


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
พักที่	BELLE	VIEW
GARDEN	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 เมืองเกียวโต	-	วัดคิโยมิสึ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	นา
โกยา	-	นาบานะ	โนะ	ซาโตะ

พักที่	SUNROUTE
PLAZA	NAGOYA
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ	-	ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดิน
ไหว	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	SUN	PLAZA
LAKE	YAMANAKA
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวา
คุดานิ	-	รถไฟชินคันเซ็น	/	รถไฟชินกังเซ็น	-	ชินจูกุ

พักที่	SOTETSU
FRESTA	INN	KAMATA
หรือเทียบเทา

5 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ตึกเมโทรโพลิแทน	-
อิออนนาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

11	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿52,900 ฿52,900 ฿52,900 ฿9,500



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3	(377ทีน่ัง่)	น้ํา
หนักกระเป าเดินทางทัง้ขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.	บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มทัง้
ขาไปและขากลับ
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา	-	ชวงบาย
11.00	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูทางเขาที	่1	–	3

เคานเตอร	4	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทาน
กอนขึน้เครื่อง
14.50	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	610
22.40	ถึง	สนามบินคันไซ	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อ

สะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	คันไซ	ณ	BELLE	VIEW	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที่	BELLE	VIEW	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	เกียวโต	เมืองหลวงเกาแกของญี่ป ุน	...เดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	ที่ตั้งอยูบริเวณเนิน

เขาฮิงาชิยามา	เชิญดื่มน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสาย	อันเกิดจากธรรมชาติ	ไหลมาจากเทือกเขา	ณ	วัดแหงน้ีมีชื่อเสียง
ดวยหองโถงกลางของวัดที่ถูกจัดใหเป็นสมบัติแหงชาติ	ซึ่งมีระเบียงไมที่สรางยื่นออกนอกตัวอาคารของวิหาร
โดยมีเสาคํ้าถึง	139	ตน	เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองไดกวางไกลสุดตา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําทานเขาชม	ฟูชิมิ	อินาริ	ชายส	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	เทพเจาแหงธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว

แตในเวลาตอมาก็ไดรับการนับถึอในฐานะเทพเจาแหงการคาดวย	เป็นศาลเจาที่มีชื้อเสียงและไดรับความ
เคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจาอินาริวา	30,000	แหงทั่วญี่ป ุน	สรางขึน้จากความรวมมือรวมใจ	ของกลุมชาวนา
เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันวาเป็นฑูตสงสารของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	สัมผัสความสงางาม	โทริอิ	หรือ	ซุม
ประตู	ญี่ป ุนโบราณ	จํานวนมากกวา	หมื่นคูซุมประตู	ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น	อุโมงคโทริอิ	รวมแลวความ
ยาวประมาณ	4,000	เมตร	ดวยเงินบริจาคของแรงแหงศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสรางถวาย
สักการะ	ณ	ศาลเจาแหงน้ี	ที่เราทานคุนตาดวย	เสา	ไมสีแดง	ในฉากภาพยนตรดัง	เกอิชา	ระหวางทางมีรานขาย
อุดงจิ้งจอก	หรือ	คิสึเนะ	อุดง	ทานคงปฏิเสธไมไดที่จะแวะลองลิ้มรส
นําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองนาโงยา	ที่เกาแกของญี่ป ุน	ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ	มีขนาดใหญ

อันดับ	4	ของประเทศญี่ป ุนมีลักษณะรูปรางผังเมืองคลายปู	บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กที่มีขนาดใหญดวยกลิ่น
ไอแหงความเป็นเมืองสงบอบอุนอันแสนโรแมนติคอบอวลดวยมนตเสนหที่แฝงตัวไวในทุกอณูของเมือง
นําทานเดินทางสู	สวนดอกไมนาบานะโนะซาโตะ	สวนดอกไมที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ป ุน	เป็นสวนดอกไม

อีกแหงหน่ึงที่ไดรับความนิยมจากชาวญี่ป ุนเป็นอยางมาก	ไมวาจะเรื่องพันธุดอกไมหรือ	ลักษณะของการจัดสวน
ดอกไม	ซึ่งในแตละฤดูก็จะมีการจัดดอกไมที่แตกตางกันออกไปตามฤดูกาล	และภายในยังมีหองปรับอุณหภูมิ
สําหรับดอกไมซึ่งนํามาจากเมืองรอน	เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและศึกษาพันธุไมตาง	ๆ	รวมถึงเพลิดเพลิน
กับความสวยงามของดอกไมตามฤดูกาล	เชน	ดอกดาเลีย	คอสมอส	เป็นตน
อิสระใหทานถายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย	หรือจะซื้อตัว๋เพิม่เพื่อขึ้นสูจุดชมวิวของ

หอคอย	เพื่อชมวิวของบริเวณสวนดอกไมในแบบพาโนรามา	อิสระใหทานไดชมไฟประดับหลากสี
สรรคกวาลานดวงทีใ่ชประดับประตาเต็มพื้นทีส่วน	ไฟประดับทีน่ี่ถือเป็นหน่ึงในสิบไฟประดับที่
สวยงามทีสุ่ดของญีป่ ุนเลยทีเดียว

ชวงคํ่า
***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	นาโงยา	ณ	SUNROUTE	PLAZA	NAGOYA	HOTEL	หรือ

เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นสวนสนุกที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนดวยไฟดวงเล็กมากกวา	5.8	ลานดวง
ซึ่งทําใหเป็นสถานที่ยอดนิยมของคูรักทั้งปี

	พักที่	SUNROUTE	PLAZA	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบฮามานะ	เคยเป็นแหลงเพาะพันธปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	คนญี่ป ุนเชื่อ

วาการไดทานปลาไหลในชวงฤดูรอนจะทําใหเพิ่มพลังได	สําหรับที่น่ี	นอกจากทานจะไดชมแหลงเพาะพันธปลา
ไหลที่ใหญที่สุดแลว	ในชวงที่ซากุระบาน	ทานก็จะไดชมตนซากุระดวย	และยังสามารถเลือกซื้อของฝากที่ขึน้ชื่อ
ของที่น่ีไดอีกดวย	เชน	พายปลาไหล	หรือผลิตภัณฑตางๆ	ที่เกี่ยวกับปลาไหล
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดที่บริเวณขั้นที่	5	ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถ

ขึน้ไปจอดได	ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	และยังเป็นสัญลักษณของประเทศญี่ป ุนอีกดวย	ทานสามารถชม
ความงามของภูเขาไฟฟูจิไดตลอดทั้งปี	เพราะในแตละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกตางกัน	และเป็น
ภูเขาไฟที่สวยงามไมวาจะมองจากมุมไหนก็ตาม	(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจีชัน้	5	นัน้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศอํานวย)
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟ

ฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน
หรือเลือกทดสอบบานจําลองสถานะการณแผนดินไหว	รับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และศึกษา
เรียนรูประสบการณ	ในหองจําลองตางๆ	จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของรีสอรท	บริการทานดวยบุฟเฟ ตขาปูยักษ
เชิญทานพักผอนกับการแช	ออนเซ็น	น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลา

เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายให
อยูในสภาพคงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ป ุนน่ีเองทําใหมีผูกลาววา	หากมาทีญ่ีป่ ุนแลวไมได
ลงอาบน้ําแรก็เหมือนกับวาทานมาไมถึงญีป่ ุน	!

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นอูน้ําที่สําคัญในการผลิต
ปลาไหลสูตลาดประเทศ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนชอบทานปลาไหลมาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่ศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว	มีสาธิตวิธีเอาตัว
รอดและวิธีรับมือ	และตัวตึกน้ันออกแบบมาใหรับมือกับแผนดินไหวไดแมจะดู
เปราะบาง

	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของรีสอรท	บริการทานดวยบุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	SUN	PLAZA	LAKE	YAMANAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานมุงหนาสู	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	สัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ	ลองทะเลสาบ

อาชิ	จาก	สถานีฮาโกเนมาจิ	สู	สถานี	โมโตฮาโกเน	สมญา	ราชินีแหงทะเลสาบ	วันที่อากาศแจมใสบนผืน
น้ําทานสามารถมองเห็นเงาสะทอนสวยงามของ	ภูเขาไฟฟูจิ	ความงามของทะเลสาบแหงน้ี	เกิดจากการกอตัว
ของลาวาภูเขาไฟฟูจิทําใหปิดทางออกของน้ําในทะเลสาบ
จากน้ันนําทาน	น่ังรถขึ้นชมหุบเขาโอวาคุดานิ	หรือ	บอแรกํามะถันเดือด	ที่ควันพวยพุงออกมาแยกเป็น

บอนอยใหญเต็มหุบเขาและบอน้ําแรเดือดที่สามารถตมไขใหสุกไดและไขที่ไดจะมีสีดํา	เชิญลิ้มลองรสชาติความ
อรอย	โดยเชื่อกันวา	หากไดรับประทานไขดํามหัศจรรย	1	ฟอง	จะทําใหมีอายุยืนยาวเพิ่มอีก	7	ปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเปลี่ยนอิริยาบถสูการ	นัง่รถไฟชินคันเซ็น	รถไฟวิ่งที่เร็วที่สุดในญี่ป ุน	และเคยไดชื่อวาเป็นรถไฟที่	วิ่ง

เร็วที่สุดในโลก	นําทานน่ังจาก	สถานีรถไฟชินโยโกฮามา	สูจุดหมายปลายทาง	สถานีรถไฟโตเกียว	ดวย
ความเร็วสูงสุด	240	กิโลเมตรตอชั่วโมง	โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียง
ปีละ	36	วินาทีเทาน้ัน
จากน้ันนําทาน	น่ังรถไฟทองถิ่น	สู	ยานชินจุกุ	ศูนยรวมของรานคาที่จัดแตงอยางหรูหรานารักหลากสไตล

รวมถึงรานขายสินคาชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ป ุน	และนักทองเที่ยวที่มาเยือนน่ันก็คือราน	100	yen	สินคา
ภายในรานจะราคา	100	เยนเทากันหมด	มีทั้งเครื่องสําอางค	กิฟ๊ชอปขนมและสินคาพื้นเมือง	ที่ทานสามารถ
เลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับไดในราคาสบายกระเปา	อิสระใหทานเพลินกับการเลือกซื้อสินคาถูกใจ	อาทิ
นาฬิกาแบรนดเนมดัง	กลองดิจิตอล	หรือสินคาเอาใจคุณผูหญิง	อาทิ	เสื้อผาแฟชั่นวัยรุน	กระเปา	เครื่องสําอางค
ยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	SHISEDO,	KANEBO,	SK–II	ในราคาถูก

ชวงคํ่า
***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	โตเกียว	ณ	SOTETSU	FRESTA	INN	KAMATA	หรือเทียบ

เทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

หรือรถไฟหัวกระสุน	เป็นเครือขายของรถไฟความเร็วสูงในญี่ป ุน	ความยาว
เสนทางรวม	2,459	กิโลเมตร	โดยสามารถวิ่งดวยความเร็ว	300	กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง	แมจะเกิดแผนดินไหวหรือพายุไตฝ ุน	ก็สามารถวิ่งไดตามปกติ	ในราง
ปกติน้ันรถไฟสามารถเรงความเร็วไดถึง	443	กิโลเมตรตอชั่วโมง	แตสามารถ
เรงความเร็วไดถึง	581	กิโลเมตรตอชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วสถิติโลกเมื่อวิ่งดวย
รางรถไฟแมเหล็ก	(แม็คเลฟ)	สถานีรถไฟชินคังเซ็นในเมืองนาโกยา	เป็นหน่ึง
ในสถานีรถไฟที่ใหญที่สุดในโลกจนถึงบัดน้ี	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาหลักของ
Central	Japan	Railway	Company

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

	พักที่	SOTETSU	FRESTA	INN	KAMATA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	นมัสการเจาแมกวนอิมอันศักดิส์ิทธิท์ี่มีความสูงเพียง	5.5	เซ็นติเมตร	ซึ่ง

ประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ป ุน	รวมถึงนักทองเที่ยวที่มาเยือนประเทศ
ญี่ป ุน	วัดอาซากุสะเป็นวัดเกาแกของมหานครโตเกียว	ทางดานหนาประตูคามินาริมง	มีโคมไฟยักษสีแดงที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก	มีความสูงถึง	4.5	เมตร	มีน้ําหนักถึง	130	กิโลกรัม	ใหทานไดไปถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก
และถัดจากโคมไฟยักษ
ทานจะไดเลือกซื้อของที่ระลึก	อาทิเชน	แมวกวักแบบตาง	ๆ	โคมไฟนอยใหญ	พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอรอย

ๆ	ขึน้ชื่อของยานน้ี	เชนขนมอบรูปทรงตุกตา	ซาลาเปาทอดรอน	ๆ	เซมเบกรุบกรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน
ทางทิศตะวันออกของวัดคือ	แมน้ําซูมิดะงาวะ	ไหลลงอาวโตเกียวและใกลๆ	กันจะมี	สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น
ซึ่งเปิดโลงสูแมน้ําดวยบรรยากาศสวยงามนาเดินเลน
***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

ชวงบาย
จากน้ันนําทานขึน้ตึก	TMG	หรือ	ตึก	TOKYO	METROPOLITAN	GOVERNMENT	ตึกอาคารรัฐบาลญี่ป ุนที่

ตั้งอยูใจกลางชินจูกุ	นําทานขึน้ชมวิว	มหานครโตเกียวอยางสวยงาม	บนชั้น	OBSERVATORY
นําทานเดินทางสู	อีออนพลาซา	ชอปป้ิงมอลลขนาดใหญ	อิสระทานไดเลือกซื้อสินคาจากรานคาตาง	ๆ	ไมวา

จะเป็นเสื้อผา	กระเปา-รองเทา	ของแตงบาน	ของที่ระลึก	ฯลฯ	ภายในอาคารยังมี	หางจัสโก	ใหทานชอปป้ิงตอ
อยางเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจายสินคาของราน	100	Yen	ซึ่งสินคาทุก	ๆ	อยางในรานราคาชิ้นละ	100
เยน	ไมลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ	อาทิ	ขนมโมจิ,	เบนโตะ,	ผลไมสด	และแหง,	ลูกอมขนมขบเคี้ยว	ฯลฯ

ชวงคํ่า
***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***
สมควรแกเวลา	กรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเพื่อกลับ



กรุงเทพฯ
20.15	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	607
01.25	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นตึกวาการเมืองโตเกียวซึ่งดูแลทั้งเมืองและหมูบานของโตเกียวทั้งหมด
แยกเป็นตัวตึก	3ตึก	และตั้งอยูในเขตชินจูกุ

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

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



อาหารกลางและวันอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชวงเดือนเมษายน	หากสภาพอากาศเอื้ออํานวยและซากุระยังบานอยู	จะนําทานเดินทางสู	สวน

สาธารณะอุเอะโนะแทน	เพื่อชมความงดงามของดอกซากุระ	ซึง่มีจํานวนมากกวา	1,000	ตน



***	ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่
ตรงกันระหวางทานและบริษทัฯ	ดังนัน้หากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว	ทางบริษทั
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบรอยแลว	จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครัง้	***
1.	กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ณ	ประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมด
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	อาทิเชน	การ

ยกเลิกไฟทหรือการลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือ
สิง่ของสูญหายตามสถานทีต่าง	ๆ	ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีทีมี่การขึ้นลง

ของเงินตราตางประเทศ	และหรือจากการปรับขึ้นคาน้ํามันของสายการบิน
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทองเทีย่วไดตามความเหมาะสม	ในกรณีเกิด

จราจรติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน	โดยขึ้นอยูดุลพินิจของมัคคุเทศก	ทัง้น้ีจะยึดถือผลประโยชน
ของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ	และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม
5.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใชรถที่ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	–

12	ชั่วโมงเทาน้ัน	อาทิเชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	(ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว)	การใหบริการในแตละ
วันมิอาจเพิ่มเวลาการใชรถบัสได	ทั้งน้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึน้อยู
กับสภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
6.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว	หากทานงดใชบริการใด	และหรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาสํารองที่น่ังโดยการชําระมัดจํา	ภายใน	3	วัน	หลังจากสํารองทีน่ัง่
-	เดือนเมษายน	มัดจําทานละ	20,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	30	วันทําการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
2.	อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
3.	คาน้ําหนักกระเปาทั้งขาไปและกลับ	ขาละ	20	กิโลกรัม

***	กรณีมีความประสงคตองการอัพเกรดทีน่ัง่,	ซื้อน้ําหนักกระเป าเพิม่,	ซื้ออาหารเพิม่หรือบริการตางๆ
เพิม่เติม	กรุณาติดตอพนักงานขายทีดู่แลทานโดยตรง	***
4.	คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ	(หอง

ทริปเป้ิลโรงแรมที่ญี่ป ุนสวนใหญจะเป็นสองเตียงเดี่ยว	+	หน่ึงเตียงเสริม**	กรณีโรงแรมไมมีหองทริปเป้ิลใหบริการ
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักใหทานเป็น	หน่ึงทวิน	หองสองเตียงเดี่ยว	+	หน่ึงซิงเกิ้ล	หองหน่ึงเตียงเดี่ยว	โดย
ไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม)
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท	(ตาม

เงื่อนไขกรมธรรมเป็นผูกําหนด)	**	ไมรวมประกันสุขภาพ	**

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
2.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
4.	คาธรรมเนียมวีซาชั่วคราวเขาประเทศญี่ป ุน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
5.	คาสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก,	คนขับรถ	3,000	เยน/คน/ทริป	

****รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย****



(เอกสารทีท่านจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	ดังตอไปน้ี
1.	สิ่งยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	เชน	เงินสด	หรือ

บัตรเครติด

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดานมาตราการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	6	เดือน	และมีหนาหนังสือเดินทางที่ไมมีตราประทับอยางนอย	3

หนา
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
การเดินทางแตละครั้งตองมี	ผูใหญไมนอยกวา	30	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัขอสงวนสิทธิ ์

ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอน

การเดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปทีเ่ขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบ

บุหรี่	/	ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการ
ของโรงแรม	และไมสามารถรับประกันได

1.	กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	31	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
2.	กรณีการเดินทางทีบ่ริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเทีย่ว

บินเหมาลํา	CHARTER	FILGHT	หรือ	EXTRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด		


