเกีย๊ะแบบญี่ป ุน),	ชุดยูกะตะ,	ตุกตานางระบําญี่ป ุน
วัดคินคาคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะโยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พักผอน	ปราสาท	2	ชั้น

บนถูกปิดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับความงามของตัวปราสาทที่สะทอนกับสระ
น้ําที่ใสสะอาด
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	[เต็มอิม่กับหมอไฟพิโรธ]

ชวงบาย
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาวสรางในศตวรรษที่	9	โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อ

กันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็น
อุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร	[บุฟเฟ ป้ิงยาง	พรอมอาหารนานาชนิด]
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

เป็นถนนทางขึน้วัดคิโยมิสึ	(Kiyomizu-dera)	เน่ืองจากสมัยกอนเคยมีรานขาย
ถวยชาที่เป็นเครื่องป้ันดินเผาเรียงรายตลอด	2	ขางทาง	ในปัจจุบันน้ีกลายเป็น
รานขายของที่ระลึกมากมาย	แตก็ยังคงหลงเหลือรานขายถวยชาอยูบางให
พอไดสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมเกาแกโบราณ

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	[เต็มอิ่มกับหมอไฟพิโรธ]

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหาร	[บุฟเฟ ป้ิงยาง	พรอมอาหารนานาชนิด]
	พักที่	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สถานีรถไฟชินคันเซน	เพื่อใหทานไดสัมผัสประสบการณ	นัง่รถไฟชินคันเซน	หรือ	รถไฟหัวกระสุน

ดวยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย	240	ก.ม./ชม.

นําทานแวะ	ทะเลสาบฮามานา	หรือที่คนไทยรูจักในชื่อ	ทะเลสาบปลาไหล	เป็นที่เพาะพันธุปลาไหลที่ใหญ
ที่สุดในประเทศญี่ป ุน	ใหทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิด	เชน
พายปลาไหล,	ปลาไหลอบซีอิ้ว	อีกทั้งยังมีของกินของฝากนานาชนิดไมวาจะเป็นผลไมตามฤดูกาล	และอื่นๆอีก
มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	[เซ็ตอาหารญีป่ ุน]

ชวงบาย
อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ชื่อเสียงในดานน้ําพุรอนซึ่งเกิดจากความรอนของ

ภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา	ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่ง

สามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาวขึน้อีก
ประมาณ	7	ปี
จากน้ันเดินทางสู	ศาลเจาฮาโกเน	ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ	สังเกตุ

งายๆคือจะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ	และทางเดินไปยังศาลเจาโดยสองขางทางจะมีตะเกียงแขวน
เรียงรายอยูตลอดทาง	ภายในศาลเจาน้ันมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยูทามกลางตนไมใหญ	มีความสวยงามตลอด
ทั้งปี

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูที่พัก	KASUGAI	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	[เมนูขาปูยักษสไตลญีป่ ุน]	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแร

ธรรมชาติสไตลญีป่ ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	[เซ็ตอาหารญี่ป ุน]

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



เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

ถูกซอนอยูในป าลึก	จะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ	มีตะเกียง
แขวนเรียงรายอยูตลอดทางระหวางทางเดิน	มีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู
ทามกลางตนไมใหญ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	[เมนูขาปูยักษสไตลญี่ป ุน]
	พักที่	KASUGAI	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสัมผัสความสนุก	สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ	ณ	ลานสกีใหทุกทานไดอิสระ

เพลิดเพลินกับการสัมผัสเลนหิมะและสนุกสนานกับการ	“น่ังเลื่อนหิมะ”	อยางเป็นประสบ	การณที่สนุกไมรูลืม	**
ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ,	ชุดสําหรับเลนสกี	และ	เครื่องเลนทุกชนิด	**
นําทานเดินทางสู	ฟารมสตอเบอรีใ่หทานไดเพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอรรี่	ไรสตรอเบอรี่	ของ

ชาวญี่ป ุนที่มีการปลูกอยางพิถีพิถันและไดรับการดูแลเอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน	ทําใหผลของสตรอ
เบอรรี่น้ันมีขนาดใหญ	สีแดงสด	และรสชาติหวานกวาบานเราหลายเทา	ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่
และที่สําคัญคือทานสามารถชิมสตรอเบอรรี่ในไรน้ีได	และทานยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแกคนที่บาน
ไดไมวาจะเป็นผลสตรอเบอรรีสดๆ	ขนมตางๆ	ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	[เมนูป้ิงยางบนหินภูเขาไฟ]

ชวงบาย
ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับภูเขาไฟฟูจิ	โดยภายในมีหองจัดแสดง



ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ,	ชุดสําหรับเลนสกี	และ	เครื่องเลนทุกชนิด
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

ขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ	ความแรงของการสั่นสะเทือน
ในระดับริคเตอรตางๆกัน	..	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผน
ดินไหวไปแลวจากน้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมายที่เป็นโปรดักสของญี่ป ุน	อีกดวย
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	SUNSHINE	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ใหทานได	ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ
“หิมะ”	อันขาวโพลน	ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน	ที่ไหลลงมาจาก
เนินเขาหิมะ	หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี	ก็สามารถเชาชุด	และอุปกรณได
อิสระตามอัธยาศัย

ตั้งอยูในเมืองเอกคือ	ชิบะ	ซึ่งจังหวัดชิบะเป็นที่ตั้งของสนามบินนะริตะ	สามารถ
น่ังรถไปเก็บสตรอเบอรี่สดๆในสวนของฟารมได	ภายในมีสตอเบอรรี่ใหเลือก
ชมอยูหลากหลายสายพันธุ	ใชเลือกซื้อเลือกชิมอยางจุใจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	[เมนูป้ิงยางบนหินภูเขาไฟ]

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

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

	พักที่	SUNSHINE	CITY	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุซะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	นําทานนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา

นอกจากน้ันทานยังจะไดพบกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ	จากน้ันนําทานเดินทางตอไปชอปป้ิงยังหางสรรพ
สินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ
เบนโตะ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
17.25	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	677
21.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตาง
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.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	48	ชม.

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้	

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

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	

-	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]



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

ระยะสั้น
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



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง
สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ทานละ	2,000	เยน	/ทริป/ตอทาน
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

1.	สายการบิน	AIR	ASIA	ไมสามารถยกเลิกหลังจากทําการจองได	เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขของสายการบิน
2.	สายการบิน	THAI	AIRWAY,	JAPAN	AIRLINE,	ALL	NIPPON

2.1	ยกเลิกนอยกวา	30	วันเดินทาง	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคามัดจําคาทัวรทั้งหมด
2.2	ยกเลิกนอยกวา	15	วันเดินทาง	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาใชจาย	50	%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด	
2.3	ยกเลิกนอยกวา	7	วันเดินทาง	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาใชจาย	100	%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด	

3.	ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา
ที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือ
คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


