


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุ
อิน	-	พิพิธภัณฑราเมน	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ทะเลสาบอาชิ	-
หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
KASUGAIHOTEL
หรือเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค
พักที่	NARITA
GATEWAY
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ตลาดสึคิจิ	-	ไดเวอรซิตี้
โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว

พักที่	NARITA
GATEWAY
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

10	พ.ย.	62	-	14	พ.ย.	62 ฿22,900 ฿22,900 ฿20,900 ฿7,900



เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก	ขากลับ	20	กก.

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
นําทานเดินทางสู	เมืองคามาคุระ	ที่โอบลอมดวยขุนเขาและป าไมที่คงความอุดมสมบูรณและเป็นเมืองที่ติด

ทะเล	ซึ่งเป็นทําเลที่ถูกตองตามหลัก	ฮวงจุย
จากน้ันนําทานชม	พระพุทธรูปไดบุทสึ	หรือ	พระอมิตตาพุทธ	นิโอยุราอิ	แปลวา	พระพุทธรูปองคใหญ	สราง

จากสําริด	เมื่อปี	ค.ศ.1795	ความสูงขององคพระ	11.35	เมตร	มีน้ําหนัก	122	ตัน	ตั้งอยูกลางลานโลงแจง	หันหนา
ไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก	ซึ่งอดีตองคพระไดประดิษฐานอยูในวิหาร	แตเน่ืองจากเกิดสึนามิไดพัดผานหลายครั้ง
และทําใหวิหารไดพังทลาย	แตองคพระไมไดรับความเสียหายแตอยางใด
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑราเมน	ใหทานไดตามรอยความอรอยของสุดยอดราเมงในรายการ	TV

CHAMPION	และ	เป็นศูนยรวมรานราเมงที่มีชื่อเสียงทั่วทั้งประเทศไวที่น่ี
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันในพิพิธภัณฑราเมน***

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ชื่อเสียงในดาน

น้ําพุรอนซึ่งเกิดจากความรอนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
นําทาน	ชมทะเลสาบอาชิ	ซึ่งไดกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟ	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพ

วาดสะทอนลงสูทะเลสาบเปรียบดั่งสะทอนจากกระจกใสบานใหญและถายรูปเป็นที่ระลึก
จากน้ันเดินทางโดยรถโคชสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา

ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถ
ทําใหอายุยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี



ชวงคํ่า
	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	เมนูขาปูพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด
เดินทางเขาสูที่พัก	KASUGAIHOTELหรือเทียบเทา	-	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุ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

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรมเมนูขาปูพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด
	พักที่	KASUGAIHOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

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	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับภูเขาไฟฟูจิ

โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆกัน	..	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ง
กีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลวจากน้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมายที่เป็นโป
รดักสของญี่ป ุน	อีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	โอชิโนะ	ฮักไก	ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดอีกจุดหน่ึง	ซึ่งไดรับความนิยม

จากนักทองเที่ยวชาวญี่ป ุนเป็นอยางมาก	และที่น่ียังมีบอน้ําศักดิส์ิทธิอ์ันแสนบริสุทธิ	์ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขา
ละลายและไหลผานภูเขาไฟฟูจิลงสูพื้นเบื้องลางผุดขึน้เป็นตาน้ํา	และบอน้ําขนาดเล็กใหญมากมาย	ซึ่งใชเวลา
ยาวนานถึง	3	-	4	ปี	ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาถานําน้ําในบอน้ีมาดื่มนอกจากจะไดความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ําอัน



อิสระรับประทานอาหารคํ่า

บริสุทธิ	์ยังจะทําใหสุขภาพแข็งแรง	และจะมีโชคดีอีกดวย	ที่น่ีทานสามารถซื้อของที่ระลึกจากรานคาที่ตั้งอยู
ภายในบริเวณน้ีอยางสําราญใจ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ยานชอปป้ิง	ใหทานอิสระและเพลิด	เพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่อง

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

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	วัดอาซะกุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	นําทานนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม

กวนอิมทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดพบกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณ



ประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ตลาดปลาซึกิจิ	เป็นตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลางกรุงโตเกียว

ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจายอยูในโตเกียวน้ัน	ตลาดปลาแหงน้ีนับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นที่รูจักกัน
ดีวาเป็นหน่ึงในตลาดปลาที่ใหญที่สุดในโลกอีกดวย	เน่ืองจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา	2000	ตันตอวัน	มีราน
อาหารมากมาย	โดยมากจะเป็นอาหารทะเลสดๆ	เต็มสองขางทาง	ผูคนที่มาที่น่ีจะนิยมมาและลองชิมซูชิ	ซาซิมิ
ปลาที่น่ีจะคอนขางสด,อรอย	และราคาไมแพง	นอกจากน้ียังมีพวกของแหง	มีดแรปลา	และอาหารอื่นๆอีกหลาย
อยางใหทานเลือกซื้อเป็นของฝากกลับเมืองไทยอีกดวย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ไดเวอรซิตี้โอไดบะ	ใหทานไดอิสระชอปป้ิงในแหลงชอปป้ิงขนาดใหญที่มีรานคา

ตาง	ๆ	มารวมตัวกันถึง	154	ราน	อาทิเชน	Coach,	H&M,	Chloe,	Uniclo,	Zara	,	Daiso	100	Yen	นอกจากการ
เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญแลว	สิ่งที่เป็นไฮไลทของที่น่ีคือ	กันดั้มตัวใหมลาสุด	“GUNDAM	Front	Tokyo”	ที่ซึ่ง
เป็นเสมือนหนาตาของที่แหงน้ีเลยก็วาได	สําหรับ	“GUNDAM	Front	Tokyo”	ถูกสรางขึน้มาเพื่อเป็น	Theme	Park
แหงใหมที่จะบอกผานความยิ่งใหญของ	GUNDAM	ไปทั่วโลก	สิ่งแรกที่พลาดไมไดก็คือ	การถายรูปคูกับเจาหุน
ยนต	GUNDAM	RX-0	UNICORN	ขนาดสวนสูง	24	เมตร	ซึ่งสูงกวากันดั้มตัวเดิมถึง	6	เมตร	เลยทีเดียว	ตั้ง
ตระหงานอยูที่ลานกวางดานทิศใตและในชวงคํ่ า	ๆ	ก็จะมีการเปิดไฟประดับใหกับเจาหุนยักษน้ี

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

ชื่อตลาดปลา	แตตลาปน้ีขายผักผลไม	และของสดอื่นๆดวย	ซึ่งเปนตลาดที่อยู
ใจกลางเมืองโตเกียวและชื่อดังที่สุด	ซึ่งมีปลาสดมากกวา	2,000ตันตอวันผาน
เขามา

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง



อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก	ขากลับ	20	กก.
รับประทานอาหารเชาบนเครื่อง

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

09.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ	601	**	รับ
ประทานอาหารเชาบนเครื่อง	**
13.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาบนเครื่อง

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.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

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	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม	อาจจะทําใหทาน

เกิดความไมสะดวกภายหลัง	ทัง้น้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ทีน้ี่**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดย

หลักการทาง	สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**
**ในกรณีทีมี่การถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการ

ยื่นวีซาอีกครัง้จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันทีถู่กปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคาบริการ**



แผนกกงสุล	สถานทูตญีป่ ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503

***	ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	5,000	บาท	/	ทาน	***
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	ทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน

**	ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง	**
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดการคาใชโปรดสอบถามพนักงาน
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระโปรดสอบถามพนักงาน
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ	โปรดสอบถามพนักงาน

****	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนด
ตองจายคาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนดคือ...	ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลง	
ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	500	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	2000	เยน	/	ทาน	/	เที่ยว

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	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
		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	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


