


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-
นาบานะ	โนะ	ซาโตะ

พัก
ที่	NAGOYA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 รถไฟชินคันเซ็น	/	รถไฟชินกังเซ็น	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	หุบเขาไข
ดําโอวาคุดานิ	-	ทะเลสาบอาชิ	-	ศาลเจาฮาโกเน	-	ออนเซ็น

พักที่	FUJI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 ลานสกี	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	ชินจูกุ
พักที่
TOKYO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่
TOKYO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

6 วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

9	ก.พ.	61	-	14	ก.พ.	61 ฿43,991 ฿43,991 ฿42,991 ฿8,900



20.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที่
จากบริษทัคอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

23.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	622

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร
นําทานเดินทางสู	วัดคินคาคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะโยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พัก

ผอน	ปราสาท	2	ชั้นบนถูกปิดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับความงามของตัว
ปราสาทที่สะทอนกับสระน้ําที่ใสสะอาด
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	สรางในศตวรรษที่	9	โดย

ชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิ
จํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	NABANA	NO	SATO	น้ันเป็นธีมปารค	ขนาดใหญในเมืองนากาชิมา	ซึ่งทุกปีจะมีการจัด

แสดงไฟ	LEDs	หลายลานดวง	และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงซะดวย	โดยธีมงานสวนใหญ
จะเกี่ยวกับธรรมชาติ	สายน้ํา	อุโมงคแหงแสง	สวนดอกไมที่เนรมิตขึน้จากดวงไฟ	เป็นตน	โดยงานแสดงไฟแหงน้ี
ถือเป็นหน่ึงในงานเทศกาลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนอีกดวย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	ภายใน	NABANA	NO	SATO

เดินทางเขาสูทีพ่ัก	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นสวนสนุกที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนดวยไฟดวงเล็กมากกวา	5.8	ลานดวง
ซึ่งทําใหเป็นสถานที่ยอดนิยมของคูรักทั้งปี

	พักที่	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สถานีรถไฟชินคันเซน	เพื่อใหทานไดสัมผัสประสบการณ	นัง่รถไฟชินคันเซน	หรือ

รถไฟหัวกระสุน	ดวยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย	240	ก.ม./ชม.
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ชื่อเสียงในดานน้ําพุรอนซึ่งเกิดจาก

ความรอนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม	หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควัน
จากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา	ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวา
หากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถทําใหอายุยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี	
ผานชมทะเลสาบอาชิ	กับเรือแฟนตาซีโจรสลัด	ชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ป ุน	ซึ่งไดกอ

ตัวจากลาวาของภูเขาไฟ	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะทอนลงสูทะเลสาบ
จากน้ันเดินทางสู	ศาลเจาฮาโกเน	ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ	สังเกตุ

งายๆคือจะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ	และทางเดินไปยังศาลเจาโดยสองขางทางจะมีตะเกียงแขวน
เรียงรายอยูตลอดทาง	ภายในศาลเจาน้ันมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยูทามกลางตนไมใหญ	มีความสวยงามตลอด
ทั้งปี



ชวงคํ่า
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	FUJI	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
ผอนคลายกับการแชน้ําจาก	แรธรรมชาติสไตลญีป่ ุ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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก

ถูกซอนอยูในป าลึก	จะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ	มีตะเกียง
แขวนเรียงรายอยูตลอดทางระหวางทางเดิน	มีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู
ทามกลางตนไมใหญ



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	FUJI	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทาง	สัมผัสความสนุกสนาน	ณ	ลานสกี	เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบคกราวนเป็นภูเขาไฟ

ฟูจิ	ใหทานไดสนุกไปกับการถายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา	หรือจะเลือกจายเงินเพิ่มเพื่อ	เลนกระดานลื่น
แบบญี่ป ุน	หรือที่เรียกวา	“โซริ”	(Sori)	แบบเต็มที่	(ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึง
ชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะมากหรือนอย	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ในชวงเวลาน้ันๆ	ทางบริษทัจะขอสงวน
สิทธิเ์ปลี่ยนแปลงสถานที่เลนสกี	โดยรักษาสิทธิข์องลูกคาเป็นสําคัญ)

จากน้ันไดเวลาเดินทางไปยัง	หมูบานโอชิโนะฮักไค	(Oshino	Hakkai	Village)	เป็นจุดทองเที่ยวที่สรางเป็น
หมูบานเล็กๆ	ที่มีฉากหลังเป็น	ภูเขาไฟฟูจิ	ประกอบดวยบอน้ํา	8	บอในโอชิโนะ	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากู
จิโกะ(Lake	Kawaguchiko)	กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake	Yamanakako)	ซึ่งเป็นพื้นที่เกาของ
ทะเลสาบแหงที่	6	ที่แหงขอดไปเมื่อ	200	-	300	ปีที่ผานมา	บอน้ําทั้ง	8	น้ีเป็นน้ําจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน
ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา	80	ปี	ทําใหน้ําใสสะอาดเป็นพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
สูนําทานเดินทางสู	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ	ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริค
เตอรตางๆกัน	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว
จากน้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมายที่เป็นโปรดักสของญี่ป ุนอีกดวย
นําทานเดินทางสู	ยานชอปป้ิงชินจูกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่อง

ใชไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวยกระเปา	รองเทา
เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK
II,	SHISEDO	และอื่นๆ

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะมากหรือ
นอย	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ในชวงเวลาน้ันๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงสถานที่เลนสกี	โดยรักษา
สิทธิข์องลูกคาเป็นสําคัญ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

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

	พักที่	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหอิสระทุกทาน	ตามอัธยาศัย	//	ไมมีรถบัสบริการ
สามารถซื้อตัว๋รถไฟ	เพื่อไปเทีย่วยังยานชอปป้ิงตางๆ	ของโตเกียวได	เชน	ยานกินซา	,	อูเอโนะ	,โดย

ทานสามารถถามขอมูลแตละสถานที่ไดจากไกด	เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
สามารถซื้อทัวรเสริม	ตัว๋ดิสนียแลนด	(ผูใหญ	ทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท)	โดยไมไดรวมคา

รถไฟสําหรับเดินทางไปดิสนียแลนด	แตอยางใด	[ราคาน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงได]
โตเกียวดิสนียแลนด	(Tokyo	Disneyland)	ดินแดนที่ไมจํากัดอายุของผูมาเยือน	สวนสนุกน้ีสรางขึน้ในปี

1983	และเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่ใหสรางนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา	ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเลน
นานาชนิดในโซนตางๆ	และ	หากวาเหน่ือยกับเครื่องเลนแลว	ทานสามารถพักดูโชวพาเหรดตระการตาของ
เหลาตัวการตูนดิสนีย	Mickey	&	Minnie	,	Donald	Duck	,	และผองเพื่อนที่มีคิวมาเปิดตัวใหชมกันไดตามเวลา
ที่ทางสวนสนุกกําหนดไวอีกดวย	(ซึ่งมีทั้งรอบบาย	และ	หัวคํ่ า)
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา



อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
สามารถซื้อทัวรเสริม	ตัว๋ดิสนียแลนด	(ผูใหญ	ทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท)	โดยไมไดรวมคา

รถไฟสําหรับเดินทางไปดิสนียแลนด	แตอยางใด	[ราคาน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงได]

	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
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	นําทาน	นมัสการเทพเจาแหงไฟ	ณ	วัดนาริตะ	วัดที่มีประวัติศาสตรอันเกา

แก	ซึ่งมีอายุยาวนานมากกวา	1,000	ปี	และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจาแหงไฟ
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปชอปป้ิงยังหางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อ

ของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไมตามฤดูกาล	และ	พิเศษสุดกับราน	100
เยน	ที่ทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
17.30	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	677

22.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	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

การโจรกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

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	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุมประกัน
สุขภาพ]

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	**ถากรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน/ทริป	(เก็บทิปกอนการเดินทาง

ณ	สนามบิน)

6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**
-	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	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องทีพ่ัก
ทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญีป่ ุ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	ไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน	(เก็บทิป
กอนการเดินทาง	ที	่สนามบินสุวรรณภูมิ)

2.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ

สภาวะอากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน	และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	-	15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด	
2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-	7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
3.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสาย	การบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา

ประเทศทีร่ะบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้
สิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุน
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**



5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


