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Tokyo – Fuji Snow Free 
6 วนั 4 คืน  

สายการบิน นกสกู๊ต (XW) 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวม  ค่าทิปไกด์ + คนขับ  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
(เกบ็ทิปก่อนการเดนิทาง ณ สนามบินดอนเมือง) 

ไฮไลท์..... ทวัร์  Tokyo – Fuji Snow Free 
สายการบิน   บินตรง ดอนเมอืง-นาริตะ-ดอนเมอืง  ด้วย นกสกู๊ต  เคร่ืองโบอิง้ 777-200  (ลาํใหญ่) 
   เสริฟอาหารร้อน นํ้าดืม่ และ ให้นํ้าหนักกระเป๋า 20 กโิลกรัมต่อท่าน ทั้งไป/กลบั 
โรงแรม  พกัฟูจิ 1 คนื  และ โตเกยีว 2 คนื นาริตะ 1 คนื  ระดบัมาตรฐาน 3 ดาว ญี่ปุ่น 
โตเกยีว  ไหว้เจ้าแม่กวนอมิทองคาํ ทีว่ดัอาซากสุะ , ถ่ายรูป โตเกยีว สกายทรี ,  

ช้อปป้ิงหนักๆ เต็มๆ ที ่ชิบูย่า + ชินจูก ุ 
** ฟรีเดย 1 วนั  ให้ท่านได้ช้อปป้ิงในโตเกยีว แบบชิล ชิล ** 

ฟูจ ิ สัมผสับรรยากาศหนาวเยน็  หิมะขาวๆ ที่ ลานสก ี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ  , 
แวะหมู่บ้านนํ้าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะ ฮัคไค , เรียนรู้และรับมือแผ่นดนิไหวที ่ศูนย์จําลอง
แผ่นดนิไหว , อิม่เอม เปรมสุขกบั บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์  ทานกนัไม่อั้น 

 และ แช่ออนเซ็น ภายในโรงแรม สบายตวัสไตล์ชาวอาทติย์อุทยั 
โรงแรม พกัฟูจิ 1 คนื / โตเกยีว 2 คนื / นาริตะ 1 คนื 
  

กาํหนดวนัเดินทาง ... เดอืน  ธันวาคม  2560 

วนัที ่ 1-6 / 6-11 / 8-13  ธ.ค.       ราคา   32,991.-  บาท  
วนัที ่ 13-18 / 15-20  ธ.ค.       ราคา   31,991.-  บาท 

วนัที ่ 20-25 / 22-27  ธ.ค.       ราคา   35,991.-  บาท 
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วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง คํา่ โรงแรมที่พัก 

1 สนามบินดอนเมือง  X X X - 

2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ – 
หมู่บา้นนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะ ฮคัไค – โรงแรม + ออนเซ็น 

✈ X O 
SUN PLAZA HOTEL 
YAMANAKAKO 
หรือเทียบเท่า 

3 
ลานสกี  (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) – ศูนยจ์าํลองแผ่นดินไหว – 
คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภณัฑ์ราเมน – 
โตเกียว 

O O X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทียบเท่า 

4  ฟรีเดย ์ อิสระ 1 วนั เตม็ๆ   (ไม่มีรถบสับริการ) O X X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทียบเท่า 

5 โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี –  
ชอ้ปป้ิง ชิยยูา่ – ชินจูกุ – โรงแรม    

O X X 
HEDISTAR NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 นาริตะ – วดันาริตะซนั – ชอ้ปป้ิง อิออน มอลล ์– 
สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 

O X ✈  

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)   

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

  สายการบิน นกสกู๊ต ( Nok Scoot ) ...  โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
ในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าเดินทาง 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ –  
หมู่บ้านนํ้าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะ ฮัคไค – โรงแรม + ออนเซ็น 

04.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบินที่  XW 918 
  ** ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน .. เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏ 

ของ NOK SCOOT  ซ่ึงสายการบินจะทาํการสุ่มจบัที่นัง่วา่งบนเคร่ือง (Random  
Seat) ซ่ึงเป็นที่นัง่ STANDARD SEAT  ใหก้บัลูกคา้เท่านั้น   .. โดยหากท่านมีความ 
ประสงคจ์ะระบุที่นัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งการเปล่ียนที่นัง่ใหม่ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม     
(สามารถดูอตัราค่าบริการไดใ้นทา้ยรายการ) **        
(ขอย  า้ว่า .. สายการบิน นกสกู๊ต  ให้น า้หนักกระเป๋าสัมภาระ  คนละ  20 กิโลกรัม เท่านั้นนะคะ 

  หากคิดว่า ขากลบัต้องน า้หนักเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซ้ือน า้หนักเพ่ิม ตัง้แต่ท่ีสนามบินดอนเมือง 
เคานเตอร์สายการบินนกสกู๊ต  เพ่ือจะได้ไม่ต้องกงัวล เวลาจะกลบัมาไทย นะคะ )  
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 ( บริการอาหารร้อน และ นํา้ดืม่บนเคร่ือง ) 

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่ น  ...  (ใชเ้วลาราวๆ 6 ชัว่โมง) 
นาํท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแลว้ ...  

13.00 น. ไกด์จะนาํท่านไปขึ้นรถบสัที่เตรียมไว ้… เดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงโตเกียว ข้าม สะพานเรนโบว์ (Rainbow 
Bridge)  ขา้มไปยงัฝ่ังโอไดบะ (Odaiba) เพื่อไปยงัแหล่งชอ้ปป้ิงใหม่ของชาวกรุงโตเกียว นั่นคือ Diver 
City Tokyo Plaza  เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพล๊กซ์ ..  ภายในท่านจะไดพ้บกบับรรดาร้านคา้แบรนด์ชั้นนาํ เช่น  
H&M , UNIQLO , ADIDAS , LACOSTE , DIESEL และยงัมีร้านอาหาร ฟู้ ดคอร์ทที่จุคนไดถึ้ง 700 คน , 
ลานโบวล่ิ์งทนัสมัย ...และ ***  ท่านจะได้เห็น  หุ่นยนต์กันดั้ม ตวัใหม่ที่กลับมาตั้งอยู่ด้านหน้า ห้าง 
DIVER CITY  PLAZA  โดยเป็น รุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว-แดง มีความ
สูงประมาณ 24 เมตร ซ่ึงจะสูงกวา่ตวัเดิม ประมาณ 6 เมตร  เลยทีเดียว ***    
** อิสระ ให้ท่านได้หาอะไร รองท้องกันที่ DIVER CITY PLAZA ** 
จากนั้น ... ไดเ้วลาเดินทางไปยงั  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village)  เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้าง
เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่มีฉากหลงัเป็น ภูเขาไฟฟูจิ  ประกอบดว้ยบ่อนํ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่ง
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซ่ึงเป็นพื้นที่
เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผา่นมา บ่อนํ้ าทั้ง 8 น้ีเป็นนํ้ าจากหิมะที่ละลาย
ในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผา่นหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ทาํใหน้ํ้ าใส
สะอาดเป็นพเิศษ  ถดัไปอีกบ่อหน่ึง นกัทอ่งเที่ยวสามารถด่ืมนํ้ าเยน็จากแหล่งนํ้ าไดโ้ดยตรง  นอกจากน้ียงัมี
ร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของที่ระลึก และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ  
เขา้สู่ที่พกั   … SUN PLAZA HOTEL YAMANAKAKO  หรือเทียบเท่า  
 

คํา่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อ้ัน ** 
หลงัอาหาร .. ให้ท่านได้ด่ืมด า่กับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น า้แร่ ในแบบฉบับชาวญ่ีปุ่ น  โดยท่ีมี
ความเช่ือว่า จะคลายความเหน่ือยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลัง่กลบัมามีชีวิตชีวาได้ตามเดิม  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ลานสกี – ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า –  
พิพิธภัณฑ์ราเมน – โตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ทาํการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง 
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มุ่งหนา้สู่  ลานสก ี เพือ่พบกบัลานหิมะสีขาวที่มีแบค๊กราวน์เป็นภูเขา
ไฟฟูจิ .. ใหท้่านไดส้นุกไปกบัการถ่ายรูปกบัลานหิมะสีขาวตระการตา 
หรือจะลองเล่นกระดานล่ืนแบบญี่ปุ่ น หรือที่เรียกวา่ “โซริ” ( Sori ) 
แบบเตม็ที่   (ราคาน้ี ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอ่ืน รวมไป
ถึงชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศ ในช่วงเวลาน้ันๆ ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลง

สถานที่เล่นสกี โดยรักษาสิทธ์ิของลูกค้าเป็นส าคญั )  ...   จากนั้น ขอนาํท่านไปยงั ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว  
หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขาไฟฟูจิ  โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขา
ไฟจากทุกมุมโลก  มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์
ต่างๆกนั .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากส่ิงกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้ 

เที่ยง  ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 ช่วงบ่าย เดินทางไปที่  เมืองคามาคูระ (Kamakura) เมืองชายฝ่ังในเขตจงัหวดัคานากาวา่ (Kanagawa) 

ปัจจุบนักลายเป็นเมืองเล็กๆที่ดึงดูดเหล่านกัท่องเที่ยวใหแ้วะมาเยีย่ม
เยยีน อีกทั้งถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกียวโตแห่งฝ่ังตะวนัออก”   ...  
จากนั้น นาํท่านไปเขา้ชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วัดโคโตคุอิน 
(Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตั้งอยูก่ลาง
ลานวดั (เป็นรอง หลวงพอ่โต ที่วดัโทไดจิ เมืองนารา) .. คาดกนัวา่
สร้างเสร็จในปี 1252 และก่อนนั้นเคยอยูใ่นอารามหลงัใหญ่ แต่ทวา่

ไดถู้กคล่ืนพายไุตฝุ้่ นโหมกระหนํ่าอยูห่ลายคร้ังในช่วงศตวรรษที่14-15 จนกระทัง่มาอยูก่ลางแจง้ตราบจน
ทุกวนัน้ี ...  จากนั้น เขา้ไปที่เมืองโยโกฮาม่า  เขา้ชม  พิพิธภัณฑ์ราเมน (Ramen Museum Yokohama) .. 
สถานที่รวมเร่ืองราวทุกอยา่งเก่ียวกบัราเมน ไม่วา่จะเป็นประวติัความเป็นมา  ชนิดของราเมน  มีการจดั
บรรยากาศจาํลองของถนนและอาคารบา้นเรือนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยคุปี 
1958  ซ่ึงเป็นเมืองที่ราเมนไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมนที่มีช่ือเสียงอยู ่8  ร้านให้
นกัท่องเที่ยวไดล้องเลือกชิม กนัดว้ย ...    ** อิสระ อาหารเย็น  ภายในพพิิธภัณฑ์ราเมน ** 
ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางมายงั  กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่ น ในอดีตใชช่ื้อวา่ “เอโดะ” .. เป็น
เมืองเศรษฐกิจที่สาํคญั และเป็นศูนยร์วมทางดา้นเทคโนโลยเีอาไวอ้ยา่งมากมาย ....     
 

เขา้สู่ที่พกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง โตเกียว – ฟรีเดย์ 1 วัน  อิสระตามอัธยาศัย 
หรือ ซ้ือทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 

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

***  สามารถซ้ือตัว๋รถไฟ เพือ่ไปเที่ยวยา่นชอ้ปป้ิงต่างๆ ของ โตเกียว ได ้... เช่น ยา่นกินซ่า , ฮาราจูกุ , 
        โดยท่านสามารถถามขอ้มูลแต่ละสถานทีไ่ดจ้ากไกด ์เพือ่การเดินทางที่สะดวกที่สุด  

ย่านกินซ่า (Ginza) เป็นยา่นยอดฮิตสาํหรับการชอ้ปป้ิงและกินด่ืมของคนโตเกียว บริเวณน้ีจะมี
หา้งสรรพสินคา้มากมาย ร้านคา้เก๋ๆ ร้านอาหาร ผบั บาร์ และคาเฟ่ น่านัง่เยอะมาก   อีกทั้งเป็นหน่ึงในยา่นที่
มีอตัราที่ดินราคาแพงที่สุดในญี่ปุ่ นก็วา่ได ้ เพราะพื้นที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมูลคา่สูงถึง 10 ลา้น
เยน จึงทาํใหร้้านคา้ร้านอาหารแถวน้ีราคาแพงสุดๆ และร้านคา้ส่วนใหญ่ในยา่นน้ีเปิดทุกวนั แต่เสาร์อาทิตย์
คนค่อนขา้งพลุกพล่านโดยเฉพาะใน ถนนชูโอ-โดริ (Chuo Dori) มีการปิดถนนเสน้น้ีใหเ้ป็นถนนคนเดินใน
ช่วงเวลา 12.00-17.00 น. อีกดว้ย 
 

ย่านอากิฮาบาระ (Akihabara)  หรือบางทีเรียกว่า อากิบะ  (Akiba) .. แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่มากที่สุด
ของกรุงโตเกียว ไม่วา่จะเป็นสินคา้ประเภทไหนก็ตาม หากวา่มีไฟฟ้ามาเก่ียวขอ้งจะตอ้งมารวมกนัอยูท่ี่น่ี
เกือบทั้งหมด ... ทั้ง ทีว ี, เคร่ืองเสียง , ตูเ้ยน็ , เกมส์ , คอมพวิเตอร์ , โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ  อีกทั้งทีน่ี่ยงัเป็น
แหล่งรวมบรรดาโอตาคุ (Otaku) หรือเหล่าแฟนคลบัผูค้ลัง่ไคลก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น หนงัสือการ์ตูน , ตวั
ละครในเกมส์ เป็นตน้ ..ซ่ึงที่น่ีก็ยงัมีร้านที่รองรับเหล่าสาวกโอตาคุ ทั้ง Maid Café , Gundam Café  คอยเรียก
ลูกคา้อยูต่ลอดทั้งวนั ... 
 

ย่านฮาราจูก ุ(Harajuku)  แหล่งวยัรุ่นที่รู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่  ถนนทาเคชิตะ (Takeshita Dori)  
พบกบัร้านคา้ที่ขายสินคา้วยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีช่ือเสียง  ฯลฯ  หากมาในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ท่าน
จะไดพ้บกบัเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตวัคอสเพลย ์เลียนแบบตวัการ์ตูน มาเดินอวดโฉมกนัมากมาย 
 
***  สามารถซ้ือทวัร์เสริม  ตัว๋ดิสนียแ์ลนด ์( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) 
        โดยไม่ไดร้วมค่ารถไฟ สาํหรับเดินทางไปดิสนียแ์ลนด ์แต่อยา่งใด  [ ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้] 
 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ( Tokyo Disneyland )  ดินแดนที่ไม่จาํกดัอายขุองผูม้าเยอืน ... สวนสนุกน้ีสร้างขึ้นในปี 
1983 และเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่ใหส้ร้างนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา .. ต่ืนตาต่ืนใจกบัเคร่ือง
เล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ  และ หากวา่เหน่ือยกบัเคร่ืองเล่นแลว้ ท่านสามารถพกัดูโชวพ์าเหรดตระการตา
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ของเหล่าตวัการ์ตูนดิสนีย ์Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพือ่นทีมี่คิวมาเปิดตวัใหช้มกนัได้
ตามเวลาที่ทางสวนสนุกกาํหนดไวอี้กดว้ย  (ซ่ึงมีทั้งรอบบ่าย และ หวัค ํ่า) 

       
 

**  อิสระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** 
เขา้สู่ที่พกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง โตเกียว – วัดอาซากสุะ – ถ่ายรูปกับโตเกียว สกายทรี – ช้อปป้ิง ชิบูย่า – ชินจูกุ – นาริตะ
โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเขา้ชม  วัดอาซากสุะ หรือ วัดเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัที่วา่กนัวา่ เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซ่ึง
เคยเป็นวดัที่เหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดีต  นาํท่านนมสัการ องค์เจ้า
แม่กวนอิมทองค า ที่ประดิษฐานในวหิารหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามิ
นาริมง (ประตูฟ้าคาํรณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 

4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิ
เสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของ
ที่ระลึกต่างๆ มากมาย   .... จากนั้นจะ
ขอพาทุกท่านไปยนืถ่ายรูป กบั 
TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณ

สะพานข้ามแม่น า้สุมิดะ (ใกล้วดัอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสญัญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว 
เปิดให้เขา้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็น
หอคอยส่งสญัญาณที่สูงที่สุดในโลก  ..  จากนั้น พาทุกท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิง ย่านชิบูย่า  (Shibuya) แหล่งชอ้ป
ป้ิงสตรีทที่ยิง่ใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและร้านคา้อีกนบัพนั ซ่ึงมีหา้งฯ SHIBUYA 
109 ที่รวบรวมร้านคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสตัยฮ์าจิ ที่เฝ้ารอคอย
เจา้นายหนา้สถานีชิบูยา่ ตราบจนวนัตายของมนั.. 
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ** 
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และต่อกนัที่  ย่านชินจูก ุ(Shinjuku) ...แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 
เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยก์ลางของ
ของยา่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคกัที่สุดในญี่ปุ่ น 

 

** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** 
ได้เวลา พบกันที่จุดนัดหมาย ก่อนออกเดนิทางไปยัง เมืองนาริตะ   โดยรถบัส .. 
เขา้สู่ที่พกั   ....  HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง วัดนาริตะซัน – ช้อปป้ิง อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น ทาํการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง  
เขา้ชม  วัดนาริตะซัน ชินโชจิ   (Naritasan Shinshoji Temple) .. เป็นวดัพทุธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ของลทัธิ
ชินกอน (Shingon) และมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ สร้างขึ้นในปี 
940 ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวดัมีอาคารที่
หลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณที่กวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั ภายใน
ประดิษฐานรูปป้ันของ เทพฟุโด เมียวโอ (Fudo Myoo) ซ่ึงเป็นเทพผู ้
ปกปักรักษาของลทัธิน้ีเจดีย ์3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีช่ือวา่ Great 
Pagoda of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญี่ปุ่ น และสวนยโุรปอีกดว้ย   ...  จากนั้นใหอิ้สระท่านเก็บตกที่  
AEON Shopping Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพยีบพร้อมไปดว้ยร้านคา้กวา่ 150 
ร้าน ไม่วา่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเคร่ืองสาํอางค ์Matsumoto Kiyoshi , 
เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนงัสือ , ร้านรองเทา้ ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่
รวมของสด ของแหง้ อีกมากมายใหท้่านไดซ้ื้อติดมือก่อนขึ้นเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 
** อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ** 

14.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร ...  ขึ้นรถบสั  เพือ่เดินทางไป สนามบินนาริตะ 
14.15 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ทาํการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
  ( โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้ํ้ าหนกักระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 
 

16.50 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกสกู๊ต ( NOK SCOOT )  เที่ยวบินที่   XW 919 
  ( บริการอาหารร้อน และ นํา้ดืม่บนเคร่ือง ) 
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22.05 น. เดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภาพ 

 
****************************************************************  

(ส าหรับรายการทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และการจราจร      

ในแตล่ะวนั โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ เพือ่ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั) 
 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 



 

9 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TB) Tokyo – Fuji Snow Free 6D4N BY XW 
http://www.hijapantour.com 

Tokyo – Fuji Snow Free 
6 วนั 4 คนื  

สายการบินนกสกู๊ต NOK SCOOT ( XW ) 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 

ท่าน 

เดก็มเีตียง
พกักบั

ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

วนัที ่ 1-6 / 6-11 / 8-13  ธ.ค. 32,991.-   32,991.-   9,900.- 

วนัที ่ 13-18 / 15-20  ธ.ค. 31,991.-   31,991.-   9,900.- 

วนัที ่ 20-25 / 22-27  ธ.ค. 35,991.-   35,991.-   9,900.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุม่เกนิ 2 ขวบ] 6,900 บาท / ท่าน *** 

*** ราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเด็ก 2-11 ปี  แต่อย่างใด *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เก็บทิปก่อนการเดนิทาง ที่ สนามบินดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

สายการบินนกสกู๊ต ใชร้ะบบการจองที่นัง่เป็นแบบสุ่มที่นัง่วา่ง อาจจะทาํใหค้รอบครัวที่มาดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่ติดกนั 
หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองที่นัง่ติดกนัจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ายในการซ้ือที่นัง่เพิม่  
- รายละเอียดการซ้ือที่นัง่เพิม่  มีดงัน้ี 
1. ที่นัง่ SCOOT  BIZ  สามารถอพัเกรดที่นัง่ได ้โดยจะมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ  5,000.- บาท ไป-กลบั โดยประมาณ 
2. ที่นัง่ STRETCH  SEAT / LONG  LEG  ในกรณีจะระบุที่นัง่ มีค่าใชจ่้ายเพิม่ 2,800.- บาท  (รวมไป-กลบั) 

( ที่นัง่แถว 31 และ 61  ไม่อนุญาตใหบุ้คคลที่อาย ุต ํ่ากวา่ 16 ปี และ สูงกวา่ 65 ปีขึ้นไป ทาํการจอง ) 
3. ที่นัง่ SUPER  SEAT  ในกรณีจะระบุที่นัง่  จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่  1,600.- บาท  (รวมไป-กลบั)   
4. ที่นัง่ STANDARD  SEAT   ในกรณีจะระบุที่นัง่  จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่  1,000.- บาท  (รวมไป-กลบั) 
- กรณีซ้ือนํ้ าหนกักระเป๋าเพิม่ (จากเดิมทีไ่ดแ้ลว้ 20 ก.ก. )  มีดงัน้ี 

เพิม่ 5 ก.ก.   200 บาท /  เพิม่ 10 ก.ก.  400 บาท /  เพิม่ 15 ก.ก.  550 บาท /  เพิม่  20 ก.ก.  750 บาท  
** ราคาขา้งตน้เป็น ราคาต่อคน  ต่อเที่ยวบิน **  และซ้ือไดไ้ม่เกิน 40 ก.ก. (รวมนํ้ าหนกัที่มีใหก่้อนแลว้) 
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- กรณีใชร้ถเขน็ที่สนามบิน  ไม่มีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม  เพยีงแต่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  72 ชัว่โมงก่อนบิน 
         *** ส าหรับที่น่ังโซน  Scoot in Silence  (ที่น่ังแถว 21-26)  จะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่อายุ 12 ปีขึ้นไปเท่าน้ัน*** 

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

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การชําระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอื 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
      เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวโปรโมช่ัน หลังจากทําการจองทัวร์และชําระเงินค่าทวัร์แล้ว  จะไม่สามารถขอยกเลิก เลื่อน หรือขอคนื

เงินได้ในทุกกรณ ี และ  กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึงเมื่อท่านจะของด
การใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ  ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ กับทางบริษัทได้ 

  
**สําคญั!! บริษัท ทําธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่ นโดยผิดกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ทวัร์ขา้งตน้ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได)้ 
2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณทีี่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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5. ค่านํ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ  200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปสาํหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์    ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) * 
      6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพือ่
เป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญี่ปุ่ น 
 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญี่ปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น  
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น  
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    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพือ่การพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. สาํหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
 

 


