


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ	-	เมืองนาริตะ

พักที่
NARITA
KIKUSUI
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ
เดียวกัน

2
มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ
หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ลอง
เรือโจรสลัด	-	ทะเลสาบอาชิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปูยักษ	-
ออนเซ็น

พักที่
FUJISAN
GARDEN
HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	ชินจูกุ

พักที่
NARITA
KIKUSUI
HOTEL
หรือเทียบ
เทาระดับ
เดียวกัน

4 สวนอุเอะโนะ	-	ตลาดอะเมโยโกะ	-	โอไดบะ	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กัน
ดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว	-	สนามบินนาริตะ

5 สนามบินดอนเมือง

7	เม.ย.	61	-	11	เม.ย.	61 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿8,900



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3

น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย
สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก

ฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอร	สายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอินสายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง	จัดที่น่ังแบบ	3-3-3	(น้ําหนัก
กระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย)

10.45	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	XJ606

ชวงคํ่า
19.00	น.	ถึง	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่พัก	(เวลาที่

ญีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ***
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

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

	พักที่	NARITA	KIKUSUI	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
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	“กรุงโตเกียว”	นมัสการเจาแมกวนอิม	“วัดอาซากุสะ”	วัดที่ไดชื่อวาเป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ ์

และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคํามี
ผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี	วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต	และมีผูคน
นิยมมากราบไหวเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	ประตูฟ าคํารณ	ซึ่งมีโคมไฟสีแดง	ขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร	เป็นโคมไฟที่

ใหญที่สุดในโลก	แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธของวัดแหงน้ี	“ถนนนากามิเซะ”
(Nakamise	dori)	ถนนเสนน้ียาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็น	ถนนชอปป้ิง	ขายขนม	ของฝาก	ของที่ระลึก	ขนมที่
ซื้อกลับบานจะใสกลอง	หอสวยงาม	สามารถซื้อเป็นของฝากไดอยางสวยงาม	สวนขนมแบบที่กินเลย	ทางรานจะ
ใหเรายืนกินที่หนารานเทาน้ันไมใหเดินไปกินไป	ถือวาเป็นกฎเหล็กของรานคายานถนนนากามิเซะเพื่อไมให
ขนมหกเลอะเทอะบนถนน
ถายรูปคูกับหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก	“โตเกียวสกายทรี”	(Tokyo	Sky	tree)	(ไมรวมคาขึ้นหอคอย)

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยูใจกลางของ	Sumida	City	Ward	โต
เกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	มีความสูงถึง	634	เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวม
ทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ันดวย	เมื่อเดินขึน้ไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย	มีความสูง	451.2	เมตร	ทั้งชั้น
จะเป็นกระจกใส	สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวไดรอบดาน	ยิ่งในชวงพระอาทิตยตกดิน	จะเป็นวิวที่
สวยงามมาก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	วนอุทยานแหงชาติ	ฮาโกเน	สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม	โดยเป็นสวนหน่ึงของ

อุทยานแหงชาติ	ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึ	ที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติ	และดอกไมนานาพันธุ
หลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งปี	ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย	รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ	ทะเลสาบอะชิ	และ	โอวาคุ
ดานิ	ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหลงน้ําพุรอน	ที่แปลกไปกวาน้ันคือ	มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง	17
แหง
นําทาน	ลองเรือโจรสลัด	ทีท่ะเลสาบอาชิ	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ

สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง	แลวนําเดินทางสู	โก
เท็มบะ	แฟคทอรี	่เอาทเล็ต	ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและ
สินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย	เชน	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY,
DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเป าไฮไซ	และสินคาอื่นๆ	อีกมากมาย	ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที	่FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน
จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกับการ	แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะ

ทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

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

	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



เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักไป

ทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว	และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศ
ญี่ป ุน	ทั้งยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ป ุนตลอดทุกฤดูกาล
นําทานขึ้นสูชัน้ที	่5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น	ในกรณีทีอ่ากาศไมเอื้ออํานวย	หรือ	ทางขึ้น

ปิด)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความหนาว
เย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว	และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
จากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	(Experience	Earthquake)	ที่

จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	เกี่ยว
กับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ยานชอปป้ิงชินจุกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช	ไฟฟา

กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา	แบ
รนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,
SHISEDO	และอื่นๆ	อีกมากมาย

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่ศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว	มีสาธิตวิธีเอาตัว
รอดและวิธีรับมือ	และตัวตึกน้ันออกแบบมาใหรับมือกับแผนดินไหวไดแมจะดู
เปราะบาง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	พักที่	NARITA	KIKUSUI	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	สวนอุเอโนะ	(Ueno	Park)	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว	ภายในมีทั้งวัด	ศาลเจา	ทะเล

สาป	และสวนสัตว	มีตนไมมากมาย	ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน	และใน
ฤดูใบไมผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะไดรับความนิยมเป็นอยางมากในการมาชมซากุระ	โดยจะมีตนซากุระเรียง



รายอยูทั้งงสองขางยาวไปตามทางเดินภายในสวน	มีจํานวนมากกวา	1,000	ตน	ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมากมา
เยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ	หรือที่เรียกกันวา	งานฮานามิ
นําทานเดินทางเขาสู	(โดยปกติซากุระจะบานชวงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน	อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

เดินทางสู	ตลาดอะเมโยโกะ	(Ameyoko	Market)	ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอ
โนะ	(Ueno	Station)	และสถานีโอคาชิมาชิ	(Okachimachi	Station)	แตกอนน้ันบริเวณน้ีเป็นที่ขายขนมและลูกอม
ลูกวาด	ซึ่งในภาษาญี่ป ุนเรียกรานขนมเหลาน้ีวา	“Ameya	Yokocho”	จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ
(Ameyoko)	มีสินคาหลากหลายชนิดทั้ง	ของสด	ของใช	เครื่องสําอาง	กระเปา	รองเทา	เสื้อผาทั้งของญี่ป ุน	และ
ของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก	อาหารทะเล	ผลไม	ผักสด	ราน
ขนมของกินเลน
อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวัน	ราเมนตามอัธยาศัย

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางไป	ยานโอไดบะ	(Odaiba)	คือเกาะที่สรางขึน้ไวเป็นแหลงชอปป้ิง	และแหลงบันเทิง

ตางๆ	ในอาวโตเกียว	ไดรับการปรับปรุงใหมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในชวงหลังของปี	1990	นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว	แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สี
เขียว
ชอปป้ิง	ณ	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	(DiverCity	Tokyo	Plaza)	เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอ

ไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนตกันดัม้	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางเชน	กันดัม้คาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่
กันดัม้ฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณหางไดเวอรซิตี้

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ
20.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	แอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ607	**บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกที่ใหญที่สุดเป็นอันดับตนๆ	ของญี่ป ุน	อีกทั้งยังเป็น
ยานที่อบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรม	เพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ทาง
วัฒนธรรมอยางหอศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย	ซากุระที่สวนอุเอโนะ	จะเริ่ม
บานสิ้นเดือน	มีนาคม	และสิ้นสุดในเดือน	พฤษภาคม

ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ	และสถานีโอคาชิมา
ชิ	ปัจจุบันมีสินคาหลากหลายชนิดทั้ง	ของสด	ของใช	เครื่องสําอาง	กระเปา
รองเทา	เสื้อผาทั้งของญี่ป ุน	และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหาง
บางรานอาจจะตอราคาเพิ่มไดอีก	อาหารทะเล	ผลไม	ผักสด	รานขนมของกิน
เลน

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture



อิสระเลือกรับประทานอาหารกลางวันและ	อาหารคํ่าตามอัธยาศัย
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

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

01.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	การ

บริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวันน้ันๆ	มิอาจ
เพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
15.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30	ทาน

ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
16.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

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

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
18.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ากวา	6	เดือน

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	15,000	บาท	พรอมกับเตรียม
เอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ



ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ

2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได
ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)

3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ
ยื่นรองขอวีซา

4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน
ขนาดมาตรฐาน

5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

1.	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ
ราคาทัวรยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	ทานละ	1,000	บาท	/ทริป/ตอทาน

2.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
3.	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง
4.	หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่



กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้	รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ

5.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,
การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตาม
กําหนดของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)


