
 

 
 
 

 

 
บินตรง ดอนเมือง – นาริตะ เดนิทางโดยสายการบิน NOKSCOOT 
พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐานของประเทศญีปุ่่น พร้อมอาหารเช้า 

เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เกบ็ภาพความประทับใจทีล่านสก ีJAPAN ALPS HAKUBA                
เยือนเขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจ ิและ ปราสาทมัตสึโมโต้ 

ชมวดัอาซากสุะ วดันาริตะ พร้อมช้อปป้ิงกนัที่ย่านชินจูก ุ
อิม่อร่อยกบัเมนูวาไรตีบุ้ฟเฟต์ พร้อมขาปูยกัษ์แบบฉบับของญีปุ่่น และบุฟเฟต์ชาบู ชาบู 
พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีปุ่่น 



 

 
22.00น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

 
02.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW918 (บริการ

อาหารและน า้ด่ืมบนเคร่ือง) 
09.40น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)
หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวง
ของประเทศญ่ีปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวนัออก" เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมือง
หน่ึง จึงท าให้ กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนย์กลาง การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม 
เทคโนโลย ี (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง) 

 
  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร     

จากนั้นเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่าคันนอน วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจา้แม่
กวนอิม ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ ท่ีมีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให้ท่านได้นมสัการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและ
ถ่ายภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ และซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ี ถนนนาคามิเซะ สินคา้ 
MADE IN JAPAN แท้ๆ  ให้ท่านได้เลือกซ้ือร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้งขนม
อร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั  จากนั้นน าทุกท่านสู่ เมืองเก่า คาวาโคเอะ เมืองเก่าท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมือง
เกียวโตนอ้ย หรือ KOEDO ตั้งอยูใ่นจงัหวดัไซตามะ  เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ห์แบบโบราณท่ียงัคงสภาพ
ให้เราไดเ้ห็นจนถึงทุกวนัน้ีอดีตหวัเมืองส าคญัในสมยัเอะโดะท่ีพร้อมจะพาเรายอ้นยุคสู่สมยัเอะโดะดว้ย
อาคารบา้นเรือนแบบดั้งเดิมพร้อมแสดงให้เห็นถึงวถีิการใชชี้วิตของชาวญ่ีปุ่นในสมยัท่ีขา้วเป็นสมบติัอนั
ล ้าค่าของชาวญ่ีปุ่น (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง) หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโนะ 
ตั้งอยูเ่กือบใจกลางของประเทศญ่ีปุ่น ถูกห้อมลอ้มดว้ยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร จ านวนมากมาย เป็นแหล่ง
ของสโนวรี์สอร์ทชั้นน าของญ่ีปุ่น ท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนเป็นจ านวนมาก (ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 4 ชัว่โมง) 
 
 
 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ 

วนัทีส่อง         นาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ 



 

 
   ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร       

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 

 
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพ่ือสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน ้าแร่ในแบบของ
ญี่ปุ่น สรรพคุณการอาบน ้าแร่:การอาบน ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก ปวดกล้ามเน้ือช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวยีนได้ดีขึน้ช่วยขับส่ิงอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุม
ขนท าให้ผวิหนังสะอาดบ ารุงผวิพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน น่ังกระเช้าสัมผสัความสวยงามของหิมะที ่ HAKUBA SKI RESORT ใหทุ้กท่านจะไดส้ัมผสักบั
ความสวยงามและความหนาวเยน็ของหิมะ เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูป และชมวิวของภูเขาท่ีปกคลุมด้วย
หิมะขาวโพลน (ราคานีร้วมค่าขึน้กระเช้าแล้ว)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่าน
จะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึงแปลวา่ พนม
มือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้  (ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 2 ชัว่โมง)  จากนั้นน าท่านเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้
น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซ้ือของท่ีระลึก
พื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ 
ซ่ึงเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณสมยัก่อน (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้  เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันางาโนะซ่ึงถูกห้อมลอ้มดว้ยขุนเขาสูงใหญ่ 

วันที่สาม         น่ังกระเช้าชมวิว ณ HAKUBA SKI RESORT – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เขตเมืองเก่าซันมา
ชิซึจิ – เมืองมตัสึโมโต้ 



 

มีน ้าบริสุทธ์ิท่ีไหลมาจากเทือกเขา ท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีมีความสมบูรณ์ทางดา้นการเกษตร โดยเฉพาะการ
ปลูกวาซาบิ นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอีกเมืองหน่ึงของญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียวใน
เชิงประวติัศาสตร์ก็มี ปราสาทมตัสึโมโตะ อนัเก่าแก่ไวค้อยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว หรือการท่องเท่ียวในเชิง
ธรรมชาติ เมืองแห่งน้ีก็ไม่ไดด้อ้ยไปกวา่เมืองอ่ืนๆ เพราะมีวิวของเทือกเขาท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัข้ึนช่ือใน
เร่ืองของโซบะดว้ย (ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 2 ชัว่โมง)      

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร      

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ MATSUMOTO TOKO HOTEL  หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเก็บภาพประทบัใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ (ภายนอก)  มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนงัปราสาทมีสีด า และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมือนปีกนก สร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา่ คาสุมาซะ เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัของบรรดาเจา้เมืองในอดีต ปัจจุบนัหลงัจาก
ไดรั้บการจดัตั้งเป็นสมบติัประจ าชาติญ่ีปุ่นไดป้รับให้เป็นพิพิธภณัฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มูลประวติัศาสตร์
ของญ่ีปุ่นและประวติัศาสตร์ของ จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของ
ประเทศญ่ีปุ่น 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร แจกคูปองอาหารมูลค่า 1,000 เยน  

หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จแลว้ ให้ท่านอิสระ เก็บภาพความประทับใจกับวิวภูเขาไฟฟูจิ (ใช้เวลา
เดินทาง ประมาณ 2 ชัว่โมง) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศ

วนัทีส่ี่            ปราสาทมตัสึโมโต้ – ถ่ายภาพววิฟุจ ิ– โตเกยีว –ช้อปป้ิงชินจูก ุ



 

ญ่ีปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวนัออก" เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง จึงท าให้ 
กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง การเงินระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี  (ใชเ้วลา
เดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมงคร่ึง) จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่ง
อพัเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบท่ี ชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
นครโตเกียวในปัจจุบนัให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของจากร้านคา้ต่างๆมากมายในยา่นน้ีเช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เส้ือผา้ และ
เคร่ืองส าอาง เป็นต้นไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIGCAMERA, DON QUIJOTE, 100 
YEN, ABC MART, BIG QLO, MUJI, COMME DES GARCON  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ “มัตสึบะ” ปูน ้า

เย็นแห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน ้าเย็นที่มีรสชาติอร่อยที่สุด
ให้ทุกท่านได้อิม่อร่อยกนัแบบไม่อั้น และบุฟเฟต์ชาบู ชาบู 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม   

ท่านสามารถนัง่รถไฟเพื่อไปยงัสถานท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก อาทิเช่น ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่วยัรุ่นอิน
เทรนด์อพัเดทของเมืองปลาดิบ ท่ีเช่ือมระหว่างสถานี JR HARAJUKU STATIONกับ ถนนสายหลกั
MEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของย่านน้ีก็คือการแต่งตวัแฟชั่น
แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตามการ์ตูนเร่ืองต่างๆ  
ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ อยูห่นา้สถานีฮาราจูกุ ถนนสายน้ีเป็นแหล่งรวม
ร้านคา้แฟชัน่วยัรุ่น เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง หา้มพลาดร้านเครปสไตล์ญ่ีปุ่นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 
ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านท่ีมีช่ือเสียงคือ MARION CREPES ท่ีถือว่าเป็นร้านเครปสไตล์
ญ่ีปุ่นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

วนัทีห้่า           โตเกยีว–อสิระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 



 

ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมและห้างสรรพสินคา้ดงั ห้าง
LAFORET HARAJUKU สูง 7 ชั้น ท่ีมีร้านเส้ือผา้มากกว่า 150 ร้าน  OMOTOSANDO HILL ช้อปป้ิง
มอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดังเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR KIDDYLAND 
ร้านขายสินคา้ของเด็ก ท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ของเล่น ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลึก  
ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็น SHOPPING DISTRICT แห่งโตเกียว และของญ่ีปุ่น ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก เป็น
แหล่งรวมความบนัเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO 
HAND ท่ีถือวา่เป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุด, PARCO, LOFTสาขาชิบูยา่ท่ีเต็มไปดว้ยของเก๋ๆ และถนนท่ีจะเต็ม
ไปดว้ยร้านคา้แบรนด์ดงัมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING 
APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกท่ีเรียกไดว้่าวุ่นวายท่ีสุดในโลกเป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยมท่ีใครๆ ก็
ตอ้งแวะมา HACHIKO SQUARE ท่ีมีผูค้นพลุกพล่านขา้มถนนกนัแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุดไฮไลท์
อีกจุดในยา่นน้ีไดแ้ก่รูปป้ันของ HACHIKOสุนขัผูซ่ื้อสัตยอ์นัโด่งดงัไปทัว่โลก  
SHISUI OUTLET  สามารถชอ้ปไดต้ั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ี
แหล่ง รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย เดินทางโดย SHUTTLE BUS จาก
สนามบินนาริตะ จะมีรถบสั OUTLET SHUTTLE ออกจาก (TERMINAL 1) NO.30 หรือ (TERMINAL 
2) NO.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีหรือจะเลือก เดินทางโดย
รถไฟ JR จากสถานี JR NARITA STATION ไปลงท่ีสถานี JR SHISUI STATION แล้วข้ึนรถไปท่ี 
SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที  
โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ท่ีตั้งอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY 
RESORT เขต URAYASU จงัหวดั CHIBA ซ่ึงมีพื้นท่ีติดกบัโตเกียว สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกอยู่
ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงท่ีสถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY 
STATION มีโซนต่างๆท่ีน่าสนใจ คือ เมืองลับแลสามเหล่ียมปากแม่น ้ า (LOST RIVER DELTA) 
ชายทะเลฝ่ังอาหรับ (ARABIAN COAST) ทะเลสาบนางเงือก (MERMAID LAGOON) เกาะลึกลับ 
(MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน ้ าฝ่ังอเมริกา (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการคน้พบ 
(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 าหรับเด็กหรือผูท่ี้ไม่รักความต่ืนเตน้
มากนัก เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากน้ียงัมี
ส่วนการแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนงั 3 มิติท่ีข้ึนช่ืออยา่ง 
THE MAGIC LAMP THEATER  
รายละเอยีดเพิม่เติมกรุณาสอบถามได้ทีไ่กด์ 
ค่าตัว๋โตเกียว ดิสนียแ์ลนด์  ราคาผูใ้หญ่ท่านละ 2,600 บาท และราคาเด็กต ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ 2,400 บาท                                  
(ไม่รวมค่ารถไฟ ไป–กลบั) 
วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนัง่รถSHUTTLE BUS ของ
โรงแรมไปต่อรถท่ีสนามบินนาริตะเขา้สู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถท าไดห้ลายวิธี อยา่งเช่น รถไฟ 



 

รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซ่ี ในปัจจุบนัวิธีท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมคือการนัง่รถไฟดงันั้น ขอแนะน าการ
เดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการค านวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยู่
หลายสาย รถไฟฟ้าท่ีใหบ้ริการจากสนามบินนาริตะเขา้เมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เส้นสีแดง เดินทางเขา้โตเกียวจากทางทิศใต ้ผา่นจิบะเขา้สถานีโตเกียว 
ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก้ี ส่วนแรกวิ่งข้ึนไปทางเหนือผ่าน 
SHINJUKU , OMIYA ส่วนหลงัวิ่งไปทางYOKOHAMA, TOTSUKA, OFUNAค่ารถอยู่ท่ี 2,940เยน – 
4,180เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิ่งดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ให้บริการ
จากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผา่นสถานีโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะ
เช่ือมต่อกนัหรือแยกจากกนั ปกติแลว้ขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเช่ือมต่อกบัขบวนท่ีมา
จากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกนัวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่าน
ทาง SOBU MAIN LINE และ สายนะริตะ) 
2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว ใชเ้วลา 80 นาที เดินทางไปสถานี TOKYO ราคาประมาณ
1,280เยน 
3)  KEISEI SKYLINER – เส้นสีน ้าเงิน รถด่วนของฝ่ัง KEISEI เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ 
ผ่านสถานีนิปโปริ สุดปลายทางท่ีอุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ2,470 เยนKEISEI 
SKYLINERวิ่งดว้ยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชัว่โมง SKYLINERมีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที 
ในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เท่ียวต่อชั่วโมง กรณีใช้บริการ KEISEI LINE จะตอ้งลงท่ี
สถานีนิปโปริ (NIPPORI) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (UENO) ซ่ึงทั้ง 2 สถานีน้ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ 
JR (JR YAMANOTE LINE ) ไปยังสถานี ต่างๆในโตเ กียวได้อย่างสะดวกสบาย  ไม่ว่าจะ เ ป็น 
AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA,IKEBUKURO 
4) ACCESS EXPRESS – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยูท่ี่สถานีอุเอโนะ ใช้
เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 เยน 
5) KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิ่งจากสนามบินไปสุด
ปลายทางท่ี อุเอโนะ ใชเ้วลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน 

 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 



 

 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดันาริตะ ซ่ึงท่านจะไดน้มสัการเทพเจา้แห่งไฟ ณ วดันาริตะวดัท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัเก่าแก่ซ่ึงมีอายุยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยงัเป็นวดัท่ีบูชาเทพเจา้แห่งไฟ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
ร้านดองกีน้าริตะ ร้านน้ีมีช่ือเตม็ๆวา่ ดองกโิฮเตะ (DON QUIJOTE) เป็นดิสเคานตส์โตร์แห่งใหญ่ ปัจจุบนั
มีมากกว่า 160 สาขาทัว่ญ่ีปุ่น พร้อมทั้งช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ 
นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระ
ใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการเลือกชมและซ้ือสินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ  

 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

15.45น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919  (บริการอาหารและน ้าด่ืมบน
เคร่ือง) 

    20.30น.  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** หมายเหตุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และ

วนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดังนี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ใน

ระดับเดียวกนั ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง 

2)  ส าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพกัค่อนข้างเลก็ และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพกัส าหรับ 3 ท่าน (เตียงคู่+เตียงเสริม) ซ่ึงท่าน
อาจจะต้องพกัเป็น ห้องทีน่อน 2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง)  และบางโรงแรมในห้องพกัจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมี
แค่เพยีง 1 เตียง (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน  และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขอ
อนุญาติจัดห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดียว/ห้อง 

 
 
 

วนัทีห่ก        วดันาริตะ – ร้านดองกีน้าริตะและเอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ –  สนามบินดอนเมือง  
(กรุงเทพฯ) 



 

อตัราค่าบริการ 
วนัที ่  22 - 27 ม.ีค. 59 
วนัที ่  2 – 7 / 16 – 21 / 23 – 28  เม.ย. 59 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

38,999 

พกัเดี่ยวเพิม่  7,900.– 
 

วนัที ่  26 - 31 ม.ีค. 59 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

41,999 

พกัเดี่ยวเพิม่  7,900.– 
 

วนัที ่  9 – 14  เม.ย. 59 (วนัหยุดเทศกาลสงกรานต์) ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2–3 ท่าน 
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

48,999 

พกัเดี่ยวเพิม่  7,900.– 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการไป–กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้) 
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบิน NOKSCOOT ขาไปท่านละ 20 กก.  ขากลบัท่านละ 30 กก 
 ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

- การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
- ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 2,500 เยน  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวั

คนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป 
แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  30 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 



 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

 ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

 ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 สายการบินนกสกู๊ต ไม่อนุญาตให้เลือกระบุท่ีนั่ง STANDARD SEAT ได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม (RANDOM SEAT) 
ยกเวน้จะมีการซ้ือท่ีนัง่เพิ่มเท่านั้น!!! 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการพ านกัระยะสั้ นใน

ประเทศญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 วนั 
(หากผูย้ื่นประสงค์จะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงค์อ่ืนๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น มดีงัต่อไปนี ้
 ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่า 
 ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
 กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 



 

 ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


