


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-
ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ
าทเล็ต	-	ขาปูยักษ	-	ออนเซ็น	-	โตเกียวสกายทรี

พักที่	FUJINO
BOUKAEN
HOTEL/JIRAGON
FUJI	HOTEL	ระดับ	3
ดาวหรือเทียบเทา									

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ชิบะซากุระ	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ชินจูกุ
พักที่	Narita	Gateway
Hotel	/	Narita	Tobu
Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา	เมืองนาริตะ

4 ศาลเจาคะเมอิโดะเท็นจิน	-	ชิบูยา	-	โอไดบะ	-	กันดั้ม	ฟรอนท
โตเกียว

พักที่	Narita	Gateway
Hotel	/	Narita	Tobu
Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา	เมืองนาริตะ

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

26	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿30,900 ฿30,900 ฿30,900 ฿7,900



สายการบิน	Air	Asia	X	ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ังหนาเคาเตอร	ระบบจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	หากตองการที่น่ัง
พิเศษ	กรุณารีเควสและชําระเงินเพิ่มเติมกอนออกเดินทาง	72	ชั่วโมง
ไมรวมเครื่องดื่มทุกชนิด	ตองชําระเพิ่มในกรณีสั่งเพิ่ม	

ชวงดึก	
20.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ทาอากาศยานดอนเมือง	เคานเตอร	4	ของสาย

การบิน	Air	Asia	X	(XJ)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึน้เครื่อง
23.45	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	โดยเทีย่วบินที	่XJ600	สายการบิน	Air	Asia	X

บริการอาหารรอน	1	มื้อ	และน้ําเปลา

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

ชวงเชา	
08.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	มหานครโตเกียว	ประเทศญี่ป ุน	หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย	(เวลาที่ญี่ป ุน
จะเร็วกวาเมืองไทย	2	ช.ม.)
นําทานเดินทางสู	วัดเซนโซจิ	หรือ	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	กอตั้งเมื่อปี	628	ซึ่งตาม

ประวัติความเป็นมา	วัดน้ีเกิดขึน้โดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา	แตกลับทอดแหไดพระโพธิสัตวกวนอิมทองคํา
ความสูง	5.5	เซนติเมตร	หลังจากน้ันคนในหมบานก็ไดสรางวัดน้ีขึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว
กวนอิมใหผูคนไดกราบไหวบูชา	นอกจากน้ีลักษณะโดดเดนของวัดคือ	ประตูทางเขาวัดที่ประดับดวยโคมสีแดง
ขนาดใหญที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร	แขวนอยูชื่อวา	ประตูฟ าคํารณ	หรือ	Kaminari	Mon	ภายในวัดทาน
สามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง	หรือเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตางๆ	มากมายที่	ถนนนาคามิเสะ	อาทิ	พวง
กุญแจ	ตุกตาแมวกวัก	ดาบซามูไร	ชุดแตงกายประจําชาติญี่ป ุน	และพลาดไมไดกับ	ขนมอาเกะมันจู	ขนม
ซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด	และเป็นขนมขึน้ชื่อของวัดอาซากุสะ
จากน้ันนําทานสูจุดชมวิว	เพื่อถายรูปคูกับ	Tokyo	Sky	Tree	แลนดมารกแหงใหมของมหานครโตเกียว	เปิด

ใหบริการอยางเป็นทางการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	เป็นหอสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุระบบดิจิตอล
แหงใหม	ซึ่งแตเดิมใชหอคอยโตเกียวทาวเวอรที่มีความสูง	333	เมตร	แตในปัจจุบันความสูงไมเพียงพอในการสง
สัญญาณ	เน่ืองจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจํานวนมาก	ทําใหสงสัญญาณไมสะดวก	จึงไดสรางหอคอย
แหงน้ีมารองรับแทนดวยมีความสูงถึง	634	เมตร	สามารถสงสัญญาณไดทั่วทั้งภูมิภาค
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	โกเทมบะพรีเมีย่มเอาทเลต(Gotemba	Premium	Outlets)	เป็น	Outlet	ที่ใหญที่สุดใน

ญี่ป ุน	อยูหางจากโตเกียวประมาณ	90	นาที	และเป็นทางผานสําหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ	และทะเลสาบฮาโก
เน(Hakone)	มีบรรยากาศแบบเอาดอร	ภายในมีรานคากวา	200	ราน	และศูนยอาหาร	รานคาตางๆลวนเป็นของ
พรีเมี่ยมแบรนดจากตางประเทศ	ไมวาจะเป็นเสื้อผาแฟชั่น	อุปกรณกีฬา	เครื่องใชในครัวเรือน	และสินคาอิเลก



ทรอนิกส	ราคาจะตํ่ากวารานคาปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ป ุน
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแรรอนธรรมชาติ	(Onsen)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	การแชน้ําแรรอนชวย

ทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี	และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย	(ควรแชครั้งละ	20	นาที	แตไมควรแชเกิน	1
ชั่วโมง)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูบุฟเฟตป้ิงยางสไตลญี่ป ุน

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



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวยรานอาหารของโรงแรมพรอมขาปูยักษ
	พักที่	FUJINO	BOUKAEN	HOTEL/JIRAGON	FUJI	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา									

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
นําทานชม	ดอกชิบะซากุระ	หรือ	PINKMOSS	มีตนกําเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ	ดอกไม

ชนิดน้ีมีหลายพันธุ	ทั้งสีชมพูและสีขาว	ดอกจะบานที่พื้นดิน	ญี่ป ุนนํามาปลูกตามรั้วบาน	หรือตามที่ลาดเอียง
ดุจดังพรมผืนยักษ	ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ
หมูบานโอชิโนะฮัคไค	เป็นหมูบานที่มีบอน้ําซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ	ซึ่งใชระยะเวลา

อันยาวนานในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไปยังแตละบอ	ดังน้ันน้ําที่อยูในบอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดและ
สดชื่นมาก	ในปี	1985	สถานที่แหงน้ีไดถูกเลือกใหเป็น	1	ใน	100	อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ป ุน
อีกดวย	ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและขนมขึน้ชื่อของญี่ป ุนตามอัธยาศัย	
ชวงบาย	
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ยานชินจุกุ	ศูนยกลางอีกแหงหน่ึงของมหานครโตเกียว	ยานชอปป้ิงชั้น

นําที่ถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดของชาวญี่ป ุน	ยานความเจริญอันดับหน่ึงของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน	ให
ทานอิสระเลือกชมสินคามากมาย	ทั้งเสื้อผาแบรนดเนม	เครื่องสําอางค	รวมไปถึงเครื่องใชไฟฟา	เป็นตน	และที่
ขาดไมไดเลยที่จะตองแวะชมคือ	ราน	100	เยน	สินคาทุกอยางภายในรานจะขายในราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน
ซึ่งทานสามารถหาซื้อของฝากไดในราคาสบายกระเปา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



หมายเหตุ	:	เทศกาลทุงพิงคมอสเริ่มตั้งแต	14	เมษายน	–	27	พฤษภาคม	2561	ทางบริษทัตองขออภัยหากใน
ชวงที่ทานน้ันไปดอกไมยังไมบานอยางเต็มที่	และหากชวงที่ทานไปน้ันทุงดอกไมปิดทางเราขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลี่ยนโปรแกรมไปหมูบานโอชิโนะฮัคไคแทน
อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการชอปป้ิง	
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

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

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	ณ	ภัตตาคาร

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

	พักที่	Narita	Gateway	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองนาริตะ

ชวงเชา	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศาลเจาคะเมโดะเท็นจิน	(ชมเทศกาลดอกวิสทีเรีย)	เป็นสถานที่ที่สามารถชม

ดอกวิสทีเรียไดในโตเกียว	โดยดอกวิสทีเรียจะเริ่มบานพรอมกันในชวงปลายเดือนเมษายน	ดอกไมชนิดน้ี
ออกดอกเป็นชอและมีสีมวงออนคลายสีดอกลาเวนเดอร	และจะสวยงามมากเมื่อหอยระยาลงมาจากโครงไม



หมายเหตุ	:	เทศกาลชมดอกวิสทีเรียเริ่มตั้งแต	15	เมษายน	–	6	พฤษภาคม	2561	ทั้งน้ีการบานของดอกวิสที
เรียขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ	ทางบริษทัตองขออภัยหากในชวงที่ทานน้ันไปดอกไมยังไมบานอยางเต็มที่
อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทาน	
อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทาน	
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

ระแนง	ศาลเจาคะเมโดะเท็นจินเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับการชมดอกวิสทีเรียในโตเกียว
ชวงบาย	
นําทานชอปป้ิง	ยานชิบูยา	แหลงชอปป้ิงและเอนเตอรเทนเมนทสุดชิคขนาดใหญใจกลางโตเกียว	เป็นหน่ึงใน

ยานที่คึกคักมีผูคนพลุกพลานตลอดเวลา	ในบริเวณน้ีถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงที่นิยมของวัยรุนญี่ป ุนเน่ืองจากมี
หางสรรพสินคาจํานวนมาก	รานอาหารเกๆก็มีอยูไมนอย	เน่ืองจากเป็นแหลงชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงทําใหมีราน
เสื้อผาแฟชั่นหรือดีไซนเนอรที่ออกแบบเสื้อผาเองและเปิดรานบริเซรน้ี	สามารถสรางแบรนดสินคาแฟชั่นของ
ตนเองจนโดงดังไดหลายตอหลายแบรนดจุดที่เป็นเหมือนสัญลักษของยานน้ี
นําทานอิสระช็อปป้ิง	เมืองโอไดบะ	เป็นเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ

บริเวณอาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการปองกันประเทศ	แตปัจจุบันโอไดบะไดกลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแหง
ของประเทศ	เน่ืองจากเต็มไปดวยรานคากวา	150	ราน	โซนอาหาร	หางสรรพสินคา	และอื่นๆ	อีกมากมาย
พลาดไมไดกับกันดั้มตัวใหม	Unicorn	Gundam	ทีห่าง	Diver	City	ใหเวลาใหทานเก็บภาพความประทับใจ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นสถานที่ชมดอกวิสทีเรียยอดนิยมในโตเกียว	ภาพสะพานไทโคะบาชิคูกับ
ดอกวิสทีเรียสีมวง	เป็นภาพที่สวยงามในแบบฉบับของญี่ป ุนโดยแท	จาก
สะพานแหงน้ีสามารถถายรูปที่ระลึกโดยมีโตเกียวสกายทรีสูงตระหงานอยู
เบื้องหลัง	และในชวงปลายเดือนเมษายนของทุกปี

ชิบูยาน้ันไดรับฉายาวาเป็น	Shopping	District	แหงโตเกียว	และของญี่ป ุน	ที่
ผูคนทั่วโลกรูจักกันเป็นอยางดี	นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิง
หลากหลายชนิด	แฟชั่นใหมๆ	ที่อัพเดทตลอดเวลา	คาเฟที่ชวนแฮงคเอาทอยาง
ยิ่ง	ไปจนถึงรานอาหารอรอยๆ	ที่แทรกตัวอยูมากมาย

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

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

	พักที่	Narita	Gateway	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองนาริตะ



บริการอาหารรอน	1	มื้อ	และน้ําเปลา	ไมรวมเครื่องดื่มทุกชนิด	ตองชําระเพิ่มในกรณีสั่งเพิ่ม
สายการบิน	Air	Asia	X	ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ังหนาเคาเตอร	ระบบจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	หากตองการที่น่ัง

พิเศษ	กรุณารีเควสและชําระเงินเพิ่มเติมกอนออกเดินทาง	72	ชั่วโมง

ชวงเชา	
สมควรแกเวลานําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	เพื่อเตรียมตัวกลับสู	กรุงเทพมหานคร
09.15	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยเทีย่วบินที	่โดยเทีย่วบินที	่XJ601	สายการบิน	Air

Asia	X	บริการอาหารรอน	1	มื้อ	และน้ําเปลา	ไมรวมเครื่องดื่มทุกชนิด	ตองชําระเพิ่มในกรณีสั่งเพิ่ม
ชวงบาย	
14.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาเขา	โดยสวัสดิภาพ.............

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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.	โรงแรมที่ญี่ป ุนหองคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน	3	ทาน	ทานอาจจะตองพักเป็นหองที่นอน
2	ทาน	และหองที่นอน	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และในกรณีที่พัก	2	ทาน	บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน	ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน	2	ทาน
2.	รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มี

เหตุการณสุดวิสัย	หรือภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษทัฯ	เน่ืองจากบริษทัรถทัวร
ของญี่ป ุนสามารถใชรถได	12	ชั่วโมง	/	วัน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี	บริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชนของคณะ
เป็นสําคัญ
3.การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน	30	ทานขึน้ไปถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
4	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
5	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง
6	ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
7	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
8	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว

บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง
9	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
10	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
11	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่

ระบุไว	เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็
ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
12	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ

ในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
13	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

กรุณาชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายใน	3	วันหลังจากที่ทําการจอง	หากไมชําระภายในวันที่กําหนด	ทาง
บริษทัขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข
ชําระคามัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท



คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
คาธรรมเนียมวีซา
คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวีชอง

พิเศษของโรงแรม	เป็นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยน	/	ทาน	/	ทริป	(สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรและแตจะพอใจในการบริการ)

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญีป่ ุน)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา
เมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญี่ป ุนดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	เป็นตน)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนเอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขา

ประเทศญี่ป ุน	ทางบริษทัฯ	ไดมีการจัดเตรียมไวใหแลว	ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่
ประเทศญี่ป ุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(กรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ าวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุน	จะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	ตองเป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ
กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ	เขา-ออก	โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศญี่ป ุน	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ
ก็ตามทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทน
บริษทัฯ

ยังไมรวมคาทิปไกด	และคนขับรถทานละ	3,500	เยน	ตลอดทริป

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจําที่

น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน




