


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	ทะเลสาบอาชิ	-	ลองเรือโจรสลัด	-	หุบเขาไขดําโอ
วาคุดานิ	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	โรงแรม	FUJI
AREA

3 ลานสกีฟูจิเท็น	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตู
ฟาคํารณ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ

พักที่	โรงแรม
NARITA	EXCEL
OR	SML

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	โรงแรม
NARITA	EXCEL
OR	SML	

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

7	ธ.ค.	60	-	11	ธ.ค.	60 ฿31,900
฿23,900 ฿31,900	฿23,900 ฿31,900	฿23,900 ฿7,500

12	ธ.ค.	60	-	16	ธ.ค.	60 ฿28,900
฿25,900 ฿28,900	฿25,900 ฿28,900	฿25,900 ฿7,500

14	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 ฿28,900
฿25,900 ฿28,900	฿25,900 ฿28,900	฿25,900 ฿7,500



เครื่องบินลําใหญ	377	ทีน่ัง่
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	สูงสุด	20	ก.ก.

ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	เคานเตอรสายการบิน

AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง	(ไกดทัวร
แนะนําการเดินทาง)
23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที่

XJ600

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

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	2	ช.ม.

กรุณา..ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาและทําภาระกิจสวนตัวเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบอะชิ	เป็นทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ

ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุริอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไป
เยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว
จุดเดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจรสลัดของทางตะวันตก	ลองเรือ

โจรสลัดชมทะเลสาบอะชิ	(Lake	Ashi)	ทะเลสาบที่สวยงาม	ชื่อดังของญี่ป ุน	หากใครลองเรือในวันที่ฟาใส
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอีกดวย	เรือทุกลําจะมีดาดฟาใหนักทองเที่ยวสามารถขึน้มาเดิน	ยืนชมวิวชนยอด
เสากระโดงเรือ	หรือถายรูปเลนได	แตอยากจะบอกวาขางบนดาดฟาเรือลมแรงและหนาวมาก	หากใครเดินทาง
มาชวงหนาหนาว	หรืออากาศเย็น	อยาลืมเตรียมถุงมือมาใสนะครับ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันเดินทางสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเนเมื่อประมาณ	3000	ที่แลว

ปัจจุบันน้ันภูเขาไฟน้ียังคงไมดับ	จึงทําใหมีบอน้ํารอนและถากํามะถันหลงเหลืออยู	และที่หุบเขาน้ียังมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจิอีกดวย	แนะนําซื้อไขดําจากรานคา	ไขตมบอกํามะถัน	(ไขดํา)	คนญี่ป ุนมีความเชื่อกันวาเมื่อกินไข
ดํา	1	ฟอง	จะทําใหอายุยืนยาวขึน้	7	ปี
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	โรงแรม	FUJI	AREA

ช่วงคํ่า



รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	พิเศษ	อรอยกับเมนูบุฟเฟต	ขาปูยักษ
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแร	(ออนเซ็น)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต	และ

ใหผิวพรรณสวยงาน	(แชครัง้ละประมาณ	20	นาที	ไมควรเกิน	1	ชัว่โมง)

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

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

เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	10	นาที	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ
สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลัง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



**สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ**
หากใครเดินทางมาชวงหนาหนาว	หรืออากาศเย็น	อยาลืมเตรียมถุงมือมาใสนะครับ	
แชออนเซ็น	ครัง้ละประมาณ	20	นาที	ไมควรเกิน	1	ชัว่โมง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	พิเศษ	อรอยกับเมนูบุฟเฟต	ขาปูยักษ
	พักที่	โรงแรม	FUJI	AREA

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เริม่เลนลานสกีตัง่แตปลายเดือนพฤศจิกายน	ชวงตนหิมะอาจจะนอยขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
นําทานเดินทางสู	ลานสกีรีสอรท(YETI	OR	Fujiten	Snow	Resort)	เป็นสกีรีสอรทเล็กๆตั้งอยูบนฐานทิศ

เหนือของภูเขาไฟฟูจิ	บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งหา	มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน	และมีมุมมองที่ดีในการชม
ภูเขา	บริเวณรีสอรทมีพื้นที่ทั้งสําหรับผูเริ่มตนเลนสกีในระยะ	500	เมตรแรกจะมีความลาดชันตํ่า	และไตระดับ
ขึน้ไปเรื่อยๆ	รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญสําหรับเด็กเล็ก
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	“มหานครโตเกียว”	เมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียว	หมายถึง	นครหลวง

ตะวันออก	เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง	จึงทําให	กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยกลาง	การเงิน
ระหวางประเทศ	เศรษฐกิจ	การคมนาคม	เทคโนโลยี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง)
นําทานเดินทางไปนมัสการ	เจาแมกวนอิมทองคํา	ณ	วัดอาซากุซะ	วัดที่ไดชื่อวาเป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ ์

และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักดิส์ิทธิ	์และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ	ที่มีขนาดใหญ	ณ	ประตูทางเขาดานหนาสุดของวัดชื่อ	ประตูฟ าคํารณ
ถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐาน	เจาแมกวนอิมทองคําน้ัน	มีชื่อวาถนน	นากามิเซะ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

รานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตาง	ๆ	มากมาย
จากที่น่ีทานจะสามารถเก็บภาพความประทับใจคูกับ	หอคอย	TOKYO	SKY	TREE
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานดัง	ยานชินจุกุ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไดจากที่น่ี

ไมวาจะเป็น	รานซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง	ตางๆ	กันที่
ราน	MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย	อาทิ	มารคเตาหู,	โฟมลางหนา	WHIP	FOAM
ที่ราคาถูกกวาบานเรา	3	เทา,	ครีมกันแดดและสินคาอื่น	ๆ

ชวงคํ่า
เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	โรงแรม	NARITA	EXCEL	OR	SML

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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	โรงแรม	NARITA	EXCEL	OR	SML



**เลนลานสกี	รวมคาเลนกระดานเลื่อน	แตไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี**
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระชอปป้ิงในเมืองโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม	โตเกียวดีสนียรีสอรท	

สวนสนุกขนาดใหญในกรุงโตเกียว	เปิดใหบริการทุกวัน	ภายในแบงเป็นโซนตางๆ	ประกอบดวย	โซนเครื่องเลน
การแสดง	โรงละคร	รานอาหารและรานของฝาก	การเดินทางสะดวกสบาย	อยูหางจากสถานีโตเกียวประมาณ
15	นาทีโดยรถไฟ	JR	นอกจากน้ียังมีที่พักคือ	โตเกียวดิสนียรีสอรท	ที่อยูติดกับตัวสวนสนุกอีกดวย
สวนสนุกและเครื่องเลน	

พื้นที่ตางๆในโตเกียวดิสนียแลนดมีลักษณะเหมือนกันกับของ	Disneyland	และ	Walt	Disney	โดยสวนสนุกแบง
ออกเป็นเจ็ดสวนสนุกยอย	เชน
-	World	Bazaar	:	เวิรล	บารซา	เป็นสวนหลักของสวนสนุกแหงน้ี	และมีรานของที่ระลึกที่ใหญที่สุดอยูที่น่ี
-	Adventure	land	:	แอดเวนเจอรแลนด	ประดอบดวยสองสวนคือ	นิวออลีนส	และ	ปา	(Jungle	themed	area)
ซึ่งมีลักษณะเลียนแบบมาจากดิสนียแลนดในอเมริกา	โซนนาสนใจเชน	Pirate	of	the	Caribbean,	Jungle	Cruise,
The	Enchanted	Tiki	Room
-	Westernland	:	เวสเทิรนแลนดเป็นพื้นที่ลักษณะชาวตะวันตกรุนกอน	เหมือนกันกับโซน	Frontierland	ทั่วๆไป
ตามแบบฉบับของดิสนียแลนด	มีรูปแบบคือมีแมน้ําหลักใหลผานซึ่งมนุษยเป็นผูทําทางน้ําไหลผาน	เพื่อไปยัง
โซน	Big	Thunder	Mountain	และ	Counter	Bear	Theater
-	Critter	Country	:	คริทเตอร	คันทรี่	เป็นพื้นที่สวนเล็กของสวนสนุกแตมีจุดที่นาสนใจคือ	Splash	Mountain
นอกจากน้ียังมีพวกรานอาหารและรานขายของที่ระลึก
-	Fantasyland	:	แฟนตาซีแลนด	ทางเขาเป็นปราสาทซินเดอรเรลลาที่เป็นที่รูจักและถือไดวาเป็นสัญลักษณของ
สวนสนุกแหงน้ี	ซึ่งมีลักษณะลอกเลียนมาจากของที่ฟลอริดาทั้งหมด	มีโซนที่นาสนใจเชน	Dark	rides	ที่ใหนัก
ทองเที่ยวไดชมภาพยนตพวก	สโนวไวท	ปีเตอรแพน	พินอคคิโอ	โซนนอกเหนือจากน้ีเชน	The	Haunted
Mansion,	It's	small	world,	Pooh's	Hunny	Hunt	ซึ่งที่โซนหมีพูหน้ีถือไดวาเป็นโซนที่ไดรับความนิยมสูงสุดของ
สวนสนุกแหงน้ี	เน่ืองจากไมตองเขาคิว
-	Toontown	:	ทูนทาวน	เป็นโซนทีเหมือนกับสวนสนุกดิสนียแลนดอื่นๆทั่วไป	เน่ืองจากนักทองเที่ยวจะไดสัมผัส
พระเอกของสถานที่แหงน้ีคือ	มิคกี้เมาสและบานของมิคกี้เมาส	จุดเดนของที่น่ีคือ	เน่ืองจากโซนน้ีมีขนาดไมใหญ
มาก	ทําใหการตอคิวตองใชเวลานานที่สุดเมื่อเทียบกับมุมอื่นๆในสวนสนุกแหงน้ี
-	Tomorrowland	:	ทูมอรโรวแลนด	เป็นลักษณะของเทคโนโลยีในอนาคต	ประกอบดวย	Space	Mountain	และ
Star	Tours:	The	Adventures	Continue

หรือเลือก	โตเกียว	ดิสนียซี	(Tokyo	DisneySea)
เริ่มแรกของดิสนียซี	โตเกียวดิสนียซี	(Tokyo	Disney	Sea)	เป็นโครงการที่เกิดขึน้ครั้งแรกในสวนตอขยาย
ของโตเกียวดิสนียแลนดรีสอรต	ตั้งอยูในเขตชิบะ	ประเทศญี่ป ุน	เปิดเมื่อวันที่	4	กันยายน	พ.ศ.	2544	ในพื้นที่รวม
ที่เรียกวาโตเกียวดิสนียรีสอรท	มีแนวคิดหลักของพื้นที่เกี่ยวกับน้ํา	เชน	เมืองเวนีส	ลําธารน้ํา	ทะเล	เรือไททานิก
ถํ้าใตน้ําในปลองภูเขาไฟ	เมืองในป าดิบชื้นแถบอเมริกากลาง	เงือกและเมืองบาดาล	เป็นตน	โดยไดรับแรง
บันดาลใจในการออกแบบการกอสรางจากเทพนิยายและตํานานแหงทองทะเล	ประกอบดวยธีมหลักๆ	7	ธีม
ไดแก	ทาเรือเกาะเมดิเตอรเรเนียน(Mediterranean	Harbor)	เกาะลึกลับ(Mystery	Island)	ทะเลสาบนาง
เงือก(Mermaid	Lagoon)	ชายฝ่ังอาราเบียน(Arabian	Coast)	แมน้ําเดลตาที่สาบสูญ(Lost	River	Delta)	พอร
ทดิสคัฟเวอรี่(Port	Discovery)	และอเมริกันวอเตอรฟรอนท(American	Waterfront)	ธีมตางๆภายในโตเกียว
ดิสนียซี
-	1.	ทาเรือเกาะเมดิเตอรเรเนียน(Mediterranean	Harbor)	ตั้งอยูทางเขาของพารค	สรางเป็นสไตล
อิตาเลียน	ตั้งอยูริมคลองเวนิส	มีเรือกอนโดลา	อาคารสรางเป็นโรงแรม	Tokyo	DisneySea	Hotel	MiraCosta
และมีการแสดงนําพุเป็นประจําทุกวัน
-	2.	เกาะลึกลับ	(Mystery	Island)	เกาะลึกลับแหงน้ีตั้งอยูภายในภูเขาไฟใจกลางพารค	คุณจะไดผจญภัยไปกับ
การน่ังเรือดําน้ําของกัปตันนีโม
-	3.	ทะเลสาบนางเงือก	(Mermaid	Lagoon)	เป็นโลกใตทองทะเลของนางเงือกนอยแอเรียลและผองเพื่อนจาก
การตูนเรื่องลิตเติ้ลเมอรเมดที่โดงดัง	พื้นที่แหงน้ีเหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก
-	4.	ชายฝ่ังอาราเบียน(Arabian	Coast)	ชายฝ่ังอาราเบียนเป็นโลกของอะลาดิน	และ	1001	อาหรับราตรี	ซึ่ง



ไกดแนะนําเทีย่วโดยรถไฟตะลุยโตเกียว	/	เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน
**คารถไฟไมรวมอยูในรายการทัวร**
ทัวรเสริม	เพิม่ทานละ	2,500	บาท	โตเกียว	ดิสนียแลนด	(Tokyo	Disneyland)	หรือเลือกโตเกียว

ดิสนียซี	(Tokyo	DisneySea)
อิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

จะสามารถชมการแสดงมายากลที่จัดโดยยักษวิเศษจินน่ี	และเดินทางสํารวจไปกับซินแบด
-	5.	แมน้ําเดลตาทีส่าบสูญ(Lost	River	Delta)	แมน้ําสรางขึน้ทามกลางซากปรักหักพังของปิรามิดโบราณใน
ปากลางอเมริกา	ประกอบดวยเครื่องเลนผจญภัยสํารวจบาดาลสไตลอินเดียนาโจนส	ถัดไปเป็นรถไฟเหาะตี
ลังกาที่นาตื่นเตน	นอกจากน้ันยังเป็นสถานีรถรางที่สามารถน่ังไปยังสวนตางๆของพารคได
-	6.	พอรทดิสคัฟเวอรี(่Port	Discovery)	พื้นที่แหงน้ีมีรถไฟเหาะหลากหลายรูปแบบ	มีน้ําพุ	และน้ําวน
Aquatopia	ก็เป็นจุดที่นาสนใจอีกแหงหน่ึง
-	7.	อเมริกันวอเตอรฟรอนท(American	Waterfront)	สรางเป็นทาเรือรูปแบบอเมริกันชวงศตวรรษที่	20	เปิด
ใหบริการรานอาหาร	รานคา	โรงละคร	และเครื่องเลน	Tower	of	Terror

เพื่อสะดวกในการเทีย่วสวนสนุกของทานอิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
ที่พัก	ณ	โรงแรม	NARITA	EXCEL	OR	SML

	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	โรงแรม	NARITA	EXCEL	OR	SML	

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	หองอาหารของโรงแรม
09:15	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เทีย่วบินที	่XJ601

ชวงบาย
13:50	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	20	ทาน
ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบริษทัฯ	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาตองการ

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	จนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดย
บริษทั	ฯ	จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และ	บริษทัฯ	จะ

5.	ไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ	หรือ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือ	ดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทั	ฯไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ทั้งบริษทัฯจะไมรับผิด
ชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พําพัก
อยูในประเทศไทย

6.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

7.	เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯที่
ไดระบุไวโดยทัง้หมด

กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	10,000	บาท
สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	ตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	เสนทางที่ระบุในโปรแกรม	ชั้นทัศนาจร	(ไป–กลับทั้งคณะ)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
3.	โรงแรมที่พักตามระบุ	หรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)

4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.	คารถ-รับสง	นําเที่ยวตามรายการพรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	2,000,000.-	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	หัวหนาทัวร	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

1.	คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	3,000	เยน	ตลอดการเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัจัดให	ในรายการทัวร
4.	ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7	เปอรเซ็นต	/	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	เปอรเซ็นต

เอกสารทีลู่กคาตองเตรียมไปวันเดินทางจากการที่รัฐบาลญี่ป ุน	ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ	ซึ่งมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่	1กรกฎาคม	2556	ผูที่จะเขาประเทศไดน้ัน	จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
กอนจึงจะสามารถเขาประเทศได	(เชนเดียวกับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ)	ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะ
สอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ	หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา	เชน	ตัว๋เครื่องบินขากลับ	หรืออื่นๆ	สาหรับ
รายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาไดแก

(1)	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน



(2)	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พานักในประเทศ	ญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด
บัตรเครดิต	เป็นตน)

(3)	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)

(4)	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยน	และสายการบิน	(โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน	ซึง่มีการผันผวนอยูตลอดเวลา)	สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติแตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความตองการ	,ความปลอดภัยและประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

1.		แจงลวงหนาไมนอยกวา	45	วันกอนเดินทาง	คืนเงินมัดจําทัง้หมด
2.		แจงลวงหนา	31	–	44	วันกอนการเดินทาง	หักคามัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท	
3.		แจงลวงหนา	16	-	30	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวมทานละ	20,000	บาท
4.		แจงลวงหนา	1-	15	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวม	100	%	
5.		ยกเลิกการเดินทาง	ในวันเดินทาง	,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทัง้หมด
6.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋และอื่นๆทานละ	10,000	บาท


