


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ทะเลสาบอาชิ	-	ลองเรือโจร
สลัด	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปู
ยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
JIRAGONNO
หรือเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	มหานครโตเกียว	-	ชินจูกุ
พักที่	NARITA
EXCEL	หรือ
เทียบเทา

4 อุชิคุ	ไดบุทสึ	-	ชิบูยา
พักที่	NARITA
EXCEL	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

26	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 29,900	บาท
27,900	บาท

29,900	บาท	27,900
บาท

29,900	บาท	27,900
บาท 7,500	บาท

31	ต.ค.	60	-	4	พ.ย.	60 29,900	บาท
27,900	บาท

29,900	บาท	27,900
บาท

29,900	บาท	27,900
บาท 7,500	บาท



ทีน่ัง่ระบบสุมทุกทีน่ัง่	(Random)	โดยสายการบิน
เครื่องลําใหญ	377	ทีน่ัง่
บริการอาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักกระเป าสูงสุด	20	กก.

ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	เคานเตอรสายการบิน

AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง	(ไกดทัวร
แนะนําการเดินทาง)

23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที่
XJ600

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

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ช.ม.)	หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาและทําภาระกิจสวนตัวเรียบรอยแลว...	สําคัญ!!!	ประเทศ
ญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับ
และปรับ	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
นําทานเดินทางไปนมัสการ	เจาแมกวนอิมทองคํา	ณ	วัดอาซากุซะ	วัดที่ไดชื่อวาเป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ ์

และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักดิส์ิทธิ	์และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี	ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้ง
ของ	โคมไฟยักษ	ที่มีขนาดใหญ	ณ	ประตูทางเขาดานหนาสุดของวัด	ชื่อ	ประตูฟาคํารณ	และถนนจากประตูเขาสู
ตัววิหารที่ประดิษฐาน	เจาแมกวนอิมทองคําน้ัน	มีชื่อวาถนน	นากามิเซะ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึก
พื้นเมืองตาง	ๆ	มากมาย	
รับประทานอาหารกลางวัน	อาหารเซทญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบอะชิ	เป็นทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ

ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุริอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไป
เยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุดเดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจาก
เรือโจรสลัดของทางตะวันตก
ลองเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิ	(Lake	Ashi)	ทะเลสาบที่สวยงาม	ชื่อดังของญี่ป ุน	หากใครลองเรือในวัน

ที่ฟาใสสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอีกดวย
จากน้ัน	เดินทางสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อประมาณ	3000	ที่แลว



ปัจจุบันน้ันภูเขาไฟน้ียังคงไมดับ	จึงทําใหมีบอน้ํารอนและถากํามะถันหลงเหลืออยู	และที่หุบเขาน้ียังมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิอีกดวย	แนะนําซื้อไขดําจากรานคา	ไขตมบอกํามะถัน	(ไขดํา)	คนญี่ป ุนมีความเชื่อกันวาเมื่อกินไขดํา
1	ฟอง	จะทําใหอายุยืนยาวขึน้	7	ปี
จากน้ันพาทานเดินทางไปยัง	GOTEMBA	FACTORY	OUTLET	ภายในแบงออกเป็นรานคาตางๆมากมาย	มี

สินคาหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา	อาทิ	เสื้อผา	เครื่องแตงกาย	รองเทา	กระเปา	นาฬิกา	จาก
หลากหลายแบรนดดัง	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY	ฯลฯ	เลือกซื้อ
กระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน	BALLY,	PRADA,	GUCCI,	DIESEL,	เป็นตน
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	JIRAGONNO	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	พิเศษ	อรอยกับเมนูบุฟเฟต	ขาปูไมอัน้
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแร	(ออนเซ็น)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต	และ

ใหผิวพรรณสวยงาน	(แชครั้งละประมาณ	20	นาที	ไมควรเกิน	1	ชั่วโมง)	

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	อาหารเซทญี่ป ุน

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

เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	10	นาที	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ
สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลัง



สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	พิเศษ	อรอยกับเมนูบุฟเฟต	ขาปูไมอั้น
	พักที่	JIRAGONNO	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง3,776เมตร	จากระดับน้ําทะเล

นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิด	ยังบริเวณ	“ชั้น	5”	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)	เพื่อชม
ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่	สามารถมอง	เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ	ใหทานไดสัมผัสอากาศ
อันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่
ยังดับไมสนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุน
เดินทางสู	หมูบานน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮักไก	Oshino	Hakkai	เป็นจุดทองเที่ยวที่สรางเป็นหมูบานเล็กๆ

ประกอบดวยบอน้ํา	8	บอในโอชิโนะ	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ	(Lake	Kawaguchiko)	กับทะเลสาบยา



มานาคาโกะ	(Lake	Yamanakako)	ซึ่งเป็นพื้นที่เกาของทะเลสาบแหงที่	6	ที่แหงขอดไปเมื่อ	200-300	ปีที่ผานมา
บอน้ําทั้ง	8	น้ีเป็นน้ําจากหิมะที่ละลายในชวงฤดูรอน	ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรู
พรุนอายุกวา	80	ปี	ทําใหน้ําใสสะอาดเป็นพิเศษ	ในวันฟาใสทองฟาเปืด	เราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอีก
ดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	หมูยางหินภูเขาไฟ

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“มหานครโตเกียว”	เมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียว	หมายถึง	นครหลวง

ตะวันออก	เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง	จึงทําให	กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยกลาง	การเงิน
ระหวางประเทศ	เศรษฐกิจ	การคมนาคม	เทคโนโลยี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานดัง	ยานชินจุกุ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไดจากที่น่ี

ไมวาจะเป็น	รานซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง	ตางๆ	กันที่
ราน	MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย	อาทิ	มารคเตาหู,	โฟมลางหนา	WHIP	FOAM
ที่ราคาถูกกวาบานเรา	3	เทา,	ครีมกันแดดชิเซโด	แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเป็นอยางดี	และสินคาอื่น	ๆ	หรือให
ทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา

**	เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**

นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	NARITA	EXCEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	หมูยางหินภูเขาไฟ

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

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



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

สระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

	พักที่	NARITA	EXCEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระฟรีเดยตามอัธยาศัย	หรือ	เลือกทัวร	พิเศษฟรี	ไกด	พรอมรถบัส	เดินทางสู	จังหวัด	อิบารกิ
นําทานสักการะพระพุทธรูปปางยืน	ทีใ่หญติดอันดับโลก	ในปีค.ศ.	1995	ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุค

วา	เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืน	ที่หลอจากทองสัมฤทธิท์ี่สูงที่สุดในโลก	สวนสูงน้ัน	120	เมตร	(สวนของรูปป้ัน
สูง	100	เมตร	สวนฐานสูง20เมตร)	พระพุทธรูปปางยืนน้ี	สูงเป็นอันดับ	3	ของโลก	ถาเทียบระดับความยิ่งใหญน้ี
พระพุทธรูปไดบุทสึที่จังหวัดนารา	(สวนสูง	14.98	เมตร)	มีขนาดเพียงฝ ามือไปเลย	และเมื่อเขาไปดูใกลๆ	ก็จะ
รูสึกไดถึงความยิ่งใหญที่ทรงพลังของรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืนน้ี

**	เพื่อสะดวกในการทองเทีย่วของทานอิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**

จากนัน้รถบัสพาทานสูแหลงชอปป้ิงใจกลางเมือง	ชิบุยา	ไดรับฉายาวาเป็น	Shopping	District	แหง
โตเกียว	และของญี่ป ุน	ที่โดงดังไปทั่วโลก	เป็นแหลงรวมความบันเทิงหลากหลายชนิดไมวาจะเป็นหางสรรพ
สินคาตางๆ	SHIBUYA109,TOKYO	HANDที่ถือวาเป็นสาขาที่ใหญที่สุด,	PARCO,	LOFTสาขาชิบูยาที่เต็มไปดวย
ของเกๆ	และถนนที่จะเต็มไปดวยรานคาแบรนดดังมากมาย	อาทิ	UNIQLO,	UNITED	ARROW,	JOURNAL
STAND,	BATTING	APE,	ABC	MART	ชิบุยา	มีแยกที่เรียกไดวาวุนวายที่สุดในโลกเป็นอีกหน่ึงสถานที่ยอดนิยม
ที่ใครๆ	ก็ตองแวะมา	HACHIKO	SQUARE	ที่มีผูคนพลุกพลานขามถนนกันแทบจะ	24	ชม.	เลยทีเดียว	จุดไฮไลท
อีกจุดในยานน้ีไดแกรูปป้ันของ	HACHIKOสุนัขผูซื่อสัตยอันโดงดังไปทั่วโลก

**	เพื่อสะดวกในการทองเทีย่วของทานอิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย**	

นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	NARITA	EXCEL	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง	120	เมตร	นักทองเที่ยวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึน้
ลิฟทที่มีความสูง	85	เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได	นอกจากน้ี	ภายใน
สวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมที่บานตามแตละฤดูกาลทั้งสี่และสวนแบบนิกายโจ
โด	และยังมีสวนสัตวเล็กๆ	ที่เลี้ยงกระรอกกับกระตายใหวิ่งเลนอยางอิสระ

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

	พักที่	NARITA	EXCEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	หองอาหารของโรงแรม
09:15	น.	ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที	่XJ601

13:50	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง...	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	20	ทาน
ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบริษทัฯ	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดย
บริษทั	ฯ	จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และ	
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหาม

นําเขาประเทศ	หรือ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือ	ดวยเหตุผลใดๆก็ตาม
ที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทั	ฯไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ทั้งบริษทัฯจะไม
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่
พําพักอยูในประเทศไทย
6.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
7.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรกทานละ	10,000	บาท
2.	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	ตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	เสนทางที่ระบุในโปรแกรม	ชั้นทัศนาจร	(ไป–กลับทั้งคณะ)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
3.	โรงแรมที่พักตามระบุ	หรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.	คารถ-รับสง	นําเที่ยวตามรายการพรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	2,000,000.-	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	หัวหนาทัวร	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

1.	คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	3,000	เยน	ตลอดการเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัจัดให	ในรายการทัวร
4.	ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7	เปอรเซ็นต	/	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	เปอรเซ็นต

เอกสารทีลู่กคาตองเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ป ุน	ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ	ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่	1กรกฎาคม	2556	ผูที่จะเขา

ประเทศไดน้ัน	จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได	(เชนเดียว
กับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ)



ทางเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ	หรือขอตรวจเอกสารทีนํ่า
มา	เชน	ตัว๋เครื่องบินขากลับ	หรืออื่นๆ	สาหรับรายละเอียดของเอกสารทีจ่ะตองใชในการพิจารณาไดแก
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พานักในประเทศ	ญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)	(3)	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และ
อื่นๆ)
3.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก	ทานละ	3,000	เยน	ตลอดการเดินทาง
บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยน	และสายการบิน	(โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน	ซึ่งมีการผันผวนอยูตลอดเวลา)	สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติแตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความตองการ	,ความปลอดภัยและประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

1.	แจงลวงหนาไมนอยกวา	45	วันกอนเดินทาง	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.	แจงลวงหนา	31	–	44	วันกอนการเดินทาง	หักคามัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงลวงหนา	16	-	30	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวมทานละ	20,000	บาท
4.	แจงลวงหนา	1-	15	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวม	100	%
5.	ยกเลิกการเดินทาง	ในวันเดินทาง	,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทัง้หมด
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
7.	คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋และอื่นๆทานละ	10,000	บาท


