
 

 

 

 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2151 



บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด // WIFI ON BUS 
 

วนัเดนิทาง ก าหนดการทอ่งเทีย่ว อาหาร และ โรงแรม 

วนัแรก จดุนดัหมาย 20.00 น. ( -- / -- / --) 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – Tokyo sky tree(

ผา่นชม) – วดัอาซากุสะ - อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น   

โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่XJ600 

23:55-08.00 น.                                

( B/ L / D ) 

Hotel Alexander Royal Resort 
Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ลานสก ี- ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE – ชนิจุกุ  (B / L / อสิระ) 

ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว  B / อสิระ / อสิระ) 

ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีห่า้ ออิอน - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             

โดยสายการบนิ  AIR ASIA  เทีย่วบนิที ่XJ603 
14.25-19.10 น. 

( B / -- / --) 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว หมายเหตุ 

วนัที ่5-9 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่7-11 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่9-13 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่10-14 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่12-16 ม.ค. 63 19,876 7,900.-  

วนัที ่14-18 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่16-20 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่17-21 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่19-23 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่21-25 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่23-27 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่24-28 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่26-30 ม.ค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่30 ม.ค. – 3 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่31 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่1-5 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่4-8 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่6-10 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่7-11 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่9-13 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่11-15 ก.พ. 62 22,876 7,900.-  

วนัที ่13-17 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่14-18 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่16-20 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่18-22 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่20-24 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่21-25 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่23-27 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่25-29 ก.พ. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่27 ก.พ. – 2 ม.ีค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่28 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 22,876 7,900.-  

วนัที ่1-5 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  

วนัที ่3-7 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  



จอยแลนด์ หกัคา่ตัว๋ 7,000 บาท 
***ไมม่ีราคาเดก็ INFANT 7,000 บาท*** 

 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                           (-- /--/--) 

20.00 น.  พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  AIR 
ASIA  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญ ่USHIKU DAIBUTSU – โตเกยีว สกายทร ี(ผา่นชม) – วดัอาซากสุะ – 
ขาปยูกัษบ์ฟุเฟ่ต ์- อาบน า้แร ่แชอ่อนเซ็น                         (-/L/D) 

23.55 น.      ออกเดนิทางสูโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่XJ600 
08.00 น.   ถงึสนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้  

จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่USHIKU DAIBUTSU  ซึง่เป็นรูปปัน้พระพทุธรปูทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก ทีท่ าจากทองบรอนซ ์มคีวามสงู 120 เมตร (390 ฟตุ)รูปปั้นพระพุทธรูปที่
ใหญท่ีส่ดุในโลก ทีท่ าจากทองบรอนซ ์ถกูบันทกึอยูใ่นกนิเนสบุก๊วา่ ป็นพระพทุธ
รูปที่สูงที่สุดในโลก ตอ้งใชเ้วลา ในการสรา้งถงึ 10 ปี สรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี 
1993รปูปัน้ขนาดใหญน่ี้ มคีวามสงูมากกวา่อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในนวิยอรก์ (40 
เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปดว้ยเทา้ของ พระพุทธเจา้ มี
ดอกไมบ้านตลอดทัง้สีฤ่ดูกาลนอก จากนี้ผูเ้ขา้ชมยัง สามารถเขา้ดูการตกแต่ง
ภายในของพระพุทธเจา้ ภายในแบง่ออกเป็น 5 ชัน้และแตล่ะชัน้แสดงใหเ้ห็นถงึ
โลกที ่ยอดเยีย่มของพระพทุธศาสนา ผูเ้ขา้ชมสามารถขึน้ลฟิทไ์ปไดถ้งึ 85 เมตร
ทีอ่กของพระพุทธเจา้ และเพลดิเพลนิ กับการมองเห็นทวิทัศน์เบือ้งลา่งแบบพาราโนมาจากหนา้ตา่งชมววิ ใน
วันทีม่แีดดแมแ้ต ่Tokyo SkyTree ก็สามารถมองเห็นได ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่1) ณ รา้นอาหาร  
 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว รว่มเก็บภาพประทับใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหม่

ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอโทรทศันโ์ตเกยีวสกายทร ี(ผ่านชม) 
เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในญี่ปุ่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แก่
ที่สุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  
นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงู
ถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ป
ป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ย
ดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนัเพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหาร อ ิม่อรอ่ยกบัเมนูมือ้พเิศษทีม่ ีขาปูยกัษบ์ุฟเฟ่ต ์น าทา่นได ้
ผ่อนคลายกับการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่   Hotel Alexander Royal Resort Yamanakako  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5-9 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  

วนัที ่6-10 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  

วนัที ่8-12 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  

วนัที ่10-14 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  

วนัที ่12-16 ม.ีค. 63 24,876 7,900.-  

วนัที ่13-17 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่15-19 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่17-21 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่19-23 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่20-24 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่22-26 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่24-28 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่26-30 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่27-31 ม.ีค. 63 25,876 7,900.-  

วนัที ่28 ม.ีค. – 1 เม.ย. 63 25,876 7,900.-  



 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ลานสก ี- ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว - JTC DUTY FREE -  ชนิจกุ–ุ นารติะ         (B / L / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
น าทา่นสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟจูเิท็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่ไมก้ระดานเลือ่น

ไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย เป็นลานสกี
ทีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจู ิทีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน (คา่บรกิารโดยประมาณ 
1. เช่าอุปกรณ์สกี ราคา 5,500 เยน // 2. เช่าอุปกรณ์สโนวบ์อร์ดราคา 5,500 เยน // 3. เช่าชุด 
ประกอบดว้ยเส ือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและแวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) (หมายเหต ุลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารโดย
ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศและปรมิาณหมิะเป็นส าคญั) 
น าท่านเยีย่มชม ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว ตัง้อยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กับเขตภเูขาไฟฟจู ิภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูล
การประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผ่นดนิไหว หอ้งแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดนิไหว หอ้ง
จ าลองแผ่นดนิไหว หอ้งอทุกภัย หอ้งเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมโีซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจ ิโซนความรู ้
ตา่งๆ และ โซนช็อปป้ิงสนิคา้งานฝีมอืญี่ปุ่ นต่างๆ เชน่มดีแบบดัง้เดมิ ผลติภัณฑเ์ครือ่งปั้นดนิเผา เครือ่งส าอาง 
และ ของฝากอกีมากมาย และยังมหีอ้งน ้าไวบ้รกิารฟรอีกีดว้ย น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ณ JTC DUTY 
FREE 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ รา้นอาหาร  
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ 

รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กันทีร่า้น MATSUMOTO แหล่ง
รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกันแดดชเิซโด ้แอน
เนสซ่าที่คนไทยรูจั้กเป็นอย่างดี  ***หากท่านเดนิทางตรงกับชว่งที่ดอกซากุระบาน (ประมาณปลายเดือน
มนีาคม-ตน้เดือนเมษายน ของทุกปี) น าคณะเดนิชมซากรุะบานบรเิวณสวนอุเอโนะ ที่แข่งกันบานอวดโฉมรอ
ตอ้นรับผูม้าเยอืน รายรอบดว้ยไมด้อกนานาพันธุ์ หากเดนิทางไม่ตรงชว่ง ไม่สามารถหักค่าใชจ้่ายใดใดคนืได ้
ทัง้ส ิน้***  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื  (B / อสิระ / อสิระ) 
                       ซือ้ทวัร ์ ศาลเจา้เมจ ิ– ยา่นฮาราจกู ุ - โอไดบะ                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่5) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระกบัการทอ่งเทีย่ว  ไกด ์แนะน าเสน้ทางการเดทิาง 

หรอื ซือ้ทวัรเ์พ ิม่ ไกดพ์าเทีย่วท ัง้วนั 
กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะน าการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 
(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจ านวนคน) 



หลังอาหารเชา้ ชม ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต 
ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระ
จักรพรรดนิีโชเก็ง ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ศาลเจา้แหง่นี้ไดถ้กูท าลายไป
หมดสิน้ จนกระท่ังสงครามจบลงจงึไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาล
เจา้นัน้แมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่รม่รืน่ไ  ปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่จนเหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาลเจา้

จากนัน้ ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุน้ไมใ่ช่

แคศ่นูยร์วมของวัยรุน่ทีช่อบแตง่หนา้ 
แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่
หลดุโลกอยา่งทีเ่รารูจั้กเทา่นัน้แตฮ่าราจู
กใุนอดตีนัน้เป็นเพยีงยา่นทีพั่กคา้งแรม
เล็กๆ เทา่นัน้ แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอืยา่น
หนึง่ที่
ตัง้อยูใ่จ
กลาง

โตเกยีว ซึง่ทีน่ี่ไมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เทา่นัน้ แตร่อบๆ บรเิวณยังมศีาล
เจา้ สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวันตกแบบ Champs-Elysees เขา้
ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตัว และถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจกูนัุน้คอืถนนทาเคะชิ

ตะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูน่ัุนเอง  
ยา่นโอไดบะ เป็นแหลง่ชอปป้ิงและความบนัเทงิของโตเกยีว ถา้ดจูากแผนทีแ่ลว้ 
Odaiba มสีภาพเป็นเกาะอยูท่ีอ่า่วโตเกยีว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ 
Odaiba ไดถ้กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นป้อมปราการ (ค าวา่ daiba แปลวา่ป้อมปราการ) ป้องกนัการรกุรานของขา้ศกึ 
ตอ่มาอกี 100 กวา่ปี เกาะ Odaiba ไดถ้กูถมเพิม่เพือ่ใชป้ระโยชนเ์ป็นทีอ่ยูอ่าศัย ตกึ ส านักงาน และ ทา่เรอื การ
ถมทะเลในตอนนัน้ ถอืวา่เป็นเรือ่งใหมใ่นวงการกอ่สรา้งมาก ในปี ค.ศ. 1990 มโีรงแรม และศนูยก์ารคา้มาเปิดที ่
Odaiba และเริม่มสี ิง่กอ่สรา้งใหม่ๆ  เกดิขึน้เชน่ตกึ Fuji TV Building, Telecom Center และ Tokyo Big Sight 
ตอนนี ้Odaiba เป็นเมอืงใหมข่องโตเกยีว มผัีงเมอืงสวยงาม ตกึรปูทรงแปลกๆ รถไมเ่ยอะเหมอืนโตเกยีว และไม่
วุน่วาย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
พกัที ่  ASIA NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                             (B / อสิระ / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหาร 
  น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 
14.25 น. ออกเดนิทางจากสนามบนินารติะ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่XJ603 
19.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 
2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง

บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง  
ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  8.หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าดืม่วนัแรก 1 ขวด 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์
ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  

6. ในกรณีทีก่รุ๊ปปิดไปแลว้หรอืกรุ๊ปเต็มไปแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิไดท้กุกรณี 
 

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


เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนั
กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

 

 

 

 

 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา
ทีส่งูมาก 

หมายเหต ุ
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก
เดนิทางแลว้ 

 
 

 

 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


