โตเกียว ไม่บ้านนอก นะจ้ะ
6 วัน 4 คืน สายการบิน นกสกู๊ต (XW)
27 ธ.ค. 2560 – 1 ม.ค. 2561
29 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561

Countdown ทีญ
่ ป
ี่ ่ น!!
ุ

ไฮไลท์..... ทัวร์
สายการบิน บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ-ดอนเมือง ด้ วยนกสกู๊ต เครื่องโบอิง้ 777-200 (ลาใหญ่ )
เสริฟอาหารร้ อน นา้ ดื่ม ให้ นา้ หนักกระเป๋า 20 กก.ต่ อท่ าน ทัง้ ไป/กลับ
โรงแรม
พักฟูจิ 1 คืน และ โตเกียว 3 คืน ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ญี่ปุ่น
โตเกียว
ไหว้ เจ้ าแม่ กวนอิมทองคา ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ ายรูป โตเกียว สกายทรี ,
ช้ อปปิ ้ งเต็มๆ ที่ ชิบยู ่ า + ชินจูกุ ฟรีเดย์ 1 วัน ให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้ ง แบบจัดเต็ม
ฟูจิ
สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ลานสกี ใกล้ ภเู ขาไฟฟูจิ ,
แวะหมู่บ้านนา้ ศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค อิ่มเอมกับ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ ไม่ อนั ้
และ แช่ ออนเซ็น ภายในโรงแรม สบายตัวสไตล์ ชาวอาทิตย์ อุทยั
Period

ผู ้ใหญ่
(พักห ้องละ 2 ท่าน)

เด็กเสริมเตียง
(พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดีย
่ ว

ทารก
(อายุไม่เกิน 2 ปี )

27 ธ.ค.-1 ม.ค. 61
29 ธ.ค.-3 ม.ค. 61

41,888

41,888

+9,900

8,000

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ ม่ รวม ค่ าทิปไกด์ + คนขับ ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป*
(เก็บทิปก่ อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง)
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เที่ยง ค่า

โรงแรมที่พกั

1

สนามบินดอนเมือง

X

X

X

2

สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ –
หมูบ่ ้ านน ้าศักดิส์ ทิ ธิ์โอชิโนะ ฮัคไค – โรงแรม + ออนเซ็น

✈

X

O SUN PLAZA HOTEL
YAMANAKAKO

-

หรื อเทียบเท่า

3
4

ลานสกี (ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว – O
คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิ พิธภัณ ฑ์ ราเมน –
โตเกียว
O
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี –
ช้ อปปิ ง้ ชิยยู า่ – ชินจูกุ – โรงแรม

O

X

KICHIJOJI TOKYU REI
HOTEL หรือเทียบเท่า

X

X

KICHIJOJI TOKYU REI
HOTEL หรือเทียบเท่า
KICHIJOJI TOKYU REI
HOTEL หรือเทียบเท่า

5

ฟรี เดย์ อิสระ 1 วัน เต็มๆ

O

X

X

6

โตเกียว – นาริตะ – วัดนาริตะซัน – ช้ อปปิ ง้ อิออน มอลล์ –
สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

O

X

✈

วันแรก

สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ)

23.55 น.

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง , อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 7
สายการบิน นกสกู๊ต ( Nok Scoot ) ... โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ในการเช็คอินและโหลดกระเป๋ าเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) - สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ –
หมู่บ้านนา้ ศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะ ฮัคไค – โรงแรม + ออนเซ็น
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ XW 918
** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบิน .. เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามกฏ
ของ NOK SCOOT ซึง่ สายการบินจะทาการสุม่ จับที่นงั่ ว่างบนเครื่ อง (Random
Seat) ซึ่ง เป็ น ที่ นั่ง STANDARD SEAT ให้ กับ ลูก ค้ า เท่ า นัน้ .. โดยหากท่ า นมี

04.15 น.

ความ
ประสงค์จะระบุที่นงั่ บนเครื่ องหรื อต้ องการเปลี่ยนที่นงั่ ใหม่ จะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม
(สามารถดูอตั ราค่าบริการได้ ในท้ ายรายการ) **
(ขอย้ำว่ำ .. สำยกำรบิ น นกสกู๊ต ให้น้ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระ คนละ 20 กิ โลกรัม เท่ำนัน้ นะคะ
หำกคิ ดว่ำ ขำกลับต้องน้ำหนักเกิ น 20 ก.ก. โปรดเตรี ยมซื ้อน้ำหนักเพิ่ม ตัง้ แต่ทีส่ นำมบิ นดอนเมือง
เคำนเตอร์ สำยกำรบิ นนกสกู๊ต เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งกังวล เวลำจะกลับมำไทย นะคะ )

( บริการอาหารร้ อน และ นา้ ดื่มบนเครื่อง )
11.55 น.
13.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ ... (ใช้ เวลาราวๆ 6 ชัว่ โมง)
นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว ...
ไกด์จะนาท่านไปขึ ้นรถบัสที่เตรี ยมไว้ … เดินทางมุง่ หน้ าสู่ กรุ งโตเกียว ข้ าม สะพานเรนโบว์ (Rainbow
Bridge) ข้ ามไปยังฝั่ งโอไดบะ (Odaiba) เพื่อไปยังแหล่งช้ อปปิ ง้ ใหม่ของชาวกรุ งโตเกี ยว นั่นคือ Diver
City Tokyo Plaza เป็ นช้ อปปิ ง้ คอมเพล๊ กซ์ .. ภายในท่านจะได้ พบกับบรรดาร้ านค้ าแบรนด์ชนน
ั ้ า เช่น
H&M , UNIQLO , ADIDAS , LACOSTE , DIESEL และยังมีร้านอาหาร ฟู้ดคอร์ ทที่จุคนได้ ถึง 700 คน ,
ลานโบว์ลงิ่ ทันสมัย ... ** อิสระ ให้ ท่านได้ หาอะไร รองท้ องกันที่ DIVER CITY PLAZA **
จากนัน้ ... ได้ เวลาเดินทางไปยัง หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็ นจุดท่องเที่ยวที่
สร้ างเป็ นหมูบ่ ้ านเล็กๆ ที่มีฉากหลังเป็ น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้ วยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตังอยู
้ ร่ ะหว่าง
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซึง่ เป็ น
พื ้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้ งขอดไปเมื่อ 200-300 ปี ที่ผา่ นมา บ่อน ้าทัง้ 8 นี ้เป็ นน ้าจากหิมะที่
ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ ๆภูเขาไฟฟูจิผา่ นหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทาให้ น ้า
ใสสะอาดเป็ นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน ้าเย็นจากแหล่งน ้าได้ โดยตรง นอกจากนี ้
ยังมีร้านอาหาร ร้ านจาหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทังผั
้ ก ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มือ และ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

เข้ าสูท่ ี่พกั … SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรื อเทียบเท่า
รั บประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารในโรงแรม ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่ อั้น **
หลังอำหำร .. ให้ท่ำนได้ดืม่ ด่ำกับบรรยำกำศการแช่ ออนเซ็น หรื อ แช่น้ำแร่ ในแบบฉบับชำวญี ป่ นุ่ โดย
ทีม่ ีควำมเชือ่ ว่ำ จะคลำยควำมเหนือ่ ยล้ำ และ ผิ วพรรณจะเปล่งปลัง่ กลับมำมีชีวิตชีวำได้ตำมเดิ ม
ลานสกี – ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว – คามาคูระ – หลวงพ่ อโต – โยโกฮาม่ า –
พิพธิ ภัณฑ์ ราเมน – โตเกียว
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
มุง่ หน้ าสู่ ลานสกี เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบ๊ คกราวน์เป็ นภูเขาไฟฟูจิ .. ให้ ท่านได้ สนุกไปกับการ
ถ่ายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา หรื อจะเลือกจ่ายเงินเพิ่มเพื่อ เล่นกระดานลืน่ แบบญี่ปนุ่ หรื อที่เรี ยกว่า
“โซริ ” (Sori) แบบเต็มที่ (ราคานี้ ไม่ ได้ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ เล่ นสกี ชนิดอื่น รวมไปถึงชุดเล่ นสกี

และ หิมะจะมากหรือน้ อย ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ ในช่ วงเวลานั้นๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ ล่ นสกี โดยรักษาสิทธิ์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ )

เที่ยง

จากนัน้ ขอนาท่านไปยัง ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว หรือ FUJINOEKI ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริเวณใกล้ ๆ กับภูเขาไฟ
ฟู จิ โดยภายในมี ห้ องจัด แสดงข้ อ มู ล การปะทุ ข องภู เขาไฟจากทุ ก มุ ม โลก มี ห้ องจัด ฉากการเกิ ด
แผ่นดินไหว และ ความแรงของการสัน่ สะเทือนในระดับริคเตอร์ ตา่ งๆกัน .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการ
เอาตัวรอดจากสิง่ กีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ วเป็ นต้ น …
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่
ช่วงบ่าย เดินทางไปที่ เมืองคามาคูระ (Kamakura) เมืองชายฝั่งในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa)
ปั จจุบนั กลายเป็ นเมืองเล็กๆที่ดงึ ดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้ แวะมาเยี่ยมเยียน อีกทังถู
้ กขนานนามให้ เป็ น
“เกียวโตแห่งฝั่งตะวันออก” ... จากนัน้ นาท่านไปเข้ าชม “หลวงพ่ อโต” แห่ ง วัดโคโตคุอิน (Kotokuin
Temple) เป็ นรูปหล่อโลหะที่สงู 13.35 เมตร ตังอยู
้ ก่ ลางลานวัด (เป็ นรอง หลวงพ่อโต ที่วดั โทไดจิ เมือง
นารา) .. คาดกันว่าสร้ างเสร็จในปี 1252 และก่อนนันเคยอยู
้
ใ่ นอารามหลังใหญ่ แต่ทว่าได้ ถกู คลืน่ พายุ
ไต้ ฝนุ่ โหมกระหน่าอยูห่ ลายครัง้ ในช่วงศตวรรษที่14-15 จนกระทัง่ มาอยูก่ ลางแจ้ งตราบจนทุกวันนี ้ ...

“หลวงพ่ อโต” แห่ ง วัดโคโตคุอิน
จากนัน้ เข้ าไปที่เมืองโยโกฮาม่ า เข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ ราเมน (Ramen Museum Yokohama) .. สถานที่
รวมเรื่ องราวทุกอย่างเกี่ยวกับราเมน ไม่วา่ จะเป็ นประวัตคิ วามเป็ นมา ชนิดของราเมน มีการจัดบรรยากาศ
จาลองของถนนและอาคารบ้ านเรื อนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยุคปี 1958 ซึง่
เป็ นเมืองที่ราเมนได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมนที่มีชื่อเสียงอยู่ 8 ร้ านให้ นกั ท่องเที่ยวได้
ลองเลือกชิม กันด้ วย ... ** อิสระ อาหารเย็น ภายในพิพิธภัณฑ์ ราเมน **
ได้ เวลาอันสมควร เดินทางมายัง กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปนุ่ ในอดีตใช้ ชื่อว่า “เอโดะ” .. เป็ น
เมืองเศรษฐกิจที่สาคัญ และเป็ นศูนย์รวมทางด้ านเทคโนโลยีเอาไว้ อย่างมากมาย ....

เข้ าสูท่ ี่พกั .... KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่
เช้ า

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ ายรู ปกับโตเกียว สกายทรี – ช้ อปปิ ้ ง ชิบูย่า – ชินจูกุ
– โรงแรม
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้ าชม วัดอาซากุสะ หรื อ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่วา่ กันว่า เก่าแก่ที่สดุ ใน
กรุงโตเกียว ซึง่ เคยเป็ นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมากในอดีต นาท่าน

นมัสการ องค์เจ้ำแม่กวนอิ มทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยูห่ ลังฉากม่านกัน)
้ และ ถ่ายภาพ
เป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟา้ คารณ)” ซึง่ มีโคมไฟสีแดงที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก”
มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทังยั
้ งมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ าแหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ
มากมาย .... จากนันจะขอพาทุ
้
กท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE ที่บริ เวณสะพำนข้ำมแม่น้ำ
สุมิดะ (ใกล้วดั อำซำกุสะ) โดยเป็ นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิ ดให้ เข้ าชมเมื่อ
22 MAY 2012 มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้ าโตเกียวทาวเวอร์ ไป 301 เมตร) เป็ นหอคอยส่งสัญญาณ
ที่สงู ที่สดุ ในโลก ..
จากนัน้ พาทุกท่านเดินเล่นช้ อปปิ ง้ ย่ านชิบูย่า (Shibuya) แหล่งช้ อปปิ ง้ สตรี ทที่ยิ่งใหญ่สดุ ๆในโตเกียว
รายล้ อมไปด้ วยห้ างฯต่างๆและร้ านค้ าอีกนับพัน ซึง่ มีห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้ านค้ าแฟชัน่ ไว้
มากมายรวมทังมี
้ รูปปัน้ “ฮำจิ โกะ” หรื อเจ้ าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้ านายหน้ าสถานีชิบยู า่
ตราบจนวันตายของมัน..
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **
และต่อกันที่ ย่ านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่ นิสต้ า มีสถานีรถไฟชินจูกทุ ี่เป็ นเหมือน
ศูนย์กลางของของย่านนี ้ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสถานีที่คกึ คักที่สดุ ในญี่ปนุ่

Shinjuku Photo by Kakidai
** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้ าสูท่ ี่พกั .... KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

โตเกียว – ฟรีเดย์ 1 วัน อิสระตามอัธยาศัย
หรือ ซือ้ ทัวร์ เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
*** อิสระ ตามอัธยาศัย ( ไม่ มี รถบัส บริการ ) ***
*** สามารถซื ้อตัว๋ รถไฟ เพื่อไปเที่ยวย่านช้ อปปิ ง้ ต่างๆ ของ โตเกียว ได้ ... เช่น ย่านกินซ่า , ฮาราจูกุ ,
โดยท่านสามารถถามข้ อมูลแต่ละสถานที่ได้ จากไกด์ เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สดุ
ย่ านกินซ่ า (Ginza) เป็ นย่านยอดฮิตสาหรับการช้ อปปิ ง้ และกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนี ้จะมี
ห้ างสรรพสินค้ ามากมาย ร้ านค้ าเก๋ๆ ร้ านอาหาร ผับ บาร์ และคาเฟ่ น่านัง่ เยอะมาก อีกทังเป็
้ นหนึง่ ในย่าน
ที่มีอตั ราที่ดนิ ราคาแพงที่สดุ ในญี่ปนุ่ ก็วา่ ได้ เพราะพื ้นที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมลู ค่าสูงถึง 10
ล้ านเยน จึงทาให้ ร้านค้ าร้ านอาหารแถวนี ้ราคาแพงสุดๆ และร้ านค้ าส่วนใหญ่ในย่านนี ้เปิ ดทุกวัน แต่เสาร์
อาทิตย์คนค่อนข้ างพลุกพล่านโดยเฉพาะใน ถนนชูโอ-โดริ (Chuo Dori) มีการปิ ดถนนเส้ นนี ้ให้ เป็ นถนนคน
เดินในช่วงเวลา 12.00-17.00 น. อีกด้ วย
ย่ านอากิฮาบาระ (Akihabara) หรื อบางทีเรี ยกว่า อากิบะ (Akiba) .. แหล่งรวมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่มาก
ที่สดุ ของกรุงโตเกียว ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าประเภทไหนก็ตาม หากว่ามีไฟฟ้ามาเกี่ยวข้ องจะต้ องมารวมกันอยู่

ที่นี่เกือบทังหมด
้
... ทัง้ ทีวี , เครื่ องเสียง , ตู้เย็น , เกมส์ , คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ อีกทังที
้ ่นี่ยงั
เป็ นแหล่งรวมบรรดาโอตาคุ (Otaku) หรื อเหล่าแฟนคลับผู้คลัง่ ไคล้ กบั สิ่งใดสิ่งหนึง่ เช่น หนังสือการ์ ตนู ,
ตัวละครในเกมส์ เป็ นต้ น ..ซึง่ ที่นี่ก็ยงั มีร้านที่รองรับเหล่าสาวกโอตาคุ ทัง้ Maid Café , Gundam Café
คอยเรี ยกลูกค้ าอยูต่ ลอดทังวั
้ น ...
ย่ านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งวัยรุ่นที่ร้ ูจกั กันดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่ ถนนทำเคชิ ตะ (Takeshita
Dori) พบกับร้ านค้ าที่ขายสินค้ าวัยรุ่นมากมาย ร้ านขนมเครปที่มีชื่อเสียง ฯลฯ หากมาในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ ท่านจะได้ พบกับเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตัวคอสเพลย์ เลียนแบบตัวการ์ ตนู มาเดินอวดโฉมกันมากมาย
*** สามารถซื ้อทัวร์ เสริม ตัว๋ ดิสนีย์แลนด์ ( ผู้ใหญ่ ท่ านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท )
โดยไม่ได้ รวมค่ารถไฟ สาหรับเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ แต่อย่างใด [ ราคานี ้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ]
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ( Tokyo Disneyland ) ดินแดนที่ไม่จากัดอายุของผู้มาเยือน ... สวนสนุกนี ้สร้ างขึ ้น
ในปี 1983 และเป็ นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่ให้ สร้ างนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา .. ตืน่ ตาตืน่ ใจกับ
เครื่ องเล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ และ หากว่าเหนื่อยกับเครื่ องเล่นแล้ ว ท่านสามารถพักดูโชว์พาเหรด
ตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตนู ดิสนีย์ Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื่อนที่มีคิวมาเปิ ดตัว
ให้ ชมกันได้ ตามเวลาที่ทางสวนสนุกกาหนดไว้ อีกด้ วย (ซึง่ มีทงรอบบ่
ั้
าย และ หัวคา่ )

Photo by ARICAD

** อิสระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้ าสูท่ ี่พกั .... KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ช้ อปปิ ้ ง อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง ไปยัง เมืองนาริตะ ( Narita ) ...
เมืองที่อยูห่ ่างจากกรุงโตเกียว 60 กิโลเมตร และยังเป็ นที่ตงของ
ั ้ สนามบินนาริตะ . เข้ าชม วัดนาริตะซัน
ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) .. เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ของลัทธิชินกอน (Shingon)
และมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้ างขึ ้นในปี 940 ตังอยู
้ ไ่ ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายใน
วัดมีอาคารที่หลากหลายตังอยู
้ ใ่ นบริเวณที่กว้ างขวาง เช่น ห้ องโถงหลัก ภายในประดิษฐานรูปปั น้ ของ
เทพฟุโด เมียวโอ (Fudo Myoo) ซึง่ เป็ นเทพผู้ปกปั กรักษาของลัทธินี ้เจดีย์ 3 ชันสไตล์
้
Tahoto มีชื่อว่า
Great Pagoda of Peace นอกจากนี ้ยังมีสวนญี่ปนุ่ และสวนยุโรปอีกด้ วย ...
Naritasan Shinshoji Temple Photo by ostolob

14.00 น.
14.15 น.

จากนันให้
้ อิสระท่านเก็บตกที่ AEON Shopping Mall ช้ อปปิ ง้ เซ็นเตอร์ ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ
เพียบพร้ อมไปด้ วยร้ านค้ ากว่า 150 ร้ าน ไม่วา่ จะเป็ น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้ านขายยา
และเครื่ องสาอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้ านหนังสือ , ร้ านรองเท้ า ฯลฯ และยังมี
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแห้ ง อีกมากมายให้ ท่านได้ ซื ้อติดมือก่อน
ขึ ้นเครื่ องกลับสูก่ รุงเทพฯ
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **
ได้ เวลาอันสมควร ... ขึ ้นรถบัส เพื่อเดินทางไป สนามบินนาริตะ
ถึง สนามบินนาริตะ .. ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้ น ้าหนักกระเป๋ าต่อท่าน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม )

16.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกู๊ต ( NOK SCOOT ) เที่ยวบินที่ XW 919

( บริการอาหารร้ อน และ นา้ ดื่มบนเครื่อง )
22.05 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************

(สาหรับรายการท่องเที่ยว ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และการจราจร
และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญ)

ในแต่ละวัน โดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า เพื่อผลประโยชน์

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษั ทฯ สงวนสิท ธิ์ ในการงดออกเดิน ทาง โดยทางบริ ษั ท ฯ
จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ
ข้ อแล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

โตเกียวไม่ บ้านนอก นะจ้ะ
6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT ( XW )
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ อง
ละ 2 ท่ าน
วันที่ 27 ธ.ค.-1 ม.ค. 61 / 29 ธ.ค.-3 ม.ค. 61
41,888

เด็กมีเตียงพักกับ พักเดี่ยวเพิ่ม
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
41,888
9,900.-

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 8,000 บาท / ท่ าน ***
*** ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ไม่ มีราคาเด็ก 2-11 ปี แต่ อย่ างใด ***

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน*** (เก็บทิปก่ อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

สายการบินนกสกู๊ต ใช้ ระบบการจองที่นงั่ เป็ นแบบสุม่ ที่นงั่ ว่าง อาจจะทาให้ ครอบครัวที่มาด้ วยกันไม่ได้ นงั่ ติดกัน
หากลูกค้ าเท่าได้ ประสงค์จะจองที่นงั่ ติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้ จ่ายในการซื ้อที่นงั่ เพิ่ม
- รายละเอียดการซื ้อที่นงั่ เพิ่ม มีดงั นี ้
1. ที่นงั่ SCOOT BIZ สามารถอัพเกรดที่นงั่ ได้ โดยจะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม ท่านละ 5,000.- บาท ไป-กลับ โดยประมาณ
2. ที่นงั่ STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีจะระบุที่นงั่ มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม 2,800.- บาท (รวมไป-กลับ)
( ที่นงั่ แถว 31 และ 61 ไม่อนุญาตให้ บคุ คลที่อายุ ต่ากว่า 16 ปี และ สูงกว่า 65 ปี ขึ ้นไป ทาการจอง )
3. ที่นงั่ SUPER SEAT ในกรณีจะระบุที่นงั่ จะมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม 1,600.- บาท (รวมไป-กลับ)
4. ที่นงั่ STANDARD SEAT ในกรณีจะระบุที่นงั่ จะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม 1,000.- บาท (รวมไป-กลับ)
- กรณีซื ้อน ้าหนักกระเป๋ าเพิ่ม (จากเดิมที่ได้ แล้ ว 20 ก.ก. ) มีดงั นี ้
เพิ่ม 5 ก.ก. 200 บาท / เพิ่ม 10 ก.ก. 400 บาท / เพิ่ม 15 ก.ก. 550 บาท / เพิ่ม 20 ก.ก. 750 บาท
** ราคาข้ างต้ นเป็ น ราคาต่อคน ต่อเที่ยวบิน ** และซื ้อได้ ไม่เกิน 40 ก.ก. (รวมน ้าหนักที่มีให้ ก่อนแล้ ว)
- กรณีใช้ รถเข็นที่สนามบิน ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม เพียงแต่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า 72 ชัว่ โมงก่อนบิน
*** สาหรับที่นงั่ โซน Scoot in Silence (ที่นงั่ แถว 21-26) จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่อายุ 12 ปี ขึ ้นไปเท่านัน***
้
** รบกวนแจ้ งก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 7 วัน (ไม่นบั รวม เสาร์ -อาทิตย์) **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีท่ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่ อนออกเดินทาง
4.การยกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากเป็ นราคาตั๋วโปรโมชั่น หลังจากทาการจองทัวร์ และชาระเงินค่ าทัวร์ แล้ ว จะไม่ สามารถขอยกเลิก
เลื่อน หรือขอคืนเงินได้ ในทุกกรณี และ กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิ
ให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงเมื่อท่ านจะของดการใช้ บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ หรือ ไม่ เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่ า
ท่ านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการหรือค่ าใช้ จ่ายใดๆ กับทางบริษัทได้
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้
ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและญี่ปุ่น ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้
ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง
ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ พร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ทัวร์ ข้างต้ น (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทท่ี ่ านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ทีน่ อนเสริม ] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสาหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน / ทริป
* (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) *

6. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3%

** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริษัทจะ
จัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่

คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่
เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

