
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2093 



ไฮไลท์ของโปรแกรม 
• บินตรง กรุงเทพฯ-นาริตะ / โอซากา้ - กรุงเทพฯ เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติ  THAI AIRWAYS 

INTERNATIONAL (TG)  พร้อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE   
• ชอ้ปป้ิงเตม็ท่ีกบัน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม  
• พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน พร้อมอาหารเชา้  
• เมืองโตเกียว วดัอาซากุสะ ชอ้ปป้ิงยา่นชินจูกุ 
• เท่ียวภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 หมู่บา้นน ้าใสโอชิโนะฮคัไก ทะเลสาบฮามานะ  
• เมืองเกียวโต ปราสาททอง คินคาคุจิ ชมวดัน ้าใส คิโยมิสึ  ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ   
• เมืองโอซากา้ ชมปราสาทโอซากา้  ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิมยา่นชินไซบาชิ อิออนพลาซ่า  
• เมนูบุฟเฟ่ต์จัดเต็ม พร้อมขาปูยกัษ์!! 

• พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพือ่สุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีปุ่่น 
    
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

2 สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วดัอาซากสุะ - ยา่นชินจูก ุ  ✓ ✓ 
ROUTE INN 

KAWAGUCHIKO 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
ภูเขาไฟฟจิู ชั้น5 - หมู่บา้นน ้ าใส โอชิโนะฮคัไก - ทะเลสาบฮามานะ - 
เมืองนาโกยา่ 

✓ ✓ ✓ 
TOYOKO INN 

NAGOYA  หรือเทียบเท่า 

4 
เมืองเกียวโต - วดัปราสาททอง (คินคาคุจิ) - วดัน ้ าใสคิโยมิสึ - ศาลเจา้
ฟชิูมิอินาริ - เมืองโอซากา้ - ยา่นชินไซบาชิ 

✓ ✓ ✓ 
SUNNY STONE HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

5 
ปราสาทโอซากา้ (ภายนอก)  - อิออน พลาซ่า - สนามบินคนัไซ - ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

✓ ✓  - 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

เดอืนธันวาคม 4-8 ธันวาคม 2562 43,999.- 

พกัเดีย่ว ท่านละ 9,900.- 



โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
20.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C                             

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น    

โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG642  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 
วนัทีส่อง สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกยีว - วดัอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ 

   ( – / อาหารกลางวนั / อาหารเยน็)          
07.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น                

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 
จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่นโตเกียว หมายถึง "นครหลวงตะวนัออก"

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง จึงท าให ้กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง การเงินระหวา่ง

ประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลย ี จากนั้นเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เป็น

ท่ีประดิษฐานขององคเ์จา้แม่กวนอิม ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ ท่ีมีขนาดเล็กเพียง 5.5 ใหท้่านไดน้มสัการขอพรจาก

เจา้แม่กวนอิมและถ่ายภาพประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยกัษ์” และซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ี ถนนนาคา

มิเซะ สินค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลือกซ้ือร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นต้น 

รวมทั้งขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1)  
จากนั้ นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่ง

อพัเดทเทรนด์ใหม่ๆของชาวปลาดิบกนัท่ี ย่านชินจูกุ หรือ ศูนย์กลางที่

สองแห่งนคร ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั  

ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือของจากร้านคา้ต่างๆมากมายใน



ยา่นน้ีเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เส้ือผา้ 

และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIG CAMERA, DON QUIJOTE, 100 

YEN, ABC MART, UNIQLO, MUJI, COMME DES GARCON  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (2)  
  SPECIAL: เมนูพเิศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต์ พร้อมขาปูยกัษ์  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   ROUTE INN KAWAGUCHIKO หรือระดับเทยีบเท่า  
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพ่ือสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  

สรรพคุณการอาบน ้าแร่:การอาบน ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวด
กลา้มเน้ือช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขุมขนท าให้ผิวหนงัสะอาด
บ ารุงผิวพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5 - หมู่บ้านน า้ใส โอชิโนะฮัคไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกย่า 
   ( อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น)          

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม (3)                                    
น าท่านเดินทางสู่สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยั ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5  ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นมีความสูง

ราว 3,776 เมตร ตั้งอยูบ่ริเวณจงัหวดัชิซุโอะกะและจงัหวดัยะมะนะชิซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี

น าท่านข้ึน “สถานีที่ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดบัความสูงท่ี 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้

ทุกได้ได้สัมผสัทัศนียภาพท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกชมและซ้ือ 

“สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” ตามอธัยาศยั  จากนั้นเดินทางสู่ 

หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไก ชมบ่อน ้ าท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจาก

การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ท่ี

ใช้เวลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยงับ่อ

น ้ าแต่ละบ่อน ้ า ดงันั้นน ้ าท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาดและสด

ช่ืนมากในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของ

ญ่ีปุ่นอีกด้วย  อีกทั้ งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวนัท่ีอากาศแจ่มใส ให้ท่านได้

เพลิดเพลิน กบับรรยากาศ พร้อม ชม และเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง 

   เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (4)  

น าท่าน เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือ ฮามานะโกะ ตั้งอยูใ่นเมืองฮามามทัซึ ในจงัหวดัชิซุโอกะ และเป็น

ท่ีรู้จกักนัในช่ือ ทะเลสาบปลาไหล เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลาไหลอนัดบัตน้ๆของญ่ีปุ่น บริเวณ

รอบๆทะเลสาบนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยงัมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเดินเล่นชมวิวริม



ทะเลสาบ การป่ันจกัรยาน การตกปลา นอกจากกิจกรรมแลว้ยงัมีร้านอาหารและร้านขายของฝากให้ท่านได้

เลือกซ้ือ อาทิเช่น อุนางิพาย หรือขนมพายปลาไหล ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง

นาโกย่า เพื่อน าท่านเขา้ท่ีพกั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5)  
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   TOYOKO INN NAGOYA หรือระดับเทยีบเท่า  
 
 
 
วนัทีส่ี่  เมืองเกยีวโต-วดัปราสาททอง (คินคาคุจิ)-วดัน า้ใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ -เมืองโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ  

   (อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น)          
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม (6)              

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นเม่ือ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนท่ีจะ
เปล่ียนเป็นเมืองโตเกียววา่กนัวา่ผูใ้ดท่ีมาเยือนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมืองเก่าของญ่ีปุ่นถือวา่มา
ไม่ถึงญ่ีปุ่นร่วม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ น าท่านยอ้นร าลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ืองดงั               
“เณรนอ้ยเจา้ปัญญา  อิคคิวซงั” ณ วัดปราสาททอง หรือท่ีเรียกวา่ “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให้ท่านไดช่ื้น
ชมความงามของตวัปราสาทโดยรอบท่ีปิดดว้ยทองค าเปลว พร้อมด่ืมด ่ากบัความสะอาดใสของ “สระน ้ า” ท่ี
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม... ให้ท่านไดเ้ลือกหามุมถูกใจเพื่อบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ี
ระลึก  
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (7)  
บ่าย  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ  หรือ  วัดน ้าใส   เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงา

ชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึง
ไม่ใชต้ะปูสักตวั ใช้วิธีการเขา้ล่ิมเหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ 
เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้
งดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสาม สายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจาก
เทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แขง็แรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/index.html


ญ่ีปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ น าท่านสู่ ถนนกาน ้าชา (KEETTLE STREET) เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีญ่ีปุ่น
ขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น กิมจิ ญ่ีปุ่นหลากสีสัน ท่ีมาจากธรรมชาติ ส าหรับคนท่ีชอบ
ทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ท่ีข้ึนช่ือไม่แพจ้งัหวดัชิชูโอกะท่ีช่วย
ลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดใน
ญ่ี ปุ่น คือ เกอิชา , พัดญ่ี ปุ่น  น าท่ าน สู่  ศาลเจ้าฟู ชิมิ  อินาริ 
(Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจ้าช่ือดัง ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาล
เจา้ท่ีเรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร 
ประตูโทริท่ีเรียงรายกันเป็นอุโมงค์สีแดงน้ีเป็นแหล่งดึงดูด
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอ
ซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่และอยู่ตรงกลาง
สุดของประเทศญ่ีปุ่นถือเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจ
ของญ่ีปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล ใหท้่านได ้ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 
ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ท่ีใหญ่ท่ีสุดของนครโอซากา้ 
ทั้งร้านคา้เก่าแก่ และทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั้งถูก
และแพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซ่ึงเป็นถนนท่ีรวม
ร้านอาหารช่ือดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของเมืองโอซากา้ท่ีท่าน
ไม่ควรพลาด! และสัญลกัษณ์ของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจาก
ญ่ีปุ่นนัน่เอง 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8)  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั     SUNNY STONE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  
 

วนัทีห้่า   ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก)  - ออิอน พลาซ่า - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
( อาหารเช้า / อาหารกลางวนั / - )          

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม (9) 
น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นซ่ึงสร้างโยโชกุน โตโย

มิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตวัปราสาท

แบ่งเป็น 5 ชั้น โอบลอ้มดว้ยก าแพงหินแกรนิต สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม พร้อมทั้งบนัทึกความงาม

ในมุมท่ีท่านประทบัใจ 

 

 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (10) 
   น าท่านเดินทางสู่  อิออน พลาซ่า  ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย 

อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 
เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ 
“เลอืกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ   
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย TG  เทีย่วบินที ่TG673   
                                (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

***************************************** 
*** หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่น ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุ่น 

สามารถให้บริการวนัละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิม่เวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆ เป็นหลกัจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น

โปรแกรมการเดินทาง**** 
 

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลีย่นแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดยีวกัน 

ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2)  ส าหรับโรงแรมที่ญ่ีปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน ซ่ึงท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน 

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มเีตยีงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง ส าหรับนอน 2 ท่านเท่าน้ัน 
และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 2 เตยีงเตม็ ทางบริษทัขออนุญาตจดัห้องพกัให้ท่าน แบบพกัท่านเดยีว/ห้อง 

 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 4-8 ธันวาคม 62 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3 ท่าน 43,999.- 

เดก็อายุไม่ถึง 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ใช้เตยีง) 43,999.- 

เดก็อายุไม่ถึง 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่ใช้เตยีง) 42,999.- 

ราคาไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน 28,999.- 

พกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 9,900.- 
 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 12,900 บาท *** 



*** กรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตั๋ว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั พร้อมคณะ ชั้นประหยดัพร้อมภาษี
สนามบินทุกแห่งตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 (ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางได้) 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2–3 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ–ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบินไทย (TG)  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

–การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศัพท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ     (หากท่านตอ้งการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยนหรือ1,300บาท  
ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน 

3. ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม  7% และภาษีหัก ณ  ที่ จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบส าคัญถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้
เขา้–ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระ
ดว้ยตนเอง) 

 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง และแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวนัเดินทางไป–กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง 
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 



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 

 
การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 
ไดทุ้กกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  30 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   

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


9. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ ามนั ณ ปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ ามนัปรับสูงข้ึน บริษทัฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมตามราคาตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ามนัตามสถานการณ์ดงักล่าว   

 
เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่น
ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น มีดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 


