
 

 
 

 
 

6 วัน 4 คืน   สายการบนิ นกสกู๊ต (XW) 
27 ธ.ค. 2560 – 1 ม.ค. 2561 

29 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561 

Countdown ทีญ่ ีปุ่่ น!! 

 

โตเกียว ไม่บ้านนอก นะจ้ะ 



 

 

 
 

Period ผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พักเดีย่ว ทารก 

(อายไุมเ่กนิ 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 : *ราคานีไ้ม่รวม  ค่าทปิไกด์ + คนขับ  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 

(เกบ็ทปิก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิดอนเมือง) 
 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พกั 

1 สนามบนิดอนเมือง  X X X - 

2 สนามบนิดอนเมือง – สนามบนินาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – 
หมูบ้่านน า้ศกัดิส์ทิธ์ิโอชิโนะ ฮคัไค – โรงแรม + ออนเซน็ 

✈ X O SUN PLAZA HOTEL 
YAMANAKAKO 
หรือเทียบเทา่ 

3 ลานสกี  (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – ศนูย์จ าลองแผ่นดินไหว – 
คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – 
โตเกียว 

O O X KICHIJOJI TOKYU REI 
HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

4 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี –  
ช้อปปิง้ ชิยยูา่ – ชินจกู ุ– โรงแรม    

O X X KICHIJOJI TOKYU REI 
HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

5 ฟรีเดย์  อิสระ 1 วนั เต็มๆ   O X X KICHIJOJI TOKYU REI 
HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

6 โตเกียว – นาริตะ – วดันาริตะซนั – ช้อปปิง้ อิออน มอลล์ –
สนามบนินาริตะ - สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ 

O X ✈  

 

ไฮไลท์..... ทัวร ์
สายการบนิ  บนิตรง ดอนเมือง-นาริตะ-ดอนเมือง ด้วยนกสกู๊ต เคร่ืองโบอิง้ 777-200 (ล าใหญ่)

 เสริฟอาหารร้อน น า้ดื่ม ให้น า้หนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน ทัง้ไป/กลับ 
โรงแรม พกัฟูจ ิ1 คืน  และ โตเกียว 3 คืน  ระดบัมาตรฐาน 3 ดาว ญ่ีปุ่น 
โตเกียว ไหว้เจ้าแม่กวนอมิทองค า ที่วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี ,  

ช้อปป้ิงเตม็ๆ ที่ ชิบยู่า + ชินจูกุ ฟรีเดย์ 1 วัน ให้ท่านได้ช้อปป้ิง แบบจัดเตม็ 
ฟูจ ิ สัมผัสบรรยากาศหนาวเยน็  หมิะขาวๆ ที่ลานสกี  ใกล้ภเูขาไฟฟูจ ิ , 

แวะหมู่บ้านน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะ ฮัคไค อิ่มเอมกับ บุฟเฟ่ต์ขาปยูักษ์  ไม่อัน้ 
 และ แช่ออนเซน็ ภายในโรงแรม สบายตัวสไตล์ชาวอาทติย์อุทยั 
 
 

 



 

วนัแรก สนามบนิดอนเมือง (กรุงเทพฯ)   

23.55 น. นดัพบกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ชัน้ 3  เคาน์เตอร์  7 

  สายการบนิ นกสกู๊ต ( Nok Scoot ) ...  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าเดนิทาง 
 

วนัที่สอง สนามบนิดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบนินาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ –  
หมู่บ้านน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะ ฮัคไค – โรงแรม + ออนเซน็ 

04.15 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบนิท่ี  XW 918 
  ** ทางเราขอสงวนสทิธ์ิการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิ .. เน่ืองจากต้องเป็นไปตามกฏ 

ของ NOK SCOOT  ซึง่สายการบินจะท าการสุม่จบัท่ีนัง่วา่งบนเคร่ือง (Random  
Seat) ซึ่งเป็นท่ีนั่ง STANDARD SEAT  ให้กับลูกค้าเท่านัน้   .. โดยหากท่านมี

ความ 
ประสงค์จะระบท่ีุนัง่บนเคร่ืองหรือต้องการเปลี่ยนท่ีนัง่ใหม ่จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ     
(สามารถดอูตัราคา่บริการได้ในท้ายรายการ) **        
(ขอย ้ำว่ำ .. สำยกำรบิน นกสกู๊ต  ใหน้ ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ  คนละ  20 กิโลกรมั เท่ำนัน้นะคะ 

  หำกคิดว่ำ ขำกลบัตอ้งน ้ำหนกัเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซ้ือน ้ำหนกัเพ่ิม ตัง้แต่ทีส่นำมบินดอนเมือง 
เคำนเตอร์สำยกำรบินนกสกู๊ต  เพือ่จะไดไ้ม่ตอ้งกงัวล เวลำจะกลบัมำไทย นะคะ )  
 ( บริการอาหารร้อน และ น า้ดื่มบนเคร่ือง ) 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบนินาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่ น  ...  (ใช้เวลาราวๆ 6 ชัว่โมง) 
น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแล้ว ...  

13.00 น. ไกด์จะน าท่านไปขึน้รถบสัท่ีเตรียมไว้ … เดินทางมุง่หน้าสู ่กรุงโตเกียว ข้าม สะพานเรนโบว์ (Rainbow 

Bridge)  ข้ามไปยงัฝ่ังโอไดบะ (Odaiba) เพื่อไปยงัแหล่งช้อปปิง้ใหม่ของชาวกรุงโตเกียว นั่นคือ Diver 

City Tokyo Plaza  เป็นช้อปปิง้คอมเพล๊กซ์ ..  ภายในท่านจะได้พบกบับรรดาร้านค้าแบรนด์ชัน้น า เช่น  
H&M , UNIQLO , ADIDAS , LACOSTE , DIESEL และยงัมีร้านอาหาร ฟู้ดคอร์ทท่ีจุคนได้ถึง 700 คน , 
ลานโบว์ลิง่ทนัสมยั ...   ** อสิระ ให้ท่านได้หาอะไร รองท้องกันที ่DIVER CITY PLAZA ** 
จากนัน้ ... ได้เวลาเดนิทางไปยงั  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village)  เป็นจดุท่องเท่ียวท่ี
สร้างเป็นหมูบ้่านเลก็ๆ ท่ีมีฉากหลงัเป็น ภเูขาไฟฟจิู  ประกอบด้วยบอ่น า้ 8 บอ่ในโอชิโนะ ตัง้อยูร่ะหวา่ง
ทะเลสาบคาวากจิูโกะ(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซึง่เป็น
พืน้ท่ีเก่าของทะเลสาบแห่งท่ี 6 ท่ีแห้งขอดไปเม่ือ 200-300 ปีท่ีผา่นมา บอ่น า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะท่ี
ละลายในช่วงฤดรู้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภเูขาไฟฟจิูผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายกุว่า 80 ปี ท าให้น า้
ใสสะอาดเป็นพิเศษ  ถดัไปอีกบอ่หนึ่ง นกัท่องเท่ียวสามารถดื่มน า้เย็นจากแหลง่น า้ได้โดยตรง  นอกจากนี ้
ยงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลกึ และซุ้มรอบๆบอ่ ท่ีขายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และ
ผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินอื่นๆ  



 

 
เข้าสูท่ี่พกั   … SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO  หรือเทียบเท่า  

ค ่า  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อ้ัน ** 
หลงัอำหำร .. ใหท้่ำนไดดื้ม่ด ่ำกบับรรยำกำศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น ้ำแร่ ในแบบฉบบัชำวญีป่ ุ่ น  โดย
ทีมี่ควำมเชือ่ว่ำ จะคลำยควำมเหนือ่ยลำ้ และ ผิวพรรณจะเปล่งปลัง่กลบัมำมีชีวิตชีวำไดต้ำมเดิม 

 

วนัที่สาม ลานสกี – ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า –  
พพิธิภณัฑ์ราเมน – โตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนัน้ ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง 

มุง่หน้าสู ่ ลานสกี  เพื่อพบกบัลานหิมะสขีาวท่ีมีแบ๊คกราวน์เป็นภเูขาไฟฟจิู .. ให้ท่านได้สนกุไปกบัการ
ถ่ายรูปกบัลานหิมะสีขาวตระการตา หรือจะเลือกจ่ายเงินเพิ่มเพ่ือ เลน่กระดานลืน่แบบญ่ีปุ่ น หรือท่ีเรียกว่า  
“โซริ” (Sori) แบบเตม็ท่ี   (ราคาน้ี ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอ่ืน รวมไปถงึชุดเล่นสกี    



 

และ หมิะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่ กับสภาพอากาศ ในช่วงเวลาน้ันๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธ์ิ
เปล่ียนแปลงสถานทีเ่ล่นสกี โดยรักษาสิทธ์ิของลูกค้าเป็นส าคัญ )  

จากนัน้ ขอน าท่านไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว  หรือ FUJINOEKI  ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณใกล้ๆ กบัภเูขาไฟ
ฟูจิ  โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีห้องจัดฉากการเกิด
แผ่นดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ตา่งๆกนั .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการ
เอาตวัรอดจากสิง่กีดขวางตา่งๆ หลงัจากเกิดแผน่ดนิไหวไปแล้วเป็นต้น  … 

เท่ียง  ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 
 ช่วงบา่ย เดินทางไปท่ี  เมืองคามาคูระ (Kamakura) เมืองชายฝ่ังในเขตจงัหวดัคานากาวา่ (Kanagawa) 
ปัจจบุนักลายเป็นเมืองเลก็ๆท่ีดงึดดูเหลา่นกัท่องเท่ียวให้แวะมาเย่ียมเยียน อีกทัง้ถกูขนานนามให้เป็น 
“เกียวโตแห่งฝ่ังตะวนัออก”   ...  จากนัน้ น าทา่นไปเข้าชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโคโตคุอิน (Kotokuin 

Temple)  เป็นรูปหลอ่โลหะท่ีสงู 13.35 เมตร ตัง้อยูก่ลางลานวดั (เป็นรอง หลวงพอ่โต ท่ีวดัโทไดจิ เมือง
นารา) .. คาดกนัวา่สร้างเสร็จในปี 1252 และก่อนนัน้เคยอยูใ่นอารามหลงัใหญ่ แตท่วา่ได้ถกูคลืน่พายุ
ไต้ฝุ่ นโหมกระหน ่าอยูห่ลายครัง้ในช่วงศตวรรษท่ี14-15 จนกระทัง่มาอยูก่ลางแจ้งตราบจนทกุวนันี ้...   

 

“หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโคโตคุอิน 
จากนัน้ เข้าไปท่ีเมืองโยโกฮาม่า  เข้าชม  พพิธิภณัฑ์ราเมน (Ramen Museum Yokohama) .. สถานท่ี
รวมเร่ืองราวทกุอยา่งเก่ียวกบัราเมน ไม่วา่จะเป็นประวตัคิวามเป็นมา  ชนิดของราเมน  มีการจดับรรยากาศ
จ าลองของถนนและอาคารบ้านเรือนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยคุปี 1958  ซึง่
เป็นเมืองท่ีราเมนได้รับความนิยมอยา่งรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมนท่ีมีช่ือเสียงอยู ่8  ร้านให้นกัท่องเท่ียวได้
ลองเลือกชิม กนัด้วย ...    ** อสิระ อาหารเยน็  ภายในพิพิธภณัฑ์ราเมน ** 

ได้เวลาอนัสมควร เดินทางมายงั  กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญ่ีปุ่ น ในอดีตใช้ช่ือวา่ “เอโดะ” .. เป็น
เมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญั และเป็นศนูย์รวมทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้อยา่งมากมาย ....     
 



 

เข้าสูท่ี่พกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่ โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี – ช้อปป้ิง ชิบูย่า – ชินจูกุ 
– โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเข้าชม  วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัท่ีวา่กนัวา่ เก่าแก่ท่ีสดุใน
กรุงโตเกียว ซึง่เคยเป็นวดัท่ีเหลา่โชกนุและซามไูรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดีต  น าท่าน

นมสัการ องค์เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำ ท่ีประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉากมา่นกัน้)  และ ถ่ายภาพ
เป็นท่ีระลกึกบั “คามนิาริมง (ประตฟูา้ค ารณ)”  ซึง่มีโคมไฟสีแดงท่ีได้ช่ือวา่เป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก” 
มีความสงูใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทัง้ยงัมี  “ถนนนากามเิสะ” ถนนร้านค้าแหลง่รวมสนิค้าของท่ีระลกึตา่งๆ 
มากมาย   .... จากนัน้จะขอพาทกุท่านไปยืนถ่ายรูป กบั TOKYO SKY TREE  ท่ีบริเวณสะพำนขำ้มแม่น ้ำ
สมิุดะ (ใกลว้ดัอำซำกสุะ) โดยเป็นหอคอยสง่สญัญาณโทรทศัน์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 
22 MAY 2012   มีความสงูท่ี 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณ
ท่ีสงูท่ีสดุในโลก  ..   
 
จากนัน้ พาทกุท่านเดนิเลน่ช้อปปิง้ ย่านชบูิย่า  (Shibuya) แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว 
รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึง่มีห้างฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้
มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮำจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจิ ท่ีเฝา้รอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบยูา่ 
ตราบจนวนัตายของมนั.. 
 
** อสิระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ** 
 
และตอ่กนัท่ี  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหลง่บนัเทิงและแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจกูท่ีุเป็นเหมือน
ศนูย์กลางของของยา่นนี ้ซึง่เป็นหนึง่ในสถานีท่ีคกึคกัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 



 

 
 
 

** อสิระ อาหารเยน็ ตามอัธยาศัย ** 
เข้าสูท่ี่พกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า โตเกียว – ฟรีเดย์ 1 วัน  อสิระตามอัธยาศัย 
หรือ ซือ้ทัวร์เสริม โตเกียว ดสินีย์แลนด์   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
*** อิสระ ตามอัธยาศัย   ( ไม่มี รถบัส บริการ )  *** 
 

***  สามารถซือ้ตัว๋รถไฟ เพ่ือไปเท่ียวย่านช้อปปิง้ตา่งๆ ของ โตเกียว ได้ ... เช่น ยา่นกินซา่ , ฮาราจกู ุ, 
        โดยท่านสามารถถามข้อมลูแตล่ะสถานท่ีได้จากไกด์ เพื่อการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสดุ  

ย่านกินซ่า (Ginza) เป็นยา่นยอดฮิตส าหรับการช้อปปิง้และกินดื่มของคนโตเกียว บริเวณนีจ้ะมี
ห้างสรรพสนิค้ามากมาย ร้านค้าเก๋ๆ ร้านอาหาร ผบั บาร์ และคาเฟ่ น่านัง่เยอะมาก   อีกทัง้เป็นหนึง่ในยา่น
ท่ีมีอตัราท่ีดนิราคาแพงท่ีสดุในญ่ีปุ่ นก็วา่ได้  เพราะพืน้ท่ีขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมลูค่าสงูถึง 10 
ล้านเยน จงึท าให้ร้านค้าร้านอาหารแถวนีร้าคาแพงสดุๆ และร้านค้าสว่นใหญ่ในยา่นนีเ้ปิดทกุวนั แตเ่สาร์
อาทิตย์คนคอ่นข้างพลกุพลา่นโดยเฉพาะใน ถนนชูโอ-โดริ (Chuo Dori) มีการปิดถนนเส้นนีใ้ห้เป็นถนนคน
เดินในช่วงเวลา 12.00-17.00 น. อีกด้วย 
 

ย่านอากิฮาบาระ (Akihabara)  หรือบางทีเรียกว่า อากิบะ  (Akiba) .. แหลง่รวมเคร่ืองใช้ไฟฟา้ท่ีมาก
ท่ีสดุของกรุงโตเกียว ไม่วา่จะเป็นสนิค้าประเภทไหนก็ตาม หากวา่มีไฟฟ้ามาเก่ียวข้องจะต้องมารวมกนัอยู่

Shinjuku Photo by Kakidai 



 

ท่ีน่ีเกือบทัง้หมด ... ทัง้ ทีวี , เคร่ืองเสียง , ตู้ เย็น , เกมส์ , คอมพิวเตอร์ , โทรศพัท์มือถือ ฯลฯ  อีกทัง้ท่ีน่ียงั
เป็นแหลง่รวมบรรดาโอตาค ุ(Otaku) หรือเหลา่แฟนคลบัผู้คลัง่ไคล้กบัสิ่งใดสิ่งหนึง่ เช่น หนงัสือการ์ตนู , 
ตวัละครในเกมส์ เป็นต้น ..ซึง่ท่ีน่ีก็ยงัมีร้านท่ีรองรับเหลา่สาวกโอตาค ุทัง้ Maid Café , Gundam Café  
คอยเรียกลกูค้าอยูต่ลอดทัง้วนั ... 
 

ย่านฮาราจกุู (Harajuku)  แหลง่วยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเลน่ท่ี  ถนนทำเคชิตะ (Takeshita 
Dori)  พบกบัร้านค้าท่ีขายสนิค้าวยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปท่ีมีช่ือเสียง  ฯลฯ  หากมาในช่วงวนัเสาร์-
อาทิตย์ ทา่นจะได้พบกบัเด็กหนุ่มสาวท่ีแตง่ตวัคอสเพลย์ เลียนแบบตวัการ์ตนู มาเดนิอวดโฉมกนัมากมาย 
***  สามารถซือ้ทวัร์เสริม  ตัว๋ดสินีย์แลนด์ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท  / เดก็ 2,000 บาท ) 

       โดยไม่ได้รวมคา่รถไฟ ส าหรับเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ แตอ่ยา่งใด  [ ราคานีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้ ] 
 

โตเกียวดสินีย์แลนด์ ( Tokyo Disneyland )  ดนิแดนท่ีไม่จ ากดัอายขุองผู้มาเยือน ... สวนสนกุนีส้ร้างขึน้
ในปี 1983 และเป็นดสินีย์แลนด์แห่งแรกท่ีให้สร้างนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา .. ตืน่ตาตืน่ใจกบั
เคร่ืองเลน่นานาชนิดในโซนตา่งๆ  และ หากวา่เหน่ือยกบัเคร่ืองเลน่แล้ว ท่านสามารถพกัดโูชว์พาเหรด
ตระการตาของเหลา่ตวัการ์ตนูดสินีย์ Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื่อนท่ีมีคิวมาเปิดตวั
ให้ชมกนัได้ตามเวลาท่ีทางสวนสนกุก าหนดไว้อีกด้วย  (ซึง่มีทัง้รอบบา่ย และ หวัค า่) 

      
 

 
**  อสิระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** 
เข้าสูท่ี่พกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

Photo by ARICAD 



 

วนัที่หก โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ช้อปป้ิง ออิอน มอลล์ – สนามบนินาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนัน้ ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง ไปยงั เมืองนาริตะ  ( Narita ) ... 
เมืองท่ีอยูห่่างจากกรุงโตเกียว 60 กิโลเมตร และยงัเป็นท่ีตัง้ของ สนามบินนาริตะ  . เข้าชม  วัดนาริตะซัน 
ชินโชจ ิ  (Naritasan Shinshoji Temple) .. เป็นวดัพทุธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ของลทัธิชินกอน (Shingon) 
และมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไ่ม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิาริตะ ภายใน
วดัมีอาคารท่ีหลากหลายตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีกว้างขวาง เช่น ห้องโถงหลกั ภายในประดษิฐานรูปปัน้ของ 
เทพฟโุด เมียวโอ (Fudo Myoo) ซึง่เป็นเทพผู้ปกปักรักษาของลทัธินีเ้จดีย์ 3 ชัน้สไตล์ Tahoto มีช่ือวา่ 
Great Pagoda of Peace นอกจากนีย้งัมีสวนญ่ีปุ่ น และสวนยโุรปอีกด้วย   ...   

 
จากนัน้ให้อิสระท่านเก็บตกท่ี  AEON Shopping Mall  ช้อปปิง้เซน็เตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ 
เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากวา่ 150 ร้าน ไมว่า่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยา
และเคร่ืองส าอางค์ Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซน็เตอร์ , ร้านหนงัสือ , ร้านรองเท้า ฯลฯ  และยงัมี 
ซปุเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในสว่นของ Jusco ท่ีรวมของสด ของแห้ง อีกมากมายให้ท่านได้ซือ้ตดิมือก่อน
ขึน้เคร่ืองกลบัสูก่รุงเทพฯ 
** อสิระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ** 

14.00 น. ได้เวลาอนัสมควร ...  ขึน้รถบสั  เพื่อเดินทางไป สนามบนินาริตะ 
14.15 น. ถึง สนามบนินาริตะ  .. ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
  ( โปรดอย่าลืมวา่ ทางสายการบนิให้น า้หนกักระเป๋าตอ่ท่าน ไมเ่กิน  20 กิโลกรัม ) 
 

Naritasan Shinshoji Temple Photo by ostolob 



 

16.50 น. ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ นกสกู๊ต ( NOK SCOOT )  เท่ียวบนิท่ี   XW 919 
  ( บริการอาหารร้อน และ น า้ดื่มบนเคร่ือง ) 
22.05 น. เดินทางถึง  สนามบนิดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภาพ 

**************************************************************** 
(ส าหรับรายการท่องเท่ียว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และการจราจร      ในแตล่ะวนั โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า เพ่ือผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญั) 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสดุวิสยัท่ีทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน  รวมถึง
กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกู
ปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  
จะแจ้งให้ท่านทราบลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง  
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุกุ
ข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และ 

ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

โตเกียวไม่บ้านนอก นะจ้ะ 
6 วัน 4 คืน สายการบนินกสกู๊ต NOK SCOOT ( XW ) 
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกัห้อง

ละ 2 ท่าน 
เดก็มีเตียงพกักับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

วันที่  27 ธ.ค.-1 ม.ค. 61  / 29 ธ.ค.-3 ม.ค. 61 41,888   41,888   9,900.- 

*** ราคาเดก็ทารก [เดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ] 8,000 บาท / ท่าน *** 
*** ราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 2-11 ปี  แต่อย่างใด *** 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หวัหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เก็บทปิก่อนการเดนิทาง ที่ สนามบนิดอนเมือง) 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 

 
สายการบินนกสกู๊ต ใช้ระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่ว่าง อาจจะท าให้ครอบครัวท่ีมาด้วยกนัไมไ่ด้นัง่ตดิกนั 
หากลกูค้าเท่าได้ประสงค์จะจองท่ีนัง่ตดิกนัจะมีรายละเอียดการคา่ใช้จ่ายในการซือ้ท่ีนัง่เพิ่ม  
- รายละเอียดการซือ้ท่ีนัง่เพิ่ม  มีดงันี ้
1. ท่ีนัง่ SCOOT  BIZ  สามารถอพัเกรดท่ีนัง่ได้ โดยจะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม ทา่นละ  5,000.- บาท ไป-กลบั โดยประมาณ 
2. ท่ีนัง่ STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบท่ีุนัง่ มีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 2,800.- บาท  (รวมไป-กลบั) 

( ท่ีนัง่แถว 31 และ 61  ไมอ่นญุาตให้บคุคลท่ีอาย ุต ่ากวา่ 16 ปี และ สงูกวา่ 65 ปีขึน้ไป ท าการจอง ) 
3. ท่ีนัง่ SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบท่ีุนัง่  จะมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม  1,600.- บาท  (รวมไป-กลบั)   
4. ท่ีนัง่ STANDARD  SEAT   ในกรณีจะระบท่ีุนัง่  จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม  1,000.- บาท  (รวมไป-กลบั) 
- กรณีซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิ่ม (จากเดิมท่ีได้แล้ว 20 ก.ก. )  มีดงันี ้

เพิ่ม 5 ก.ก.   200 บาท /  เพิ่ม 10 ก.ก.  400 บาท /  เพิ่ม 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิ่ม  20 ก.ก.  750 บาท  
** ราคาข้างต้นเป็น ราคาตอ่คน  ตอ่เท่ียวบนิ **  และซือ้ได้ไม่เกิน 40 ก.ก. (รวมน า้หนกัท่ีมีให้ก่อนแล้ว) 

- กรณีใช้รถเข็นท่ีสนามบนิ  ไมมี่คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ  เพียงแตต้่องแจ้งลว่งหน้า  72 ชัว่โมงก่อนบนิ 
         *** ส าหรับท่ีนัง่โซน  Scoot in Silence  (ท่ีนัง่แถว 21-26)  จะอนญุาตเฉพาะผู้ โดยสารท่ีอาย ุ12 ปีขึน้ไปเท่านัน้*** 

** รบกวนแจ้งก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 7 วนั (ไม่นบัรวม เสาร์-อาทิตย์) ** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000  บาท 
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 
4.การยกเลิกการเดนิทาง 
      เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมช่ัน หลังจากท าการจองทวัร์และช าระเงนิค่าทวัร์แล้ว  จะไม่สามารถขอยกเลิก 

เล่ือน หรือขอคืนเงนิได้ในทุกกรณี  และ  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิ
ให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเม่ือท่านจะของดการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทวัร์ หรือ ไม่เดนิทางพร้อมคณะ  ถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ กับทางบริษัทได้ 

  
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้  

ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและ 
ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่น ขึน้อยู่ กับการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้  

ลูกค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง  
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

 
 

 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ
ทวัร์ข้างต้น (ไมส่ามารถเลื่อนวนัเดนิทางได้) 
2. คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ทีน่อนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิ 20 กิโลกรัม คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการ

เรียกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ  200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
 2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
 3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

 5. คา่ทิปส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศก์ / หวัหน้าทวัร์    ท่านละ 4,000 เยน  ตอ่ท่าน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) * 
      6. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 
 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  



 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ :  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 7. ส าหรับผู้ เดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 



 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับสภาวะอากาศ การเมือง 
สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับอัตราแลกเปล่ียนของเงนิสกุลเยน 
 

 


