


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาริตะ	-	นิกโก	-	ศาลเจาโทโชกุ	-	น้ําตกเคงอน	-
ทะเลสาบซูเซ็นจิ	-	ออนเซ็น

พักที่	KINUGAWA	
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 หมูบานโบราณโออุจิจูคุ	-	ปราสาทซึรุงะ	-	อิจิบังโจ พักที่	SENDAI	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 อาวมัตสึชิมา	-	ยอดเขาสะโอ	/	ภูเขาซาโอะ	-	หมูบานสุนัข
จิ้งจอกซาโอะ

พักที่	KORIYAMA
HOTEL	หรือเทียบเทา

5 ฟารมสตรอเบอรรี่	-	ชินจูกุ พักที่	TOKYO	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

21	ก.พ.	61	-	26	ก.พ.	61 ฿46,991 ฿46,991 ฿45,991 ฿8,900



20.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	8	เคานเตอร	R	สายการบินเจแปนแอร
ไลนเจาหนาทีจ่ากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และสัมภาระ
23.00	น.	ออกเดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินเจแปนแอรไลน	เทีย่วบินที่

JL	718

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู	เมืองนิกโก	ชม	ศาลเจาโทโชกุ	ศาลเจาที่สรางเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาวา	ที่

เกาแกนับ	4	ศตวรรษ	ตั้งแตสมัยโชกุนโตกุกาวา	อิเยยะสึ	ชมสถาปัตยกรรมไมแกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้ง
สวยงามในแงของศิลปะและที่แฝงแงมุมทางปรัชญา	ศาลเจาแหงน้ีไดรับการขึน้ทะเบียนจากองคการยูเนสโกให
เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานสู	น้ําตกเคงอน	น้ําตกที่ใหญและยาวที่สุดของประเทศญี่ป ุน	“จุดชมวิว”	โดยการ	“ลงลิฟท”	ไป

ชั้นลางที่ทานสามารถดื่มดํ่ ากับภาพของน้ําตกแหงน้ีไดงดงามมาก	พรอมสัมผัสกับสายน้ําที่เย็นชื่นฉํ่าใจ
ทะเลสาบชูเซนจิ	เป็นทะเลสาบตั้งอยูบริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต	ตัวทะเลสาบแหงน้ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื่อประมาณ	20,000	ปีที่แลว	ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางดานบอน้ําพุรอน	และความหลากกลาย
ทางธรรมชาติ	โดยมีน้ําตกหลายแหงในบริเวณรอบๆ	ฤดูที่สวยที่สุดของทะเลสาบคือชวงเดือนตุลาคม	ซึ่งเป็น
ชวงฤดูใบไมรวง

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	KINUGAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา
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



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	รานอาหาร

เป็นน้ําตกที่ไดเกิดขึน้เมื่อลาวาไหลมากระทบแมน้ําไดยา	และทําใหเกิดน้ําตก
อีก	12แหงซึ่งน้ําตกแหงน้ีน้ันสวยที่สุดและมีความสูงถึง97เมตร	และคนนิยม
มาดูชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี

อยูที่ตีนของภูเขาศักดิส์ิทธินั์นไต	ในเมืองนิโก	ซึ่งเมื่อภูเขาไฟระเบิก	ลาวาไหล
มาบังทางและกลายทะเลสาบน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	KINUGAWA		HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู	นําทานยอนรอยในสมัยเอโดะ	เมืองโออูจิจูคุ	ชม	หมูบานโออูจิจูคุ	เป็นบานสไตลญี่ป ุน
แบบมุงหลัง	ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นรานคา	รานอาหาร	และบานพักแบบโฮมสเตยตางๆ	นอกจากน้ียังมีศาลเจา
และวัดประจําเมืองโออูจิจูคุ	โดยวัดตั้งอยูปลายสุดของถนนสายหลัก	นักทองเที่ยวจะไดชมทิวทัศนอันงดงามของ
เมืองไดจากบริเวณดานบนของวัด
จากน้ันนําทานชม	ปราสาทซึรุงะ	ซึ่งแปลวาปราสาทนกกระเรียน	ปราสาทน้ีถูกสรางขึน้ครั้งแรกเมื่อปี

ค.ศ.1384	และผานเหตุการณทางประวัติศาสตรมามากมาย	ทําใหโดนทําลายและสรางขึน้ใหมหลายครั้ง	โดย
ครั้งลาสุดถูกสรางขึน้ใหมในปี	ค.ศ.1964	ปัจจุบันปราสาทสึรุกะไดเป็นพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติศาสตรของ
เมืองไอสุ-วาคามัทสุ	รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณตางๆ	และในชั้น	5	ของปราสาทเป็นจุดชมวิว	ใหทานได
ชมทิวทัศนอันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบลอมดวยภูเขารอบดาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ชอปป้ิง	ณ	อิจิบังโจ	แหลงชอปป้ิงที่อยูติดๆกับสถานีรถไฟเซนได	ประกอบไปดวยถนน

หลายเสนที่มีรานคาตางๆมากมาย	รวมไปถึงหางสรรพสินคากับสินคาที่มีอยูหลากหลายใหเลือกซื้อ	เชน	ราน
100	เยน,	รานอาหาร	รานเสื้อผา	และรานจําหนายของที่ระลึก	เป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	SENDAI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

บานโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสรางเมื่อหลายรอยปี
กอน	เป็นบานชาวนาญี่ป ุนโบราณที่มุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆเรียงรายกัน
สองฝ่ังกินระยะทางประมาณ	500	เมตร	โดยรวมมีบานโบราณประมาณ	40	–
50	หลัง	เมื่อ	พ.ศ.2524	หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ
สิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของชาติ	ซึ่งในปัจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังใน
โอะอุชิ	จูคุไดรับการบูรณะใหม	จนกลายเป็นรานขายของที่ระลึก	รานคาขาย
สินคาพื้นเมือง	รานอาหารและที่พักแบบญี่ป ุนเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว	ปัจจุบันมี
นักทองมาเยี่ยมชมหมูบานน้ีกวา	1.2	ลานคนตอปี

เป็นศูนยรวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง	Aizu-wakamatsu	ปัจจุบัน
ภายในปราสาทถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ	มีการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติของปราสาทแหงน้ี	รวมถึงวิถีชีวิตของเหลาซามูไรอีกดวย	นอกจากน้ี
นักทองเที่ยวยังสามารถขึน้ไปชมไดถึงชั้นบนสุดของปราสาท	ชมสวนรอบ
ปราสาทที่รายรอบไปดวยตนซากุระ	ซึ่งดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยือนปราสาท
แหงน้ีในชวงกลางเดือนเมษายนของทุกปี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เป็นยานชอปป้ิงที่ใหญที่สุดของภูมิภาค	เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคา
มากมายที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย	และที่จะขาดไมไดเลยก็คือ	ราน
100เยน	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา100เยน	เทากันหมด	สามารถ
เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบานไดในราคาที่สบายกระเปา

	พักที่	SENDAI	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อาวมัตสึชิมา	ที่ไดรับการยกยองวามีทัศนียภาพงดงามที่สุดหน่ึงในสามของญี่ป ุน	นอกจาก

น้ันยังเป็นแหลงเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่มีรสชาติดีในอันดับตนๆของญี่ป ุนอีกดวย	นําทาน	ลองเรือชมอาวมัตสึชิม
า	อันงดงามและหมูเกาะหินปูนรูปรางแปลกตากวา	260	เกาะ	ซึ่งตั้งเรียงรายกันอยูทั่วไปในอาว	ใหทานอิสระ
เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนการลองเรือและถายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เทือกเขาซาโอะ	เป็นหน่ึงเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหลงหน่ึงของเมืองยามางาตะ	และยัง

เป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงดานน้ําพุรอนและสกีรีสอรท	ระหวางการเดินทางทานจะไดชื่นชมกับธรรมชาติ
สองขางทางที่ถูกปกคลุมไปดวยหิมะในชวงฤดูหนาว
นําทานน่ัง	กระเชาไฟฟ า	(Ropeway)	เพื่อชื่นชมความมหัศจรรยของสายลมจากไซบีเรียที่พัดพาหิมะมาปก

คลุมตนสนจํานวนมาก	เกาะเป็นผลึกน้ําแข็งกอตัวเป็นรูปรางเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงทําใหถูกกลาวขวัญกันวา
เป็น	“SNOW	MONSTER”	หรือ	“	ปีศาจหิมะ	”	และใหทานเลือกสนุกกับกิจกรรมตางๆมากมายบนเทือกเขา
ZAO	ได	อาทิเชน	การเลนสกี,	สโนวบอรด,	สโนวโมบิล	[ไมรวมคาเชาชุดสกี	อุปกรณสกี	และครูผูฝึกสอน]
ซึ่งเทือกเขา	ZAO	น้ีถือเป็นหน่ึงในเทือกเขามีชื่อเสียงในหมูนักเลนสกีที่นิยมความทาทาย	มีพื้นที่เลนสกีกวาง
ใหญขนาดเทากับสนามฟุตบอลจํานวนสี่รอยกวาสนาม	เต็มไปดวยเนินที่สูงชันที่เกิดจากการสรางสรรคของ
ธรรมชาติ
นําทานชม	หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ	หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ	(Zao	Fox	Village)	ตั้งอยูใกลกับเมืองชิโร

อิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ	เปิดใหเขาชมตั้งแตปี	1990	ภายในหมูบานมีสัตวนานาชนิดกวา	100	ตัว	รวมถึงสุนัข
จิ้งจอก	6	สายพันธุที่วิ่งไปมาไดอยางอิสระในพื้นที่กวาง	ในประเทศญี่ป ุน	สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตวที่สําคัญชนิดหน่ึง
ตั้งแตระดับชาวบานมีความเชื่อวาสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ	หรือเทพเจาของศาสนาพุทธชินโต
อยู	ซึ่งเป็นเทพแหงความอุดมสมบูรณของการเกษตร(ขาว,	ใบชา)	และความเจริญรุงเรือง	ใหทานไดสัมผัสความ
นารักของสุนัขจิ้งจอก	และปอนอาหารสุนัขจิ้งจอก	พรอมเก็บภาพความประทับใจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	KORIYAMA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชมความงามรอบอาว	และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมง	การเลี้ยงหอยนางรม
ใหอาหารนกนางนวลที่บินมาตามเรือ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ภูเขาซาโอะ(Mount	Zao)	เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยูเป็นแนวกันพรมแดนระหวาง
Yamagata	กับ	Miyagi	ของภูมิภาคโทโฮคุ	ทางฝ่ังจังหวัดยามากาตะ	มีแหลง
น้ําพุรอนซาโอะ(Zao	Onsen)	ซึ่งมีความเป็นกรดสูง	ในชวงฤดูรอนคนรัก
ธรรมชาตินิยมมาเที่ยวปลองภูเขาไฟโอคามา(Okama	Crater)	สวนในชวงฤดู
หนาวซาโอะออนเซนจะกลายเป็นสกีรีสอรทชั้นนํา	และเป็นหน่ึงในไมกี่ที่ที่จะ



พบกับตนไมแชแข็ง(snow	monsters)

หมูบานสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao	Fox	Village)	ตั้งอยูใกลกับเมืองชิโรอิชิในภูเขา
ของจังหวัดมิยากิ	เปิดใหเขาชมตั้งแตปี	1990	ภายในหมูบานมีสัตวนานาชนิด
กวา	100	ตัว	รวมถึงสุนัขจิ้งจอก	6	สายพันธุที่วิ่งไปมาไดอยางอิสระในพื้นที่
กวาง	ในประเทศญี่ป ุน	สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตวที่สําคัญชนิดหน่ึง	ตั้งแตระดับชาว
บานมีความเชื่อวาสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ	หรือเทพเจาของ
ศาสนาพุทธชินโตอยู	ซึ่งเป็นเทพแหงความอุดมสมบูรณของการเกษตร(ขาว,
ใบชา)	และความเจริญรุงเรือง	ใหทานไดสัมผัสความนารักของสุนัขจิ้งจอก
และปอนอาหารสุนัขจิ้งจอก	พรอมเก็บภาพความประทับใจ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร
	พักที่	KORIYAMA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ฟารมสตอเบอรี	่ใหทานไดเพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอรี่	ไรสตรอเบอรี่	ของ

ชาวญี่ป ุนที่มีการปลูกอยางพิถีพิถันและไดรับการดูแลเอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน	ทําใหผลของสตรอเบ
อรี่น้ันมีขนาดใหญ	สีแดงสด	และรสชาติหวานกวาบานเราหลายเทาทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่และที่
สําคัญคือทานสามารถชิมสตรอเบอรี่ในไรน้ีได	และทานยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแกคนที่บานไดไมวา
จะเป็นผลสตรอเบอรรีสดๆ	ขนมตางๆ	ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ยานชินจูกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใชไฟฟา

กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา	แบ
รนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,
SHISEDO	และอื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูในเมืองเอกคือ	ชิบะ	ซึ่งจังหวัดชิบะเป็นที่ตั้งของสนามบินนะริตะ	สามารถ
น่ังรถไปเก็บสตรอเบอรี่สดๆในสวนของฟารมได	ภายในมีสตอเบอรรี่ใหเลือก
ชมอยูหลากหลายสายพันธุ	ใชเลือกซื้อเลือกชิมอยางจุใจ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

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
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	นําทานนมัสการเทพเจาแหงไฟ	ณ	วัดนาริตะ	วัดที่มีประวัติศาสตรอัน

เกาแก	ซึ่งมีอายุยาวนานมากกวา	1,000	ปี	และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจาแหงไฟ
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปชอปป้ิงยังหางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อ

ของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน
ที่ทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ
18.05	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินเจแปนแอรไลน	เทีย่วบินที	่JL	707
22.40	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

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	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิง่ของผิดกฎหมาย	ซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดสิง่ของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ทาน,	เกิดจากการโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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
หองพัก	แบบ	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 ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ	5,000	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]

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจ
สอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญีป่ ุ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	ไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	9,900	บาท	/	ทาน***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	5,000	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน***	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินสุวรรณภูมิ)
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะ

อากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

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
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		****สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการ
ผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได



ทัง้สิ้น**
5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


