


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิ
เสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-
โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
FUJISAN
GARDEN
HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-	ชินจูกุ

พักที่
RADISSON
HOTEL
NARITA
หรือระดับ
เดียวกัน

4 พิพิธภัณฑราเมน	-	เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-
โอไดบะ	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา

พักที่
RADISSON
HOTEL
NARITA
หรือระดับ
เดียวกัน

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

9	มี.ค.	61	-	13	มี.ค.	61 ฿29,888
฿27,388 ฿29,888	฿27,388 ฿29,888	฿27,388 ฿8,900



เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป	-	ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก.	-	ขากลับ20	กก.

ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคาร1	ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	สนามบินดอนเมืองเคานเตอร

สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ(XJ)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
23.45	น.	ออกเดินทางสูเมืองโตเกียว	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายบิน	ไทยแอรเอเชียอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ

600(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6.15	ช่ัวโมง)*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึงสนามบินนาริตะ	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย

2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุน
ไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
***

นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	เป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิแ์ละไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน
กรุงโตเกียว	และเป็นวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคํามีผูคน
นิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี	และถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	ประตูฟ าคํารณ	ซึ่งเป็น
โคมไฟสีแดง	ขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร	เป็นโคมไฟ	ที่ใหญที่สุดในโลก	เลือกชมและเชาเครื่องรางของ
ขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี
นําชม	ถนนนากามิเซะ	(Nakamise	dori)	ถนนเสนน้ียาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็น	ถนนชอปป้ิง	ขายขนม

ของฝาก	ของที่ระลึก	ขนมที่ซื้อกลับบานจะใสกลอง	หอสวยงาม	สามารถซื้อเป็นของฝากไดอยางสวยงาม	สวน
ขนมแบบที่กินเลยเชน	Soft	ice	cream,	มันอัดแทง,	ซาลาเปาทอด,	ขาวพองคลายขนมนางเล็ด	ทางรานจะใหเรา
ยืนกินที่หนารานเทาน้ันไมใหเดินไปกินไป	ถือวาเป็นกฎเหล็กของรานคายานถนนนากามิเซะเพื่อไมใหขนมหก
เลอะเทอะบนถนน
ผานชม	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)	เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของ

โตเกียวถายรูปกับหอคอย	ตั้งอยูใจกลางของ	Sumida	City	Ward	เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	มีความสูงถึง	634
เมตร	และเมื่อเดินขึน้ไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย	มีความสูง	451.2	เมตร	ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส
สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวไดรอบดาน	ยิ่งในชวงพระอาทิตยตกดิน	จะเป็นวิวที่สวยงามมาก
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย



นําทานชม	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	ทานทานสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ	ลอง
ทะเลสาบอาชิ	สมญาราชินีแหงทะเลสาบ	วันที่อากาศแจมใสบนผืนน้ําทานสามารถมองเห็นเงาสะทอนสวยงาม
ของ	ภูเขาไฟฟูจิ	ความงามของทะเลสาบแหงน้ี	เกิดจากการกอตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทําใหปิดทางออกของน้ํา
ในทะเลสาบ
จากน้ันนําเดินทางสู	โกเท็มบะ	แฟคทอรี	่เอาทเล็ต	ใหทานไดชอปป้ิง	อยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่

แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย	เชน	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,
CYNTHIA	ROWLEY,	DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ	เลือกซื้อ	กระเปาไฮไซ	BALLY,	PRADA,	GUCCI,
DIESEL,TUMI,GAP,	ARMANY	เลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรู	อยาง	TAG	HEUER,	AGETE,
S.T.DUPONT,	TASAKI,	LONGINES	รองเทาแฟชั่น	HUSH	PUPPIES,	SCOTCH	GRAIN,	SKECHERS,
HOGAN	หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู	AIGLE,	BANDAI	ASOBI,	HAKKA	KIDS	และสินคาอื่นๆ	อีกมากมาย
ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	พิเศษ	!!!	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที	่FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน
จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	น้ําแรในสไตลญีป่ ุน	ซึง่ชาวญีป่ ุน

เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลวจะทําใหผิวพรรณสวยงาม	และชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิต

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

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย



เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา
สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ	ทําใหมีทัศนียภาพ	วิว	ทิวทัศนงดงาม	ราวกับภาพวาด
ซึ่งจะมองเห็นไดจากสองขางทาง	ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ	มองเห็นความใส
ของน้ําในทะเลสาบ	ที่สําคัญมีภูเขาไฟฟูจิ	ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง	สามารถ
ลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทองทะเลสาบได

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	พิเศษ	!!!	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางชม	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	(Oshino	Hakkai)	เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอ

ชิโนะ	ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ	์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ	โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลาย
พันธุแหวกวายสบายอารมณ	อุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่	10-12	องศาฯ	นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติ
ใหตักดื่มตามอัธยาศัย	และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานน้ี
มีของขึน้ชื่ออยาง	โมจิชาเขียวไสถั่วแดงยาง	ขนมฮิตที่หมูบานน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮักไก
จากน้ันนําทานชม	ศูนยจําลองแผนดินไหว	(Experience	Earthquake)	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ

และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ใน
ประเทศญี่ป ุน	และ
จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางไปที่	ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง	และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม	ให

ทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกี
มากมาย	(ราคาทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)	(สกีจะเปิดใหบริการ
หรือไม	ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงยานชินจูกุ	เพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช	ไฟฟา	กลองถายรูป

ดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผา
แฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆอีก
มากมาย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคาชอปป้ิง
พักที	่RADISSON	HOTEL	NARITA	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



ราคาทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ
สกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

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

	พักที่	RADISSON	HOTEL	NARITA	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสู	พิพิธภัณฑราเมนชินโยโกฮามา	รวมเรื่องราวทุกอยางเกี่ยวกับราเมงไมวาจะเป็นประวัติ	ความ

เป็นมา,	ชนิดของราเมง	ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑน้ันจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ป ุนมีการจัดแสดงเสน
ราเมล	น้ําซุป	ทอปป้ิง	รวมถึงชามใสราเมงหลากหลายชนิด	สวนในชั้นที่สองน้ัน	จะมีการจัดบรรยากาศจําลอง
ของถนนและอาคารบานเรื่องของชิตามาชิ	(Shitamachi)	เมืองเกาของโตเกียว	ซึ่งเป็นเมืองที่ราเมงได	รับความ
นิยมอยางรวดเร็ว	จะมีรานขายราเมงที่มีชื่อเสียงอยูประมาณ	9	รานใหนักทองเที่ยวไดลองชิม	และหากใคร
อยากจะทานราเมงหลายๆราน	ก็สามารถสั่งแตละชามเป็นไซสเล็กได
อิสระรับประทานอาหารเทีย่งตามอัธยาศัย	หรืออิสระลิ้มลองราเมงหลากหลายเมนู	และยังเป็น

อาหารขึ้นชื่อของญีป่ ุนอีกดวย

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองคามาคุระ	ตั้งอยูในจังหวัด	Kanagawa	เมืองน้ีนอกจากจะมีประวัติศาสตรยาวนานหลายรอย

ปี	ยังมีความสําคัญกับญี่ป ุนในอดีตอยางมาก	โดยเฉพาะบทบาทที่โดดเดนในดานการเมือง	เป็นอดีตศูนยกลาง
ทางการเมืองของญี่ป ุน	เมืองคะมะคุระแหงน้ี	ยังคงยืนหยัดเป็นศูนยกลางทางการเมืองของประเทศใหกับเมือง
หลวงอยางเกียวโตสืบมา	ทุกวันน้ี	ถึงแมจะไมไดมีบทบาทหนาที่เดิม	แตยังคงเป็นเมืองที่มีความสําคัญในการ
ทองเที่ยวของญี่ป ุน	ถึงกับขนานนามใหคะมะคุระ	เป็นเมืองพี่เมืองนองของเกียวโต	หรือ	เกียวโตแหงญี่ป ุนตะวัน
ออกอีกดวย
นําทานชม	พระใหญไดบุทสึ	ซึ่งเป็นรูปป้ันที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	รองจากองคโตที่วัดโทไดจิ

เมืองนาระ	สามารถเขาไปดานในองคพระได	บริเวณที่ตั้งของ	Daibutsu	น้ันเดิมทีเป็นที่ตั้งของวัด	Kōtokuin	วัด
แหงน้ีสรางขึน้ตั้งแตปี	1252	แตไดเกิดความเสียหายหลายครั้งจากไตฝ ุน	และเสียหายมากที่สุดจากเหตุการณสึ
นามิ	เมื่อปี	1495	ทําใหตัวอาคารวัดน้ันพังทลายหายไป	เหลือเพียงแตองคพระ	Daibutsu	อยูทามกลางซากปรัก
หักพัง	สรางความประหลาดใจใหกับชาวญี่ป ุน	และเลื่อมใสในความศักดิส์ิทธิข์องทานที่ไดปกปักรักษาเมืองคะมะ
คุระตลอดมา
นําทานสู	ยานโอไดบะ	(Odaiba)	เป็นเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง	ของเมืองโตเกียว	เมืองหลวงใน

ปัจจุบันของญี่ป ุน	โอไดบะ	เป็นเกาะที่มนุษยสรางขึน้เอง	โดยการนํา	ดิน	ทราย	มาถม	ทะเล	ใหเกิดขึน้เป็นเกาะ



ขึน้มาตั้งแตปี	ค.ศ.	1850	สรางกันมาเป็นรอยปีเลยทีเดียว	เกาะน้ีเป็นเกาะที่แสดงใหเห็นถึง	วิสัยทัศน	และ
ศักยภาพของชาวญี่ป ุน	ที่สามารถสราง	สิ่งที่เป็นไปไมไดใหเป็นไปไดขึน้มา
อิสระใหทานชอปป้ิง	หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียว	(DiverCity	Tokyo	Plaza)	ภายในมีรานคา	ราน

อาหาร	และแหลงบันเทิง	จุดโดดเดนที่สุดของหางแหงน้ีคือ	หุนยนตกันดั้มที่ตั้งตระหงานอยูดานหนา	ในตอน
กลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟสองหุนยนต	เสียงประกอบ	และขยับหัวได	นาตื่นตาตื่นใจไมนอย	หากใครที่ชื่นชอบ
การตูนกันดั้มเป็นพิเศษ	ยังมีนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น	7	อีกดวย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคาชอปป้ิง
พักที	่RADISSON	HOTEL	NARITA	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง

	พักที่	RADISSON	HOTEL	NARITA	หรือระดับเดียวกัน



อิสระรับประทานอาหารเทีย่งและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3
บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่องขาไป	-	ขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	กก.	-	ขากลับ20	กก.

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.15	น.	ออกเดินทางจากเมืองโตเกียว	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ

601	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6.50	ช่ัวโมง)*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทาง	กอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30
ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	15,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	(2-3	ทาน)	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน*

*	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	หรืออาจมีคาใชจาย
บางสวนเพิม่เติม	**
3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัม)
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
6.	คาทิปคนขับรถ	วันละ	1,000	บาทตอทิป	(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)
7.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันที่เดิินทาง

**	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	7,900.-**
**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวรทานละ	3,500	เยน	/ทริป/ตอ

ทาน**	หรือ	1,000	บาท
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท



โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดการคาใชโปรสอบถามพนักงาน
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม

กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวรโปรสอบถามพนักงาน
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจาก	คาสัมภาระ	โปรสอบถามพนักงาน

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนด
ตองจายคาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนดคือ...	ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลง	
ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	500	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	2000	เยน	/	ทาน	/	เที่ยว

	ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)


