
 

 

 

 

 

 

 

 
6 วัน 4 คืน by NokScoot 

27 ธ.ค. 2560 – 1 ม.ค. 2561 

29 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561 

Countdown ทีญ่ ีปุ่่ น!! 

  

โตเกียว ชีวิตเป็นของเรา 



 

 
 ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บนิตรง ดอนเมือง–นาริตะ เดนิทางโดยเคร่ืองบนิ BOEING 777–200 ER (415 ท่ีนัง่)  

 พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน า้หนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่ น พร้อมอาหารเช้า พกัฟูจ ิ1คืน และนาริตะ 3 คืน 

 เท่ียวครบทกุไฮไลท์  เลน่สกีท่ี YETI SKI RESORT  หมูบ้่านน า้ใส-โอชิโนะฮคัไก พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว   

 วดัอาซากสุะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คแห่งใหมโ่ตเกียว “โตเกียวสกายทรี” พร้อมช้อปปิง้กนัแบบเต็มๆท่ียา่นชินจกู ุ

 อิ่มอร่อยกบัเมนบูฟุเฟต์ พร้อมขาปยูกัษ์แบบฉบบัของญ่ีปุ่ น 
 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของญ่ีปุ่ น 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

Period ผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พักเดีย่ว ทารก 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

27 ธ.ค. – 1 ม.ค. 

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 
39,999 39,999 +8,900 7,000 

 
 
วันแรก          ท่าอากาศยานดอนเมือง 
  23.55 น.         พบกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบนิ NOKSCOOT   

โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 
วันที่สอง        ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบนินาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค 

แห่งใหม่  โตเกียวสกายทรี (ด้านหน้า) 
  04.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น  โดย สายการบนิ NOKSCOOT เที่ยวบนิที่  XW918 

(บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง)  
11.55 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น                            (–/ อาหารกลางวัน/ อาหารเยน็) 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรญ่ีปุ่ น 

   เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) 
จากนัน้เดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นโตเกียว หมายถึง "นครหลวง
ตะวนัออก" เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลกเมืองหนึ่ง จึงท าให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศนูย์กลาง 
การเงิน ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี  จากนัน้เดินทางสู ่“วัดอาซะกุซ่าคันนอน”
วดัท่ีเก่าแก่ ท่ีสดุในโตเกียว เป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจ้าแมก่วนอิม ท่ีเป็นทองสมัฤทธ์ิ ท่ีมีขนาดเล็กเพียง 



5.5 ให้ท่านได้นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์”และซือ้
สินค้าของฝากของท่ีระลึกท่ี “ถนนนาคามิเซะ” สินค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลือกซือ้ร่ม, 
หมวก, รองเท้า กระเป๋า, เสือ้ผ้า เป็นต้น รวมทัง้ขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่ นตามอธัยาศยั 

 

จากนัน้น าทุกท่านถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวด้านหน้า หอคอยโตเกียวสกายทรี 
(TOKYO SKY TREE) บริเวณริมแมน่ า้สมุิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรีเป็นหอสง่สญัญาณโทรคมนาคมท่ี
สงูท่ีสดุในโลก มีความสงู 634 เมตร (ท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความ
สงู 600เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสงู553เมตร 

  ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   (2)      
SPECIAL: เมนูพเิศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์  ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อย 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก SUPER HOTEL GOTEMBA / DORMY INN MISHIMA หรือเทยีบเท่า 

ห้ามพลาด เปิดประสบการณ์การอาบน า้แร่เพื่อสขุภาพออนเซน็ (ONSEN) การอาบน า้แร่ในแบบของญ่ีปุ่ น  
สรรพคณุการอาบน า้แร่: การอาบน า้แร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดกู 
ปวดกล้ามเนือ้ช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึน้ช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนท าให้ผิวหนัง
สะอาดบ ารุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด  

หมายเหตุ :   
      1)  โรงแรมที่พัก จะเป็นห้องพักแบบเตียง DOUBLE เท่านัน้ ซึ่งทางบริษัทจะแจ้งชื่อโรงแรมที่ท่านจะเข้าพัก             
ก่อนล่วงหน้า 1–3 วันท าการ 
      2)  ในกรณีที่ โรงแรมที่พักไม่มีห้องอาบน า้แร่ (ออนเซ็น) ภายในโรงแรม ทางบริษัทจะจัดให้ท่านไปใช้
บริการที่  แช่ออนเซ็นบริเวณใกล้เคียง 

 
วันที่สาม       หมู่บ้านน า้ใส-โอชิโนะฮัคไก - ลานสกี YETI SKI RESORT – พพิธิภัณฑ์แผ่นดนิไหว –  
                      DUTY FREE (JTC) – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)         (อาหารเช้า/ อาหารกลางวัน/ –) 



จากนัน้เดินทางสู่ หมู่บ้านน า้ใส-โอชิโนะฮัคไก (OSHINO HAKKAI) ชมบ่อน า้ท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิด
จากการละลายของหิมะจากบนภเูขาไฟฟูจิมีอายมุามากกว่า 1,200 ปี ท่ีใช้เวลาอนัยาวนาน ในการไหล
ลงมาสู่พืน้ดินและซึมซาบไปยงับ่อน า้แต่ละบ่อน า้ ดงันัน้น า้ท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน า้ท่ีใสสะอาดและสดช่ืน
มากในปี 1985 สถานท่ีแห่งนีย้งัได้ถกูเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน า้จากธรรมชาติท่ีดีท่ีสดุของ
ญ่ีปุ่ นอีกด้วย  อีกทัง้บริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันท่ีอากาศแจ่มใส ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิ กบับรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง  
จากนัน้น าท่านสมัผสัความสนกุสนานกบัหิมะท่ี ลานสกี YETI SKI RESORT ให้ทกุท่านจะได้สมัผสักบั
การเลน่หิมะและสนกุสนานกบัการเลน่ “สกี” หรือเลือกสนกุกบั “สโนว์บอร์ด” และเพลิดเพลินกบัการ “น่ัง
เล่ือนหิมะ” (รวมค่าน่ังเล่ือนหิมะแล้ว) (** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี และ                
เคร่ืองเล่นทุกชนิด **) 

 
  เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ท่ี   Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์

แผ่นดนิไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจ าลองแผน่ดนิไหว รับการสัน่สะเทือนจากขัน้ต ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และ
สนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจ าลองแบบต่างๆท่านสามารถเลือกซือ้ของฝากราคาถกู เช่น 
ขนม เคร่ืองส าอาง เคร่ืองไฟฟ้าได้จากท่ีน่ี   จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE 

(JTC)   จากนัน้เพื่อเป็นการเอาใจเหลา่นกัSHOPAHOLIC พาตะลยุแหลง่อพัเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ
ท่ี“ชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”ยา่นความเจริญอนัดบัหนึง่ของนครโตเกียวในปัจจบุนัให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้ของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนีเ้ช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป
MP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสือ้ผ้า และเคร่ืองส าอาง เป็นต้นไม่ว่าจะเป็น 
H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, BIG QLO, 
MUJI, COMME DES GARCON  

ค ่า  อิสระอาหารมือ้เยน็ เพื่อให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า และเลือกชิมร้านอร่อยที่ย่านชินจูกุ เช่นร้าน  
ROBOT RESTAURANT, MOMO PARADIDE, ROKASEN, RAMEN ข้อสอบ 



น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี            อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซือ้ทวัร์พเิศษ “โตเกียวดสินีย์แลนด์” 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)  (อาหารเช้า/ – / –) 
                  ท่านสามารถน่ังรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น 

ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบ ท่ีเช่ือมระหว่างสถานี JR 
HARAJUKU STATIONกับถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของฮาราจูกุ สิ่งท่ีมี
ช่ือเสียงของยา่นนีก็้คือการแตง่ตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่ นแตง่ตามการ์ตนูเร่ืองตา่งๆ  

 ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานีฮาราจูก ุถนนสายนีเ้ป็นแหล่ง
รวมร้านค้าแฟชัน่วยัรุ่น เสือ้ผ้าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีโดง่ดงัไป
ทัว่โลก ตัง้อยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านท่ีมีช่ือเสียงคือ  MARION CREPES ท่ีถือว่าเป็นร้าน
เครปสไตล์ญ่ีปุ่ นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 

 ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหลง่รวมสนิค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสนิค้าดงั  
- ห้างLAFORET HARAJUKUสงู 7 ชัน้ ท่ีมีร้านเสือ้ผ้ามากกวา่ 150 ร้าน  
- OMOTOSANDO HILL ช้อปปิง้มอลล์แหลง่รวมแบรนด์ดงัเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, 
- KIDDYLAND ร้านขายสนิค้าของเดก็ ท่ีมีทัง้เสือ้ผ้า ของเลน่ ขนม  
- ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลกึ 

ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญ่ีปุ่ น ท่ีโด่งดงัไปทั่วโลก เป็นแหล่ง
รวมความบนัเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDท่ีถือ
วา่เป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสดุ, PARCO, LOFTสาขาชิบยูา่ท่ีเต็มไปด้วยของเก๋ๆ และถนนท่ีจะเตม็ไปด้วยร้านค้า
แบรนด์ดังมากมาย อาทิ  UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC 
MART ชิบุย่า มีแยกท่ีเรียกได้ว่าวุ่นวายท่ีสุดในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานท่ียอดนิยมท่ีใครๆ ก็ต้องแวะมา 
HACHIKO SQUARE ท่ีมีผู้คนพลกุพล่านข้ามถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จดุไฮไลท์อีกจดุในย่าน
นีไ้ด้แก่รูปปัน้ของ HACHIKOสนุขัผู้ซื่อสตัย์อนัโดง่ดงัไปทัว่โลก 

 

ชินจูกุ Photo by Kakidai 



SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิง้อย่างจใุจกบัสินค้าแบรนด์เนมท่ี
แหลง่ รวมสนิค้าน าเข้าและสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย  
เดินทางโดย Shuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือ
จะเลือก  
เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แล้วขึน้รถไปท่ี 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ท่ีตัง้อยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY 
RESORT เขต URAYASU จังหวดั CHIBA ซึ่งมีพืน้ท่ีติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่
ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงท่ีสถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY 
STATION มีโซนตา่งๆท่ีน่าสนใจ คือ เมืองลบัแลสามเหลี่ยมปากแม่น า้ (LOST RIVER DELTA) ชายทะเล
ฝ่ั ง อ า ห รั บ  (ARABIAN COAST) ท ะ เล ส า บ น า ง เ งื อ ก  (MERMAID LAGOON) เก า ะ ลึ ก ลั บ 
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน า้ฝ่ังอเมริกา (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการค้นพบ 
(PORT DISCOVERY) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (MEDITERRANEAN HARBOR)  เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ีนิยม
ของนักท่องเท่ียว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF 
THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนท่ีเหมาะส าหรับเด็กหรือผู้ ท่ีไม่รักความตื่นเต้นมาก
นกั เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากนีย้งัมีสว่นการ
แสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนัง 3 มิติ ท่ีขึน้ ช่ืออย่าง THE 
MAGIC LAMP THEATER  
รายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาสอบถามได้ที่หวัหน้าทวัร์หรือไกด์ท้องถิ่น 
ค่าตั๋วโตเกียว ดิสนีย์แลนด์  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท และราคาเด็กต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 
2,600 บาท  (ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ ท่านต้องการซือ้บัตรเที่ยว Tokyo Disneyland 
กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดนิทาง 10 วัน พร้อมทัง้ช าระเงนิ) 
วิธีการเดนิทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว 
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถน่ังรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะ

เข้าสู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถท าได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี่ 
ในปัจจุบนัวิธีท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือการนัง่รถไฟดงันัน้ ขอแนะน าการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการ
ค านวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าท่ีให้บริการจาก
สนามบนินาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สายด้วยกนั ได้แก่ 



 
1)  Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานี
โตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้ส่วนแรกวิ่งขึน้ไปทางเหนือ
ผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลงัวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ท่ี 2,940 เยน – 4,180 
เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการจากหลายๆ
สถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะเช่ือมต่อกัน
หรือแยกจากกนั ปกติแล้วขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเช่ือมต่อกบัขบวนท่ีมาจากชินจกุ ุอิ

เคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง Sōbu 
Main Line และ สายนะริตะ) 
2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา–เส้นสีเขียว ใช้เวลา80นาที เดินทางไปสถานีTokyoราคาประมาณ
1,280 เยน 
3)  Keisei Skyliner – เส้นสีน า้เงิน รถด่วนของฝ่ัง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่าน
สถานีนิปโปริ สุดปลายทางท่ีอุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ2,470 เยนKeisei 
Skylinerวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Skylinerมีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ใน
ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เท่ียวต่อชัว่โมง กรณีใช้บริการ Keisei Line จะต้องลงท่ีสถานีนิ
ปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึ่งทัง้ 2 สถานีนีจ้ะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line) ไปยังสถานีต่ างๆใน โต เกียวได้อย่ างสะดวกสบาย  ไม่ ว่ าจะเป็น Akihabara, 
Tokyo,Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro 
4)  Access Express – เส้นสีส้ม เป็นรถดว่นพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี่สถานี              อเุอโนะ 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 



5)  Keisei main line – เส้นสีฟา้ เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิ่งจากสนามบนิไปสดุปลายทางท่ี 
อเุอโนะ ใช้เวลาตัง้แต ่60 – 90 นาที คา่โดยสารประมาณ1,030 เยน 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า          อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซือ้ทวัร์พเิศษ “โตเกียวดสินีย์แลนด์” 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)   (อาหารเช้า/ – / –) 
                             ท่านสามารถน่ังรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทเิช่น 

ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบ ท่ีเช่ือมระหว่างสถานี JR 
HARAJUKU STATIONกับถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของฮาราจูกุ สิ่งท่ีมี
ช่ือเสียงของยา่นนีก็้คือการแตง่ตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่ นแตง่ตามการ์ตนูเร่ืองตา่งๆ  

 ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานีฮาราจูก ุถนนสายนีเ้ป็นแหล่ง
รวมร้านค้าแฟชัน่วยัรุ่น เสือ้ผ้าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีโดง่ดงัไป
ทัว่โลก ตัง้อยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านท่ีมีช่ือเสียงคือ  MARION CREPES ท่ีถือว่าเป็นร้าน
เครปสไตล์ญ่ีปุ่ นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 

 ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหลง่รวมสนิค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสนิค้าดงั  
- ห้างLAFORET HARAJUKUสงู 7 ชัน้ ท่ีมีร้านเสือ้ผ้ามากกวา่ 150 ร้าน  
- OMOTOSANDO HILL ช้อปปิง้มอลล์แหลง่รวมของแบรนด์ดงัเช่น LOUIS VUITTON,  
- KIDDYLAND ร้านขายสนิค้าของเดก็ ท่ีมีทัง้เสือ้ผ้า ของเลน่ ขนม  
- ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลกึ 

ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญ่ีปุ่ น ท่ีโด่งดงัไปทั่วโลก เป็นแหล่ง
รวมความบนัเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDท่ีถือ
วา่เป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสดุ, PARCO, LOFTสาขาชิบยูา่ท่ีเต็มไปด้วยของเก๋ๆ และถนนท่ีจะเตม็ไปด้วยร้านค้า
แบรนด์ดังมากมาย อาทิ  UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC 
MART ชิบุย่า มีแยกท่ีเรียกได้ว่าวุ่นวายท่ีสุดในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานท่ียอดนิยมท่ีใครๆ ก็ต้องแวะมา 
HACHIKO SQUARE ท่ีมีผู้คนพลกุพล่านข้ามถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จดุไฮไลท์อีกจดุในย่าน
นีไ้ด้แก่รูปปัน้ของ HACHIKOสนุขัผู้ซื่อสตัย์อนัโดง่ดงัไปทัว่โลก 
SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ตัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิง้อย่างจใุจกบัสินค้าแบรนด์เนมท่ี
แหลง่ รวมสนิค้าน าเข้าและสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย  
เดินทางโดย Shuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) 
No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือ
จะเลือก  
เดินทางโดยรถไฟ JR จากสถานี JR Narita Station ไปลงท่ีสถานี JR Shisui Station แล้วขึน้รถไปท่ี 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที 



โตเกียว ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ท่ีตัง้อยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY 
RESORT เขต URAYASU จังหวดั CHIBA ซึ่งมีพืน้ท่ีติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่
ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงท่ีสถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY 
STATION มีโซนตา่งๆท่ีน่าสนใจ คือ เมืองลบัแลสามเหลี่ยมปากแม่น า้ (LOST RIVER DELTA) ชายทะเล
ฝ่ั ง อ า ห รั บ  (ARABIAN COAST) ท ะ เล ส า บ น า ง เ งื อ ก  (MERMAID LAGOON) เก า ะ ลึ ก ลั บ 
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน า้ฝ่ังอเมริกา (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการค้นพบ 
(PORT DISCOVERY) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (MEDITERRANEAN HARBOR)  เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ีนิยม
ของนักท่องเท่ียว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF 
THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนท่ีเหมาะส าหรับเด็กหรือผู้ ท่ีไม่รักความตื่นเต้นมาก
นกั เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากนีย้งัมีสว่นการ
แสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนัง 3 มิติ ท่ีขึน้ ช่ืออย่าง THE 
MAGIC LAMP THEATER  
รายละเอียดเพิ่มเตมิกรุณาสอบถามได้ที่หวัหน้าทวัร์หรือไกด์ท้องถิ่น 
ค่าตั๋วโตเกียว ดิสนีย์แลนด์  ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท และราคาเด็กต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 
2,600 บาท                                  (ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลับ) (กรณีที่ ท่านต้องการซือ้บัตร
เที่ยว Tokyo Disneyland กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดนิทาง 10วัน พร้อมทัง้ช าระเงนิ) 
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วิธีการเดนิทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว 
จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถน่ังรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะ

เข้าสู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถท าได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซี่ 
ในปัจจุบนัวิธีท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือการนัง่รถไฟดงันัน้ ขอแนะน าการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการ
ค านวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าท่ีให้บริการจาก
สนามบนินาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สายด้วยกนั ได้แก่ 
1)  Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานี
โตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี ้ส่วนแรกวิ่งขึน้ไปทางเหนือ
ผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลงัวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ท่ี 2,940 เยน – 4,180 
เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการจากหลายๆ
สถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะเช่ือมต่อกัน
หรือแยกจากกนั ปกติแล้วขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเช่ือมต่อกบัขบวนท่ีมาจากชินจกุ ุอิ

เคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง Sōbu 
Main Line และ สายนะริตะ) 
2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา–เส้นสีเขียว ใช้เวลา80นาที เดินทางไปสถานีTokyoราคาประมาณ
1,280 เยน 
3)  Keisei Skyliner – เส้นสีน า้เงิน รถด่วนของฝ่ัง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่าน
สถานีนิปโปริ สุดปลายทางท่ีอุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ2,470 เยนKeisei 
Skylinerวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Skylinerมีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ใน
ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เท่ียวต่อชัว่โมง กรณีใช้บริการ Keisei Line จะต้องลงท่ีสถานีนิ
ปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึ่งทัง้ 2 สถานีนีจ้ะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR 
Yamanote Line) ไปยังสถานีต่ างๆใน โต เกียวได้อย่ างสะดวกสบาย  ไม่ ว่ าจะเป็น Akihabara, 
Tokyo,Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro 
4)  Access Express – เส้นสีส้ม เป็นรถดว่นพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี่สถานี              อเุอโนะ 
ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ 1,240 เยน 
5)  Keisei main line – เส้นสีฟา้ เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิ่งจากสนามบนิไปสดุปลายทางท่ี 
อเุอโนะ ใช้เวลาตัง้แต ่60 – 90 นาที คา่โดยสารประมาณ1,030 เยน 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก  NIKKO NARITA HOTEL / TOYOKO INN NARITA หรือเทียบเท 

วันที่หก      TOKYO BAY AQUALINE-เอออน พลาซ่า- สนามบนินาริตะ –  ท่าอากาศยานดอน
เมือง (กรุงเทพฯ) 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบเบนโตะบนรถ (6)                    (อาหารเช้า/ –/ –) 
น าท่านเดินทางลอดทางดว่นพิเศษซึง่เป็นอโุมงค์ใต้ทะเล หรือท่ีญ่ีปุ่ นเรียกว่า  “โตเกียว เบย์ อควาไลน์” 

(TOKYO BAY AQUALINE) ซึง่ความพิเศษของทางดว่นนีอ้ยู่ท่ีการเป็นทางดว่นท่ีได้รับการรับรองให้เป็น
อโุมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานท่ียาวท่ีสดุในโลก ซึง่จะแวะจดุพกัรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึง่มีช่ือเรียกวา่ 



TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ่งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการถ่ายภาพ
ความมหศัจรรย์ของสิ่งก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึน้ในอ่าวโตเกียว ซึ่งนอกจากจะเป็นท่ีพกัรถแล้วท่ีน่ีก็ยงัมี
ร้านขายของท่ีระลกึ ภตั 
จากนัน้น าท่านช็อปปิง้ “เอออน พลาซ่า” ศนูย์รวมสินค้าชัน้น าตา่งๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, 
รองเท้า, เสือ้ผ้า เป็นต้น รวมทัง้ “ร้าน 100 เยน” สินค้าคณุภาพดีราคาแสนถกู อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับ
การ “เลือกชมและซือ้” สินค้าถกูใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศยัอยา่งจใุจ 

ตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พกัผอ่นหยอ่นใจ 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ 

16.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ  
โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่ XW919   
(บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 

   21.25 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
*** หมายเหต ุ: รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบนิหรือการจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตาม
กฎหมาย ของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลักจงึขอสงวน

สิทธ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง****. 
 
 

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะ

ใช้อยู่ในระดบัเดียวกัน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทัง้
ใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียง
เสริม) ซึ่ งท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมใน
ห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่านัน้ และบาง
โรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเตม็ ทางบริษัทขออนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดยีว/ห้อง 

 
 

*** กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ  
กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทราบก่อนท าการออกตั๋ว  

มฉิะนัน้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ *** 
 
 
 



ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางที่ระบใุนรายการ 

ไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวันเดนิทางได้) 
2. คา่อาหาร ตามท่ีระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
4. คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่ 
5. คา่รถรับ–สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ท่ีมี 

7. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระสายการบิน NOKSCOOT  

 ขาไปทา่นละ 20 กก.  ขากลบัทา่นละ 20 กก 
8. คา่ไกด์ท้องถ่ินน าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9. คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอบุตัิเหตสุว่นบคุคลกรณีเสียชีวิตสญูเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง1,000,000บาท 
–คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัิเหตไุมเ่กิน 500,000  บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ท าไว้ ) 

1. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสัง่เพิ่ม 
กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ่มเองตา่งหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน หรือประมาณ 

1,000 บาท ต่อ 1 ท่านตลอดทริป  (ขออนุญาตเก็บที่
สนามบนิดอนเมือง ณ  วันเดนิทาง) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับภาษี) 

4. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 
3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมดุบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนงัสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซา่) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้
ช าระด้วยตนเอง) 

 
 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000  บาท หรือ ช าระทัง้หมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลกิการเดนิทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทวัร์ให้กบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือ

ของผู้ เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง  และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือ
มากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ) 



4. ในกรณีที่ ลูกค้าต้องออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืน
เงิน ได้ทกุกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี
ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้อง
คา่บริการและเงินมดัจ าคืนไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการซือ้ที่น่ัง และน า้หนักกระเป๋า รถเข็น WHEELCHAIR  
ของสายการบนิ NOKSCOOT 

1.  กรณีมีความประสงค์จะเปล่ียนระดบัชัน้ที่น่ัง (SCOOT BIZ/STRETCH SEAT/SUPER SEAT)  
1.1 ที่น่ัง SCOOT BIZ สามารถอพัเกรดท่ีนัง่ได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละประมาณ 5,000 บาท (รวมไป-

กลับ) 
1.2  ที่น่ัง STRETCH SEAT / LONG LEG ในกรณีท่ีต้องการระบท่ีุนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท (รวมไป-

กลับ)  
      ที่น่ังแถว 31 และ 61 (ROW 31 & ROW 61) **ไม่อนุญาตให้เดก็ต ่ากว่า 16 ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป 
1.4 ที่น่ัง SUPER SEAT ในกรณีท่ีต้องการระบท่ีุนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,600 บาท (รวมไป-กลับ) 

1.3 ที่น่ัง STANDARD SEAT ในกรณีท่ีต้องการระบท่ีุนัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท (รวมไป-กลับ) 

2.  กรณีซือ้น า้หนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติท่ีสายการบนิ SCOOT ก าหนดขาไป และขากลบัท่านละไมเ่กิน 20 กก.) 
       -  เพิ่ม 5 กก. 200 บาท / เพิ่ม 10 กก. 400 บาท / เพิ่ม 15 กก. 550 บาท / เพิ่ม 20 กก. 750 บาท 
          (เป็นราคาต่อคน ต่อเที่ยวบนิ)  

**หมายเหตุ** ส าหรับการซือ้น า้หนักกระเป๋า สูงสุดได้ไม่เกิน 40 กก. รวมกับน า้หนักกระเป๋าที่มีอยู่แล้ว 
3. กรณีต้องการใช้รถเข็น WHEELCHAIR จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ แต่จะต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ช่ัวโมงก่อนบิน 

***ส าหรับที่น่ังโซน SCOOT IN SILENCE ที่น่ังแถว 21-26 (ROW 21-26)  
จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึน้ไป เท่านัน้*** 

http://www.elifegear.com/
http://www.elifegear.com/


****ต้องด าเนินการแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนการเดนิทาง  
(ไม่นับรวมเสาร์-อาทติย์)**** 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีจ านวนผู้ เดินทางต ่ากว่า  35 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้

ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านัน้ 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้สิน้ อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลกูค้า) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้   
เร่ือง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการพ านกัระยะสัน้ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ได้ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ยื่น
ประสงค์จะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ จะต้องยื่นขอวีซา่ตามปกติ) 
 
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการออกเอกสาร

ดงักลา่ว) 

2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัร

เครดติ เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการออกเอกสารดงักลา่ว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 



(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการออกเอกสารดงักลา่ว) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

และไม่เข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


