


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	โอไดบะ	-	ได
เวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว	-	ทะเลสาบคาวาคุจิ
โกะ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

ที่พัก:	Route	Inn
Kawagujiko	//
Fuji	Garden
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

2 หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	มหานครโตเกียว	-	วัด
เซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนา
กามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ	-	ชิบะซากุระ

ที่พัก:	Hidaistar
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน	

3 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
ที่พัก:		Hidaistar
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

4 วัดนาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

30	เม.ย.	61	-	3	พ.ค.	61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿7,500

3	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿7,500

4	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿7,500

18	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿21,900 ฿21,900 ฿21,900 ฿7,500



ชวงเชา	
02.00	น.พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	ขาออกชั้น	3	เคานเตอรสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	(XJ)	มี

เจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา
05.05	น.	นําทานเดินทาง	สูสนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุนโดยสายการบิน	THAI	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที่

XJ602	(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	บนเครื่องมีจําหนาย	)
ชวงบาย
13.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
นําทานขึ่นรถโคชปรับอากาศ	เดินทางเขาสูโตเกียวเมืองหลวง
นําทานเดินทางไป	โอไดบะ	ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ	ใหทานไดชอปป้ิงสินคา

หลากหลายชนิดที่	หางไดเวอรซิตี้	ซึ่งภายในมีรานคา	รานอาหาร	และแหลงบันเทิงมากมาย	และ	ถายรูปกับ
กันดัม้ตัวใหม	RX-0	Unicorn	ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึน้มาตามอัตราสวน	1:1	เหมือนตัวเดิม	ทําใหมีความ
สูงถึง	19.7	เมตร	(ตัวเดิมสูง	18	เมตร)	และเปิดตัวเป็นทางการในวันที่	24	กันยายน	2560
จนถึงเวลานัดหมาย	นําทานเดินทางสูที่พักจังหวัดยามานาชิ	ยานทะเลสาบคาวากูจิโกะ
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน

สไตลญี่ป ุนใหทานไดผอนคลายอยางเต็มอิ่ม	ชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	โรคภัยไขเจ็บและ
ผิวเปลงปลั่ง

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

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

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



สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี
โทษจับและปรับ
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)	

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	พรอมขาปูยักษไมอั้น!!!
	ที่พัก:	Route	Inn	Kawagujiko	//	Fuji	Garden	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
นํานําทานเดินทางสู	หมูบานโอชิโนะ	ฮักไก	(Oshino	Hakkai	Village)	เป็นหมูบานที่ตั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ

บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ	(Lake	Yamanaka-ko)	ซึ่งในปี	2013	ฟูจิซังไดรับเลือกใหเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลก	ที่น่ีเองก็ไดรับเลือกในฐานะส	วนหน่ึงของฟูจิซังดวย	ในบริเวณน้ีมีบอน้ําใสๆ	รวมกันกวา	8
บอ	เป็นน้ําที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา	1,200	ปี	อิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู	ทุง	Pink	Moss	นําทานชมทุงชิบะซากุระ	หรือที่เรารูจักกันดีในนาม	ทุงพิงคมอส

Shibazakura	หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	Moss	Phlox/Phlox	Subulata	เรียกกันงายๆวาพิงคมอส	เป็นดอกไม
พันธเล็กที่มีขนาดประมาณ	1.5	ซม.	มีทั้งสีชมพู	แดง	มวง	และ	ขาว	ที่ถูกเรียกวา	ชิบะซากุระเพราะมีรูปรางดอก
คลายดอกซากุระแตบานอยูบนพื้นดินคลายตนหญา	ดวยลักษณะพิเศษดังกลาวจึงนิยมปลูกเป็นสวนดอกไมหรือ
พืชคลุมดิน	
ชวงบาย	
นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	Experience	Earthquake	ทาน

จะไดทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และสนุกสานในการเรียนรู
ประสบการณ	ในหองจําลองแบบตางๆ
จากน้ันใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา

โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ผลิตภัณฑแบรนด	4GF	หรือวิตามินบํารุงรางกาย	และยาของดร.โนงูจิ	ซึ่งเป็นนัก
วิจัยชื่อดังของชาวญี่ป ุน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหลวงโตเกียวเดินทาง	สูวัดอาซากุสะ	SENSOJI	TEMPLE	กราบนมัสการขอ

พรจากองค	เจาแมกวนอิมทองคํา	ที่เป็นทองสัมฤทธิ	์มีขนาดเล็กเพียง	5.5	เซนติเมตร	วัดพุทธที่เกาแกที่สุดใน
ภูมิภาคคันโต	และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร

โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก	แขวนอยู	เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ีหรืเพลิดเพลิน
กับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที	่มีชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขาย	ขนมที่คนญี่ป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน	ทานจะได
เพลิดเพลิน	กับการชอปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ป ุน	ญี่ป ุน	Made	In	Japan	แทๆ	รวมทั้งขาวของเครื่องใชคุณภาพ
ดี	มากมาย	อาทิ	รม,	หมวก,	รองเทา,	กระเปา,	เสื้อผา	เป็นตน	ไดที่น่ี
ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)	แลนดมารค

ใหมของมหานครโตเกียว	ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ	สําหรับโตเกียวสกาย
ที	เปิด	ใหบริการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	มีความสูงถึง	634	เมตร	ชนะแชมปเกาคือหอคอยแคนตันทาวน
เวอรที่นครกวางโจวของจีน
นําทาน	ชอปป้ิงยานชินจูกุ	แหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ

ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	เป็นแหลงอัพเดทเทรนดและเป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวใน
ปัจจุบัน	ใหทานเลือกชมและซื้อสินคามากมาย	อาทิเชน	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูป,	MP-3,	คอมพิวเตอร,	Note
Book,	นาฬิกา,	เสื้อผา,รองเทา	และเครื่องสําอางเชนแบนรด	KOSE	,	SHISEDO	,	KANEBO	,	SK	II	และอื่น	ๆ
อีกมากมายที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทยและราน100เยน	(อยูตึกPEPEชั้น8)	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะ
ราคา	100	เยน	เทากันหมด	หรือเป็นรานดองกี้	ที่ขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง	หรือจะเป็นรานมัตสึโมโตที่
รวมสินคา	เครองใชเครื่องสําอาง	ผลิตภัณฑของใชไวอยางหลากหลาย	ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู	ทีพ่ักยานนาริตะ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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



	รับประทานอาหารกลางวัน

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ	จัดขึน้ในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือน
มิถุนายนของทุกปี	ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ	ซึ่งแตละสายพันธุ
จะมีรูปรางและสีสันที่แตกตางกัน	เมื่อนํามาจัดแตงเป็นสวนชิบะซากุระขนาด
ใหญ	จะเห็นเป็นทุงดอกไมสีแดง	สีชมพู	สีมวง	และสีขาวละลานตาสลับกันไป
อยางงดงาม	และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจจะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวด
ความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

เป็นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่ศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว	มีสาธิตวิธีเอาตัว
รอดและวิธีรับมือ	และตัวตึกน้ันออกแบบมาใหรับมือกับแผนดินไหวไดแมจะดู
เปราะบาง

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



หมายเหตุ:	เทศกาล	Fuji	Shibazakura	Festival	ระยะเวลาจัดงานวันที่	14	เมษายน	ถึง	27	พฤษภาคม	2561
ระยะเวลาดอกไมบานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึน้อยูกับสภาพอากาศ	บริษทัฯไมสามารถคาดการณลวงหนาได
กรณีเทศกาลจบแลวจะพาขึน้ฟูจิชั้น5แทน)
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย	
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วัน	กอนวันเดินทาง)	

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

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

	ที่พัก:	Hidaistar	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็ม	วันไมมีรถบัสบริการ	มีไกดแนะนําการเดินทาง
ใหทานชอปป้ิงหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	เชน	อากิฮาบารา	,	ฮาราจุกุ	หรือ	ชินจูกุ	หรือ	ชอปป้ิง

ทีช่ิซุย	เอาทเล็ท	ทองเที่ยวโดยตัวทานเอง	หรือจะเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนดซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือ
บัสจากสนามบินสูดิสนียไดโดยงาย	ราคาบัตร	Tokyo	Disneyland	ทานละ	2,700	บาท	(ไมรวมคาเดินทาง)	กรณี
ตองการสั่งซื้อบัตรกับบริษทัฯ	กรุณาแจงความประสงคอยางนอย	10	วันกอนเดินทางพรอมชําระคาบัตร)
-	ดิสนียแลนด	โลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ป ุนซึ่งเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกา	โดยสรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2526	จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา	600	ลานบาท	ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด	(	ไมจํากัดจํานวนการเลน	)	ผจญภัยในดินแดนตางๆ	ใหทานเลนเครื่องเลน
ตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง	Toy	Story	ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร	The	Pirate	of	Caribbean	เขยาขวัญกับบ	านผีสิงใน	Haunted	Mantion	สัมผัส	ความนารักของตุกตา
เด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก	Small	World	ชมภาพยนตรสามมิติ	The	Invention	of	the	Year	ใหทานไดสนุกสนาน
พรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิ	สนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิ
สนีย	อยาง	มิกกี้เมาส	มินน่ีเมาส	พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักใน
ดิสนียแลนด	
-	SHISUI	OUTLET	สามารถชอปไดตั้งแตเวลา	10:00	-	20:00	น.	ชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่

แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก



อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วัน	กอนวันเดินทาง)

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	ที่พัก:		Hidaistar	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต	ถือวาเป็นวัดที่โดงดัง

ที่สุดในแถบชิบะ	และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจาเมจิ	ในกรุงโตเกียว	บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของ
ประตูหลัก	มีทางเดินบันไดขึน้สูอาคารหลักเป็นสถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพ
เจดียหาชั้นหน่ึงคู	สวนหยอมที่มีสระน้ําขนาดใหญ	รวมทั้งบริเวณสําหรับเลี้ยงสัตว	ภายในกอสรางดวย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย	โดยยังคงเอกลักษณของศิลปะแบบญี่ป ุนเอาไว	นําทานกราบนมัสการขอพรพระ
เพื่อสิริมงคล	ใหมีชีวิตที่ดีและยืนยาว	พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ชวงบาย	
14.25น.	เหินฟาสู	ทาอากาศยานดอนเมืองโดย	สายการบิน	AIRASIA	X	เทีย่วบินที	่XJ603	(คาทัวรไม

รวมคาอาหารบนเครื่อง	บนเครื่องมีจําหนาย	)
19.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาณ	โรงแรมที่พัก

เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียง	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัด
มีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3
ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	และยังมีสวนญี่ป ุน	และสวน
ยุโรปอีกดวย

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



หมายเหตุ:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย
การบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับ
เปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถ
บัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง	อัตราคาบริการขางตนคํานวณ	จากอัตราแลกเปลี่ยน	100	เยน	เทากับ	30	บาท	กรณีอัตรา
แลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้	บรัษทัฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน	
1.	การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึง
-	ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
-	หรือสงจอยนทัวรกับบริษทัที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
-	หรือเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10

วัน
2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง

บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน
ลูกคาและบริษทั	ฯ	และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	30ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

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

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
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	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

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

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน	2

ขวด



15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิ
เชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่น่ังได
การอัพเกรดที่น่ัง	สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ	Hot	Seat	สําหรับที่น่ังBusiness/Premium	ตัว๋กรุปทัวรไมสามารถ

อัพทีน่ัง่ได	ทีน่ัง่	Hot	Seat	ราคา3,000	บาท/เทีย่ว	เป็นที่น่ังที่มีพื้นที่วางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน	ดวยพื้นที่วางขา
ที่กวางเป็นพิเศษ	มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่
2.คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3.คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน	Thai	Air	Asia	X	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม

สัมภาระถือขึน้เครื่องไมเกิน7กก.	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม	กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ันพรอมชําระ

คาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	600	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,000	บาท
-	เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,000	บาท
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ	ทานสามารถสั่งซื้อ
ประกันสุขภาพเพิ่มได

1.คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ



สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ

การออกและเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะ
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะ
ตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน*	ดังตอไปน้ี
1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


