


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	โตเกียวสกาย
ทรี	-	กระเชา	คาชิ	คาชิ	-	ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	FUJI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	สวนสาธารณะชินจูกุ	-	ชินจูกุ
พักที่
KICHIJOCHI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-	เมืองโยโกฮามา	-
พิพิธภัณฑราเมน	-	ซากุระ	ณ	แมน้ําเมกูโระ	-	สะพานเรนโบว	-	ไดเวอรซิตี้
โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว

พักที
KICHIJOCHI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

11	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿45,777 ฿45,777 ฿44,777 ฿8,200



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

20.00	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ
เจาหนาที่จากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และสัมภาระ

23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ
600

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสูเมืองโตเกียว	เที่ยวชม	วัดอาซะกุซะ	วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว	นําทานนมัสการขอพร

จากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดพบกับ	โคมไฟขนาดยักษ	ที่มีความสูงถึง	4.5
เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ
จากน้ันจะขอพาทุกทานไปยืนถายรูป	กับ	TOKYO	SKY	TREE	ที่บริเวณสะพานขามแมน้ําสุมิดะ	(ใกลวัดอาซา

กุสะ)	โดยเป็นหอคอยสงสัญญาณโทรทัศนแหงใหมของกรุงโตเกียว	เปิดใหเขาชมเมื่อ	22	MAY	2012	มีความสูงที่
634	เมตร	(แซงหนาโตเกียวทาวเวอรไป	301	เมตร)	เป็นหอคอยสงสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	นัง่กระเชาคาจิคาจิ	มีความสูง	400	เมตร	เป็นกระเชาที่จะพาทุกทานขึน้ไปชมความสวยงาม

ของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ	ซึ่งตั้งอยูทางตะวันออกของทะเลสาบ	โดยใชเวลาประ	มาณ	15-
20	นาที	ไฮไลทที่สําคัญคือการถายรูปคูกับกระตายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอีกดวย
จากน้ันนําทาน	ผานชมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ	หน่ึงในทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบ

ทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ	และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิใหทานไดเพลินเพลินกับ
วิวของธรรมชาติที่สวยงาม

ชวงคํ่า
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	FUJI	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	เมนูขาปูยักษ	ณ	โรงแรม	จากนัน้ใหทุกทานผอนคลายกับการแชน้ํา

ธรรมชาติ	(Onsen)



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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว



	รับประทานอาหารคํ่า	เมนูขาปูยักษ	ณ	โรงแรม
	พักที่	FUJI	HOTEL	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
นําทานขึน้สูชั้นที่	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขา

และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาวเย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว	และ
เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
นําทานเดินทางสู	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของ

ภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ	ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร
ตางๆกัน	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลวจาก
น้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมายที่เป็นโปรดักสของญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	ชมซากุระ	ณ	สวนชินจูกุ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมซากุระและถายรูปตามอัธยาศัย	ดอก

ซากุระที่ถือเป็นดอกไมประจําชาติที่จะ	ผลิดอกเพียงชวงเวลาสั้นๆไมเกิน	2	อาทิตย	อีกทั้งทานจะไดเห็น
บรรยากาศที่คนญี่ป ุนจะมาจับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระ	อยางมีความสุข	และฉลองกันอยางสนุกสนาน	[สถานที่
ชมซากุระอาจจะมีการเปลีย่นแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ]

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

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	KICHIJOCHI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



สถานที่ชมซากุระอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับสภาพอากาศ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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	ภัตตาคาร

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่ตั้งอยูในเขตชินจูกุและชิบูยา	เป็นอดีตที่อยูของ
ตระกูลไนโตะในยุคสมัยเอโดะ	แลวกลายมาเป็นสวน

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

	พักที่	KICHIJOCHI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางไปที่	เมืองคามาคุระ	(Kamakura)	เมืองชายฝ่ังในเขตจังหวัดคานากาวา	(Kanagawa)	ปัจจุบันกลาย

เป็นเมืองเล็กๆที่ดึงดูดเหลานักทองเที่ยวใหแวะมาเยี่ยมเยียน	อีกทั้งถูกขนานนามใหเป็น	“เกียวโตแหงฝ่ังตะวัน
ออก”
จากน้ัน	นําทานไปเขาชม	“หลวงพอโต”	แหง	วัดโคโตคุอิน	(Kotokuin	Temple)	เป็นรูปหลอโลหะที่สูง

13.35	เมตร	ตั้งอยูกลางลานวัด	(เป็นรอง	หลวงพอโต	ที่วัดโทไดจิ	เมืองนารา)..คาดกันวาสรางเสร็จในปี	1252
แล	ะกอนน้ันเคยอยูในอารามหลังใหญ	แตทวาไดถูกคลื่นพายุไตฝ ุนโหมกระหน่ําอยูหลายครั้งในชวงศตวรรษ



ที่14-15	จนกระทั่งมาอยูกลางแจงตราบจนทุกวันน้ี
จากน้ัน	เขาไปที่เมืองโยโกฮามา	เขาชม	พิพิธภัณฑราเมน	(Ramen	Museum	Yokohama)..สถานที่รวม

เรื่องราวทุกอยางเกี่ยวกับราเมน	ไมวาจะเป็นประวัติความเป็นมา	ชนิดของราเมน	มีการจัดบรรยากาศจําลอง
ของถนนและอาคารบานเรือนของชิตะมาจิ	(Shitamachi)	เมืองเกาของโตเกียวในยุคปี	1958	ซึ่งเป็นเมืองที่รา
เมนไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว	จะมีรานขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู	8	รานใหนักทองเที่ยวไดลองเลือกชิม	กัน
ดวย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย	ภายใน	พิพิธภัณฑราเมน

ชวงบาย	
นําทานชมซากุระที่	แมน้ําเมกุโระ(Meguro	River)เป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว	เพราะ

จะมีตนซากุระปลูกอยู	2	ขางทางของแมน้ํา	และตลอดสองฝ่ังของแมน้ําจะมีทางเดินและที่น่ัง	เหมือนเป็นสวน
หยอมเล็กๆยาวตลอดแมน้ําเมกูโระโดยดอกซากุระที่น่ีจะบานแบบ	Full	Bloom	ชวงประมาณปลายเดือนมีนาคม
ถึงตนเดือนเมษายน	[ซากุระอาจจะมีการบานกอนหรือหลังขึ้นอยูกับสภาพอากาศ]

นําทานเดินทางสู	สะพานเรนโบว	(Rainbow	Bridge)	เพื่อไป	ยัง	Diver	City	Tokyo	Plaza	เป็นชอปป้ิงคอม
เพลกซแหงใหมของกรุงโตเกียว	รวมไปถึงไฮไลทของที่น่ี	หุนกันดัม้ตัวใหมรุนRX-0	ยูนิคอรน	ที่ไดรับการ
ประกอบเสร็จ	อยางสมบูรณเเลว	ที่บริเวณหนาหางไดเวอร	ซิตี้	โตเกียว	พลาซา	และใหทุกทานไดอิสระชอปป้ิง
ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
	อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	KICHIJOCHI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

โยโกฮามา	เป็นเมืองทาเรือที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นเมืองศูนยกลางการคา
อุตสาหกรรม	แฟชั่นและคมนาคมไปสูภูมิภาคอื่น

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา



ซากุระอาจจะมีการบานกอนหรือหลังขึน้อยูกับสภาพอากาศ
อิสระอาหารกลางวันและ	อาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ซากุระ	ณ	แมน้ําเมกูโระ	เป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว	ซึ่ง
สองฝ่ังแมน้ําจะมีตนซากุระปลูกเป็นแถวสามารถเดินชมความงามของซากุระ
ไดที่ถนนสองฝ่ังริมแมน้ําเมรุโกะ	ในชวงที่ซากุระบาน	จะมีรานคาแผงลอย
เล็กๆตางๆขายของกินพวก	ป้ิงยาง	และจะคึกคักมากในชวงวันหยุดเสาร-
อาทิตย	สวนในตอนกลางคืนที่น่ีจะมีโคมไฟสีเหลืองแดง	หอยอยูตามตนซากุระ
ใหบรรยากาศสุดชิวริมน้ํา	เหมือนเป็นสวนหยอยเล็กๆยาวตลอดแมน้ําเมกูโระ
ที่มีตนซากุระ	มากกวา	800	ตน

เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึน้โดยประชาชน	เป็นสะพานแขวนยาวเกือบ	1กิโลเมตรขาม
อาวโตเกียว	ทอดจากโตเกียวไปยังโอไดบะ	จุดเดนความโคมไฟพลังงานแสง
อาทิตยที่ตัดตั้งอยูตลอดทางบนสะพาน

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

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

	พักที	KICHIJOCHI	HOTEL	หรือเทียบเทา

09.15	น.	ออกออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ	601**	รับ
ประทานอาหารเชาบนเครื่อง	**

13.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



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

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	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

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง	

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	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
หองพัก	แบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**	

3.	คอาหาร	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	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	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	7,900	บาท	/	ทาน	และราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคน
ขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบิน
ดอนเมือง)

2.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	
3.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอน

เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	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
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.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดิน



ทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


