


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	สวนสาธารณะชินจูกุ	-	กระเชา	คาชิ	คาชิ	-	ภูเขาไฟ
ฟูจิ	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ทะเลสาบยามานาคา	-	บุฟเฟตปูยักษ	-
ออนเซ็น

พักที่	SUN
PLAZA	HOTEL
YAMANAKAKO
หรือเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-
มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	โตเกียว
สกายทรี	-	ชินจูกุ

พักที่	THE
HEDISTAR
NARITA	HOTEL
หรือเทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	THE
HEDISTAR
NARITA	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

29	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿7,500



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3	(377ทีน่ัง่)	
น้ําหนักกระเป าเดินทางทัง้ขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.	
บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มทัง้ขาไปและขากลับ

20.30	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูทางเขาที	่3
เคานเตอร	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	ROW	4	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกให
ทานกอนขึน้เครื่อง
**	สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3	(377ที่น่ัง)	น้ําหนัก
กระเปาเดินทางทั้งขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.	บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขาก
ลับ	**
23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	600

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

ชวงเชา
08.00	น.ถึง	สนามบินนาริตะ	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
นําทานสู	สวนชินจูกุเกียวเอน	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดของกรุงโตเกียว

เป็นสถานที่ที่ใหบรรยากาศเงียบสงบ	ดึงดูดใหผูคนออกมาผอนคลายจากความวุนวายของเมืองใหญ	และที่
สําคัญสถานที่แหงน้ีเป็นจุดที่ชมดอกซากุระในชวงฤดูใบไมผลิ	สวนชวงใบไมรวงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึง
กลางเดือนธันวาคมก็จะไดชมใบไมเปลี่ยนสีดวย	(การเปลีย่นสีของใบไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(บุฟเฟ ตป้ิงยางสไตลญีป่ ุน)

ชวงบาย
นําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ าคาจิคาจิ	ถึงจุดชมวิว	ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจิ

และทะเลสาบคาวากุชิโกะ	ระยะทาง	400	เมตร	เชื่อมตอระหวางชายฝ่ังตะวันออกของทะเลสาบคาวากุชิโกะกับ
จุดชมวิวใกลยอดภูเขาเทนโจ	ทีมีความสูงกวา	1,000	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล
นอกจากจะมีทัศนียภาพที่สวยงามแลวยังมี	ตัวการตูนที่นารักๆตกแตงคูกับวิวที่งดงามของภูเขาไฟฟูจิ	และ

พลาดไมไดกับกระดิ่งรูปหัวใจ	ซึ่งเป็นจุดขายอีกอยางหน่ึงของยอดเขาแหงน้ี	มีความเชื่อกันวาถาเราเคาะกระดิ่ง
พรอมกับอธิษฐานแลวสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิผานกรอบรูปหัวใจไดจะทําใหสมหวัง	(ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศเอื้ออํานวย)
จากน้ันนําทานสู	โอชิโนะ	ฮัคไค	(OSHINO	HAKKAI)	บอน้ําธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อใน

ภูเขาไฟศักดิส์ิทธิฟ์ูจียามา	กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้น
พิภพปฎิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใส
สะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม



สมควรแกเวลานําทานเขาที่พักบริเวณ	ทะเลสาบยามานากะ	ณ	SUN	PLAZA	HOTEL	YAMANAKAKO
หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของรีสอรท	บริการทานดวยบุฟเฟ ตขาปูยักษ
พักผอนกับการแช	ออนเซ็น	น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาเลือดลมเดิน

ดีเสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพ
คงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ป ุนน่ีเองทําใหมีผูกลาววา	=>	หากมาทีญ่ีป่ ุนแลวไมไดลงอาบ
น้ําแรก็เหมือนกับวาทานมาไมถึงญีป่ ุน	!
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

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

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญที่ตั้งอยูในเขตชินจูกุและชิบูยา	เป็นอดีตที่อยูของ
ตระกูลไนโตะในยุคสมัยเอโดะ	แลวกลายมาเป็นสวน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(บุฟเฟตป้ิงยางสไตลญี่ป ุน)

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที

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



การเปลี่ยนสีของใบไม	ณ	สวนชินจูกุเกียวเอน	ขึน้อยูกับสภาพอากาศ
ภูเขาไฟฟูจิผานกรอบรูปหัวใจ	ขึน้อยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

เป็นทะเลสาบที่ใหญที่สุดจากทะเลาสาบทั้ง5	รอบๆภูเขาไฟฟูจิ	ทางดานพื้น
ผิวน้ําและระดับความสูงจากน้ําทะเล	และยังตื้นที่สุดดวย

	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของรีสอรท	บริการทานดวยบุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	SUN	PLAZA	HOTEL	YAMANAKAKO	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดที่บริเวณขั้นที่	5	ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถ

ขึน้ไปจอดได	ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	และยังเป็นสัญลักษณของประเทศญี่ป ุนอีกดวย	ทานสามารถชม
ความงามของภูเขาไฟฟูจิไดตลอดทั้งปี	เพราะในแตละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกตางกัน	และเป็น
ภูเขาไฟที่สวยงามไมวาจะมองจากมุมไหนก็ตาม	(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชัน้	5	นัน้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศอํานวย)
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ

และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	หรือ
เลือกทดสอบบานจําลองสถานะการณแผนดินไหว	รับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และศึกษาเรียนรู
ประสบการณ	ในหองจําลองตางๆ	จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	โตเกียว	ศูนยกลางที่สองแหงนคร	…เดินทางสู	วัดอาซากุสะ	นมัสการเจาแมกวนอิมอัน

ศักดิส์ิทธิท์ี่มีความสูงเพียง	5.5	เซ็นติเมตร	ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาว



ญี่ป ุน	รวมถึงนักทองเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ป ุน
วัดอาซากุสะเป็นวัดเกาแกของมหานครโตเกียว	ทางดานหนา	ประตูคามินาริมง	มี	โคมไฟยักษสีแดงที่มี

ขนาดใหญที่สุดในโลก	มีความสูงถึง	4.5	เมตร	มีน้ําหนักถึง	130	กิโลกรัม	ใหทานไดไปถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก
และถัดจากโคมไฟยักษ	ทานจะไดเลือกซื้อของที่ระลึก	อาทิเชน	แมวกวักแบบตาง	ๆ	โคมไฟนอยใหญ	พวงกุญแจ
หรือเดินชิมขนมอรอย	ๆ	ขึน้ชื่อของยานน้ี	เชนขนมอบรูปทรงตุกตา	ซาลาเปาทอดรอน	ๆ	เซมเบกรุบกรอบหลาก
หลายรสชาติเป็น
อิสระทาน	ถายรูปกับโตเกียว	สกาย	ทรี	(จากภายในวัดอาซะกุซา)	เริ่มกอสรางขึน้เมื่อปี	2008	เป็น

หอคอยที่ใชงบประมาณในการสราง	65,000	ลานเยน	และผูเกี่ยวของถึง	580,000	คน	โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	ดวยความสูงถึง	634	เมตร	ทําใหนอกจากจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกแลว	ยังเป็น
สิ่งกอสรางที่สูงอันดับสองของโลกรองจากเบิรจ	คาลิฟา	ของประเทศดูไบอีกดวยตั้งอยูในแหลงชมวิวทิวทัศน
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงชินจูกุ	ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง	ณ	กรุงโตเกียวที่คราครํ่ าดวยผูคน

มากมาย	และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองขางทาง
นําทานสัมผัสบรรยากาศยานชอปป้ิงชื่อดังของญี่ป ุน	ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับการจับจายสินคาที่ถูกตาถูกใจ

ถูกเงินในกระเปา	ชินจูกุ	ยานชอปป้ิงที่มีความเจริญอันดับหน่ึงของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามวา	ศูนยกลางที่
สองแหงนคร	ศูนยรวมรานคาจัดแตงอยางหรูหรานารักหลาก	สไตล
รวมไปถึงรานสินคาชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ป ุน	และนักทองเที่ยวที่มาเยือน	ราน	100	เยน	เทากันหมด	(ยัง

ไมรวมภาษี	8%)	มีทั้งเครื่องสําอางค	กิฟ๊ชอป	ขนม	และสินคาอื่นๆ	อีกมากมายที่ทานสามารถเลือกซื้อเป็นของ
ฝากกลับบานไดในราคาสบาย	กระเปา	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับการจับจายเลือกซื้อสินคาถูกใจ	

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
จากน้ันนําทานเขาที่พัก	นาริตะ	ณ	THE	HEDISTAR	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

	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	ภัตตาคาร

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก



การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิชั้น	5	น้ันขึน้อยูกับสภาพอากาศอํานวย
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

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

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

	พักที่	THE	HEDISTAR	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ใชเวลาคุมคาเต็มวัน	เขาสูชวงเวลาชอปกระหน่ํายานชินจูกุ,	อะคิฮาบารา,	ชิบูยา,	กินซา,	ฮาราจูกุ

ไกดแนะนําการเดินทาง	(ไมมีรถบัสใหบริการ)
หรือเลือกซื้อทัวรพิเศษเทีย่ว	โตเกียวดีสนียแลนด	==>ผูใหญทานละ	2,700บาท	เด็กตํ่ากวา	12	ปี

ทานละ	1,900บาท(ไมรวมคาใชจายในการเดินทางโดยรถไฟ)



วิธีการเดินทางจากนาริตะเขาสูโตเกียว
จากโรงแรมยานนาริตะ	เราสามารถน่ังรถ	SHUTTLE	BUS	ของโรงแรม	(กรณีโรงแรมมีรถบัสใหบริการ)
รถไฟฟาที่ใหบริการจากสนามบินนาริตะเขาเมืองโตเกียว	มีอยูหลักๆ	5	สายดวยกัน	ไดแก
1)	NARITA	EXPRESS	(N'EX)	–	เสนสีแดงตามรูป	เดินทางเขาโตเกียวจากทางทิศใต	ผานจิบะเขาสถานี

โตเกียว	ใชเวลา	53	นาที	แลวขบวนรถจะแยกเป็น	2	ตอนตามหมายเลขโบกี้	สวนแรกวิ่งขึน้ไปทางเหนือผาน
SHINJUKU,	OMIYA	สวนหลังวิ่งไปทาง	YOKOHAMA,	TOTSUKA,	OFUNA	คารถอยูที่	2,940	เยน	–	4,180	เยน
2)	รถไฟ	JR	เป็นรถไฟธรรมดา	–	เสนสีเขียว	ใชเวลา	80	นาที	เดินทางไปสถานี	TOKYO	ราคาประมาณ

1,280	เยน
3)	KEISEI	SKYLINER	–	เสนสีน้ําเงิน	รถดวนของฝ่ัง	KEISEI	เดินทางจากสนามบินนาริตะ	ผานสถานีนิปโป

ริ	สุดปลายทางที่อุเอโนะ	ใชเวลาเพียง	41	นาที	คาโดยสารประมาณ	2,470	เยน
4)	ACCESS	EXPRESS	–	เสนสีสม	เป็นรถดวนพิเศษของสาย	KEISEI	ปลายทางอยูที่สถานี	อุเอโนะ	ใชเวลา

ประมาณ	1	ชั่วโมง	คาโดยสารประมาณ	1,240	เยน
5)	KEISEI	MAIN	LINE	–	เสนสีฟ า	เป็นรถไฟแบบดวน	(RAPID	SERVICE)	วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทาง

ที่อุเอโนะ	ใชเวลาตั้งแต	60	–	90	นาที	คาโดยสารประมาณ	1,030	เยน

ไกดแนะนําการเดินทาง	(ไมมีรถบัสใหบริการ)
เลือกซื้อทัวรพิเศษเที่ยว	โตเกียวดีสนียแลนด	==>	ผูใหญทานละ	2,700	บาท	เด็กตํ่ากวา	12	ปี	ทานละ

1,900	บาท	(ไมรวมคาใชจายในการเดินทางโดยรถไฟ)
กรณีลูกคาตองการเดินทางไปโตเกียวดิสนียซี	ตองชําระคารถ	MONORAIL	DISNEY	LINE	เพิม่เองทานละ
520	เยน	ไปกลับ
อาหารกลางวันและคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

นําทานเดินทางมุงหนาสู	โตเกียวดิสนียแลนด	ใหทานสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนแหงความหฤหรรษ
อันยิ่งใหญทุมทุนสรางกวา	600	ลานเหรียญสหรัฐฯ	ดวยเน้ือที่ไดจากการถมทะเลในอาวโตเกียวพบกับ
สัญลักษณดิสนียแลนด	มิกกี้เมาส	ที่พูดไดคลองทั้งภาษาญี่ป ุน	และภาษาอังกฤษพรอมเพื่อนการตูนมากมาย
พรอมเลือกซื้อหาสินคาที่ระลึกสไตลดิสนีย	ณ	MAIN	STREET	ประทับใจกับความงามของ	ขบวนอิเล็กทริค

พาเหรดอันตระการตาบันทึกภาพความประทับใจกับการตูนดังของวอลทดิสนียที่ทานชื่นชอบ	หมายเหตุ:
กรณีลูกคาตองการเดินทางไปโตเกียวดิสนียซี	ตองชําระคารถ	MONORAIL	DISNEY	LINE	เพิม่เอง
ทานละ	520	เยน	ไปกลับ
อาหารกลางวันและคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
จากน้ันนําทานเขาที่พัก	นาริตะ	ณ	THE	HEDISTAR	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

	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

	พักที่	THE	HEDISTAR	NARITA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



สมควรแกเวลากรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเดินทางสูสนามบิน
09.15	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบิน	แอรเอเซีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	601
13.45	น.	ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจทีต่รง
กันระหวางทานและบริษทัฯ	ดังนัน้หากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว	ทางบริษทัถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบรอยแลว	จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครัง้
1.	กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ณ	ประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมด
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	อาทิเชน	การยกเลิกไฟทหรือการ

ลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้น
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตรา

ตางประเทศ	และหรือจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม	ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือ

เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน	โดยขึน้อยูดุลพินิจของมัคคุเทศก	ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม
6.	การบริการของรถบัสนําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชรถทีป่ระเทศญีป่ ุนสามารถใหบริการ

วันละ	10	–	12	ชัว่โมงเทานัน้	อาทิเชน	เริม่งาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00น.(ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว)
การใหบริการในแตละวันมิอาจเพิม่เวลาการใชรถบัสได	ทัง้น้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผู
บริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางนัน้ๆเป็นหลัก
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว	หากทานงดใชบริการใด	และหรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาสํารองที่น่ังโดยการชําระมัดจํา	ภายใน	3	วัน	หลังจากสํารองทีน่ัง่	มัดจําทานละ	15,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	30	วันทําการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
2.	อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
3.	คาน้ําหนักกระเปาทั้งขาไปและกลับ	ขาละ	20	กิโลกรัม	***	กรณีมีความประสงคตองการอัพเกรดทีน่ัง่,	ซื้อ

น้ําหนักกระเป าเพิม่,	ซื้ออาหารเพิม่หรือบริการตางๆเพิม่เติม	กรุณาติดตอพนักงานขายทีดู่แลทาน
โดยตรง	***
4.	คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ	(หอง

ทริปเป้ิลโรงแรมทีญ่ีป่ ุนสวนใหญจะเป็นสองเตียงเดีย่ว	+	หน่ึงเตียงเสริม**	กรณีโรงแรมไมมีหอง
ทริปเป้ิลใหบริการ	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักใหทานเป็น	หน่ึงทวิน	หองสองเตียงเดีย่ว	+	หน่ึง
ซิงเกิ้ล	หองหน่ึงเตียงเดีย่ว	โดยไมคิดคาใชจายเพิม่เติม)
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท	(ตาม

เงื่อนไขกรมธรรมเป็นผูกําหนด)	**	ไมรวมประกันสุขภาพ	**

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
2.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)



4.	คาธรรมเนียมวีซาชัว่คราวเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
5.	คาสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก,	คนขับรถ	3,000	เยน/คน/ทริป

****รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย****
(เอกสารทีท่านจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน	ดังตอไปน้ี
1.	สิ่งยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	เชน	เงินสด	หรือ

บัตรเครติด

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดานมาตราการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	6	เดือน	และมีหนาหนังสือเดินทางที่ไมมีตราประทับอยางนอย	3

หนา
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง
สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
การเดินทางแตละครั้งตองมี	ผูใหญไมนอยกวา	34	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัขอสงวนสิทธิ ์

ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
ไมมีราคาเด็ก

1.	กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	31	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
2.	กรณีการเดินทางทีบ่ริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเทีย่ว

บินเหมาลํา	CHARTER	FILGHT	หรือ	EXTRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด	


