
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 13-17 เมษำยน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP1860 



ชมิสตรอวเ์บอรีส่ดๆที ่ชบิะ 

สวมชุดกโิมโนทีอ่ยิาชโินะซาโตะ หมูบ่า้นน า้ใส โอชโินะฮคัไค 

 สมัผสัความงามของ ภเูขาไฟฟจู ิบรเิวณช ัน้ 5 

ขอพร ณ วดัโคมแดงชือ่ดงัแหง่เมอืงโตเกยีว วดัอาซากซุะ 

อสิระชอ้ปป้ิงจใุจ ฮาราจกู ุชนิจกู ุและโอไดบะ  

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์ 

FREE WIFI ON BUS 

***พเิศษ พกัยา่นโอไดบะ โตเกยีว 2 คนืเต็ม*** 

อตัราคา่บรกิาร 

**เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 10,000.-** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 5,000 เยน/ทรปิ/ทา่น 

ปล.ถา้ลกูคา้ประสงคจ์ะจา่ยเป็นเงนิบาทเทา่กบั 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 

รายการทวัร ์

วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิดอนเมอืง  

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 7 

เคานเ์ตอร ์8 สายการบนิไทยไลออ้น แอร ์(Thai Lion Air) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ Thai Lion Air ใชเ้ครือ่ง Airbus A330-300 จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 20 กก.

ตอ่ทา่น มบีรกิารหนา้จอสว่นตวัทกุทีน่ ัง่ (หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่)  

สายการบนิมบีรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบน

เครือ่งบนิ) 

 

 

 

 

 

 

ซือ้น า้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 400 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 600 บาท 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 800 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,000 บาท 

เพิม่ 25 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,300 บาท 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่พกัหอ้ง
ละ 2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอาย ุ2 -12 

ปี พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

13-17 เมษายน 62 39,900 39,900 39,900 39,900 9,000 



วนัทีส่อง   นารติะ - ไรส่ตรอวเ์บอรร์ ี- ทะเลสาบคาวากจูโิกะ - ภเูขาไฟฟจู-ิออนเซน  (-/L/D)    

01.00 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่SL300 

09.10 น. เดินทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอว์เบอร์รี Dragon farm chiba (ดราก้อนฟาร์ม) สวนที่สามารถ

เพลดิเพลนิกบักจิกรรมเก็บเกีย่วบลเูบอรร์แีละสตรอวเ์บอรร์สีายพันธุส์ดุแปลกทีไ่มไ่ดส้ง่ออกจ าหน่าย

ตามตลาดทั่วไปไดอ้ยา่งจใุจ เนือ่งจากทีน่ีร่องรับภาษาองักฤษได ้นักทอ่งเทีย่วอยา่งเรา ๆ จงึสามารถ

ใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสบายใจ แถมภายในสวนยงัรองรับลูกคา้ทีม่าพรอ้มกับวลีแชรแ์ละรถเข็นเด็กอกีดว้ย 

จงึบอกเลยวา่ทีน่ีเ่ป็นสวนเพือ่การทอ่งเทีย่วทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมเกบ็เกีย่วผลไมแ้สนอรอ่ย

ไดท้ัง้ครอบครัวตัง้แตเ่ด็กเล็กยนัผูส้งูอายเุลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัคะนะงะวะ บรเิวณ ทะเลสาบคาวากจูโิกะ(Lake Kawaguchiko) เป็น

ทะเลสาบทีเ่ดนิทางไปถงึไดง้า่ยทีส่ดุในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภเูขาไฟฟจู ิซึง่มกีารเชือ่มตอ่จาก

โตเกยีวดว้ยรถไฟ และรถบสั พืน้ทีบ่รเิวณชายฝ่ังทศิตะวันออกของทะเลสาบเป็นทีพ่ัก และออนเซนที่

สามารถมองเห็นววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามไดอ้ยา่งชดัเจน มมุมองทีด่ทีีส่ดุของภเูขาไฟฟจู ิ

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็น

ทีรู่จั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์

หนึ่งของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาตทิี่มาเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุก

ฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช ัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสทิธิ์ไม่ข ึน้ ในกรณีที่อากาศไม่

เอือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้

สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม MOTOSU VIEW HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  พเิศษ “เมนพูเิศษขาปยูกัษ”์  



 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ 

จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม   หมูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ - หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค - วดัอาซากสุะ - ชอ้ปป้ิงโอไดบะ   

                    (B/L/-)    

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashinosato) ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่ถูกพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่

ในปีค.ศ. 1966 จนกระทัง้ต่อมาอกี 40 ปีไดรั้บการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็น

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้ก ีย่วกบัวฒันธรรมลองและซือ้สนิคา้

หตัถกรรมแบบด ัง้เดมิภายในหมู่บา้นประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรอืน ที่ไดรั้บการ

ดัดแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พพิธิภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึง่แต่ละหลังก็จะมคีวามเชีย่วชาญใน

งานฝีมอืดัง้เดมิทีต่่า่งกนัเชน่ เครือ่งปัน้ดนิเผา ธปู และผา้ทอ หรอือาจเขา้รว่มทดลองผลติกระดาษวา

ช ิถ่านชาร์โคล และบะหมีโ่ซบะดว้ยตนเอง ปล่อยอสิระใหท้กท่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปและท่านยัง

สามารถไฮไลท!์!! สวมใสชุ่ดกโิมโนถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ (ค่าเชา่ชดุช าระเงนิเพิม่ประมาณท่านละ 

400 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ซึง่เป็นแหลง่น ้าบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอ

ชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่า่งเทา้เขา้ไป

ในบรเิวณโดยรอบ ก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูทุ่กมมุ 

โดยภายในหมูบ่า้นจะมบีอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาคารฟ์หลากหลายพันธุแ์หวกว่ายดนู่าสบายในบอ่น ้า ซึง่แต่

ละบ่อนัน้เย็นจัดเพราะมอีุณหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจาก

ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญหมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้

เยีย่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่มหานครโตเกยีว 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ เพือ่นมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า วดัทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวัดทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่

กวนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหว ้

ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที่

มชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ 

ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ 

ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นโอไดบะ (Odaiba) คอืเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทงิ

ตา่งๆ ในอา่วโตเกยีว ไดรั้บการปรับปรงุใหม้ชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมในชว่งหลังของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบูรณ์

ของพืน้ทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีว พลาซา่ (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอกีหา้งหนึง่ 

ทีอ่ยูบ่นเกาะ โอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก้็คอื หุน่ยนตก์นัดัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญม่าก ใน

บรเิวณหา้ง ก็จะมรีา้นคา้ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 

Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิท ัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท้า่นได้

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ส าหรับคอกันดัม้ อยา่งเชน่ กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยาก

เขา้ไปดนูทิรรศกาลกนัดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กันดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดรเวอร์

ซติี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่                   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

  ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

พกัที ่  โรงแรม MONDAY TOYOSU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 



วนัทีส่ ี ่  ศาลเจา้เมจ ิ- ชอ้ปป้ิงฮาราจกุ ุ- ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ           (B/-/-)    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้แบบชนิโต ซึง่มคีวามเชือ่ว่าจักรพรรดเิป็นประมุขของ

ศาสนา สบืสายเลอืดมาจากเทพ การสรา้งศาลเจา้ก็เพือ่อทุศิใหก้ับจักรพรรดเิมจิ (Emperor Meiji) 

และ พระราชนิีโชเคง (Empress Shōken) ทีต่ัง้ของศาลเจา้ฯ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโตเกยีว ในยา่นฮา

ราจุคุ ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีม่คีวามส าคัญมากในประเทศญีปุ่่ น มักจะมกีารจัดงานแตง่งานทีน่ีอ่ยู่

บอ่ยๆ ในวันปีใหมจ่ะมชีาวญีปุ่่ น และ นักทอ่งเทีย่วมาขอพรทีศ่าลเจา้แหง่นีถ้งึ 3 ลา้นคน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิชอ้ปป้ิงยงัยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมแฟชัน่ทันสมยัของวัยรุน่ญีปุ่่ น อสิระกบัการช้

อปป้ิงยงั ตรอกทาเคชติะ สองขา้งทางเรยีงรายไปดว้ยรา้นขายของวัยรุน่ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั 

รองเทา้ กระเป๋า รา้นฟาสทฟ์ดูรา้นเครปญีปุ่่ นอรอ่ยๆมากมาย วันสดุสปัดาหจ์ะเป็นแหลง่นัดพบของ

พวก COSPLAY มกัมาแตง่หนา้ และเปลีย่นเสือ้ผา้กนั หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงบนถนน โอโมเตะซนัโด 

ยา่นส าหรับคนทีม่ไีลฟ์สไตลท์ีท่ันสมยั และหรหูรา ดว้ยแบรนดร์า้นคา้ชัน้น ามากมายทีเ่รยีงรายตลอด

สองขา้งทาง ไมว่า่จะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD'S เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง               อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง ตามอธัยาศยั 

น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจกุ ุ(Shinjuku)ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานา

ชนดิ ไดจ้ากทีน่ี ่ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 

อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอน

เนสซา่ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนด์

ดังอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 

COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, 

CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่                   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูท่ีพั่ก 

พกัที ่  โรงแรม MONDAY TOYOSU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ - สนามบนิ ดอนเมอืง                          (B/-/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ นารติะ  

11.00 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการไทยไลออ้นแอร ์(Thai Lion Air) เทีย่วบนิที ่SL301  

16.15 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่35 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 35 ทา่น 

มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 



(ออกทวัรช์ือ่กลาง) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 35 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 



เมื่อท่านได่ท ารายการจองทัวร่ กับ เอ็กซ่ซอติก ฮอลิเดย่ จากนั้น เจ่าหน่าท่ีจะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ่งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชือ่บญัช ี ประเภท หมายเลขบญัช ี

 

เดอะมอลล ์บางกะปิ บ.เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-222986-8 

 

สาขายอ่ยเดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนทิขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


