


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ทะเลสาบ
อาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ
าทเล็ต	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่				FUJI	EVERGREEN
HOTEL/	FUJI	LAND	SCOLE
PLAZA	HOTEL	หรือระดับ
เดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE
MUSEUM	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-
ถนนนาคามิเสะ	-	ชินจูกุ

พักที่		NARITA	REST
HOUSE	HOTEL	หรือ	
NARITA	TOBU	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่				NARITA	REST
HOUSE	HOTEL	หรือ	
NARITA	TOBU	HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับเดียวกัน

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

13	ธ.ค.	60	-	17	ธ.ค.	60 ฿29,900
฿16,999 ฿29,900	฿16,999 ฿29,900	฿16,999 ฿8,000

21	ธ.ค.	60	-	25	ธ.ค.	60 ฿33,900
฿25,999 ฿33,900	฿25,999 ฿33,900	฿25,999 ฿8,000

22	ธ.ค.	60	-	26	ธ.ค.	60 ฿33,900 ฿33,900 ฿33,900 ฿8,000

27	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 ฿39,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿8,000

28	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿43,900 ฿43,900 ฿43,900 ฿10,000

30	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿45,900 ฿45,900 ฿45,900 ฿10,000

31	ธ.ค.	60	-	4	ม.ค.	61 ฿39,900
฿33,900 ฿39,900	฿33,900 ฿39,900	฿33,900 ฿10,000



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

20.30	น.	พรอมกันทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง	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)***
23.45	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	โดย	สายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ600

***บริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง***

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

ชวงเชา
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติฮาโกเน	ตั้งอยูในจังหวัดคะนะงะวะ	ซึ่งเป็นแหลงรวมบอน้ําพุรอนมากถึง

17	แหง
นําทาน	ลองเรือทะเลสาบอาชิ	***(ใชเวลาในการลองในการลอง	10	นาที)	กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความ

งามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ป ุน	ซึ่งไดกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟ	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม
ดั่งภาพวาดสะทอนลงสูทะเลสาบ
นําทานเดินทางโดยรถโคชสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	ที่ยังครุกรุนดวยควันจากบอกํามะถันเดือดอยูตลอดเวลา

ชมบอน้ําแรกํามะถันซึ่งสามารถตมไขใหสุกได	โดยชาวญี่ป ุนมีความเชื่อวาหากไดทานไขดําหน่ึงฟองจะสามารถ
ทําใหอายุยืนยาวขึน้อีกประมาณ	7	ปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
อิสระทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่	โกเทมบะ	แฟคทอรี	่เอาทเล็ต	แหลงรวมสินคานําเขาและ

สินคาแบรนดญี่ป ุนที่ดังไปทั่วโลก	พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,
ELLE,	CYNTHIA	ROWLEY	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน	BALLY,	PRADA,	GUCCI,
DIESEL,	TUMOI,	GAP,	ARMANI	ฯลฯ

ชวงคํ่า
พักที	่FUJI	EVERGREEN	HOTEL/	FUJI	LAND	SCOLE	PLAZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	***	ใหทานไดอิม่อรอยกับม้ือพิเศษทีมี่ขาปูยักษ



ใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญีป่ ุนอยางจุใจ	
อิสระใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณสวยงาม

และชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

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

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ	ทําใหมีทัศนียภาพ	วิว	ทิวทัศนงดงาม	ราวกับภาพวาด
ซึ่งจะมองเห็นไดจากสองขางทาง	ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ	มองเห็นความใส
ของน้ําในทะเลสาบ	ที่สําคัญมีภูเขาไฟฟูจิ	ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง	สามารถ
ลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทองทะเลสาบได

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



อิสระอาหารเชา	ตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	***บุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่				FUJI	EVERGREEN	HOTEL/	FUJI	LAND	SCOLE	PLAZA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง3,776เมตร	จากระดับน้ําทะเล
นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิด	ยังบริเวณ	“ชัน้	5”	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)	เพื่อ

ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่	สามารถมอง	เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ
อิสระใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวน

สวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุน
นําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑ	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานได

สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	จากนัน้อิสระให
ทานไดเลือกซื้อของทีร่ะลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	โตเกียว
นําทานชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิม

ทองคํา	นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยู
บริเวณประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ
หรือเพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มี	ชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะ

เป็นเครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุน	มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน
เพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอรอย
นําทานชอปป้ิงยานดัง	ยานชินจุกุ”ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไดจากที่น่ี	ไมวา

จะเป็น	รานซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง	ตางๆ	กันที่ราน
MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย	แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเป็นอยางดี	และสินคาอื่น
ๆ	หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา	แบรนดดังมากมาย

ชวงคํ่า
พักที	่NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

	พักที่		NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



***สําหรับกรุปทีอ่อกเดินทาง	ตัง้แตวันที	่15	ธ.ค.	เป็นตนไป	ทางบริษทัฯ	ขอเปลี่ยนจากขึน้ภูเขาไฟฟูจิ
เป็นนําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ	ณ	ลานสกี	ฟูจิเท็น	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนไม
กระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย	ณ	ดินแดนแหงน้ีที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ	มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลน
สกีมากมาย	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะขาวโพลน
ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา	ราคาน้ีไมรวมคาเชาอุปกรณเครื่องเลน
สกี	สโนวสเลด	หรือครูฝึก	ประมาณ	5000	เยน	(ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)
อิสระอาหารเย็น	เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานทีท่องเทีย่วอื่น	ๆ	โดยมีไกดคอยใหคําแนะนํา

ในการเดินทาง	อาทิ
ศาลเจาเมจิ	เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต	ที่สรางขึน้เพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จ

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

แบบแปลกๆ	หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว	Cost	Play	ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย	หรือ	ถาตองการเห็น
วัยรุนญี่ป ุนแตงตัวแบบแปลกๆ	ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได	จะมีวัยรุนญี่ป ุนนารักๆ	เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนน
สายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ
ยานชิบุยา	ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็นที่ระลึกกับ“ฮาจิโกะ”	รูปป้ันสุนัข

แสนรูที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว	อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109)	อิจิมารุคิว	ทั้ง
เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ป ุนในฤดูตางๆอื่นๆมากมาย
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดิน

ทาง)	ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ป ุนซึ่งเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด	(ไมจํากัดจํานวนการเลน	)พรอมผองเพื่อนการตูนอีก
มากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
พักที	่NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	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

	พักที่				NARITA	REST	HOUSE	HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว
1)	จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม	แตเน่ืองดวยจะตองเริ่ม

ตั้ง	แต	9.00	น.เป็นตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง	6.00	-	9.00	น	เป็นชวงที่มีลูกคาใชบริการไป
สนามบิน	เป็นจํานวนมากซึ่งอาจจะทําใหขึน้รถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด
2)	รถไฟสาย	Keisei	Skyliner	เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง	41	นาทีโดยใช

ความ	เร็วในการวิ่ง	160	ก.ม./ชม.โดยคาตัว๋จะอยูที่เที่ยวละ	2,470	เยน/ทาน	โดยเวลาที่ใหบริการ	7.28-18.20	น
เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง
3)รถไฟสาย	Narita	Express	(N'EX)	เป็นรถไฟเขาเมืองจากคาย	JR	ถือวาเป็นรถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิด

นึงแตตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาขึน้ไปแลวเราจะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุน
เขา	หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดยคาตัว๋รถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ	3,190	เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟให
บริการตั้งแตเวลา	7.44-19.42	น	เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง
4)	Airport	Limousine	Bus	เป็นอีก	1	ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะจํากัดจํานวนผู

โดยสาร	ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู	35-40	ทานตอเที่ยวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง	80-100	นาที	ราคา
3,000	เยน/ทาน/เที่ยว	เวลาที่ใหบริการ	5.55-17.30	น	ถาเด็กอายุตํากวา	12	จะเสียครึ่งราคา
5)	Taxi	ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว	สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยูที่ราคา	20,000-25,000

เยน	(โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)

ชวงเชา
09.15	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ601	***บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง
13.50	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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
9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา

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)



1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**
2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา

อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2000	บาท
/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุ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
Passport:	ตองมีอายุไมนอยกวา	6	เดือน

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
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	2000	เยน	/

ทริป/ตอทาน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน

มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน

มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
***หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามทีเ่จาหนาทีทุ่กครัง้กอน

ทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนา***
***ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน***



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		ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	45	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด	ทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจาย

ที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ัง
ตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.		การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ

Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด		
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


