


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ	-	เมืองนาริตะ

พักที่	NARITA	REST
HOUSE	HOTEL	หรือ	
NARITA	TOBU	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

2 เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-
วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ลองเรือโจรสลัด	-	หุบเขาไขดํา
โอวาคุดานิ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	ALEXANDER
ROYAL	RESORT
YAMANAKAKO	HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิธีชงชาญี่ป ุน	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตู
ฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	ชินจูกุ

พักที่	NARITA	REST
HOUSE	HOTEL	หรือ	
NARITA	TOBU	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

4 ซากุระ	ณ	แมน้ําเมกูโระ	-	ฮาราจูกุ	-	วัดนาริตะ	-	อิออนนาริ
ตะ	-	สนามบินนาริตะ

5 สนามบินดอนเมือง

13	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿45,900
฿37,999 ฿45,900	฿37,999 ฿45,900	฿37,999 ฿8,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3
มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย

ชวงเชา	-	ชวงบาย
07.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
10.40	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ606	บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง

ชวงคํ่า
19.00	น.	ถึง	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสูที่พัก
รับประทานอาหารคํ่า	แบบเบนโตะ	ทานละ	1	ชุด	ประกอบดวยชุดหมูทอดทงคัตสึ	และกุงเทมปุระ

(เน่ืองดวยเวลาลงเครื่อง	และพิธีการผานคนเขาเมือง	ตองใชเวลาประมาณ	1-2	ชัว่โมง	และราน
อาหารของญีป่ ุน	และหองอาหารของโรงแรมปิดทําการเวลา	21.00	น.	ทางบริษทัฯ	มีความจําเป็น
ตองบริการอาหารคํ่า	ดวยชุดเบนโตะ)
พักที่	NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

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

	รับประทานอาหารคํ่า	แบบเบนโตะ	ทานละ	1	ชุด
	พักที่	NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

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

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองคามาคุระ	ที่โอบลอมดวยขุนเขาและป าไมที่คงความอุดมสมบูรณแลเป็นเมืองที่ติด

ทะเล	ซึ่งเป็นทําเลที่ถูกตองตามหลักฮวงจุย
จากน้ันนําทานชม	พระพุทธรูปไดบุทสึ	หรือ	พระอมิตตา	พุทธ	นิโอยุราอิ	แปลวา	พระพุทธรูปองคใหญ

สรางจากสําริด	เมื่อปี	ค.ศ.1795	ความสูงขององคพระ	11.35	เมตร	มีน้ําหนัก	122	ตัน	ตั้งอยูกลางลานโลงแจง
หันหนาไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก	ซึ่งอดีตองค	พระไดประดิษฐานอยูในวิหาร	แตเน่ืองจากเกิดสึนามิไดพัดผาน
หลายครั้งและทําใหวิหารไดพังทลาย	แต	องคพระไมไดรับความเสียหายแตอยางใด
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ซึ่งเป็นแหลงรวมบอน้ําพุรอนมากถึง

17	แหง
จากน้ันนําทาน	ลองเรือทะเลสาบอาชิ	(ใชเวลาในการลองในการลอง	10	นาที)	กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชม

ความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ป ุน	ซึ่งไดกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟ	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพที่
สวยงามดั่งภาพวาดสะทอนลงสูทะเลสาบ
จากน้ันนําทานเดินทางโดยรถโคชสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอด

เวลา	ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะ
สามารถทําใหอายุยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี

ชวงคํ่า
พักที่	ALEXANDER	ROYAL	RESORT	YAMANAKAKO	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใหทานไดอิ่มอรอยกับ	ม้ือพิเศษทีมี่ขาปูยักษ	ใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ป ุนอยางจุใจ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณ

สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

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

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารขอ		งโรงแรม
	พักที่	ALEXANDER	ROYAL	RESORT	YAMANAKAKO	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง3,776เมตร	จากระดับน้ําทะเล
นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิด	ยังบริเวณ	“ชัน้	5”	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)	เพื่อ

ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่	สามารถมอง	เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ	ใหทานไดสัมผัส



อากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็น
ภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุน
นําทานเปิดประสบการณใหมกับ	พิธีชงชาญีป่ ุน	ซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศญี่ป ุนวาดวยการใชเวลาอยาง

สุนทรีย	ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา	นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่	14	ตนฉบับของพิธีชงชา
และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชง
ชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึน้ใน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	โตเกียว
นําทานชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิม

ทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับ	โคมไฟขนาดยักษ	ที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่ง
แขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ	หรือเพลิดเพลิน
กับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มี	ชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุน	มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรส
ชาดสุดแสนอรอย	
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	แบรนดดังอาทิ	LOUIS	VULTTON,	UNIQLO,	กระเปาสุดฮิต	BAO	BAO
ISSEY	MIYAKE,	เสื้อ	COMME	DES	GARCONS,	H&M	หรือเลือกซื้อรองเทาหลากหลายแบรนดดัง	อาทิ	NIKE,
CONVERSE,	NEW	BALANCE,	REEBOK	ฯลฯ	ไดที่ราน	ABC	MART
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง
พักที	่NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

พิธีชงชาญี่ป ุน	ซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศญี่ป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุ
นทรีย	ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา	นับตั้งแตประมาณ
ศตวรรษที่	14	ตนฉบับของพิธีชงชา	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของ
การจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่
ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

	พักที่	NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา
จากน้ันนําทานเดินทาง	ชมซากุระ	ณ	แมน้ําเมกูโระ	เป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว	ซึ่ง

สองฝ่ังจะมีตนซากุระปลูกเป็นแถวสามารถเดินชมความงามของซากุระไดที่ถนนสองฝ่ังริมแมน้ําเมรุโกะ	ในชวง
ที่ซากุระบาน	จะมีรานคาแผงลอยเล็กๆตางๆขายของกินพวก	ป้ิงยาง	และจะคึกคักมากในชวงวันหยุดเสาร-
อาทิตย	สวนในตอนกลางคืนที่น่ีจะมีโคมไฟสีเหลืองแดง	หอยอยูตามตนซากุระ	ใหบรรยากาศสุดชิวริมน้ํา
เหมือนเป็นสวนหยอยเล็กๆยาวตลอดแมน้ําเมกูโระ	ที่มีตนซากุระ	มากกวา	800	ตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ยานฮาราจูกุ	แหลงรวมเสื้อผา	เครื่องประดับ	รองเทา	ของวัยรุนญี่ป ุน	หากคุณคือ

คนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ	หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว	Cost	Play	ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ี
อีกดวย	หรือ	ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ป ุนแตงตัวแบบแปลกๆ	ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได	จะมีวัยรุนญี่ป ุนนารักๆ	เดิน
กันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ	นอกจากน้ันแลว	ทานยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนด
ดังระดับโลก	อาทิ	CHANNEL,	Dior,	LOUIS	VULTTON,	ZARA,	GAP	หรือสาวก	ONITSUKA	TIGER	ที่ตองการ
หารองเทาแบบตนฉบับ	MADE	IN	JAPAN	ที่	SHOP	น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย	อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา
KITTY	DORAENMON	หรือตุกตา	LINE	สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู	อีกทั้งยังมี	SHOP	ใหญของ	กระเปา
สุดฮิต	BAO	BAO	ISSEY	MIYAKE,	เสื้อ	COMME	DES	GARCONS	อีกดวย
อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย	เพื่อสะดวกในการขอปป้ิง

ชวงบาย
นําทานชม	วัดนาริตะซัง	ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ	วัดที่ไดรับความศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในวันขึน้ปีใหมจะคลาคลํ่าไปดวยผูคนที่มาขอพรสิ่งศักดิส์ิทธินั์บแสนเพื่อขอพรจากหลวงพอ	“ฟุโดเมียว”	อัน
ศักดิส์ิทธิเ์ลือกซื้อ	“เครื่องราง”	หรือ	“ฮู”	ตางๆ	รวมทั้งสินคาที่ระลึกตางๆ	ในราคายอมเยา
นําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝากกอนกลับ



กรณีซากุระไมบาน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธเปลีย่นโปรแกรมทัวร	โดยนําทานเดินทางสู	ศาลเจา
เมจิ	เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต	ทีส่รางขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นทีส่ถิตยวิญญาณขององคสมเด็จ
พระจักรพรรดิเมจิ	ซึง่เป็นจักรพรรดิทีมี่ความสําคัญกับประเทศญีป่ ุนยุคปัจจุบันเป็นอยางยิง่	และได
รับความเคารพจากชาวญีป่ ุนยุคปัจจุบันมากทีสุ่ด

อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสู	สนามบินดอนเมือง

ชวงคํ่า
20.15	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ607	บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ซากุระ	ณ	แมน้ําเมกูโระ	เป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยมของชาวโตเกียว	ซึ่ง
สองฝ่ังแมน้ําจะมีตนซากุระปลูกเป็นแถวสามารถเดินชมความงามของซากุระ
ไดที่ถนนสองฝ่ังริมแมน้ําเมรุโกะ	ในชวงที่ซากุระบาน	จะมีรานคาแผงลอย
เล็กๆตางๆขายของกินพวก	ป้ิงยาง	และจะคึกคักมากในชวงวันหยุดเสาร-
อาทิตย	สวนในตอนกลางคืนที่น่ีจะมีโคมไฟสีเหลืองแดง	หอยอยูตามตนซากุระ
ใหบรรยากาศสุดชิวริมน้ํา	เหมือนเป็นสวนหยอยเล็กๆยาวตลอดแมน้ําเมกูโระ
ที่มีตนซากุระ	มากกวา	800	ตน

นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว	ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนที่แตงหนา
แตงตัว	กันแบบที่เรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน	โดยเฉพาะวันอาทิตย	เด็ก
เหลาน้ีจะมารวมตัวกัน	มีทั้งแนว	แฟนตาซี	ปีศาจ	คิขุอาโนเนะ	เป็นสีสันใหกับ
ถนนสายน้ี

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

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



อิสระอาหารกลางวัน	ตามอัธยาศัย
สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3
มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย

00.55	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันทีเ่ดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง	ทัง้น้ี	บริษทัจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเทีย่วสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ทีเ่พิม่ขึ้นของนักทอง

เทีย่วทีมิ่ไดเกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ
อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย	ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลีย่นแปลง	หรือการ
บริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น	เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่



ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	3500	เยน	/	ทริป	/	ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท
***	คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	3500	เยน	/

ทริป	/	ตอทาน	***
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไมคืนมัดจํา

ไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว	โปรดอาน
ขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจํา

ทั้งหมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นที่เรียบรอย	ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่
ยังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก



1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนัก
ทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ

Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


