
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

GT-NRT XW 28 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT FUJI SNOW FROZEN 5D3N DEC17-XW-W43 

Tokyo – Fuji Snow Frozen 
5 วนั 3 คืน  

สายการบิน นกสกู๊ต (XW) 

 
 

 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง ... เดือน  ธันวาคม  2560 

วนัที ่ 3-7  ธ.ค.         ราคา   32,991.-  บาท  
วนัที ่ 5-9 , 10-14 , 12-16 , 17-21 , 19-23  ธ.ค.    ราคา   31,991.-  บาท 

วนัที ่ 24-28  ธ.ค.        ราคา   33,991.-  บาท 

วนัที ่ 26-30  ธ.ค.        ราคา   34,991.-  บาท 
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หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวม  ค่าทิปไกด์ + คนขับ  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
(เกบ็ทิปก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิดอนเมือง) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 สนำมบินดอนเมือง  X X X - 

2 สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินนำริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – 
หมู่บำ้นน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะ ฮคัไค – โรงแรม + ออนเซ็น 

✈ X O 
SUN PLAZA HOTEL 
YAMANAKAKO 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
ลำนสกี (ข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ) – ศูนยจ์  ำลองแผน่ดินไหว – คำ
มำคูระ –  หลวงพ่อโต –  โยโกฮำม่ำ – พิพิธภัณฑ์รำเมน – 
โตเกียว 

O O X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

4 โตเกียว – วดัอำซำกุสะ – ถ่ำยรูปโตเกียว สกำยทรี –  
ชอ้ปป้ิง ชิยยูำ่ – ชินจูกุ – โรงแรม    

O X X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

5 โตเกียว – นำริตะ – วดันำริตะซนั – ชอ้ปป้ิง อิออน มอลล ์–
สนำมบินนำริตะ - สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

O X ✈  

ไฮไลท์..... ทัวร์  Tokyo – Fuji Snow Frozen 
สายการบิน   บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ-ดอนเมือง  ด้วย นกสกู๊ต  เคร่ืองโบอิง้ 777-200  (ล าใหญ่) 
   เสริฟอาหารร้อน น ้าด่ืม และ ให้น ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัมต่อท่าน ทั้งไป/กลบั 
โรงแรม  พกัฟูจิ 1 คืน  และ โตเกยีว 2 คืน  ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ญ่ีปุ่น 
โตเกยีว  ไหว้เจ้าแม่กวนอมิทองค า ที่วดัอาซากุสะ , ถ่ายรูป โตเกยีว สกายทรี ,  

ช้อปป้ิงหนักๆ เต็มๆ ที่ ชิบูย่า + ชินจูกุ  
ฟูจิ สัมผสับรรยากาศหนาวเยน็  หิมะขาวๆ ที่ ลานสก ี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ  , 

แวะหมู่บ้านน ้าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะ ฮัคไค , เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จ าลอง
แผ่นดินไหว , อิม่เอม เปรมสุขกบั บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  ทานกนัไม่อั้น 

 และ แช่ออนเซ็น ภายในโรงแรม สบายตัวสไตล์ชาวอาทิตย์อุทัย 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT FUJI SNOW FROZEN 5D3N DEC17-XW-W43 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)   

23.55 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ช้ัน 3  เคาน์เตอร์  7 

  สายการบิน นกสกู๊ต ( Nok Scoot ) ...  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีบริษทัใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรเช็คอินและโหลดกระเป๋ำเดินทำง 
 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ – โตเกยีว – โอไดบะ –  
หมู่บ้านน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะ ฮัคไค – โรงแรม + ออนเซ็น 

04.15 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  XW 918 
  ** ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิกำรเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน .. เน่ืองจำกตอ้งเป็นไปตำมกฏ 

ของ NOK SCOOT  ซ่ึงสำยกำรบินจะท ำกำรสุ่มจบัท่ีนัง่วำ่งบนเคร่ือง (Random  
Seat) ซ่ึงเป็นท่ีนัง่ STANDARD SEAT  ใหก้บัลูกคำ้เท่ำนั้น   .. โดยหำกท่ำนมีควำม 
ประสงคจ์ะระบุท่ีนัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งกำรเปล่ียนท่ีนัง่ใหม่ จะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม     
(สำมำรถดูอตัรำค่ำบริกำรไดใ้นทำ้ยรำยกำร) **        
(ขอย ำ้ว่ำ .. สำยกำรบิน นกสกู๊ต  ให้น ำ้หนักกระเป๋ำสัมภำระ  คนละ  20 กิโลกรัม เท่ำนั้นนะคะ 

  หำกคิดว่ำ ขำกลับต้องน ำ้หนักเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซ้ือน ำ้หนักเพ่ิม ตั้งแต่ท่ีสนำมบินดอนเมือง 
เคำนเตอร์สำยกำรบินนกสกู๊ต  เพ่ือจะได้ไม่ต้องกังวล เวลำจะกลับมำไทย นะคะ )  

 ( บริการอาหารร้อน และ น า้ด่ืมบนเคร่ือง ) 
11.55 น. เดินทำงถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น  ...  (ใชเ้วลำ 
รำวๆ 6 ชัว่โมง) 

น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและรับกระเป๋ำสัมภำระเรียบร้อยแลว้ ...  
13.00 น. ไกด์จะน ำท่ำนไปข้ึนรถบสัท่ีเตรียมไว ้… เดินทำงมุ่งหน้ำสู่ กรุงโตเกียว ข้าม สะพานเรนโบว์ (Rainbow 

Bridge)  ขำ้มไปยงัฝ่ังโอไดบะ (Odaiba) เพื่อไปยงัแหล่งช้อปป้ิงใหม่ของชำวกรุงโตเกียว นั่นคือ Diver 
City Tokyo Plaza  เป็นช้อปป้ิงคอมเพล๊กซ์ ..  ภำยในท่ำนจะไดพ้บกบับรรดำร้ำนคำ้แบรนด์ชั้นน ำ เช่น  
H&M , UNIQLO , ADIDAS , LACOSTE , DIESEL และยงัมีร้ำนอำหำร ฟู้ดคอร์ทท่ีจุคนไดถึ้ง 700 คน , 
ลำนโบวล่ิ์งทนัสมยั ...   ** อิสระ ให้ท่านได้หาอะไร รองท้องกนัที ่DIVER CITY PLAZA ** 
จำกนั้น ... ไดเ้วลำเดินทำงไปยงั  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village)  เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสร้ำง
เป็นหมู่บำ้นเล็กๆ ท่ีมีฉำกหลงัเป็น ภูเขำไฟฟูจิ  ประกอบดว้ยบ่อน ้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวำ่ง
ทะเลสำบคำวำกูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสำบยำมำนำคำโกะ(Lake Yamanakako) ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
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เก่ำของทะเลสำบแห่งท่ี 6 ท่ีแหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีท่ีผำ่นมำ บ่อน ้ำทั้ง 8 น้ีเป็นน ้ำจำกหิมะท่ีละลำย
ในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมำจำกทำงลำดใกล้ๆ ภูเขำไฟฟูจิผำ่นหินลำวำท่ีมีรูพรุนอำยกุวำ่ 80 ปี ท ำใหน้ ้ำใส
สะอำดเป็นพิเศษ  ถดัไปอีกบ่อหน่ึง นกัท่องเท่ียวสำมำรถด่ืมน ้ำเยน็จำกแหล่งน ้ำไดโ้ดยตรง  นอกจำกน้ียงัมี
ร้ำนอำหำร ร้ำนจ ำหน่ำยของท่ีระลึก และซุม้รอบๆบ่อ ท่ีขำยทั้งผกั ขนมหวำน ผกัดอง งำนฝีมือ และ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ  
เขำ้สู่ท่ีพกั   … SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO  หรือเทียบเท่ำ  
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พเิศษ ขาปูยกัษ์ ไม่อ้ัน ** 
หลังอำหำร .. ให้ท่ำนได้ด่ืมด ำ่กับบรรยำกำศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น ำ้แร่ ในแบบฉบับชำวญีปุ่่น  โดยท่ีมี
ควำมเช่ือว่ำ จะคลำยควำมเหน่ือยล้ำ และ ผิวพรรณจะสวยงำมเปล่งปลั่งกลับมำมชีีวิตชีวำได้ตำมเดิม 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง ลานสก ี– ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า –  
พพิธิภัณฑ์ราเมน – โตเกยีว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จำกนั้น ท ำกำรเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสัมภำระก่อนออกเดินทำง 

มุ่งหนำ้สู่  ลานสก ี เพื่อพบกบัลำนหิมะสีขำวท่ีมีแบค๊กรำวน์เป็นภูเขำ
ไฟฟูจิ .. ใหท้่ำนไดส้นุกไปกบักำรถ่ำยรูปกบัลำนหิมะสีขำวตระกำรตำ 
หรือจะเลือกจ่ำยเงินเพิ่มเพื่อ เล่นกระดำนล่ืนแบบญ่ีปุ่น หรือท่ีเรียกวำ่ 
“โซริ” (Sori) แบบเตม็ท่ี   (ราคาน้ี ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสก ี
ชนิดอ่ืน รวมไปถงึชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย 

ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ในช่วงเวลาน้ันๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธ์ิ
เปลี่ยนแปลงสถานทีเ่ล่นสก ีโดยรักษาสิทธ์ิของลูกค้าเป็นส าคัญ )  
จำกนั้น ขอน ำท่ำนไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขำไฟฟูจิ  
โดยภำยในมีห้องจดัแสดงขอ้มูลกำรปะทุของภูเขำไฟจำกทุกมุมโลก  มีห้องจดัฉำกกำรเกิดแผ่นดินไหว 
และ ควำมแรงของกำรสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่ำงๆกนั .. รวมไปถึงกำรเสนอแนวทำงกำรเอำตวัรอด
จำกส่ิงกีดขวำงต่ำงๆ หลงัจำกเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้  … 

เท่ียง  ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 
 ช่วงบ่ำย เดินทำงไปท่ี  เมืองคามาคูระ (Kamakura) เมืองชำยฝ่ังในเขตจงัหวดัคำนำกำวำ่ (Kanagawa) 
ปัจจุบนักลำยเป็นเมืองเล็กๆท่ีดึงดูดเหล่ำนกัท่องเท่ียวให้แวะมำเยีย่มเยยีน อีกทั้งถูกขนำนนำมใหเ้ป็น “เกียว
โตแห่งฝ่ังตะวนัออก”   ...  จำกนั้น น ำท่ำนไปเขำ้ชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโคโตคุอนิ (Kotokuin Temple)  
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เป็นรูปหล่อโลหะท่ีสูง 13.35 เมตร ตั้งอยูก่ลำงลำนวดั (เป็นรอง 
หลวงพอ่โต ท่ีวดัโทไดจิ เมืองนำรำ) .. คำดกนัวำ่สร้ำงเสร็จในปี 
1252 และก่อนนั้นเคยอยูใ่นอำรำมหลงัใหญ่ แต่ทวำ่ไดถู้กคล่ืนพำยุ
ไตฝุ้่ นโหมกระหน ่ำอยูห่ลำยคร้ังในช่วงศตวรรษท่ี14-15 จนกระทัง่
มำอยูก่ลำงแจง้ตรำบจนทุกวนัน้ี ...  จำกนั้น เขำ้ไปท่ีเมืองโยโกฮาม่า  
เขำ้ชม  พพิธิภัณฑ์ราเมน (Ramen Museum Yokohama) .. สถำนท่ี
รวมเร่ืองรำวทุกอยำ่งเก่ียวกบัรำเมน ไม่วำ่จะเป็นประวติัควำมเป็นมำ  ชนิดของรำเมน  มีกำรจดับรรยำกำศ
จ ำลองของถนนและอำคำรบำ้นเรือนของชิตะมำจิ (Shitamachi) เมืองเก่ำของโตเกียวในยคุปี 1958  ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีรำเมนไดรั้บควำมนิยมอยำ่งรวดเร็ว จะมีร้ำนขำยรำเมนท่ีมีช่ือเสียงอยู ่8  ร้ำนให้นกัท่องเท่ียวไดล้อง
เลือกชิม กนัดว้ย ...   
** อิสระ อาหารเยน็  ภายในพพิธิภัณฑ์ราเมน ** 
ไดเ้วลำอนัสมควร เดินทำงมำยงั  กรุงโตเกยีว มหำนครของประเทศญ่ีปุ่น ในอดีตใชช่ื้อวำ่ “เอโดะ” .. เป็น
เมืองเศรษฐกิจท่ีส ำคญั และเป็นศูนยร์วมทำงดำ้นเทคโนโลยเีอำไวอ้ยำ่งมำกมำย ....     
 

เขำ้สู่ท่ีพกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปกบัโตเกยีว สกายทรี – ช้อปป้ิง ชิบูย่า – ชินจูกุ – โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น ำท่ำนเขำ้ชม  วดัอาซากุสะ หรือ วดัเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัท่ีวำ่กนัวำ่ เก่ำแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึง
เคยเป็นวดัท่ีเหล่ำโชกุนและซำมูไรใหค้วำมเล่ือมใสศรัทธำเป็นอยำ่งมำกในอดีต  น ำท่ำนนมสักำร องค์เจ้ำ
แม่กวนอิมทองค ำ ท่ีประดิษฐำนในวหิำรหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉำกม่ำนกั้น)  และ ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกกบั “คำมิ
นำริมง (ประตูฟ้ำค ำรณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อวำ่เป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีควำมสูงใหญ่ถึง 

4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนน
นากามิเสะ” ถนนร้ำนคำ้
แหล่งรวมสินคำ้ของท่ีระลึก
ต่ำงๆ มำกมำย   .... จำกนั้น
จะขอพำทุกท่ำนไปยนื
ถ่ำยรูป กบั TOKYO SKY 

TREE  ท่ีบริเวณสะพำนข้ำมแม่น ำ้สุมิดะ (ใกล้วดัอำซำกุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญำณโทรทศัน์แห่งใหม่
ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขำ้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีควำมสูงท่ี 634 เมตร (แซงหนำ้โตเกียวทำวเวอร์ไป 301 
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เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญำณท่ีสูงท่ีสุดในโลก  ..  จำกนั้น พำทุกท่ำนเดินเล่นชอ้ปป้ิง ย่านชิบูย่า  (Shibuya) 
แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทท่ียิง่ใหญ่สุดๆในโตเกียว รำยลอ้มไปดว้ยหำ้งฯต่ำงๆและร้ำนคำ้อีกนบัพนั ซ่ึงมีหำ้งฯ 
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้ำนคำ้แฟชัน่ไวม้ำกมำยรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮำจิโกะ” หรือเจำ้หมำแสนซ่ือสัตยฮ์ำจิ 
ท่ีเฝ้ำรอคอยเจำ้นำยหนำ้สถำนีชิบูยำ่ ตรำบจนวนัตำยของมนั.. 
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ** 
และต่อกนัท่ี  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ใจกลำงเมืองหลวงโตเกียว 
เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่ำบรรดำแฟชัน่นิสตำ้ มีสถำนีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยก์ลำงของ
ของยำ่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถำนีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

 

** อิสระ อาหารเยน็ ตามอัธยาศัย ** 

เขำ้สู่ท่ีพกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง โตเกยีว – วดันาริตะซัน – ช้อปป้ิง ออิอน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จำกนั้น ท ำกำรเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสัมภำระก่อนออกเดินทำง ไปยงั เมืองนาริตะ  ( Narita ) ... เมืองท่ี
อยูห่่ำงจำกกรุงโตเกียว 60 กิโลเมตร และยงัเป็นท่ีตั้งของ สนำมบินนำริตะ  .. เขำ้ชม  วดันาริตะซัน ชินโชจิ   
(Naritasan Shinshoji Temple) .. เป็นวดัพุทธเก่ำแก่ ขนำดใหญ่ของ
ลทัธิชินกอน (Shingon) และมีช่ือเสียงมำกของเมืองนำริตะ สร้ำงข้ึน
ในปี 940 ตั้งอยูไ่ม่ไกลจำกสนำมบินนำนำชำตินำริตะ ภำยในวดัมี
อำคำรท่ีหลำกหลำยตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวำ้งขวำง เช่น หอ้งโถงหลกั 
ภำยในประดิษฐำนรูปป้ันของ เทพฟุโด เมยีวโอ (Fudo Myoo) ซ่ึง
เป็นเทพผูป้กปักรักษำของลทัธิน้ีเจดีย ์3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีช่ือวำ่ Great Pagoda of Peace นอกจำกน้ียงัมี
สวนญ่ีปุ่น และสวนยโุรปอีกดว้ย   ...  จำกนั้นให้อิสระท่ำนเก็บตกท่ี  AEON Shopping Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็น
เตอร์ขนำดใหญ่ในเมืองนำริตะ เพียบพร้อมไปดว้ยร้ำนคำ้กวำ่ 150 ร้ำน ไม่วำ่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 
100 Yen Shop ,ร้ำนขำยยำและเคร่ืองส ำอำงค ์Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้ำนหนงัสือ , ร้ำน
รองเทำ้ ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอร์มำร์เก็ตขนำดใหญ่ในส่วนของ Jusco ท่ีรวมของสด ของแหง้ อีกมำกมำย
ใหท้่ำนไดซ้ื้อติดมือก่อนข้ึนเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ** 

14.00 น. ไดเ้วลำอนัสมควร ...  ข้ึนรถบสั  เพื่อเดินทำงไป สนามบินนาริตะ 
14.15 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสัมภำระ 
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  ( โปรดอยำ่ลืมวำ่ ทำงสำยกำรบินใหน้ ้ำหนกักระเป๋ำต่อท่ำน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 

16.50 น. ออกเดินทำงสู่  กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน นกสกู๊ต ( NOK SCOOT )  เท่ียวบินท่ี   XW 919 
  ( บริการอาหารร้อน และ น า้ด่ืมบนเคร่ือง ) 
22.05 น. เดินทำงถึง  สนำมบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภำพ 
 

**************************************************************** 
(ส ำหรับรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเพือ่ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศ และกำรจรำจร      

ในแตล่ะวัน โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ เพือ่ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของลกูคำ้เป็นส ำคญั) 
 
 

 

 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำต
ให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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Tokyo – Fuji Snow Frozen 
5 วนั 3 คืน  

สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT ( XW ) 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เด็กมเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

วนัที ่ 3-7  ธ.ค. 32,991.-   32,991.-   7,900.- 
วนัที ่ 5-9 , 10-14 , 12-16 , 17-21 , 19-23  ธ.ค. 31,991.-   31,991.-   7,900.- 

วนัที ่ 24-28  ธ.ค. 33,991.-   33,991.-   7,900.- 

วนัที ่ 26-30  ธ.ค. 34,991.-   34,991.-   7,900.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [เดก็อายไุม่เกนิ 2 ขวบ] 6,900 บาท / ท่าน *** 
*** ราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 2-11 ปี  แต่อย่างใด *** 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เกบ็ทิปก่อนการเดินทาง ที ่สนามบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
 

 
สำยกำรบินนกสกู๊ต ใชร้ะบบกำรจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วำ่ง อำจจะท ำใหค้รอบครัวท่ีมำดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่ติดกนั 
หำกลูกคำ้เท่ำไดป้ระสงคจ์ะจองท่ีนัง่ติดกนัจะมีรำยละเอียดกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือท่ีนัง่เพิ่ม  
- รำยละเอียดกำรซ้ือท่ีนัง่เพิ่ม  มีดงัน้ี 
1. ท่ีนัง่ SCOOT  BIZ  สำมำรถอพัเกรดท่ีนัง่ได ้โดยจะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม ท่ำนละ  5,000.- บำท ไป-กลบั โดยประมำณ 
2. ท่ีนัง่ STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบุท่ีนัง่ มีค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม 2,800.- บำท  (รวมไป-กลบั) 

( ท่ีนัง่แถว 31 และ 61  ไม่อนุญำตใหบุ้คคลท่ีอำย ุต ่ำกวำ่ 16 ปี และ สูงกวำ่ 65 ปีข้ึนไป ท ำกำรจอง ) 
3. ท่ีนัง่ SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบุท่ีนัง่  จะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม  1,600.- บำท  (รวมไป-กลบั)   
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4. ท่ีนัง่ STANDARD  SEAT   ในกรณีจะระบุท่ีนัง่  จะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม  1,000.- บำท  (รวมไป-กลบั) 
- กรณีซ้ือน ้ำหนกักระเป๋ำเพิ่ม (จำกเดิมท่ีไดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มีดงัน้ี 

เพิ่ม 5 ก.ก.   200 บำท /  เพิ่ม 10 ก.ก.  400 บำท /  เพิ่ม 15 ก.ก.  550 บำท /  เพิ่ม  20 ก.ก.  750 บำท  
** รำคำขำ้งตน้เป็น รำคำต่อคน  ต่อเท่ียวบิน **  และซ้ือไดไ้ม่เกิน 40 ก.ก. (รวมน ้ำหนกัท่ีมีใหก่้อนแลว้) 

- กรณีใชร้ถเขน็ท่ีสนำมบิน  ไม่มีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม  เพียงแต่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  72 ชัว่โมงก่อนบิน 
         *** ส าหรับที่น่ังโซน  Scoot in Silence  (ที่น่ังแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่อายุ 12 ปีข้ึนไปเทา่น้ัน*** 

** รบกวนแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน (ไม่นับรวม เสาร์-อาทติย์) ** 

 

 
 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
      เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วโปรโมช่ัน หลงัจากท าการจองทวัร์และช าระเงินค่าทวัร์แล้ว  จะไม่สามารถขอยกเลกิ เล่ือน หรือขอคืน

เงินได้ในทุกกรณ ี และ  กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึงเม่ือท่านจะของด
การใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทวัร์ หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ  ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ กบัทางบริษัทได้ 

  
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
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1.ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ทวัร์ขำ้งตน้ (ไม่สำมำรถเล่ือนวนัเดินทำงได)้ 
2. ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำน ้ำหนกัสัมภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำร

เรียกเก็บ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ  200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
 2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์ 
 3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 
 4. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่ำทิปส ำหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนำ้ทวัร์    ท่ำนละ 4,000 เยน  ต่อท่ำน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนกำรเดินทำง ณ สนำมบินดอนเมือง) * 
      6. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อ
เป็นกำรยนืยนัวำ่มีคุณสมบติัในกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่น 
 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกัทำงบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบติัเพื่อกำรพ ำนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่
เขำ้ข่ำยคุณสมบติัท่ีอำจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำร
จลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด 
 7. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 
 


