


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟา
คํารณ	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุ
ดานิ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	SUN
PLAZA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ถนนอิโชนามิกิ	หรือ	ถนนตนแปะ
กวย	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	ชิบูยา

พักที่
ATAGOYAMA
TOKYU	REI
HOTEL		หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่
ATAGOYAMA
TOKYU	REI
HOTEL		หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

29	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿25,900 ฿25,900 ฿23,900 ฿4,000



เครื่อง	AIRBUS	A330-300	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3

มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป าสัมภาระ	ขาไป	20	กก./ทาน	-	ขากลับ	20	กก./ทาน

20.00	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบินไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ	เจาหนาที่จากบริษทัคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

23.45	น.	ออกเดินทางสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุนโดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ
600

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

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองโตเกียว
นําทานเดินทางสู	วัดอาซะกุซะ	วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว	นําทานนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแม

กวนอิมทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดพบกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณ
ประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ชื่อเสียงในดานน้ําพุรอนซึ่งเกิดจาก

ความรอนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบอาชิ	ซึ่งไดกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟ	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม

ดั่งภาพวาดสะทอนลงสูทะเลสาบเปรียบดั่งสะทอนจากกระจกใสบานใหญ
จากน้ันเดินทางโดยรถโคชสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา

ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถ
ทําใหอายุยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี



ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูที่พัก	SUN	PLAZA	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	เมนูขาปูยักษ	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	เมนูขาปูยักษ
	พักที่	SUN	PLAZA	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	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัว

ภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาวเย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว
และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
นําทานเดินทางสู	บอน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮักไก[01	ตุลาคม-14	พฤศจิกายน]	ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

ไดสวยงามที่สุดอีกจุดหน่ึง	ซึ่งไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวญี่ป ุนเป็นอยางมาก	และที่น่ียังมีบอน้ํา
ศักดิส์ิทธิอ์ันแสนบริสุทธิซ์ึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผานภูเขาไฟฟูจิลงสูพื้นเบื้องลางผุดขึน้เป็น



ตาน้ําและบอน้ําขนาดเล็กใหญมากมาย	ซึ่งใชเวลายาวนานถึง	3	-	4	ปี	ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาถานําน้ําในบอน้ีมา
ดื่มนอกจากจะไดความสดชื่นจากการลิ้มรสน้ําอันบริสุทธิ	์ยังจะทําใหสุขภาพแข็งแรง	และจะมีโชคดีอีกดวย	ที่น่ี
ทานสามารถซื้อของที่ระลึกจากรานคาที่ตั้งอยูภายในบริเวณน้ีอยางสําราญใจ
นําทานเดินทางสู	ถนนอิโจนามิกิ	[15-30	พฤศจิกายน]	ซึ่งเป็นถนนอีกสายหน่ึงที่คนญี่ป ุนใหคนนิยมมาชม

ใบไมเปลี่ยนสีเป็นจํานวนมาก	โดยปกติตั้งแตเดือนตุลาคม-ตนเดือนธันวาคมของทุกปีจะตรงกับฤดูใบไมเปลี่ยน
สี	[ขึ้นกับสถานทีใ่นแตละภูมิภาคของญีป่ ุน]	ถนนแหงน้ีปลูกตนแป ะกวยไวตลอด	2	ขางทางในชวงฤดูใบไม
เปลี่ยนสีใบของตนแปะกวยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอรามสวยงาม	อิสระทานจะไดถายรูปและชมความงามของ
ใบไมที่เปลี่ยนสีพรอมกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกทามกลางอากาศที่เย็นสบาย
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับภูเขาไฟฟูจิ

โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆกัน	..	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ง
กีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลวจากน้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมายที่เป็นโป
รดักสของญี่ป ุน	อีกดวย
นําทานเดินทางสู	ยานชอปป้ิง	ใหทานอิสระและเพลิด	เพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช

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

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	ATAGOYAMA	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

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

เป็นหน่ึงในสถานที่ยอดนิยม	ตั้งอยูถัดจากสวนเมจิ	จินกุ	ไกเอน(Meiji	Jingu
Gaien	Park)	เริ่มตั้งแตสถานีรถไฟใตดิน	Aoyama-Itchome	Station	ซึ่งมี
เอกลักษณที่ใบไมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือทองในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน	ใต
ตนไมก็เต็มไปดวยใบไมที่รวงหลนลงมา	เหมาะแกการเดินเลนพักผอนหยอน
ใจ	ถนนเสนน้ีสองขางทางจะมีรานคาเฟที่ทําระเบียงยื่นออกมาเพื่อน่ังชมตนไม
โดยเฉพาะในชวงที่ใบตนแป ะกวยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง	คนจะมาน่ังพักผอน
จิบกาแฟ	ทานอาหารกันเยอะมาก	นอกจากน้ียังถูกใชเป็นสถานที่ถายทํา
ภาพยนตรหลายเรื่องดวยกัน



นําทานขึ้นสูชัน้ที	่5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

บอน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮักไก[01	ตุลาคม-14	พฤศจิกายน]

ถนนอิโจนามิกิ	[15-30	พฤศจิกายน]	โดยปกติตัง้แตเดือนตุลาคม-ตนเดือนธันวาคมของทุกปีจะ
ตรงกับฤดูใบไมเปลีย่นสี	[ขึ้นกับสถานทีใ่นแตละภูมิภาคของญีป่ ุน]

อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ชิบูยาน้ันไดรับฉายาวาเป็น	Shopping	District	แหงโตเกียว	และของญี่ป ุน	ที่
ผูคนทั่วโลกรูจักกันเป็นอยางดี	นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิง
หลากหลายชนิด	แฟชั่นใหมๆ	ที่อัพเดทตลอดเวลา	คาเฟที่ชวนแฮงคเอาทอยาง
ยิ่ง	ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ	ที่แทรกตัวอยูมากมาย

	พักที่	ATAGOYAMA	TOKYU	REI	HOTEL		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการ

กอสราง	600	ลานเยน	โดยการถมทะเล	ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความ
มันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บานผีสิง,	ตื่นเตนกับ
SPLASH	MOUNTAIN,	น่ังเรือผจญภัยในป ากับ	JUNGLE	CRUISE,	เที่ยวบานหมีพูห,	ตะลุยอวกาศไปกับ	BUZZ
LIGHTYEAR’S	ASTRO	BLASTERS,	เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบของ	WALT
DISDEY	เชน	มิกกี้เมาส,	มินนิเมาส,	โดนัลดัก๊	ฯลฯ	หรือชอปป้ิงซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีก
มากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่	ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ

สําหรับทานทีเ่ลือกทีจ่ะอิสระในเมืองโตเกียว	ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก	เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง	
หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ

ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็นเอกลักษณ	แหวกแนว	ตามสไตลวัยรุนญี่ป ุน	การแตงกายเลียนแบบ
คาแรคเตอรการตูนตางๆที่แตละคนแตงมาโชวตามทองถนนเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคาหลากหลาย
สองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	ราน	Kiddyland	ศูนยรวมของเลนหลากหลาย	นารัก	และ	แปลกๆ
เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก	เด็กโต	ตุกตาบลายด	สนูปป้ี	คิตตี้	คาแรคเตอรตางๆ	หรือ	เกมส	ของเด็กเลน
ที่หลากหลายใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ
อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”	ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทัน

สมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาคิบจากรานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา
**	เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า	**

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	ATAGOYAMA	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา



ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	เต็มวัน	เพิม่ผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็ก	2,000	บาท	ไมรวม
คารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]
เพื่อใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

รับประทานอาหารเชาบนเครื่อง

	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	ATAGOYAMA	TOKYU	REI	HOTEL		หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
09.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	601	**	รับ

ประทานอาหารเชาบนเครื่อง	**
13.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

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
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	คารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	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...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
-	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	บัตรเครดิต	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***

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1.	พาสปอรตจีนแดง	
จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-	4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมา

ทางบริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนิน
การให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับ
เขามา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่น
วีซาเขาประเทศ)	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	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**



**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง
จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**
แผนกกงสุล	สถานทูตญี่ป ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503

ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	5,000	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวรทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน

(เก็บทิปกอนการเดินทางที	่“สนามบิน”)

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี

การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครัง้	มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน

**	ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่	(โปรดสอบถามพนักงาน)	**
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดการคาใชจายเพิ่มเติมดังน้ี

(โปรดสอบถามพนักงาน)

2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม
กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร...อัตราคาสัมภาระ	(โปรดสอบถามพนักงาน)	[แกไขราคา	9/05/17]

3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม
แยกจากคาสัมภาระ	(โปรดสอบถามพนักงาน)

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคา
สัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...	ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง
-	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	ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	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	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


