


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ
พักที่	NARITA
GATEWAY
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่	NARITA
GATEWAY
HOTEL	หรือ
เทียบเทาระดับ
3	ดาว

3 วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ลองเรือโจรสลัด	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขา
ไขดําโอวาคุดานิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM
-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค

พักที่	FUJISAN
GARDEN
HOTEL	หรือ
ระดับเดียวกัน	

4 ลานสกีฟูจิเท็น	-	ชินจูกุ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-
ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกาย
ทรี	-	สนามบินนาริตะ

5 สนามบินดอนเมือง

24	ก.พ.	61	-	28	ก.พ.	61 ฿21,999 ฿21,999 ฿21,999 ฿8,900



เครื่องแอรบัส	A330	–	300
บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.
สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3	–	5	วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา	-	ชวงบาย
7.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	เคานเตอร	4	สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ

เจาหนาที่จากบริษทัคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
10.45	น.	ออกเดินทางสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุนโดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เทีย่วบินที่

XJ	606

19.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรเรียบรอย	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือ
สัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ***

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานพักผอนอยางเต็มที่
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
OPTION	A	:	ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	หรือ	ดิสนียซี	เพิม่ผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็กตํ่า

กวา	12	ปี	2,000	บาท	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการ
กอสราง	600	ลานเยน	โดยการถมทะเล	ทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความมันส
เหมือนอยูในอวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บานผีสิง,	ตื่นเตนกับ
SPLASH	MOUNTAIN,	น่ังเรือผจญภัยในป ากับ	JUNGLE	CRUISE,	เที่ยวบานหมีพูหตะลุยอวกาศไปกับ	BUZZ
LIGHTYEAR’S	ASTRO	BLASTERS,	เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทานชื่นชอบของ	WALT
DISDEY	เชน	มิกกี้เมาส,	มินนิเมาส,	โดนัลดัก๊	ฯลฯ	หรือชอปป้ิงซื้อของที่ระลึกภายในวนสนุกอยางจุใจและอีก
มากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่	ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ
แนะนําวิธีการเดินทางจากนาริตะเขาสูโตเกียว

จากโรงแรมยานนาริตะ	เราสามารถน่ังรถ	SHUTTLE	BUS	ของโรงแรม	(กรณีโรงแรมมีรถบัสใหบริการ)	ไปตอ
รถที่สนามบินนาริตะเขาสูกลางเมืองโตเกียว	โดยสามารถทําไดหลายวิธี	อยางเชน	รถไฟ	รถโดยสารประจําทาง
และ	แท็กซี่	ในปัจจุบันวิธีที่กําลังเป็นที่นิยมคือการน่ังรถไฟ	รถไฟฟาที่ใหบริการจากสนามบินนาริตะเขาเมือง
โตเกียว	มีอยูหลักๆ	5	สายดวยกัน	ไดแก
1)	NARITA	EXPRESS	(N'EX)	
–	เสนสีแดงตามรูป	เดินทางเขาโตเกียวจากทางทิศใต	ผานจิบะเขาสถานีโตเกียว	ใชเวลา	53	นาที	แลวขบวนรถ
จะแยกเป็น	2	ตอนตามหมายเลขโบกี้	สวนแรกวิ่งขึน้ไปทางเหนือผาน	SHINJUKU,	OMIYA	สวนหลังวิ่งไปทาง
YOKOHAMA,	TOTSUKA,	OFUNA	คารถอยูที่	2,940	เยน	–	4,180	เยน	รถไฟขบวน	NARITA	EXPRESS	วิ่ง
ดวยความเร็วสูงสุด	130	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ใหบริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล	ทุกขบวนจะวิ่ง
ผานสถานีโตเกียว	ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมตอกันหรือแยกจากกัน	ปกติแลวขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโย
โกฮามาจะเชื่อมตอกับขบวนที่มาจากชินจุกุ	อิเคะบุคุโระ	หรือโอมิยะ	กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งตอไปจนถึงทา
อากาศยานนะริตะ	(ผานทาง	Sōbu	Main	Line	และ	สายนาริตะ)
2)	รถไฟ	JR	เป็นรถไฟธรรมดา	
–	เสนสีเขียว	ใชเวลา	80	นาที	เดินทางไปสถานี	TOKYO	ราคาประมาณ	1,280	เยน
3)	KEISEI	SKYLINER	
–	เสนสีน้ําเงิน	รถดวนของฝ่ัง	KEISEI	เดินทางจากสนามบินนาริตะ	ผานสถานีนิปโปริ	สุดปลายทางที่อุเอโนะ	ใช
เวลาเพียง	41	นาที	คาโดยสารประมาณ	2,470	เยน	KEISEI	SKYLINER	วิ่งดวยความเร็วสูงสุด	160	กิโลเมตร
ตอชั่วโมง	SKYLINER	มีรถออกทุกๆ	20	และ	40	นาที	ในระหวางชวงเวลา	14.00	-	16.00	มีรถวิ่ง	3	เที่ยวตอ
ชั่วโมง	กรณีใชบริการ	KEISEI	LINE	สามารถตอรถไฟ	JR	(JR	Yamanote	Line)	ไปยังสถานีตางๆในโตเกียวได
อยางสะดวกสบาย	ไมวาจะเป็น	AKIHABARA,	TOKYO,	SHINJUKU,	SHIBUYA,	HARAJUKU
4)	ACCESS	EXPRESS	
–	เสนสีสม	เป็นรถดวนพิเศษของสาย	KEISEI	ปลายทางอยูที่สถานีอุเอโนะ	ใชเวลาประมาณ	1	ชั่วโมง	คา
โดยสารประมาณ	1,240	เยน
5)	KEISEI	MAIN	LINE	
–	เสนสีฟา	เป็นรถไฟแบบดวน	(RAPID	SERVICE)	วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอโนะ	ใชเวลาตั้งแต	60	–
90	นาที	คาโดยสารประมาณ	1,030	เยน
อาหารกลางวันและอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
OPTION	B:	อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียวสําหรับทานที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว	ทานสามารถ

สอบถามขอมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทัน
สมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง

แนะนําสถานทีท่องเทีย่วในโตเกียว	(ไมรวมคาเดินทาง	หรือคาตัว๋รถไฟ)
ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็นเอกลักษณ	แหวกแนว	ตามสไตลวัยรุนญี่ป ุน	การแตงกาย

เลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ
โอโมเตะซันโด	ราน	Kiddyland	ศูนยรวมของเลนหลากหลาย	นารัก	และแปลกๆ	เหมาะสําหรับเป็นของ

ฝากเด็กเล็ก	เด็กโต	ตุกตาบลายด	สนูปป้ี	คิตตี้	คาแรคเตอรตางๆ	หรือ	เกมส	ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทาน
ไดเลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ
ชิบูยา	ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุมสาวชาว

แดนปลาดิบจากรานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา	และ	“ตึก	109”	ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณของยานน้ัน
สวนอุเอโนะ	(Ueno	Park)	เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว	จุดชมซากุระยอดนิยมของกรุงโตเกียว
ตลาดอะเมโยโกะ	(Ameyoko	Market)	ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยูระหวางสถานีอุเอโนะ	(Ueno

Station)	และสถานีโอคาชิมาชิ	(Okachimachi	Station)	สินคาหลากหลายชนิดทั้ง	ของสด	ของใช	เครื่องสําอาง
กระเปา	รองเทา	เสื้อผาทั้งของญี่ป ุน	และของนําเขาที่สวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคา
เพิ่มไดอีก	อาหารทะเล	ผลไม	ผักสด	รานขนมและของกินเลน

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว



อาหารกลางวันและอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3	-	5	วันกอนวันเดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานมุงหนาสู	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	สัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ	ลองทะเลสาบ

อาชิ	จาก	สถานีฮาโกเนมาจิ	สู	สถานี	โมโตฮาโกเน	สมญา	ราชินีแหงทะเลสาบ	วันที่อากาศแจมใสบนผืนน้ํา
ทานสามารถมองเห็นเงาสะทอนสวยงามของ	ภูเขาไฟฟูจิ	ความงามของทะเลสาบแหงน้ี	เกิดจากการกอตัวของ
ลาวาภูเขาไฟฟูจิทําใหปิดทางออกของน้ําในทะเลสาบ	และชิมไขดําที่หุบเขาโอวาคุดานิ
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟ

ฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน
หรือเลือกทดสอบบานจําลองสถานะการณแผนดินไหว	รับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และศึกษา
เรียนรูประสบการณ	ในหองจําลองตางๆ
จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	โอชิโนะฮัคไค	(OSHINO	HAKKAI)	บอน้ําธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อใน

ภูเขาไฟศักดิส์ิทธิฟ์ูจียามา	กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้น
พิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลาย	เป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใส
สะอาดจนเกิดสะทอนที่สวยงาม	ตอมาในปี	ค.ศ.	1985	สถานที่แหงน้ีไดรับการคัดเลือกเป็น	1	ใน	100	อันดับ
แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ป ุน	ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตางๆ	และสินคาเกษตรกรรมที่ชาว
บานนํามาขายระหวางทางได	ไมวาจะเป็นผักภูเขาที่สดกรอบ	ผลไมอบแหง	ถั่ว	มันญี่ป ุน	และอื่นๆอีกมากมาย
และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอท็อปชั้นเยี่ยมอีกดวยที่หมูบานน้ีมีของขึน้ชื่ออยาง	โมจิ
ชาเขียวไสถั่วแดงยาง	ขนมฮิตที่หมูบานน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮัคไค

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3	–	5	วันกอนวันเดินทาง

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

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

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน	



ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	“ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท”	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลัง	เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม	ให

ทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกี
มากมาย
จากน้ันเดินทางผานชม	“โตเกียวสกายทรี”	(Tokyo	Sky	tree)	เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็น

เหมือนแลนดมารคของโตเกียวถายรูปกับหอคอย	ตั้งอยูใจกลางของ	Sumida	City	Ward	เป็นตึกที่สูงที่สุดใน
ญี่ป ุน	มีความสูงถึง	634	เมตร	บริเวณโดยรอบๆเป็นแหลงช็อปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ันดวย
โตเกียวสกายทรีถูกแบงเป็นสองขั้น	โดยชั้นแรกสูง	350	เมตร	และชั้นบนสูง	450	เมตร	เป็นจุดชมวิวเมือง
โตเกียว	ที่สวยที่สุดอีกจุดหน่ึงเน่ืองจากสามารถชมวิวไดรอบทิศ	360	องศา	เมื่อเดินขึน้ไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูง
ที่สุดของหอคอย	มีความสูง	451.2	เมตร	ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส	สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวไดรอบ
ดาน	ยิ่งในชวงพระอาทิตยตกดิน	จะเป็นวิวที่สวยงามมาก
สมควรแกเวลาประมาณ	17.00	น.	เดินทางสู	สนามบินนาริตะ

ชวงคํ่า
20.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	607

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ	คาบริการโดยประมาณ
1.	เชาอุปกรณสกี	ราคา	5,500	เยน
2.	เชาอุปกรณสโนวบอรดราคา	5,500	เยน
3.	เชาชุด	ประกอบดวยเสื้อ	กางเกง	ถุงมือ	หมวกและแวนตา	ในราคา	5,500	เยน
หมายเหตุ	:	ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม	ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

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

ชวงเชา
01.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การ

ประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิง่ของผิดกฎหมาย	ซึง่อยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ
2.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดสิง่ของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ทาน,	เกิดจากการโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆทั้งหมด
4.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
5.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
6.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
7.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
8.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง	-	ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
9.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม
10.	สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
11.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุนตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุนสามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	34	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	ภายใน	48	ชัว่โมงนหลังจากการจอง
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	30	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2	-	3	ทาน/หอง)	

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)



1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ

ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	2,000	บาท	/	ทาน	/	ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของ

ทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

**	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	Infant	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	7,900.	***
พักเดีย่วจายเพิม่	8,900
**	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวร	ทานละ	2,000	บาท	(ขออนุ

ญาติเก็บทริปทีส่นามบินกอนเดินทาง)	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัว

ทานเอง	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟิรมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
ฤดูหนาวในญีป่ ุนมีขอควรระวัง	:	สภาพอากาศจะมืดเร็ว	สี่โมงเย็นก็มืดแลว	สถานที่ทองเที่ยวตางๆ	จะปิดเร็ว	1

ชม.	เดินทางควรกะเวลาใหดี	และถาเที่ยวกลางแจง	เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง	แวนควรจะตองมี	เมื่อแสงแดด
กระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได

**	ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง	**
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดการคาใชจายเพิ่มเติม
2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เที่ยวการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม



กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วันจองทัวร
3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคาสัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม

แยกจาก	คาสัมภาระ	ตามรายละเอียดดานลาง
น้ําหนักขาไป	/กลับ	ราคา	[อัตราของสนามบิน	นาริตะ	จายเพิ่ม]
20	KG	:	ไมมีคาใชจาย	/	คาอุปกรณกีฬา	900.	-	
25	KG	:	350.-	/	คาอุปกรณกีฬา	1,150.	-	
30	KG	:	550.-	/	คาอุปกรณกีฬา	1,250.	-	
40	KG	:	1,490.-	/	คาอุปกรณกีฬา	1,550.	-

**	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนด
ตองจายคาสัมภาระเพิม่หนาเคานเตอรตามอัตราทีส่ายการบินกําหนดคือ...	ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลง
ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	500	บาท	/	ทาน	/	เที่ยว
ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลละ	2000	เยน	/	ทาน	/	เที่ยว

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องสัมภาระ	และคาพนักงานยกกระเป า	(Porter)
1.	สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน	คือ	20	กิโลกรัม	(สําหรับผู

โดยสารชั้นประหยัด	/	Economy	Class	Passenger)	การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ทานไม
อาจปฏิเสธได	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
2.	สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เครื่องได	ตองมีน้ําหนักไมเกิน	7	กิโลกรัม	และมีความ

กวาง+ยาว+สูง	ไมเกิน	115	เซนติเมตร	หรือ	25	เซนติเมตร	(9.75	น้ิว)	x	56	เซนติเมตร	(21.5	น้ิว)	x	46	เซนติเมตร
(18	น้ิว)
3.	กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวามาตรฐานได

ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ํา
หนักเกิน	(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
4.	ทางบริษทัฯ	ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรและชําระเงินคาจองแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน
ไดทุกกรณี	และ	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศที่ระบุ	ไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั
ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้
ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวย
เหลือใดๆไดทัง้สิ้น**


