


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ

พักที่
NARITA
GATE	WAY
หรือระดับ
เดียวกัน

2 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่
NARITA
GATE	WAY
หรือระดับ
เดียวกัน

3 วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ลองเรือโจรสลัด	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-
พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค
-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
FUJISAN
GARDEN
HOTEL
หรือระดับ
เดียวกัน

4 ลานสกีฟูจิเท็น	-	ชินจูกุ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนน
นาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	สนามบินนาริตะ

5 สนามบินดอนเมือง

10	มี.ค.	61	-	14	มี.ค.	61 ฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿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

ชวงเชา	-	ชวงบาย
07.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคาร1	ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	สนามบินดอนเมือง	เคานเตอร

สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	(XJ)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
10.45	น.	ออกเดินทางสู	เมืองโตเกียว	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายบิน	ไทยแอรเอเชียอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ

606	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6.15	ชัว่โมง)	*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงคํ่า
19.00	น.	เดินทาง	ถึงสนามบินนาริตะ	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย

2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศ
ญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับ
และจับ	***

อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคาชอปป้ิง
พักที่	NARITA	GATE	WAY	หรือระดับเดียวกัน

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

	พักที่	NARITA	GATE	WAY	หรือระดับเดียวกัน

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	โรงแรม



อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่า	ตามอัธยาศัย

OPTION	A	:	ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด	หรือ	ดิสนียซี	เพิม่ผูใหญทานละ	2,700	บาท	/	เด็กตํ่า
กวา	12	ปี	2,000	บาท	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง	[ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง]
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย	ใชทุนในการ
กอสราง	600	ลานเยน	โดยการถมทะเล	ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความ
มันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ	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

OPTION	B	:	อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือชอปป้ิงในยาน
การคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง	แนะนําสถานทีท่องเทีย่ว
ในโตเกียว	(ไมรวมคาเดินทาง	หรือคาตัว๋รถไฟ)
•	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็นเอกลักษณ	แหวกแนว	ตามสไตลวัยรุนญี่ป ุน	การแตงกาย
เลียนแบบคาแรคเตอรการตูนตางๆ	
•	โอโมเตะซันโด	ราน	Kiddyland	ศูนยรวมของเลนหลากหลาย	นารัก	และแปลกๆ	เหมาะสําหรับเป็นของฝาก
เด็กเล็ก	เด็กโต	ตุกตาบลายด	สนูปป้ี	คิตตี้	คาแรคเตอรตางๆ	หรือ	เกมส	ของเด็กเลนที่หลากหลายใหทานได
เลือกชมเลือกซื้อหาอยางจุใจ	
•	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
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา
พักที	่NARITA	GATE	WAY	หรือระดับเดียวกัน

แนะนําการเดินทาง:	การเดินทางแสนสะดวกสบายแบบคนญีป่ ุน	!!!	จากนาริตะสูโตเกียว
จากโรงแรมยานนาริตะ	เราสามารถน่ังรถ	SHUTTLE	BUS	ของโรงแรม	(กรณีโรงแรมมีรถบัสใหบริการ)	ไป

ตอรถที่สนามบินนาริตะเขาสูกลางเมืองโตเกียว	โดยสามารถทําไดหลายวิธี	อยางเชน	รถไฟ	รถโดยสารประจํา
ทาง	และ	แท็กซี่	ในปัจจุบันวิธีที่กําลังเป็นที่นิยมคือการน่ังรถไฟ	รถไฟฟาที่ใหบริการจากสนามบินนาริตะเขา
เมืองโตเกียว	มีอยูหลักๆ	5	สายดวยกัน	ไดแก
-	1)	NARITA	EXPRESS	(N'EX)	
เดินทางเขาโตเกียวจากทางทิศใต	ผานจิบะเขาสถานีโตเกียว	ใชเวลา	53	นาที	แลวขบวนรถจะแยกเป็น	2	ตอน
ตามหมายเลขโบกี้	สวนแรกวิ่งขึน้ไปทางเหนือผาน	SHINJUKU,	OMIYA	สวนหลังวิ่งไปทาง	YOKOHAMA,
TOTSUKA,	OFUNA	คารถอยูที่	2,940	เยน	–	4,180	เยน	รถไฟขบวน	NARITA	EXPRESS	วิ่งดวยความเร็ว
สูงสุด	130	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ใหบริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล	ทุกขบวนจะวิ่งผานสถานี
โตเกียว	ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมตอกันหรือแยกจากกัน	ปกติแลวขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโยโกฮามาจะ
เชื่อมตอกับขบวนที่มาจากชินจุกุ	อิเคะบุคุโระ	หรือโอมิยะ	กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งตอไปจนถึงทาอากาศยาน
นะริตะ	(ผานทาง	Sōbu	Main	Line	และ	สายนาริตะ)
-	2)	รถไฟ	JR	เป็นรถไฟธรรมดา	ใชเวลา	80	นาที	เดินทางไปสถานี	TOKYO	ราคาประมาณ	1,280	เยน
-	3)	KEISEI	SKYLINER
รถดวนของฝ่ัง	KEISEI	เดินทางจากสนามบินนาริตะ	ผานสถานีนิปโปริ	สุดปลายทางที่อุเอโนะ	ใชเวลาเพียง	41
นาที	คาโดยสารประมาณ	2,470	เยน	KEISEI	SKY-LINER	วิ่งดวยความเร็วสูงสุด	160	กิโลเมตรตอชั่วโมง
SKYLINER	มีรถออกทุกๆ	20	และ	40	นาที	ในระหวางชวงเวลา	14.00	-	16.00	มีรถวิ่ง	3	เที่ยวตอชั่วโมง	กรณีใช
บริการ	KEISEI	LINE	สามารถตอรถไฟ	JR	(JR	Yamanote	Line)	ไปยังสถานีตางๆในโตเกียวไดอยางสะดวก
สบาย	ไมวาจะเป็น	AKIHABARA,	TOKYO,	SHINJUKU,	SHIBUYA,	HARAJUKU
-	4)	ACCESS	EXPRESS	เป็นรถดวนพิเศษของสาย	KEISEI	ปลายทางอยูที่สถานีอุเอโนะ	ใชเวลาประมาณ	1
ชั่วโมง	คาโดยสารประมาณ	1,240	เยน
-	5)	KEISEI	MAIN	LINE	เป็นรถไฟแบบดวน	(RAPID	SERVICE)	วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอโนะ	ใช
เวลาตั้งแต	60	–	90	นาที	คาโดยสารประมาณ	1,030	เยน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

	พักที่	NARITA	GATE	WAY	หรือระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	สัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ	ลองทะเลสาบอาชิ

สมญาราชินีแหงทะเลสาบ	วันที่อากาศแจมใสบนผืนน้ําทานสามารถมองเห็นเงาสะทอนสวยงามของ	ภูเขาไฟฟูจิ
ความงามของทะเลสาบแหงน้ี	เกิดจากการกอตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทําใหปิดทางออกของน้ําในทะเลสาบ	และ
ชิมไขดําที่หุบเขาโอวาคุดานิ	
จากน้ันนําทานชม	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	EARTH	QUAKE	MU-SEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ

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

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	โอชิโนะฮัคไค	(OSHINO	HAKKAI)	บอน้ําธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อใน

ภูเขาไฟศักดิส์ิทธิฟ์ูจียามา	กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้น
พิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุมทําใหเกิดน้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเป็นบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใส
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	ขนมฮิตที่หมูบานน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮักไก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	พิเศษ	!!!	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที่	FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับ	การแชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	น้ําแรในสไตลญี่ป ุน	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาถา

ไดแชน้ําแรแลวจะทําใหผิวพรรณสวยงาม	และชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิต

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม	พิเศษ	!!!	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	FUJISAN	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



จากน้ันเดินทางไปที่	ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียง	และมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม	ให
ทานไดเพลิดเพลินกับการเลนกระดานเลื่อนกับลานหิมะขาวโพลนและยังมีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกี
มากมาย	(ราคาทัวรไมรวมคาเชาชุดอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ	และลานสกีจะเปิดให
บริการหรือไม	ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงยานชินจูกุ	เพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่องใช	ไฟฟา	กลองถายรูป

ดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	กระเปา	รองเทา	เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอาง
ยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK	II,	SHISEDO	และอื่นๆ	อีกมากมาย
นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	เป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิแ์ละไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน

กรุงโตเกียว	และเป็นวัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคํามีผูคน
นิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
และถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	ประตูฟ าคํารณ	ซึ่งเป็นโคมไฟสีแดง	ขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร	เป็น

โคมไฟ	ที่ใหญที่สุดในโลก	เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี
จากน้ันเดินตอไปที่	ถนนนากามิเซะ	(Nakamise	dori)	ถนนชอปป้ิง	ขายขนม	ของฝาก	ของที่ระลึก	ใสกลอง

หอสวยงาม	สามารถซื้อเป็นของฝากไดอยางสวยงาม	สวนขนมแบบที่กินเลยเชน	Soft	ice	cream,	มันอัดแทง,
ซาลาเปาทอด,	ขาวพองคลายขนนางเล็ด
ผานชม	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)	เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของ

โตเกียวถายรูปกับหอคอย	ตั้งอยูใจกลางของ	Sumida	City	Ward	เป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	มีความสูงถึง	634
เมตร	และเมื่อเดินขึน้ไปเรื่อยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย	มีความสูง	451.2	เมตร	ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส
สามารถมองเห็นวิวของทั้งเมืองโตเกียวไดรอบดาน	ยิ่งในชวงพระอาทิตยตกดิน	จะเป็นวิวที่สวยงามมาก
นําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสู	สนามบินดอนเมือง	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

ชวงคํ่า
20.15	น.	ออกเดินทางจาก	เมืองโตเกียว	โดยสายบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	607	(ใชระยะ

เวลาในการเดินทางประมาณ	6.50	ชัว่โมง)	*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



เครื่องแอรบัส	A330	–	300

บริการอาหารรอน	บนเครื่อง	ทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	20	ก.ก.	–	ขากลับ	20	ก.ก.

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

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30
ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา	-	ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	15,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2	-	3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	ทานควรจัดเตรียมคา

ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	(2	-	3	ทาน)	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	หรืออาจมีคาใชจาย
บางสวนเพิม่เติม	**

3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัม)
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
6.	คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก	ทานละ	1,000	บาท	หรือ	3,500	เยน/คน/ทริป
7.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวร	ทานละ	3,500	เยน	/	ทริป	/	ตอ
ทาน**	หรือ	1,000	บาท
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล



บริการเพิม่เติม	Wifi	เลนเน็ตชิว	ชิว	ตลอดทิป
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

ขอมูลเพิม่เติม	เรื่องตัว๋เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป	-	กลับพรอมกัน	หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ	ทานจะ

ตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บ	และการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่	ตามรายละเอียดดานลาง
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	ตามรายละเอียด
-	น้ําหนักขาไป	/กลับ	ราคา	[อัตราของสนามบิน	นาริตะ	จายเพิ่ม]	20	KG	:	ไมมีคาใชจาย	/	25	KG	:	350	บาท	/	30	KG
:	550	บาท	/	40	KG	:	1,490	บาท
-	น้ําหนักขาไป	/กลับ	ราคา	[อัตราของสนามบิน	โอซากา	จายเพิ่ม]	20	KG	:	ไมมีคาใชจาย	/	25	KG	:	280	บาท	/	30
KG	:	450	บาท	/	40	KG	:	1,300	บาท

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

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)


