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เยอืนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ขอพรจาก เจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซา 
กุสะ พรอ้มน าท่านผ่านชมเก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ รมิ

แม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทร ีอิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้ 

แบรนดด์งัที่ ชิซุย เอา้ทเ์ล็ต ชมความงามของฟูจ ิ ที่ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดใน

โลก 

 
 
 
 
 

 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั้น 

เดินทางเดือน ธนัวาคม 2560 

ราคาเริ่มตน้เพียง 33,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 

พกัออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน 

เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องล าใหญ่ 415 ที่นัง่ 
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วนัแรก สนามบินดอนเมือง  

23.50 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคาน์เตอรส์ายการบิน NOK SCOOT เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง BOEING 777-200 จ านวน 415 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

**ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการซ้ือน ้าหนักกระเป๋าเพ่ิม กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ ณ วันจอง โดยมีอตัรา 

ดงัน้ี 

 

 

 
 

 
 
 

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับซ้ือน ้ าหนักเพ่ิมหลังจากท าการจองแลว้ ถา้ลูกคา้มีน ้ าหนักเกิน

ก าหนด ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีหนา้เคาน์เตอรข์องสายการบิน ตามอตัราท่ีทางสายการบินก าหนด ดงัน้ี 
- น ้าหนักกระป๋าเกินจากทางฝ่ังสนามบินดอนเมือง ทางสายการบินจะคิดค่าน าหนักเพ่ิมกิโลกรมั

ละ  600 บาท/ท่าน/เท่ียวบิน 

- น ้าหนักกระป๋าเกินจากทางฝั่งสนามบินนาริตะ หรือสนามบินคนัไซ ทางสายการบินจะคิดค่า

น าหนักเพิ่มกิโลกรมัละ 2000 เยน/ท่าน/เท่ียวบิน 
 

น า้หนกักระเป๋า (ขาไป) 20 กก. 25 กก. 30 กก. 35 กก. 40 กก. 

ราคา (ช าระเพิม่) ฟร ี 150 350 550 950 

น า้หนกักระเป๋า (ขา

กลบั) 

20 กก. 25 กก. 30 กก. 35 กก. 40 กก. 

ราคา (ช าระเพิม่) ฟร ี 150 350 550 950 
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วนัที่สอง นารติะ-วดัอาซากุสะ–ถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทรี-อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ + ทานขาปู

ยกัษ ์

04.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW918 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่ม        บนเครือ่ง 

 

 
 

 

 

 

11.55 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางไป

รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของ

กรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 

โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอัน

ทนัสมยั ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทาง

สถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่น้อย ชม วัดอาซากุสะ 

วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 

เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังได้

ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวดั มี

รา้นขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ย
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ดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสน

อร่อย  

 

 

 

 

 

 

พกัที่  NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท่้านไดอ่ิ้มอรอ่ยกบัม้ือพิเศษ

ท่ีมีขาปูยกัษใ์หท่้านไดล้ิ้ มลองรสชาตปูิพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ์ี่ปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหาร

ใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม     ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี 5) -  พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว–กระเชา้คาจิคาจิ – โอชิโนะฮคัไค- 

อิออน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิบรเิวณชั้น 5 โดยรถโคช้ (ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) ให้

ท่านไดส้ัมผัสอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช้ื่อว่ามี
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สดัส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศ

ญ่ีปุ่นจากดา้นล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร) จากน้ัน น าท่านเยี่ยม

ชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหท่้านได้

สมัผัสกบัความรูสึ้กของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นในประเทศญ่ีปุ่น 

จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั***ส าหรบักรุป๊ที่ออกเดินทาง 

ตั้งแต่วันท่ี 15 ธ.ค. เป็นตน้ไป ทางบริษัทฯ ขอเปลี่ยนจากข้ึนภูเขาไฟฟูจิ เป็นน า

ท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหิมะ  ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัการเล่นไมก้ระดานเล่ือนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวน

สนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงและ

มีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่านจะไดส้นุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ีสนใจจะ

เช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหวัหน้าทวัรล์่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์

เครื่องเล่นสกี สโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดใหบ้รกิาร

หรอืไม่ ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์NRT08 MIRACLE IN TOKYO 5D3N DEC17 -XW-W12 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่าน ข้ึนกระเช้าคาจิคาจิ เป็น

กระเชา้ลอยฟ้าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา 

จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะ

สามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทศัน์โดยรอบของ

ทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 

องศา และในวันท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถ

มองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคา

วะ) (อาจมีการงดให้บริการชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่

เอ้ืออ านวย)  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหา

แหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.

ยามานชิ หรือพดูในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ียา่งเทา้เขา้ไป

ในหมู่บา้น ก็สมัผัสไดถึ้งอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยู่

ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์แต่ขอบอกเลย

วา่น ้าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจจนแอบสงัสยัว่าน้องปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งรึ เพราะ

อุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยูท่ี่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมีน ้าผุดจากธรรมชาติใหต้กั

ด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยีย่ม 
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และน าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จสัโก ้ 

ซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาด

ของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาชอ้ปป้ิงอิสระ

ค า่ตามอธัยาศยั** 

 

พกัที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

วนัที่สี ่ โตเกียว - อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดค์อยให้

ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกับ                

“ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรูท่ี้กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว 

อัพเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า 

เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

- ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตย์

วิญญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมีความส าคัญกับ
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ประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอยา่งยิ่ง และไดร้บัความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบัน

มากท่ีสุด   

เที่ยง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อิสระอาหารเที่ยงตามอธัยาศยั  

หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่

รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการ

ของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ี

สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ้ นในปี 

พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 

ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 

(ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ 

ใหท่้านเล่นเคร่ืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลาง

ทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบั

บา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก 

Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติThe Invention of the Year ใหท่้านไดส้นุกสนานพรอ้ม

กับการจับจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะไดส้ัมผัสกับตัว

การ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ พรอ้มผองเพ่ือนการ์ตูนอีก

มากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซ้ือของท่ีระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

การเดินทางจากนารติะสูโ่ตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่

เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหว่าง 

6.00 - 9.00 น เป็นชว่งท่ีมีลกูคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท า

ใหข้ึ้ นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 
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แผนทีก่ารเดนิทาง      

  Ueno  Nippori  Airrport   

นาท ี   41   36     Keisei Skyliner 

          

 Ikebukuro Shinjuku Shibuya Shinagawa Tokyo     

นาท ี 97 92 84 80 67   Narita Express N'EX 

          

 Ikebukuro Shinjuku Shibuya TokyoCity Shinagawa     

นาท ี 125+ 120+ 110+ 95+ 85+   
Airport Limousine 

Bus 

          

 Tokyo Area        

นาท ี 90+           Taxi 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 

41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยู่ท่ี เที่ยวละ 2,470 

เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลับควร

เช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ี

ราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัว่า

ขึ้ นไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ หากนัไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋

รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 

7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 

      

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบัสน้ีจะ

จ ากัดจ านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้

ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาท่ี
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ใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา   

   

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัย่านนาริตะจะอยู่ท่ี

ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน) 

ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที่ NARITA GATEWAY HOTEL หรอื  NARITA TOBU HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัที่หา้        วดันารติะซนั –ชิซุย เอา้ทเ์ล็ต-กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม วัดนาริตะซัน ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดท่ีไดร้ับความศรัทธา

อย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวนัขึ้ นปีใหม่จะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้นท่ีมาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

นับแสนเพ่ือขอพรจากหลวงพอ่ “ฟุโดเมียว” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ 

ต่างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ีระลึกต่างๆ ในราคายอ่มเยา  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั   

หลงัจากน้ันใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัท่ี ชิซุย เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสินคา้

น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนม

ยี่หอ้ดังไดท่ี้รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู
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เค ร่ื องประดับ  และนา ฬิกาห รูอย่ า ง  TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 

LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN 

ฯลฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินนารติะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

16.50 น. เหริฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW919 บริการอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

22.05 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า 8 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า 8 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

03-07 ธนัวาคม 2560 34,900 34,900 34,900 8,000 21,900 

05-09 ธนัวาคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 20,900 

10-14 ธนัวาคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 20,900 

12-16 ธนัวาคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 20,900 

17-21 ธนัวาคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 20,900 

19-23 ธนัวาคม 2560 33,900 33,900 33,900 8,000 20,900 

24-28 ธนัวาคม 2560 35,900 35,900 35,900 8,000 22,900 

26-30 ธนัวาคม 2560 36,900 36,900 36,900 8,000 23,900 

 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 
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***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์

ทอ้งถ่ิน 

ทา่นละ 2000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

สายการบิน NOK SCOOT เป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า ในกรณียกเลิกตอ้งยกเลิก 45 

วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆทั้งส้ิน  เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบิน 

เรียบรอ้ยแลว้ครบัโปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือ

ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนมดัจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเตม็ใบใหก้ับสายการบินเป็นที่

เรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการ

เดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคน

ไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศให้

กลบัมาใชว้ีซ่า      ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อ
ทา่น 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคน

ไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ี

นัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง

กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทาง

ในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ

ทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 

14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็น

วนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัท
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อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการ

จดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 

น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุด

ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวี



 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์NRT08 MIRACLE IN TOKYO 5D3N DEC17 -XW-W12 

ซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วม

เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด

งาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 

ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก 

ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ี

ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 

 


