
 

 
 

 
 

 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2098 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 
 

วนัทีส่อง นารติะ – โอชโินะฮคัไค – กระเชา้คาจ ิ คาจ ิ – ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - อาบ
น า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปยูกัษ ์ 

 
01.00 น. เหนิฟ้าสู่เมืองนารติะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบนิที่ SL300 บรกิารอาหารว่างบน

เครือ่ง 
 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-NEO จ านวน 436 ทีน่ ัง่ 

เครือ่งล าใหญ ่ 
** ไมร่วมคา่หูฟงับนเครือ่งทา่นละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 
(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหต ุ: ประเภทของเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของทาง

สายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้** 
 

 
 

09.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู ่
หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิุทธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหล่ง
น ้าตามธรรมชาตตัิง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกนัคอืกลุม่น ้าผดุโอ
ชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็น
จากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวก
ว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนัน้เย็นจับใจจนแอบสังสัยว่านอ้งปลา



ไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอุณหภูมใินน ้าเฉลีย่อยู่ที ่10-12 องศาเซลเซยีสนอกจาก
ชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจากธรรมชาตใิหตั้กดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 

 

 

 ขึน้ชือ่ว่าเป็นหมู่บา้นแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจทัิง้ที จะ
ไม่มีเมนูทานเล่นรสเลศิไดอ้ย่างไรกัน เมื่อท่านมาถึงหมู่บา้นโอชิ

โนะฮัคไค ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบรสิุทธิแ์ลว้ ภายในหมู่บา้นยังมี
รา้นคา้ขายของที่ระลกึซึง่เป็นสนิคา้โอท็อปของหมู่บา้นอกีมากมาย 
บริเวณหมู่บา้นซึ่งรายลอ้มรอบไปดว้ยรา้นอาหารทานเล่นต่างๆ

มากมาย ส าหรับเมนูที่แนะน าน้ีมีชื่อเรียกว่า “ยากคิุซะโมจิ” เป็น
แป้งเน้ือนุ่มสเีขยีว ซึง่ท ามาจากใบโยะโมะง ิเป็นพืชสมุนไพรของ

ญี่ปุ่ น สอดดว้ยไสถ่ั้วแดงบด ย่างบนเตาถ่าน หอมกรุ่น ทานรอ้นๆ
กบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากิ
นคิ ุ
 
บา่ย น าท่าน ขึน้กระเชา้คาจคิาจ ิเป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีใ่ชเ้วลาเพยีง 3 นาทถีงึยอดเขา จากจุด

ชมววิบนความสูง 1,075 เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจแิละทวิทศันโ์ดยรอบ
ของทะเลสาบคาวากุจใินแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะ
สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญี่ปุ่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิและเทอืกเขาอา
ราคาวะ) (อาจมีการงดใหบ้ริการชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวย)    

 



 
 

หลังจากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์
เล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นที่ดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้
ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือก
ซือ้กระเป๋าแบรนด์เนมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 
ARMANI ฯลฯ  เลื อ กดู เค รื่อ งป ระ ดั บ  แล ะน าฬิ ก าห รูอ ย่ าง  TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯล ฯ รอ ง เท ้าแ ฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH 
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้า่นไดอ้ ิม่

อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปยูกัษใ์หท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้ม
น า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบั
การแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าให้
ผวิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ลานสก ีฟจูเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - วดัอาซากุสะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี 
– ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 

                        ดวิตีฟ้ร ี

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสนุกกบักจิกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจเิท็น ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งน้ีที่ซ ึง่เป็นสวนสนุก
ขนาดใหญ่ มีกจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่มีชือ่เสยีงและมีฉาก
หลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่า
อปุกรณ์เครือ่งเล่นสามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่เช่าอุปกรณ์เครือ่ง
เลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่
ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  



 
 
(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกเีขา้ไม่ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น ภูเขาไฟฟูจ ิทีตั่ง้ตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู
3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” 
ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที ่
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์น
ยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลกึ กับภูเขาไฟที่ไดช้ื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึง่เป็น
ภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญี่ปุ่ น  
น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟู
จ ิและใหท้่านไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ใน
ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว ณ รมิแมน่ า้สุ
มดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูง

ทีสุ่ดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร 
สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกดิแผ่นดนิไหวครัง้
ใหญ่หอคอยแห่งนี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะ
ไม่เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย จากน าท่านขอพร วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดใน
กรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะ
ไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณ
ประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 



 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่ม ีชือ่เสยีงของวัด มีรา้นขายของที่ระลกึ
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่น
ญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนัเพือ่ลิม้ลองกับรสชาดสดุแสนอรอ่ย  

 
 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค์ อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดีที่รา้นคา้
ปลอดภาษี ณ ดวิตฟีร ียา่นชนิจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ 



ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดา
เครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกว่า
บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้
อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, 
UNIQLO, ก ร ะ เ ป๋ า สุ ด ฮิ ต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เ สื้ อ  COMME DES 
GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้ **เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ
ทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

 
 

พกัที ่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว - อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอืน่ ๆ โดยมีไกดค์อยให ้
ค าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ  ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึ้นเพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย์

วญิญาณขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิี่มีความส าคัญกับประเทศ
ญีปุ่่ นยคุปัจจบุันเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุันมากทีส่ดุ   

- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญี่ปุ่ น หากคุณคอืคนที่
ก าลังมองหาซื้อเสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซื้อเสื้อผา้แนว Cost Play ท่านยัง
สามารถหาไดจ้ากที่นี่อีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดูไดท้ี่นี่ได ้จะมวัียรุ่นญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดดั์งระดับโลก อาท ิ
CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP ห รือ ส า ว ก  ONITSUKA 



TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่SHOP นีม้แีบบ
ให้เลือกสรรมากมาย อีกท ัง้ยงัมีร ้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือ
ตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกท ัง้ย งัมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีก
ดว้ย  

- ย่านชบิุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกับ                
“ฮาจโิกะ” รปูป้ันสนัุขแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดท
แฟชั่นสไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและ
แฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินียแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วม
คา่เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่ง
แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช ้

ทุนสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ (ไม่จ ากัดจ านวนการ
เล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่งเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate 
of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีส ิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของ
ตุก๊ตาเดก็นานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of 
the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลือกซื้อสนิคา้ที่ระลกึน่ารักในดสินีย์
แลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้ัมผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้ม
ผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกับการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์
 

 
 



 
การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื่อง
ดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น 
เป็นชว่งที่มลีูกคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบัสไม่ครบตาม
จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 
41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าต๋ัวจะอยู่ที่เทีย่วละ 2,470 เยน/
ทา่น โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยว
สดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง        
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟที่
ราคาค่อนขา้งสูงนดินงึแตต๋ั่วรถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึน้
ไปแลว้เราจะไม่มทีีน่ั่งเบาะสามารถหมนุเขา้ หากนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยคา่ต๋ัวรถไฟจะ

อยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น 
เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง    
   
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบัสนี้จะ
จ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลา
ในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 
น ถา้เด็กอายตุ ากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา      
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีน้ี่ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนารติะจะอยู่ที่
ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)    
  

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 



วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
11.00 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เที่ยวบนิที่ SL301 บรกิารอาหาร

วา่งบนเครือ่ง 
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 8,000 14,999 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 15,999 8,000 15,999 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,000 15,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 18,999 8,000 15,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,000 15,999 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,000 15,999 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 8,000 14,999 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 8,000 13,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,000 15,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 8,000 15,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 8,000 15,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 8,000 15,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 8,000 15,999 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 19,999 8,000 14,999 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 8,000 14,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 20,999 8,000 15,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 19,999 8,000 15,999 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 19,999 8,000 15,999 



28 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 23,999 8,000 15,999 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 20,999 8,000 15,999 

01 – 05 มนีาคม 2563 22,999 8,000 14,999 

02 – 06 มนีาคม 2563 22,999 8,000 14,999 

03 – 07 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

04 – 08 มนีาคม  2563 23,999 8,000 15,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

07 – 11 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

08 – 12 มนีาคม 2563 22,999 8,000 14,999 

09 – 13 มนีาคม 2563 22,999 8,000 14,999 

10 – 14 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

15 – 19 มนีาคม 2563 22,999 8,000 14,999 

16 – 20 มนีาคม 2563 22,999 8,000 14,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 



หมายเหต ุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคาบรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

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

 

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

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

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


2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
  

 
 


