


1 สนามบินนาริตะ	-	เมืองนาริตะ	-	เมืองเกาซาวาระ	-	สนามบิน
ดอนเมือง

พักที่	TOYOKO	INN
NARITA	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-
หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟต
ขาปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	ALEXANDER
ROYAL	RESORT
YAMANAKAKO	HOTEL
หรือระดับเดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิธีชงชาญี่ป ุน	-	ทุงดอกลาเวนเดอร	-	ชินจูกุ
พักที่	TOYOKO	INN
NARITA	HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 อิออนนาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

7	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

9	มิ.ย.	61	-	12	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

14	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

16	มิ.ย.	61	-	19	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

21	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

23	มิ.ย.	61	-	26	มิ.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

28	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

30	มิ.ย.	61	-	3	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

5	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

7	ก.ค.	61	-	10	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

12	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

14	ก.ค.	61	-	17	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

19	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

21	ก.ค.	61	-	24	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

25	ก.ค.	61	-	28	ก.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

26	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

2	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

4	ส.ค.	61	-	7	ส.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000



16	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

18	ส.ค.	61	-	21	ส.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

23	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

25	ส.ค.	61	-	28	ส.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

30	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

6	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

15	ก.ย.	61	-	18	ก.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

20	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

27	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿8,000

29	ก.ย.	61	-	2	ต.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000



02.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชั้น	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	เคานเตอร
สายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
(สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	มีบริการ
อาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ(น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตอง
เสียคาใชจาย)

05.05	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดย	สายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ602
(บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงเทีย่ง
13.10	น.	ถึง	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว

นําทานสักการะขอพรที่	ศาลเจาคาโทริ	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ	เป็นศาลเจาของ
ศาสนาชินโต	และเป็นศาลเจาหลักของศาลเจาคาโทริกวา	100	แหงทั่วทั้งญี่ป ุน	มีไวสักการะ	ทหารผูพิทักษที่
สําคัญในยุคสมัยซามูไรโบราณ	สิ่งกอสรางที่เกาแกที่สุดของศาลเจาคาโทริ	คือ	อาคารสีดํา	และประตูสีแดงเขม
ซึ่งสรางมาตั้งแตปี	1700

นําทานเดินทางสู	เมืองเกาซาวาระ	เมืองที่ขึน้ชื่อวาเป็น	ลิตเติ้ลเอโดะ	แหงชิบะ	เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ	ซึ่งเคยเป็นศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ	(1603-1867)	ซึ่งเป็น
เขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือรานคาและอาคารบานเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแตสมัยโบราณ	โดยยังคงสภาพเหมือน
เมื่อรอยกวาปีที่แลวดวยความรวมมือของคนในทองถิ่น

อิสระใหทานสัมผัสเมืองเกาดั้งเดิมของญี่ป ุน	รานคาตางๆ	และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่	TOYOKO	INN	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ



(สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ังจัดที่น่ังแบบ	3-3-3	มีบริการอาหาร
รอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย)

(บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ	ซึ่งเคยเป็น
ศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ	เน่ืองจากเมืองแหงน้ีตั้งอยูตรงกลาง
ระหวางคลอง	มีชื่อเรียกวาเอโดะนอย	"Little	Edo"	ไดรับการรักษาและบูรณะที่
อยูอาศัยแบบดั้งเดิม	รานคาตางๆ	และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ

	พักที่	TOYOKO	INN	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	

นําทานชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิม
ทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับ	โคมไฟขนาดยักษ	ที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยู
บริเวณประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ

อิสระทานเพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวา
จะเป็นเครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิว
กันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	

นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา
ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะทําให
อายุยืนยาวขึน้อีก	7	ปี

จากน้ันใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่	โกเทมบะ	พรีเมีย่ม	เอาทเล็ต	แหลงรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนที่ดังไปทั่วโลก	พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,
ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนม	รองเทาแฟชั่น	ฯลฯ	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม***ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้ม
ลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ป ุนอยางจุใจ	



หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ	แชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลวจะทําใหผิวพรรณ
สวยงาม	และชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

พักที่	ALEXANDER	ROYAL	RESORT	YAMANAKAKO	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

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

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



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	***พิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มส
ไตสญี่ป ุนอยางจุใจ

	พักที่	ALEXANDER	ROYAL	RESORT	YAMANAKAKO	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	

นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	บริเวณชัน้	5	โดยรถโคช	(ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)	ใหทานไดสัมผัสอากาศ
อันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยัง
ดับไมสนิท	และสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุนจากดานลางสูบนยอดปลองเขาดวยความสูง	3,776	เมตร)

นําทาน	เปิดประสบการณใหมกับ	พิธีชงชาญีป่ ุน	ซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศญี่ป ุนวาดวยการใชเวลา
อยางสุนทรีย	ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ	นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่	14	ตนฉบับของพิธีชง
ชา	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่ม
และชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงในประเทศญี่ป ุน

อิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	

นําทานเดินทางสู	ทุงดอกลาเวนเดอร	ที่บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว
มากมาย	มาเที่ยวชมและถายรูปเป็นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม	สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอก
ลาเวนเดอรในทุงสีมวง	ซึ่งโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอรจะเริ่มบานในชวงวันที่	16	มิถุนายน-17	กรกฎาคมของทุก
ปี	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

หมายเหตุ:	หากทุงลาเวนเดอรไมบานหรือหมดฤดูแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนโปรแกรมโดยการนํา
ทานเดินทางสู	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	แทน	ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ	ที่เป็นแหลง
น้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ	จ.ยามานชิ	หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค	เพียง
กาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ	์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีใหเห็นอยู
ทุกมุม	โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบายอารมณ	แตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ัน
เย็นจับใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางหรือ	เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่	10-12	องศา
เซลเซียสนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย	และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็น
แหลงชอปป้ิงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยมอีกดวย

นําทานชอปป้ิงยานดัง	ยานชินจุกุ”ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไดจากที่น่ี	ไมวา
จะเป็น	รานซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอางค	ตางๆ	กันที่ราน
MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางคมากมาย	อาทิ	มารคเตาหู	โฟมลางหนา	WHIP	FOAM	ฯลฯ
หลากหลายแบรนดดัง

ชวงคํ่า
**อิสระอาหารคํ่าเพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง**
พักที่	TOYOKO	INN	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา



หมายเหตุ:	หากทุงลาเวนเดอรไมบานหรือหมดฤดูแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนโปรแกรมโดย
การนําทานเดินทางสู	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	แทน	ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ	ที่เป็น
แหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ	จ.ยามานชิ	หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค
เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบานก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ	์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีให
เห็นอยูทุกมุม	โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายอยางสบายอารมณ	แตขอบอกเลยวาน้ําแตละ
บอน้ันเย็นจับใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางหรือ	เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่	10-12	องศา
เซลเซียสนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย	และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็น
แหลงชอปป้ิงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยมอีกดวย

**อิสระอาหารคํ่า	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง**

	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

ทุงดอกลาเวนเดอร	(Lavenders)	บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนที่
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมาย	มาเที่ยวชมและถายรูปเป็นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม
สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง
ซึ่งโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอรจะเริ่มบานในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ของทุกปี	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

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

	พักที่	TOYOKO	INN	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

อิสระเที่ยงตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการเสียเวลาชอปป้ิง

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	

นําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝากกอนกลับ	อาทิ
ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย
**เพื่อไมเป็นการเสียเวลาชอปป้ิงอิสระเทีย่งตามอัธยาศัย**

ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

14.25	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ603	(บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.10	น.	ถึง	สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

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

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ

คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน



คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ

คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค
จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะตอง
เสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม	ทานละ	1,700	บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	3500	เยน	/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค
จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุ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

**	หากทานตองการจองตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	รถทัวร	รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมแจงใหทราบลวงหนา	**

***หมายเหตุโปรแกรมน้ีไมมีราคาเด็ก***

***ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท***

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	3500	เยน	/
ทริป/ตอทาน***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทาน้ัน	ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไมคืนมัดจําไมวา
ดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เน่ืองจากทางบริษทัไดทําการชําระคาตัว๋ใหกับสายการบินเรียบรอยแลว	โปรดอานโปรแกรมทัวร
อยางถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง



การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําทั้งหมด
เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มราคาใหแกสายการบินเป็นที่เรียบรอย	ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยัง
มิไดชําระ	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	21	วันกอนการเดินทาง

หมายเหตุ	:	1.	ตัว๋เมื่อออกแลว	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	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ

2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	

2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา		30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว

ทัง้น้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายทีไ่ดจายจริงจากคาบริการทีช่ําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา
เทีย่วใหแกนักทองเทีย่ว	เชน	การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบิน	การจองทีพ่ักฯลฯ

3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight
กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

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	


