


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	ลานสกี	-	บุฟเฟตปู
ยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	SUN
PLAZA	HOTEL
YAMANAKAKO
หรือเทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	พิพิธภัณฑราเมน	-	สะพาน
เรนโบว	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	มหานครโตเกียว	-	กันดั้ม
ฟรอนท	โตเกียว	-	อะควาซิตี้	โอไดบะ

พักที่
KICHIJOJI
TOKYU	REI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนา
กามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ	-	ชิบูยา

พักที่
KICHIJOJI
TOKYU	REI
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

7	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿27,991 ฿27,991 ฿26,991 ฿7,900

15	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿27,991 ฿27,991 ฿26,991 ฿7,900



เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ั ้่งแบบ	3-3-3

เสิฟรอาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป-ขากลับ	20	กก.

20.30	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบิน	ไทยแอรเอเชีย
เอ็กซ	เจาหนาที่จากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และสัมภาระ

23.45	น.	ออกเดินทางสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุนโดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ	600

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

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	(ใชเวลาราวๆ	6	ชั่วโมง)	นําทานผานขั้นตอนการตรวจ

คนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว
เดินทางมุงหนาสู	วัดนาริตะซัง	ชินโชจิ	(Naritasan	Shinshoji	Temple)	เป็นวัด	พุทธเกาแก	ขนาดใหญที่

มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะสรางขึน้ในปี	940	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัดมีอาคาร
ที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3	ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวาGreat	Pagoda	of
Peace	นอกจากน้ียังมีสวนญี่ป ุน	และสวนยุโรปอีกดวย
จากน้ันใหอิสระทานเก็บตกที่	AEON	Shopping	Mall	ชอปป้ิงเซ็นเตอรขนาดใหญ	ในเมืองนาริตะ	เพียบ

พรอมไปดวยรานคากวา	150	ราน	ไมวาจะเป็น	Muji	,	Sanrio	Store	,	100	Yen	Shop	,รานขายยาและเครื่องสํา
อางค	Matsumoto	Kiyoshi	,	เกมสเซ็นเตอร	,	รานหนังสือ	,	รานรองเทา	ฯลฯ	และยังมี	ซุปเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญในสวนของ	Jusco	ที่รวมของสด	ของแหง	อีกมากมายใหทานไดซื้อติดมือ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ลานสกี	เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบคกราวนเป็นภูเขาไฟฟูจิ	ใหทานไดสนุกไปกับการ

ถายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา	หรือจะเลนกระดานลื่นแบบญี่ป ุน	หรือที่เรียกวา	“โซริ”	(Sori)	แบบเต็มที่
ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะมากหรือนอย	ขึน้
อยูกับสภาพอากาศในชวงเวลาน้ันๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงสถานที่เลนสกี	โดยรักษาสิทธิข์อง
ลูกคาเป็นสําคัญ)

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	SUN	PLAZA	HOTEL	YAMANAKAKO	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	เมนูขาปูยักษ	ณ	โรงแรม	จากน้ันใหทุกทานผอนคลายกับการแชน้ําธรรมชาติ

(Onsen)



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะมากหรือนอย

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

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

ใหทานได	ทํากิจกรรมกลางแจงตางๆ	ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหมกับ
“หิมะ”	อันขาวโพลน	ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเลื่อน	ที่ไหลลงมาจาก
เนินเขาหิมะ	หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี	ก็สามารถเชาชุด	และอุปกรณได
อิสระตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	เมนูขาปูยักษ
	พักที่	SUN	PLAZA	HOTEL	YAMANAKAKO	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ขึน้อยูกับสภาพอากาศในชวงเวลาน้ันๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงสถานที่เลนสกี	โดยรักษาสิทธิ ์
ของลูกคาเป็นสําคัญ

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	Strawberry	Farm	ใหทุกทานไดลิ้มลองสตอเบอรรี่กันแบบสดๆจากตน	(ข้ึนอยูสภาพภูมิ

อากาศและผลผลิตตามฤดูกาล)
ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลๆ	กับภู	เขาไฟฟูจิ	โดยภายในมีหองจัดแสดง

ขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ	ความแรงของการสั่นสะเทือน
ในระดับริคเตอรตางๆกันรวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดิน
ไหวไปแลวเป็นตน
จากน้ันเดินทางไปที่เมือง	โยโกฮามา	เขาชม	พิพิธภัณฑราเมน	(Ramen	Museum	Yokohama)	สถานที่รวม

เรื่องราวทุกอยางเกี่ยวกับราเมน	ไมวาจะเป็นประวัติความเป็นมา	ชนิดของราเมน	และรวมถึงมีการจัด
บรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบานเรือนของชิตะมาจิ	(Shitamachi)	เมืองเกาของโตเกียวในยุคปี	1958
ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมนไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว	จะมีรานขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู	8	รานใหนักทองเที่ยวได
ลองเลือกชิม	กันดวย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทุกทานขาม	สะพานเรนโบว	(Rainbow	Bridge)	เพื่อไป	ยัง	Diver	City	Tokyo	Plaza	เป็นชอปป้ิงคอม

เพลกซแหงใหมของกรุงโตเกียว	รวมไปถึงไฮไลทของที่น่ี
หุนกันดัม้ตัวใหมรุน	RX-0	ยูนิคอรน	ที่ไดรับการ	ประกอบเสร็จอยางสมบูรณเเลว	ที่บริเวณหนาหางสรรพ

สินคาไดเวอรซิตี้	โตเกียวพลาซา	ใหทุกทานไดอิสระชอปป้ิงตามอัธยาศัย	...

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู	หางสรรพสินคาอควาซิตี้	(Aqua	city	Odaiba)	ภายในเต็มไปดวยรานคา
จําหนายสินคา	เสื้อผาตางๆ	รานอาหาร	รานกาแฟ	และโรงภาพยนตรที่มีถึง	13	โรงดวยกัน	บนชั้น	5	เป็นศูนย
อาหารราเมน	ที่รวบรวมเมนูราเมนหลากหลายชนิดจากทั่วประเทศญี่ป ุน	นอกจากน้ียังมีลานไมชมวิวตั้งอยูดาน
หนาของหางสรรพสินคาที่สามารถมองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญี่ป ุนที่มีการปลูกอยางพิถีพิถัน	และไดรับการดูแล
เอาใจใสทุกกระบวนการทุกขั้นตอน	ทําใหผลของสตรอเบอรรี่น้ันมีขนาดใหญ
สีแดงสด	และรสชาติหวานกวาในประเทศไทย	ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสต
รอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอเบอรรี่ในไรน้ีได	โดยสามารถเด็ดจากตนดวย
ตัวเอง	และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแกคนที่บานได



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

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา

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

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

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



การเขาชม	Strawberry	Farm	ขึ้นอยูสภาพภูมิอากาศและผลผลิตตามฤดูกาล
อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า

เป็นหางสรรพสินคาอีกหางหน่ึงที่คนมานิยมเที่ยวกัน	แตจุดเดนของที่น่ีก็คือ
ชั้นหา	เป็นราเม็ง	ฟ ูด	ทีมพารค	(Ramen	Food	Theme	Park)	รวบรวมราเม็ง
ชนิดตางๆ	จากทั่วประเทศญี่ป ุนมาไวใหรับประทานกันไปเลยที่เดียว	และที่น่ี
ยังเป็นจุดยอดนิยมสําหรับชมวิว	สะพานสายรุง

	พักที่	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	หรือ	วัดเซนโซจิ	(Sensoji	Temple)	วัดที่วากันวา	เกาแกที่สุดใ	นกรุง

โตเกียว	ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหลาโชกุนและซามูไรใหความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยางมากในอดีต	นําทานนมัสการ
องคเจาแมกวนอิมทองคํา	ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ	(อยูหลังฉากมานกั้น)

และ	ถายภาพเป็นทีร่ะลึกกับ	“คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)”	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดชื่อวาเป็น	“โคมไฟที่
ใหญที่สุดในโลก”	มีความสูงใหญถึง	4.5	เมตร	อีกทั้งยังมี	“ถนนนากามิเสะ”	ถนนรานคาแหลงรวมสินคาของที่
ระลึกตางๆ	มากมาย
จากน้ันจะขอพาทุกทานไปยืนถายรูป	กับ	TOKYO	SKY	TREE	ที่บริเวณสะพานขามแมน้ําสุมิดะ	(ใกลวัดอาซา

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

ชวงบาย	
เดินทางเขามายัง	กรุงโตเกียว	ใหทุกทานอิสระช็อปป้ิง	ยานชินจูกุ	(Shinjuku)	และ	ชิบุยา	(Shibuya)	แหลง

บันเทิง	และแหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว
ชิบุยา	(Sibuya)	แหลงบันเทิง	และแหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ

เทหๆ	ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของของยานน้ีซึ่งเป็นหน่ึงใน
สถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	สวนทางดานตะวันออกน้ันคือ	คาบูกิโจ	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา,	ราน
เครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Bic	Camera	และยานบันเทิงยามราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	พักที่	KICHIJOJI	TOKYU	REI	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
06.00	น.	ทําการเช็คเอาท	และ	พบกันทีล่็อบบี้โรงแรม	จากน้ันขึน้รถบัส	เพื่อเดินทางไป	สนามบินนาริ

ตะ



เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ั ้่งแบบ	3-3-3

เสิฟรอาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป-ขากลับ	20	กก.

07.00	น.	ถึง	สนามบินนาริตะ	ทําการเช็คอิน	และโหลดกระเปาสัมภาระ
09.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	ไทยแอรเอเชียรเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ601	(บริการ

อาหาร	และ	น้ําดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
14.05	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	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.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามรายการทัวรขางตน	(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)

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.	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	20	กิโลกรัม	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
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...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
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	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

ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	7,900	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน	(เก็บทิป
กอนการเดินทาง	ที	่สนามบินดอนเมือง)

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ

คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามกรุณาสอบถามพนักงาน
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติม	กรุณา

สอบถามพนักงาน
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา	สัมภาระเป็นคาอุปกรณ	กีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจายคา
สัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	550	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	2,000	เยน	/	ทาน	/เที่ยว

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชั่น	หลังจากทําการจองทัวรและชําระเงินคาทัวรแลว		จะไมสามารถขอยกเลิก	เลื่อน
หรือขอคืนเงินไดในทุกกรณี		และ		กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
รวมถึงเมื่อทานจะของดการใชบริการใดๆ	ตามโปรแกรมทัวร	หรือ	ไมเดินทางพรอมคณะ		ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจ



เรียกรองคาบริการหรือคาใชจายใดๆ	กับทางบริษทัได
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย

ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**


