


1 สนามบินดอนเมือง -

2 สนามบินนาริตะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ถนนนาคามิ
เสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	คาวาโกเอะ	-	ถนนคุระซึคุริ	-	หอนาฬิกาโทคิ
โนะคาเนะ	-	ตรอกขนมคาชิยะ	โยโกโช	-	ขาปูยักษ	-	ออนเซน

FUJI
HAKONE
LAND
SCHOLE
PLAZA	หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	หมูบาน
โอชิโนะฮัคไค	-	ศาลเจาอารายา	ยามะ

NARITA	REST
HOUSE
HOTEL	หรือ
	NARITA
TOBU	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

NARITA	REST
HOUSE
HOTEL	หรือ
NARITA	TOBU
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 วัดนาริตะ	-	ตลาดสึคิจิ	-	โอไดบะ	-	สนามบินนาริตะ -

6 สนามบินดอนเมือง -

19	ก.ค.	61	-	24	ก.ค.	61 ฿24,999	
฿13,999

฿24,999	
฿13,999

฿24,999	
฿13,999 ฿8,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ที่น่ัง
จัดที่น่ังแบบ	3-3-3	มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ	(น้ําหนักกระเปา	20	กก./ทาน	หากตองการ

ซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย)

คํ่า

20.30	น.	พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
23.45	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ600	(บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบน

เครื่อง)

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

เชา

08.00	น.	ถึง	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูโตเกียว
นําทานเก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริมแมน้ําสุมิดะ	หอคอย

โตเกียวสกายทรี”	(Tokyo	Sky	tree)	หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
นําทานชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิม

ทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ	แขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
เพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มี	ชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็น

เครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุน	มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อ
ลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทาเดินทางสู	เมืองคาวาโกเอะ	เมืองเกาที่ไดขึน้ชื่อวาเป็นเมืองเกียวโตนอย
จากน้ันนําทานสู	ถนนคุราซึคุริ	ยานเมืองเกาใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศยอนยุคสมัยเอโดะ	พรอมใหทาน

ไดชมหอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ



จากน้ันใหทานไดเดินเที่ยว	ตรอกขนมโบราณคาชิยะ	โยโคโช	เป็นซอยเล็กๆ	ที่มีรานคาขายขนมโหลราคา
ถูกแบบโบราณและอาหารวางซึ่งสวนใหญจะมีราคาประมาณ	50	เยน
อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก	สินคาพื้นเมืองมากมายตามแบบฉบับของเมืองคาวาโกเอะ

คํ่า

พักที่	FUJI	HAKONE	LAND	SCHOLE	PLAZA	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	ใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานได

ลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ป ุนอยางจุใจ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณ

สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

	รับประทานอาหารเชา

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

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



คาวาโกเอะ	(Kawagoe)	เมืองเกาในสมัยเอโดะที่ยังคงอนุรักษบรรยากาศ
ความโบราณตั้งแตในอดีตใหคงอยูมาจนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายาวาเป็น	'ลิต
เติ้ลเอโดะ'	(Koedo)	ที่อยูไมไกลจากโตเกียว	โดยเมืองน้ีตั้งอยูในจังหวัดไซตา
มะ	สามารถชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเกา	ๆ	ของญี่ป ุนในถนนบาง
สายของเมืองที่อนุรักษบานเรือนหรือหางรานเกาแกเอาไวเป็นอยางดี	เมืองน้ี
ยังมีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องของ	‘มันหวาน’	ที่มีรสชาติอรอยอีกดวย

เป็นยานเมืองเกาที่ตั้งอยูในเมืองคาวาโกเอะ	ซึ่งอาคารที่อยูอาศัยและรานคา
ระแวกน้ันไดดนุรักษณรูปทรงบานสไตลเอโดะไว	เป็นถนนซึ่งยาว	ตั้งเรียงราย
อยูสองขางทาง	โดยมีที่มาจากคําวา	คุระ	(KURA)	ในภาษาญี่ป ุนเป็นวา	โกดัง
สินคา	ปัจจุบันเปิดเป็นรานคาทั่วไป	พิพิธภัณฑ	รานอาหารและรานขายของที่
ระลึก

หอนาฬิกาน้ีไดกอสรางเป็นอาคารสามชั้นสูง	16	เมตร	อายุยาวนานกวา	350
ปี	ไดชื่อวาเป็นสัญลักษณของเมืองคาวาโกเอะ

ตรอกขนมคาชิยะ	โยโกโช	(Kashiya	Yokocho)	หรือ	Penny	Candy	Alley	เป็น
ซอยเล็ก	ๆ	ที่มีรานคาขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารวางซึ่งสวน
ใหญจะมีราคาประมาณ	50	เยน	สวนใหญก็เป็นบานของชาวบานในยานน้ันที่
เปิดเป็นรานขนมกันมาตั้งแตสมัยโบราณ	นักทองเที่ยวจํานวนมากมาที่น่ีเพื่อ
เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของชวงเวลาสมัยโชวะ

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม	ขาปูยักษ

	FUJI	HAKONE	LAND	SCHOLE	PLAZA	หรือเทียบเทา

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

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	บริเวณชัน้	5	โดยรถโคช	(ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)	ใหทานไดสัมผัสอากาศ

อันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก
จากน้ัน	นําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑ	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และให

ทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	จากน้ันอิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไค	นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ	ที่

เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ	จ.ยามานาชิ	หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัค
ไค	และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม
จากน้ัน	นําทานขอพรเสริมความรํ่ารวย	ณ	ศาลเจาอารายา	ยามะ	ศาลเจาแหงน้ีถือเป็นขุมพลังแหงความ

รํ่ารวยที่ตั้งอยูบริเวณชั้นที่	2	ของภูเขาไฟฟูจิแหงจังหวัดยามานาชิ	ซึ่งที่น่ีถือวาเป็นศาลเจาแหงโชคลาภอันดับ
ตน	ๆ	ที่ชาวญี่ป ุนมักจะเดินทางมาขอพรกัน	นอกจากเรื่องโชคลาภดานเงินทอง	ศาลเจาแหงน้ียังมี	หิน
ศักดิส์ิทธิ	์ที่มีพลังอํานาจสามารถตอบคําถามไดวาสิ่งที่เราหวังอยูหรือพรที่เราขอน้ันจะเป็นจริงตามความ
ตองการหรือไม

คํ่า

อิสระอาหารคํ่า	ณ	จุดพักรถ	ที่มีอาหารหลากหลายใหเลือกสรรไมวาจะเป็น	ราเมน	ขาวหนาหมูทอด	หมู
ทอดทงคันสึ	ฯลฯ
พักที่	NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



อิสระอาหารคํ่า	ณ	จุดพักรถ	มีอาหารหลากหลายใหเลือกสรรไมวาจะเป็น	ราเมน	ขาวหนาหมูทอด	หมูทอดทง
คันสึ	ฯลฯ

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

ศาลเจาแหงน้ีถือเป็นขุมพลังแหงความรํ่ารวยที่ตั้งอยูบริเวณชั้นที่	2	ของ
ภูเขาไฟฟูจิแหงจังหวัดยามานาชิ	ซึ่งที่น่ีถือวาเป็นศาลเจาแหงโชคลาภอันดับ
ตน	ๆ	ที่ชาวญี่ป ุนมักจะเดินทางมาขอพรกันในชวงวันที่	17	ตุลาคมของทุกปี	จะ
ถือเป็นวันพิเศษที่ทางศาลเจาจะจัดงานบูชาเทพเจาแหงความรํ่ารวยขึน้
นอกจากเรื่องโชคลาภดานเงินทอง	ศาลเจาแหงน้ียังมี	หินศักดิส์ิทธิ	์ที่มีพลัง
อํานาจสามารถตอบคําถามไดวาสิ่งที่เราหวังอยูหรือพรที่เราขอน้ันจะเป็นจริง
ตามความตองการหรือไม	เพียงเรานึกถึงสิ่งที่หวัง	หรือถามคําถามเอาไวในใจ
และยกกอนหินขึน้มา	แลวหินที่เป่ียมไปดวยพลังกอนน้ีก็จะบอกเราวาสิ่งที่เรา
หวังน้ันจะสมหวังหรือไมจากน้ําหนักของหินที่เรารูสึก	ซึ่งถาเรายกหินแลวรูสึก
วามีน้ําหนักเบาก็แสดงวา	พรขอน้ันหรือสิ่งที่เราหวังจะไดสมหวังดังใจ

	NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานทีท่องเทีย่วอื่น	ๆ	โดยมีไกดคอยใหคํา

แนะนําในการเดินทาง	อาทิ
-	ศาลเจาเมจิ	เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต	ที่สรางขึน้เพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จ

พระจักรพรรดิเมจิ	ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ป ุนยุคปัจจุบันเป็นอยางยิ่ง	และไดรับความ
เคารพจากชาวญี่ป ุนยุคปัจจุบันมากที่สุด
-	ยานฮาราจูกุ	แหลงรวมเสื้อผา	เครื่องประดับ	รองเทา	ของวัยรุนญี่ป ุน	หากคุณคือคนที่กําลังมองหาซื้อ

เสื้อผาแบบแปลกๆ	หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว	Cost	Play	ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย
-	ยานชิบุยา	ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็นที่ระลึกกับ	“ฮาจิโกะ”	รูปป้ันสุนัข

แสนรูที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว	อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109)	อิจิมารุคิว	ทั้ง
เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ป ุนในฤดูตางๆอื่นๆมากมาย

บาย

อิสระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง
อิสระทานเลือกเดินชอปป้ิงยานดัง	ยานชินจุกุ”ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ได

จากที่น่ี	ไมวาจะเป็น	รานซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง
ตางๆเป็นตน

หรือ

หากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อ	ดิสนียแลนดเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดินทาง)	ดี



อิสระอาหารเที่ยงและคํ่า	ตามอัธยาศัย
อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการ

เดินทาง
หากทานเลือกซื้อทัวรเสริม	ดิสนียแลนดเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดินทาง)	โปรดแจง	ณ

เวลาทีจ่องทัวร	หรือแจงไมเกิน	7	วันกอนการเดินทาง

สนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ป ุนซึ่งเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา	โดยสรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2526	จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา	600	ลานบาท	ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด	(ไมจํากัดจํานวนการเลน	)

คํ่า

อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
พักที่	NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	วัดนาริตะซัง	ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ	วัดที่ไดรับความศรัทธาอยางสูง	โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในวันขึน้ปีใหมจะคลาคลํ่าไปดวยผูคนที่มาขอพรสิ่งศักดิส์ิทธินั์บแสนเพื่อขอพรจากหลวงพอ	“ฟุโดเมียว”	อัน
ศักดิส์ิทธิ ์
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	ตลาดปลาสึคิจิ	นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญี่ป ุน	ภายในตลาดแบงออก

เป็น2	สวนใหญๆ	คือสวนภายนอกซึ่งมีรานคาปลีกและรานอาหารตั้งเรียงรายเป็นจํานวนมาก	และสวนภายใน
ซึ่งเป็นบริเวณที่รานคาสงใชเจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูนาที่มีชื่อเสียง	ความที่มีสินคาจํานวน
มากไมวาจะเป็นปลาทะเล	อาหารทะเลสดๆ	ไปจนถึงผักผลไม	จึงทําใหตลาดแหงน้ีคึกคักคนเยอะกันตั้งแตเชา

บาย

อิสระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองโอไดบะ	เป็นเมืองที่เต็มไปดวยรานคากวา	150	ราน	โซนอาหาร	หางสรรพ

สินคา	และอื่นๆ	อีกมากมาย	นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝีมือของมนุษย	ไมวาจะ
เป็นสะพานสายรุง	เป็นตน	สวนการเดินทางมาที่น่ีก็สะดวกสบาย	จึงไมแปลกหากที่น่ีคือสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิต
ของนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
จากน้ัน	นําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝากกอน

กลับ	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ี
ไดเลย



อิสระอาหารมื้อเที่ยงและคํ่า	ตามอัธยาศัย
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

คํ่า

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการเสียเวลาชอปป้ิง
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
20.15น.	เหิรฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ607	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

ชื่อตลาดปลา	แตตลาปน้ีขายผักผลไม	และของสดอื่นๆดวย	ซึ่งเปนตลาดที่อยู
ใจกลางเมืองโตเกียวและชื่อดังที่สุด	ซึ่งมีปลาสดมากกวา	2,000ตันตอวันผาน
เขามา

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

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

เชา

01.25	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ



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)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	1800	บาท	/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงค

จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)
	

หนังสือเดินทาง	(พาสปอรต)	ของผูเดินทาง	จะตองมีอายุ	6	เดือนหรือมากกวา	นับจากวันเดินทาง

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุ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

	

ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท
คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	1800	บาท	/ทริป/ตอทาน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไมคืนมัดจําไม

วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว	โปรดอาน
ขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง	
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	
	

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	จะตองเสียคาปรับ



ในอัตราที่สูงมาก
	

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคา
บริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1	ยกเลิกกอนวันเดินทาง	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	
2.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	30	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนัก
ทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
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	
	


