


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ	-	เมืองนาริตะ

พักที่	Narita
Gateway	Hotel	/
Narita	Tobu
Hotel	ระดับ	3
ดาวหรือเทียบ
เทา	เมืองนาริตะ

2 เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-	ชิบูยา	-	เมือง
โยโกฮามา	-	พิพิธภัณฑราเมน

พักที่	Narita
Gateway	Hotel	/
Narita	Tobu
Hotel	ระดับ	3
ดาวหรือเทียบ
เทา	เมืองนาริตะ

3 วัดนาริตะ	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ขาปูยักษ	-	ออนเซ็น	-	ภูเขาไฟฟูจิ

พักที่	JIRAGON
FUJI	/	FUJINO
BOUKAEN
ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา	

4
วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	สวนอุเอะโนะ	-	โอไดบะ	-	กัน
ดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	อิออนนาริตะ	-
สนามบินนาริตะ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกา
ยทรี

5 สนามบินดอนเมือง

10	เม.ย.	61	-	14	เม.ย.	61 ฿30,900 ฿30,900 ฿30,900 ฿7,900



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

ชวงเชา	
07.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	3	ทาอากาศยานดอนเมือง	เคานเตอร	4	ของสาย

การบิน	Air	Asia	X	(XJ)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึน้เครื่อง
10.45	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	โดยเทีย่วบินที	่XJ606	สายการบิน	Air	Asia	X

บริการอาหารรอน	1	มื้อ	และน้ําเปลา	(	ไมรวมเครื่องดื่มทุกชนิด	ตองชําระเพิ่มในกรณีสั่งเพิ่ม	)

สายการบิน	Air	Asia	X	ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ังหนาเคาเตอร	ระบบจะเป็นระบบสุมที่น่ัง	หากตองการที่น่ัง
พิเศษ	กรุณารีเควสและชําระเงินเพิ่มเติมกอนออกเดินทาง	72	ชั่วโมง
ชวงบาย

19.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	มหานครโตเกียว	ประเทศญี่ป ุน	หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย	(เวลาที่ญี่ป ุน
จะเร็วกวาเมืองไทย	2	ช.ม.)

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

	เย็น	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Narita	Gateway	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองนาริตะ

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ



ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	เมืองคามาคุระ	เป็นเมืองเล็กๆ	ที่มีวัฒนธรรมอันเกาแกในจังหวัดคานางาวะ	และอยูไมไกล

จากโตเกียวมากนัก	ประมาณ	48	กิโลเมตร	แมจะเป็นเมืองเล็กที่มีประชากรอาศัยอยูแคประมาณสองแสนคน
แตเมืองน้ีก็ที่เต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวมากมาย	โดยเฉพาะวัดและศาลเจา	ซึ่งรวมกันเกือบรอยแหงตั้ง
กระจายอยูทามกลางวงลอมของขุนเขาอันอุดมสมบูรณถึงสามดานดวยกัน	สวนอีกดานเป็นชายฝ่ังทะเล	จึง
ทําใหในอดีตแมมองโกเลียจะยกพลมารุกรานคามาคุระถึง	2	ครั้ง	แตก็พายแพกลับไป
นมัสการพระใหญไดบุทสึแหงเมืองคามาคุระ	พระใหญแหงเมืองคามาคุระองคน้ีหรือที่คนสวนใหญมักจะ

รูจักกันในชื่อวาไดบุทสึ	แตจริงๆ	แลวพระองคน้ีมีชื่อจริงๆ	วา	พระอมิตพุทธ	นิโอยุราอิ	ตั้งอยูภายในวัดโคโตกุอิน
โดยสรางจากสําริดแลวเสร็จเมื่อปี	พ.ศ.1795	และมีความสูงรวมฐานอยูที่	13.35	เมตร	สวนน้ําหนักราว	122	ตัน
สําหรับสีเขียวขององคพระที่เห็นน้ันไมใชเพราะวาทาสีเขียว	แตเกิดจากการที่สําริดทําปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับ
ฝนและหิมะมาอยางยาวนานหลายพันปีจนทําใหกลายเป็นสีเขียว	ซึ่งหากสังเกตใหดีก็จะเห็นรอยเชื่อมตอโลหะ
ขององคพระทั้งหมดถึง	8	ชิ้น
นําทานเดินทาง	สูเมืองโยโกฮามา	ตัง้อยูทางตอนใตของกรุงโตเกียว	ในเขตจังหวัดคานากาวา	โดยโย

โกฮามาเป็นเมืองที่มีทาเรือใหญที่สุดในญี่ป ุนและยังเป็นเมืองทาเรือแหงแรกที่ทั่วโลกรูจักและเป็นประตูเขาสู
ญี่ป ุนในอดีต	จึงทําใหที่น่ีมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย	ไมวาจะเป็นเรื่องอาหารการกิน	เป็นตน	อีกทั้งยังเป็นเมือง
แหงศูนยกลางการคา	อุตสาหกรรม	แฟชั่นและคมนาคมไปสูภูมิภาคอื่น	และยังมีสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม
หลายแหง	จนไดรับการถายทอดผานทางโทรทัศนและตีพิมพในนิตยสารหลายฉบับมาแลว
นําทานชม	พิพิธภัณฑราเมงหรือราเมงมิวเซียม	ตั้งอยูทางเหนือของสถานีรถไฟชินโยโกฮามาในเมืองโย

โกฮามา	ซึ่งมิวเซียมแหงน้ีมีทั้งหมด	3	ชั้น	และแตละชั้นก็จะมีความแตกตางกันออกไป	โดยชั้นแรกจะเป็นเรื่อง
ราวประวัติความเป็นมาของราเมงญี่ป ุน	เครื่องมือในการผลิต	ชั้นบนเป็นรานคาจําหนายสินคาที่เกี่ยวกับราเมง
และของที่ระลึก	สวนชั้นใตดินจะเป็นรานราเมงที่อรอยที่สุดในญี่ป ุนทั้งหมด	8	ราน	ใหเลือกซื้อเลือกชิมไดตามใจ
ชอบ
นําทานชอปป้ิง	ยานชิบูยา	แหลงชอปป้ิงและเอนเตอรเทนเมนทสุดชิคขนาดใหญใจกลางโตเกียว	เป็นหน่ึงใน

ยานที่คึกคักมีผูคนพลุกพลานตลอดเวลา	ในบริเวณน้ีถือวาเป็นแหลงชอปป้ิงที่นิยมของวัยรุนญี่ป ุนเน่ืองจากมี
หางสรรพสินคาจํานวนมาก	รานอาหารเกๆก็มีอยูไมนอย	เน่ืองจากเป็นแหลงชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงทําใหมีราน
เสื้อผาแฟชั่นหรือดีไซนเนอรที่ออกแบบเสื้อผาเองและเปิดรานบริเวณน้ี

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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



อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการลิ้มลองราเมงตนตําหรับญี่ป ุน
อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทาน	

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

โยโกฮามา	เป็นเมืองทาเรือที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นเมืองศูนยกลางการคา
อุตสาหกรรม	แฟชั่นและคมนาคมไปสูภูมิภาคอื่น

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา

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

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

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	เป็นวัดประจําเมืองนาริตะ	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ	มีผูคนหลังไหล

กันมานมัสการสิ่งศักดิส์ิทธิเ์พื่อความเป็นสิริมงคล	เน่ืองจากเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามอันแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมของญี่ป ุนอยางแทจริงที่ไดรับความศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในวันขึน้ปีใหมจะคลาคลํ่าไป
ดวยผูคนที่มาขอพร
นําทานสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ชัน้	5	(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)	สัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัย	และยังถือไดวา

เป็นภูเขาไฟที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก	ภูเขาไฟฟูจิอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	3,776	เมตร	ซึ่งมีหิมะปกคลุม
บนยอดเขาเกือบตลอดทั้งปีและเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิข์องชาวญี่ป ุน	ที่เชื่อกันวาเป็นที่สิงสถิตของเทพเจา	ดังน้ัน
ในสมัยกอนจึงเป็นสถานที่ตองหามสําหรับสตรีมานับรอยๆ	ปี	(การเดินทางขึน้ภูเขาไฟฟูจิ	ขึน้อยูกับสภาพ
อากาศ	ณ	วันที่เดินทาง)	ใหทานอิสระถายรูปวิวทิวทัศนอันงดงาม	และเลือกซื้อเลือกชมสินคาพื้นเมือง	ขนม
ญี่ป ุน	หรือของที่ระลึกตางๆ	ตามอัธยาศัย
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	เป็นหมูบานที่มีบอน้ําซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ

ซึ่งใชระยะเวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไปยังแตละบอ	ดังน้ันน้ําที่อยูในบอจะเป็นน้ําที่ใส
สะอาดและสดชื่นมาก	ในปี	1985	สถานที่แหงน้ีไดถูกเลือกใหเป็น	1	ใน	100	อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดี
ที่สุดของญี่ป ุนอีกดวย	ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและขนมขึน้ชื่อของญี่ป ุน
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแรรอนธรรมชาติ	(Onsen)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	การแชน้ําแรรอนชวย

ทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดี	และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย	(ควรแชครัง้ละ	20	นาที	แตไมควรแชเกิน	1



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

ชัว่โมง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

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

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

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

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
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	ภายในวัดทานสามารถ
เลือกซื้อเครื่องรางของขลัง	หรือเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตางๆ	มากมายที่	ถนนนาคามิเสะ	อาทิ	พวงกุญแจ
ตุกตาแมวกวัก	ดาบซามูไร	ชุดแตงกายประจําชาติญี่ป ุน	และพลาดไมไดกับ	ขนมอาเกะมันจู	ขนมซาลาเปาทอด
สูตรเฉพาะของวัด	และเป็นขนมขึน้ชื่อของวัดอาซากุสะ
นําทานสูจุดชมวิวเพื่อ	ถายรูปคูกับ	Tokyo	Sky	Tree	แลนดมารกแหงใหมของมหานครโตเกียว	เปิดให

บริการอยางเป็นทางการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	เป็นหอสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุระบบดิจิตอลแหง
ใหม	ซึ่งแตเดิมใชหอคอยโตเกียวทาวเวอรที่มีความสูง	333	เมตร	แตในปัจจุบันความสูงไมเพียงพอในการสง
สัญญาณ	เน่ืองจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจํานวนมาก	ทําใหสงสัญญาณไมสะดวก	จึงไดสรางหอคอย
แหงน้ีมารองรับแทนดวยมีความสูงถึง	634	เมตร	สามารถสงสัญญาณไดทั่วทั้งภูมิภาค
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สวนสาธารณะอุเอโนะ	ชวงเทศกาลซากุระ	ประมาณปลายเดือนมี.ค.	–	ตนเดือน
เม.ย.)	ทานสามารถชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะซากุระประมาณ	1200	ตนในพื้นที่ขนาด	133	เอเคอร
ผูคนกวา	2	ลานคนตางพากันมาแหชมเทศการฮานามิหรือเทศการชมดอกซากุระ	ดอกซากุระจะบานแค
ประมาณสองอาทิตยเทาน้ัน	ดังน้ันผูคนก็จะหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศเพื่อมาชื่นชมความงามและถายรูป	โปรด
ทําความเขาใจ	การบานของซากุระน้ันขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละปี
นําทาน	อิสระช็อปป้ิง	เมืองโอไดบะ	เป็นเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ

บริเวณอาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการปองกันประเทศ	แตปัจจุบันโอไดบะไดกลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแหง
ของประเทศ	เน่ืองจากเต็มไปดวยรานคากวา	150	ราน	โซนอาหาร	หางสรรพสินคา	และอื่นๆ	พลาดไมไดกับ
กันดัม้ตัวใหม	Unicorn	Gundam	ทีห่าง	Diver	City
นําทานสู	อิออนมอลล	เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ

สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่หลากหลายมากกวา	150
รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม	และอุปกรณภายในบาน	นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย	

สมควรแกเวลานําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	เพื่อเตรียมตัวกลับสู	กรุงเทพมหานคร
20.15	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยเที่ยวบินที่	โดยเทีย่วบินที	่XJ607	สายการบิน	Air	Asia

X	บริการอาหารรอน	1	มื้อ	และน้ําเปลา	ไมรวมเครื่องดื่มทุกชนิด	ตองชําระเพิ่มในกรณีสั่งเพิ่ม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

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

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



สายการบิน	Air	Asia	X	ไมอนุญาตใหเลือกทีน่ัง่หนาเคาเตอร	ระบบจะเป็นระบบสุมทีน่ัง่	หาก
ตองการทีน่ัง่พิเศษ	กรุณารีเควสและชําระเงินเพิม่เติมกอนออกเดินทาง	72	ชัว่โมง
บริการอาหารรอน	1	ม้ือ	และน้ําเปลา	ไมรวมเครื่องดื่มทุกชนิด	ตองชําระเพิม่ในกรณีสัง่เพิม่	

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

ชวงเชา	
01.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาเขา	โดยสวัสดิภาพ

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



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง
ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน

การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุ

ไว	เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธใน

การเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

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	ผูที่ประสงคจะ
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะ
ตองยื่นเอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญี่ป ุนดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	เป็นตน)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน
5.เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญี่ป ุน	ทางบริษทัฯ	ไดมีการจัดเตรียมไวใหแลว

ทั้งน้ีขึน้อยูกับดุลยพินิจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศญี่ป ุ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
5.กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ	เขา-ออก	โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศญี่ป ุน	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ
ก็ตามทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทน
บริษทัฯ

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
3.ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย	หรือภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษทัฯ	เน่ืองจาก

บริษทัรถทัวรของญี่ป ุนสามารถใชรถได	12	ชั่วโมง	/	วัน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ
สลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี	บริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชน
ของคณะเป็นสําคัญ

4.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน	30	ทานขึน้ไป
5.	ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา

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


