


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว
ที่พัก	KICHIJOJI
	TOKYU		REI
	HOTEL		หรือ
เทียบเทา

2 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียว
สกายทรี	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	ภูเขาไฟฟูจิ	-	ศาลเจาฟูจิเซ็นเก็น
-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	FUJI
HAKONE	LAND
SCHOLE	PLAZA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา	

3 วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	ทะเลสาบอาชิ
-	สวนสนุกกรินปะ	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโต
กุอิน	-	มหานครโตเกียว

พักที่	KICHIJOJI
TOKYU	REI
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

4 ศาลเจาเมจิ	-	สวนโยะโยะงิ	-	ฮาราจูกุ	-	ชินจูกุ	-	เมืองนาริตะ	-	อิออ
นมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ

5 สนามบินดอนเมือง

20	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 25,999	บาท 25,999	บาท 24,999	บาท 7,900	บาท

27	ก.ย.	60	-	1	ต.ค.	60 26,999	บาท 26,999	บาท 26,999	บาท 7,900	บาท



**ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบินไทยแอรเอเชีย	เอกซ	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตา
มกฏระเบียบของสายการบินสําหรับการสุมจับทีน่ัง่วางบนเครื่องใหกับลูกคา	..	โดยหากทานมีความ
ประสงคจะระบุทีน่ัง่บนเครื่องหรือตองการเปลีย่นทีน่ัง่ใหม	จะมีคาใชจายเพิม่เติม(โปรดสอบถาม
พนักงาน)**
เครื่องแอรบัส	A330	-	300	ทีน่ัง่แบบ	3	-	3	-	3
บริการอาหารรอนบนเครื่อง	ทัง้ขาไป	และ	ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระขาไป	20	ก.ก.	และ	ขากลับ	20	ก.ก

**สายการบินแอรเอเชีย	เอกซ	ใหน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	คนละ	20	กิโลกรัม	เทานัน้!!	หากคิดวา	ขากลับ
ตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิม่	ตัง้แตทีส่นามบินดอนเมือง	เคานเตอรสายการ

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
08.00	น.	นัดพบกันที่	สนามบินดอนเมือง	,	อาคารผูโดยสารขาออก	1	ชัน้	3	ประตู	4	สายการบินไทย

แอรเอเชีย	เอกซ	(	Thai	Air	Asia	X	)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและ
โหลดสัมภาระ
11.15	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ	606	[	บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	]
19.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ

กระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว
21.00	น.	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว	เดินทางมุงหนาสู	กรุงโตเกียว
22.00	น.	เขาสูที่พัก	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	ที่พัก	KICHIJOJI		TOKYU		REI		HOTEL		หรือเทียบเทา

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

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



บินแอรเอเชียเอกซ	

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันทําการเช็คเอาทและตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง
นําทานเขาชม	วัดอาซากุสะ	หรือ	วัดเซนโซจิ	(Sensoji	Temple)	วัดที่วากันวา	เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว

ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหลาโชกุนและซามูไรใหความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยางมากในอดีต
นําทานนมัสการ	องคเจาแมกวนอิมทองคํา	ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ	(อยูหลังฉากมานกั้น)	และ	ถาย

ภาพเป็นที่ระลึกกับ	“คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)”	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดชื่อวาเป็น	“โคมไฟที่ใหญที่สุดใน
โลก”	มีความสูงใหญถึง	4.5	เมตร	อีกทั้งยังมี	“ถนนนากามิเสะ”	ถนนรานคาแหลงรวมสินคาของที่ระลึกตางๆ
มากมาย
จากน้ันจะขอพาทุกทานไปยืนถายรูป	กับ	TOKYO	SKY	TREE	ที่บริเวณสะพานขามแมน้ําสุมิดะ	(ใกลวัดอาซา

กุสะ)	โดยเป็นหอคอยสงสัญญาณโทรทัศนแหงใหมของกรุงโตเกียว	เปิดใหเขาชมเมื่อ	22	MAY	2012	มีความสูงที่
634	เมตร	(แซงหนาโตเกียวทาวเวอรไป	301	เมตร)	เป็นหอคอยสงสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก
จากน้ัน	ขอนําทานไปยัง	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับภูเขาไฟฟูจิ

โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆกัน	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ง
กีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลวเป็นตน
ทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิน่

ชวงบาย
ตอจากน้ันนําทานไปยัง	ภูเขาไฟฟูจิ	ซึ่งถือกันวาเป็นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความศักดิส์ิทธิส์ําหรับชาวญี่ป ุน

เป็นอยางมาก	โดยจะมีความสูงอยูที่	3,776	เมตร	และรถบัสสามารถพาทานขึน้ไปยังชั้น	5	จากทั้งหมด	10	ชั้น
เพื่อขึน้ไปชมศาลเจาฟูจิ	และไดถายรูปจากบนน้ัน	พรอมกับยังมีรานคาขายของที่ระลึกใหทานไดเลือกซื้อ
มากมาย
เขาสูที่พัก	FUJI	HAKONE	LAND	SCHOLE	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม	**	พิเศษ	ขาปูยักษ	ไมอัน้	**
หลังอาหาร	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศ	การแชออนเซ็นหรือแชน้ําแร	ในแบบฉบับชาวญี่ป ุน	โดยที่มี

ความเชื่อวา	จะคลายความเหน่ือยลา	และ	ผิวพรรณจะสวยงามเปลงปลั่งกลับมามีชีวิตชีวาไดตามเดิม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

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

	ทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิอยูในเขต	Fujiyoshida	ชาวญี่ป ุนมักจะมาสักกา
ระสิ่งศักดิส์ิทธิก์ัน	มีความเกี่ยวของกับศาสนาชินโต	และยังมีประวัติความเป็น
มาอันยาวนานตั้งแตสมัยเอโดะมีระยะเวลามากกวาสองพันปี	ศาลเจาลักษณะ
แบบน้ีจะมีอยูมากในจังหวัดชิซูโอและยามานาซิ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนเชื่อวา
ภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิม์ีเทพเจาสถิตยอยู	ศาลเจาแหงน้ีจึงเป็นการ
เชื่อมโยงใหเราไดเขาถึงเทพเจา



หากสภาพอากาศไมเอื้ออํานวยหรือเสนทางการขึ้นภูเขาปิด	ทางบริษทั	จะขอสงวนสิทธิใ์นการไม
นําทานขึ้นภูเขาไฟฟูจิ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม	**	พิเศษ	ขาปูยักษ	ไมอั้น	**
	พักที่	FUJI	HAKONE	LAND	SCHOLE	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา	

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
เช็คเอาท	และ	ตรวจสอบสัมภาระกอนออกเดินทาง
นําทานเดินทางไปตามเสนทางไฮเวยเดินทางเขาสู	อุทยานแหงชาติ	ฟูจิ-ฮาโกเน	นําทานน่ังรถบัสขึน้สู

หุบเขาโอวาคุดานิ	(Owakudani)	หรือหุบเขากํามะถัน	บริเวณดานบนจะอบอวลไปดวยกลิ่นไอกํามะถันที่คุก
รุนลอยจากใตดิน	ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการระเบิดของภูเขาฮาโกเน	เมื่อ	300	ปีกอน	น่ันเอง	ทานสามารถลองชิม
ไขดํา	ที่เชื่อกันวาหากไดทานไขดํา	1	ฟอง	จะมีอายุยืนยาวไปอีก	7	ปี
จากน้ันใหทานไปถายรูปเก็บวิวทิวทัศนที่	ทะเลสาบอาชิ	(Lake	Ashi)	ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดขึน้หลังจากการ

ปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน	เมื่อ	3,000	ปีกอน
ตอจากน้ัน	เดินทางไป	สวนสนุกกรินปะ	(	GRINPA	)	เขาชม	เทศกาลทุงดอกรักเร	หรือ	ดอกดาเลียห	ที่กวาง

ใหญตระการตาสุดสายตา	ดุจดังพรมดอกไมผืนใหญ	ซึ่งบริเวณน้ีจะมีดอกรักเร	ราวๆ	20,000	ดอก	ประพรมอยู
บนเขตแดนแหงภูเขาไฟฟูจิชั้น	2	ซึ่งเป็นที่แนนอนวาวิวทิวทัศนของที่น่ีจะตองมี	ภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง	และไม
เพียงเทาน้ัน	ทานจะยังสามารถ	“ใสชุดยูคาตะ”	มาเดินถายรูปกับวิวดอกไมเหลาน้ีไดอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ของ	สวนสนุกกรินปะ

ชวงบาย	
เดินทางไปที่	เมืองคามาคูระ	(Kamakura)	เมืองชายฝ่ังในเขตจังหวัดคานากาวา	(Kanagawa)	ปัจจุบัน

กลายเป็นเมืองเล็กๆที่ดึงดูดเหลานักทองเที่ยวใหแวะมาเยี่ยมเยียน	อีกทั้งถูกขนานนามใหเป็น	“เกียวโตแหงฝ่ัง
ตะวันออก”
จากน้ันนําทานไปเขาชม	“หลวงพอโต”	แหง	วัดโคโตคุอิน	(Kotokuin	Temple)	เป็นรูปหลอโลหะที่สูง

13.35	เมตร	ตั้งอยูกลางลานวัด	(เป็นรอง	หลวงพอโต	ที่วัดโทไดจิ	เมืองนารา)	คาดกันวาสรางเสร็จในปี	1252
และกอนน้ันเคยอยูในอารามหลังใหญ	แตทวาไดถูกคลื่นพายุไตฝ ุนโหมกระหน่ําอยูหลายครั้งในชวงศตวรรษ
ที่14	-	15	จนกระทั่งมาอยูกลางแจงตราบจนทุกวันน้ี
ไดเวลาอันสมควร	เดินทางมายัง	กรุงโตเกียว	มหานครของประเทศญี่ป ุน	ในอดีตใชชื่อวา	“เอโดะ”	..	เป็น

เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ	และเป็นศูนยรวมทางดานเทคโนโลยีเอาไวอยางมากมาย



ชวงคํ่า
**	อิสระ	อาหารเย็น	ตามอัธยาศัย	**
เขาสูที่พัก	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

สวนสนุกกรินปะ	(GRINPA)	สวนสนุกที่อยูใกลภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	อีกหน่ึง
ทางเลือกสําหรับคนที่อยากชมคุณ	Fujisan	ใกลๆ	แลวไดเลนเครื่องเลนไปดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ของ	สวนสนุกกรินปะ

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล



อิสระ	อาหารเย็น	ตามอัธยาศัย

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

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

	พักที่	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันทําการเช็คเอาท	และนําสัมภาระมาเก็บไวตรงล็อบบี้โรงแรม
เดินทางกันโดยรถบัสไปยัง	ศาลเจาเมยจิ	(Meiji	Shrine)	เป็นหน่ึงในศาลเจาที่โดงดังในกรุงโตเกียว	สราง

ขึน้เพื่อเป็นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของจักรพรรดิเมยจิและจักรพรรดินีโชเกน	ในระหวางชวงสงครามโลกครั้ง
ที่สอง	ศาลเจาเมจิไดถูกทําลายลง	แตภายหลังไดมีการบูรณะและสรางขึน้มาใหมจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งศาลเจาน้ีตั้ง
อยูใกลกับ	สถานีฮาราจูกุ	(Harajuku	Station)	อยูติดกับ	สวนโยโยกิ	(Yoyogi	Park)
ใหอิสระทานที่	ยานฮาราจูกุ	(Harajuku)	แหลงวัยรุนที่รูจักกันดีของกรุงโตเกียว	เดินเลนที่	ถนนทาเคชิตะ

(Takeshita	Dori)	พบกับรานคาที่ขายสินคาวัยรุนมากมาย	รานขนมเครปที่มีชื่อเสียง	ฯลฯ	หากมาในชวงวัน
เสาร-อาทิตย	ทานจะไดพบกับเด็กหนุมสาวที่แตงตัวคอสเพลย	เลียนแบบตัวการตูน	มาเดินอวดโฉมกันมากมาย
และพาไปชอปป้ิงตอที่	ยานชินจูกุ	(Shinjuku)	แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวง

โตเกียว	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลาง
ของของยานน้ี	ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน
**อิสระ	อาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย**

ชวงบาย
ไดเวลา	เดินทางไปยัง	เมืองนาริตะเก็บตกกับการซื้อของฝากที่	AEON	Shopping	Mall	ชอปป้ิงเซ็นเตอร

ขนาดใหญในเมืองนาริตะ	เพียบพรอมไปดวยรานคากวา	150	ราน	ไมวาจะเป็น	Muji	,	Sanrio	Store	,	100	Yen
Shop	,รานขายยาและเครื่องสําอางค	Matsumoto	Kiyoshi	,	เกมสเซ็นเตอร	,	รานหนังสือ	,	รานรองเทา	ฯลฯ
และยังมี	ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญในสวนของ	Jusco	ที่รวมของสด	ของแหง	อีกมากมายใหทานไดซื้อติดมือ
กอนขึน้เครื่องกลับ

ชวงคํ่า
18.00	น.	ไดเวลาอันสมควร	ขึน้รถบัส	เพื่อเดินทางไป	สนามบินนาริตะ
18.20	น.	ถึง	สนามบินนาริตะ	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ
20.55	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	607

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิ	์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว	สรางขึน้โดยจัก
พรรดิเมจิ	และมเหสีโชโกะ	ในปี	1920	ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพร
ที่ศาลเจาแหงน้ี	ซึ่งตั้งอยูใจกลาง	“สวนโยโยกิ”	สวนที่มีตนไมนานาพรรณถึง	1
แสนตน	ทําใหดูเหมือนกับวาศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูภายในป า

เป็นหน่ึงในสวนสาธารณะที่ใหญที่สุดในกรุงโตเกียว	ตั้งอยูติดกับสถานีรถไฟ
ฮะระจุกุและศาลเจาเมจิ	ในเขตชิบุยะ	โดยสังกัด	สํานักงานโยธาธิการแหง
นครหลวงโตเกียว

นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว	ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนที่แตงหนา
แตงตัว	กันแบบที่เรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน	โดยเฉพาะวันอาทิตย	เด็ก
เหลาน้ีจะมารวมตัวกัน	มีทั้งแนว	แฟนตาซี	ปีศาจ	คิขุอาโนเนะ	เป็นสีสันใหกับ
ถนนสายน้ี

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

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ



อิสระ	อาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
เครื่องแอรบัส	A330	-	300	ทีน่ัง่แบบ	3	-	3	-	3
บริการอาหารรอนบนเครื่อง	ทัง้ขาไป	และ	ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระขาไป	20	ก.ก.	และ	ขากลับ	20	ก.ก	(โปรดอยา!!	ลืมวาทางสายการบินใหน้ําหนัก

กระเป าตอทาน	ไมเกิน	20	กิโลกรัม)

เครื่องแอรบัส	A330	-	300	ทีน่ัง่แบบ	3	-	3	-	3
บริการอาหารรอนบนเครื่อง	ทัง้ขาไป	และ	ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระขาไป	20	ก.ก.	และ	ขากลับ	20	ก.ก	(โปรดอยา!!	ลืมวาทางสายการบินใหน้ําหนัก

กระเป าตอทาน	ไมเกิน	20	กิโลกรัม)

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

ชวงเชา
01.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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,	การ
กอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5	.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ
โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6	.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7	.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย	
8	.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง	
9	.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
10	.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
11	.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา
นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง	
12	.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
13	.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน	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	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน	/	ทริป	**	(เก็บทิปกอนการ

เดินทาง	ณ	สนามบินดอนเมือง)**
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%
**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล

เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
-	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]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
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

สําหรับรายการทองเทีย่ว	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นเพื่อความเหมาะสมตามสภาพ
อากาศ	และการจราจรในแตละวัน	โดยมิไดแจงลวงหนา	เพื่อผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคา
เป็นสําคัญ
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครัง้	มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	6,000	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน

(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินดอนเมือง)
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซใชระบบการจองทีน่ัง่เป็นแบบสุมทีน่ัง่วาง	อาจจะทําใหครอบครัวทีม่า

ดวยกันไมไดนัง่ติดกัน	หากลูกคาเทาไดประสงคจะจองทีน่ัง่ติดกันจะมีรายละเอียดการคาใชจายในการ
ซื้อทีน่ัง่เพิม่	(โปรดสอบถามพนักงาน)
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทัง้หมด	
2.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14	-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด



3.		ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตี
มัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา		
หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ

ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
5.		เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


