


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
พักที่	KANSAI
AIRPORT	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 วัดคิโยมิสึ	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	อิออ
นมอลลนาโกยา

พักที่	NAGOYA
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

3 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ทะเลสาบ
อาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	ศาลเจาฮาโกเน	-	ออนเซ็น

พักที่	FUJI
HAKONE	LAND
HOTEL	หรือเทียบ
เทา	

4 ลานสกี	-	ภูเขาไฟฟูจิ	-	สวนสาธารณะชินจูกุ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว
-	ชินจูกุ

พักที่
TOKYO	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ตลาดสึคิจิ	-	ไดเวอรซิตี้
โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว	-	สนามบินนาริตะ

6 สนามบินดอนเมือง

22	มี.ค.	61	-	27	มี.ค.	61 ฿36,991 ฿36,991 ฿35,991 ฿8,900

24	มี.ค.	61	-	29	มี.ค.	61 ฿36,991 ฿36,991 ฿35,991 ฿8,900



ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกที่น่ังบนเครื่องบินไทยแอรเอเชีย	เอกซ	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏ	ระเบียบ
ของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่องใหกับลูกคา	..	โดยหากทานมีความประสงคจะ	ระบุที่น่ังบน
เครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม	(กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที)่
ขอยํ้าวา	..	สายการบินแอรเอเชีย	เอกซ	ใหน้ําหนักกระเป าสัมภาระ	คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ันนะคะ	หาก

คิดวา	ขากลับตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแตที่สนามบินดอนเมือง	เคานเตอรสาย
การบินแอรเอเชียเอกซ	เพื่อจะไดไมตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย
เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ	บริการอาหารรอน	บนเครื่อง
เครื่องแอรบัส	A330-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3

ชวงเชา
11.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	1	ชัน้	3	ประตู	4	สายการบินไทย

แอรเอเชีย	เอกซ	(Thai	Air	Asia	X)	เจาหนาที่จากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร	และสัมภาระ

ชวงบาย
14.15	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ	610	[บริการอาหารรอน	บนเครื่อง]

ชวงคํ่า
21.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ

กระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว
เขาสูทีพ่ัก	KANSAI	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที่	KANSAI	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	มีอายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต	คือยาวนานกวา	1,200	ปี	จุด

เดนอันเป็นเอกลักษณของวัดคือ	หองโถงใหญ	สรางยื่นออกจากหนาผา	มีเสาไมขนาดใหญ	139	ตน	คํ้ายัน	และ
สิ่งที่นาอัศจรรย	คือ	สรางโดยไมไดใชตะปูเลย
ชอปป้ิง	ณ	ถนนกาน้ําชา	ซึ่งตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ	รานคาตางๆ	ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน	ซึ่ง

มีสินคาพื้นเมืองนานาชนิด	เชน	รองเทาโซริ(รองเทาเกีย๊ะแบบญี่ป ุน),	ชุดยูกะตะ,	ตุกตานางระบําญี่ป ุน
จากน้ันนําทานสู	วัดคินคาคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะโยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พักผอน

ปราสาท	2	ชั้นบนถูกปิดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับความงามของตัวปราสาทที่
สะทอนกับสระน้ําที่ใสสะอาด
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	สรางในศตวรรษที่	9	โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่

เชื่อกันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลาย
เป็นอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปชอปป้ิงยังหางสรรพสินคาขนาดใหญ	หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝาก

มากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไมตามฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ที่ทุก
อยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

	พักที่	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบฮามานา	ทะเลสาบที่เพาะ	พันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ป ุน	ใหทานได

ชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิด	เชน	พายปลาไหล,	ปลาไหลอบซีอิ้ว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานสู	อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ชื่อเสียงในดานน้ําพุรอนซึ่งเกิดจากความ

รอนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศนของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามเพื่อ	นําทานผานชม	ทะเลสาบอาชิ	กับเรือ
แฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ป ุน
จากน้ันนําทาน	นัง่กระเชาขึ้นสูหุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอด

เวลา	ชมบอน้ําแรกํามะถัน	ซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะ
สามารถทําใหอายุยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี	[ลงโดยรถบัส]
นําทานสู	ศาลเจาฮาโกเน	ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ	สังเกตุงายๆคือ

จะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ	และทางเดินไปยังศาลเจาโดยสองขางทางจะมีตะเกียงแขวนเรียง
รายอยูตลอดทาง	ภายในศาลเจาน้ันมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยูทามกลางตนไมใหญ	มีความสวยงามตลอดทั้งปี

ชวงคํ่า
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	FUJI	HAKONE	LAND	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
ผอนคลายกับ	การแชน้ําจากแรธรรมชาติ	สไตลญี่ป ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นอูน้ําที่สําคัญในการผลิต
ปลาไหลสูตลาดประเทศ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนชอบทานปลาไหลมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



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

ถูกซอนอยูในป าลึก	จะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ	มีตะเกียง
แขวนเรียงรายอยูตลอดทางระหวางทางเดิน	มีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู
ทามกลางตนไมใหญ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	FUJI	HAKONE	LAND	HOTEL	หรือเทียบเทา	

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



[กรุป	16	ก.พ.,01	มี.ค.61]	นําทานเดินทางสัมผัสความสนุกสนานกับ	กิจกรรม	ณ	ลานสกี	เพื่อพบกับลาน
หิมะสีขาวที่มีแบคกราวนเป็นภูเขาไฟฟูจิ	..	ใหทานไดสนุกไปกับการถายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา	หรือจะ
เลนกระดานลื่นแบบญี่ป ุน	หรือที่เรียกวา	“โซริ”	(Sori)	แบบเต็มที่	(ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี
ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด	และ	หิมะจะมากหรือนอย	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	ในชวง
เวลานัน้ๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นแปลงสถานทีเ่ลนสกี	โดยรักษาสิทธิข์องลูกคาเป็น
สําคัญ	)
[กรุปวันที	่22-31	มี.ค.61]	นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร

นําทานขึน้สูชั้นที่	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาวเย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว	และ
เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
[กรุปวันที	่22-31	มี.ค.61]	นําทานเดินทางสู	ชินจูกุโคเอน	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่สุดในโตเกียว	อยู

ไมไกลจากสถานีรถไฟชินจูกุ	มีบรรยากาศที่เงียบสงบ	มี	3	สวนยอย	คือ	สวนสไตลญี่ป ุนดั่งเดิม	สวนสไตล
ฝรั่งเศส	สวนสไตลอังกฤษ	อีกทั้งบริเวณใกลๆยังมีรานอาหารใหทานไดเลือกซื้ออีกดวย	หรือ	เฮวะโคเอน	หรือ
สวนสันติภาพ	จัดแตงสวนไตลญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ศูนยจําลองแผนดินไหว	หรือ	FUJINOEKI	โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของ

ภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว	และ	ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร
ตางๆกัน	รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ	หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลวจาก
น้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆ	มากมายที่เป็นโปรดักสของญี่ป ุนอีกดวย
จากน้ันเดินทางสู	ยานชอปป้ิงชินจูกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่อง

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

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูทีพ่ัก	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่ตั้งอยูในเขตชินจูกุและชิบูยา	เป็นอดีตที่อยูของ
ตระกูลไนโตะในยุคสมัยเอโดะ	แลวกลายมาเป็นสวน



ชวงเวลาและการเดินทางของของสถานที่แตละกรุปจะแตกตางกัน	กรุณาตรวจสอบกอนเดินทาง
กิจกรรม	ณ	ลานสกี	ราคาน้ี	ไมไดรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี	ชนิดอื่น	รวมไปถึงชุดเลนสกี	แตอยางใด

และ	หิมะจะมากหรือนอย	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ในชวงเวลาน้ันๆ	ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงสถาน
ที่เลนสกี	โดยรักษาสิทธิข์องลูกคาเป็นสําคัญ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

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

	พักที่	TOKYO	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

โตเกียว	ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหลาโชกุนและซามูไรใหความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยางมากในอดีต	นําทานนมัสการ
องคเจาแมกวนอิมทองคํา	ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ	(อยูหลังฉากมานกั้น)	และถายภาพเป็นที่ระลึกกับ
“คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)”	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ไดชื่อวาเป็น	“โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก”	มีความสูงใหญถึง
4.5	เมตร
อีกทั้งยังมี	“ถนนนากามิเสะ”	ถนนรานคาแหลงรวมสินคาของที่ระลึกตางๆ	มากมาย	นําทานเดินทางสู

ตลาดปลาซึกิจิ	เป็นตลาดคาสงปลา,ผักและผลไมขนาดใหญใจกลางกรุงโตเกียว	ในบรรดาตลาดคาสงที่กระจาย
อยูในโตเกียวน้ัน	ตลาดปลาแหงน้ีนับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นที่รูจักกันดีวาเป็นหน่ึงในตลาดปลาที่
ใหญที่สุดในโลกอีกดวย	เน่ืองจากมีการซื้อขายสินคาทะเลกวา	2000	ตันตอวัน	และอาหารอื่นๆอีกหลายอยางให
ทานเลือกซื้อเป็นของฝากกลับเมืองไทยอีกดวย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานเดินทางไปยังแหลงชอปป้ิงใหมของชาวกรุงโตเกียว	น่ันคือ	Diver	City	Tokyo	Plaza	เป็นชอปป้ิงคอม

เพลกซ	ภายในทานจะไดพบกับบรรดารานคาแบรนดชั้นนํา	เชน	H&M	,	UNIQLO	,	ADIDAS	,	LACOSTE	,
DIESEL	และยังมีรานอาหาร	ฟ ูดคอรทที่จุคนไดถึง	700	คน	,	ลานโบวลิ่งทันสมัย
รวมไปถึงไฮไลทของที่น่ี	หุนกันดัม้ตัวใหมรุน	“RX	-	0	ยูนิคอรน	ที่ไดรับการประกอบเสร็จอยางสมบูรณ

เเลว	ที่บริเวณหนาหางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้	โตเกียวพลาซา	โดยมีพิธีเปิดตัวอยางเป็นทางการแลวเมื่อวันที่	24
กันยายนที่ผานมา	โดยหุนกันดั้มตัวใหมรุน	RX	-	0	ยูนิคอรน	มีความสูง	19.7	เมตร	น้ําหนัก	49	ตัน	ขนาดเทา
ของจริง	ซึ่งมาแทนตัวเการุน	RX	-	78	-	2	ความสูง	18	เมตร	ที่ถูกรื้อถอนไปเมื่อเดือนมีนาคม	2017	ที่ผานมา



ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ
20.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ	(Thai	Air	Asia	X)

เทีย่วบินที	่XJ	607

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

ชื่อตลาดปลา	แตตลาปน้ีขายผักผลไม	และของสดอื่นๆดวย	ซึ่งเปนตลาดที่อยู
ใจกลางเมืองโตเกียวและชื่อดังที่สุด	ซึ่งมีปลาสดมากกวา	2,000ตันตอวันผาน
เขามา

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



อิสระรับประทานอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกที่น่ังบนเครื่องบินไทยแอรเอเชีย	เอกซ	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏ	ระเบียบ
ของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่องใหกับลูกคา	..	โดยหากทานมีความประสงคจะ	ระบุที่น่ังบน
เครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม	(กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที)่
ขอยํ้าวา	..	สายการบินแอรเอเชีย	เอกซ	ใหน้ําหนักกระเป าสัมภาระ	คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ันนะคะ	หาก

คิดวา	ขากลับตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแตที่สนามบินดอนเมือง	เคานเตอรสาย
การบินแอรเอเชียเอกซ	เพื่อจะไดไมตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย
เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ	บริการอาหารรอน	บนเครื่อง
เครื่องแอรบัส	A330-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3

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

00.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

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
หองพัก	แบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
3.	คาอาหาร	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	(เก็บทิปกอนการ

เดินทาง	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.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

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

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

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
5.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	7,900	บาท	/	ทาน
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศก	ทานละ	4,000	เยน	/	ทริป	/	ตอทาน
(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบินดอนเมือง)
2.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	
3.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอน

เฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับ

สภาวะอากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

**ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง**
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติม	(กรุณาติดตอ

สอบถามเจาหนาที)่
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วัน	จองทัวร	กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา	สัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจากคาสัมภาระ	กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาที่
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตองจาย
คาสัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	550	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
-	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	2,000	เยน	/	ทาน	/เที่ยว



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.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา

ประเทศทีร่ะบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้
สิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุน
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**
5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


