
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2109 



จดุเดน่ของทวัร ์
 

มรดกโลกนกิโก ้ เมอืงธรรมชาต ิ

ตืน่ตาตืน่ใจกบั  “ปีศาจหมิะ”  เมอืงซาโอะ 

เมอืงออนเซ็น นา่รกัๆ  Ginzan กนิซงัออนเซ็น 

เกาะสวยสดุ  หนึง่ในสามของญีปุ่่ น 

พระพทุธรปูองคใ์หญส่ดุในโลก  ตดิอนัดบักนิเนสบุค๊ 

FREE WIFI ON BUS มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอื

เป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ

ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขอ

อภยัในความไมส่ะดวก 

 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ - สนามบนิดอนเมอืง 

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร 1 ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
การบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) สนามบนิดอนเมอืง พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และหัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

วนัที ่2  สนามบนินารติะ – เทีย่วในเมอืงนกิโก ้- ออิอนมอลล ์
 

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ THAI LION AIR 
เทีย่วบนิที ่SL 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**ไมม่บีรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่งบนิแตม่จี าหนา่ย** 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ การจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ ไมส่ามารถรเีควสหรอืเลอืกทีน่ ัง่ได ้

และทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

** ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั ** 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ – เทีย่วในเมอืงนกิโก ้- ออิอนมอลล ์

   KORIYAMA  

VIEW  HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ปีศาจหมิะ ZAO SNOW MONSTER - กนิซังออนเซน (Ginzan 

Onsen) - ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบิันโจ 

   SENDAI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
มัตสชึมิะ - ตลาดปลา Nakaminato Fish Market - พระพุทธรูป

อชุคิไุดบตุส ึ- AMI Premium Outlet 

   NARITA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ     

น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html
https://www.booking.com/hotel/jp/marroad-international-narita.th.html


09.10 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ินารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 2 ช ัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมายเวลา 

12.30 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมอืงนโิก ้(Nikko) เมอืงมรดกโลก เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดังของจังหวัดโท

จกิ ิ(Tochigi) ทีม่ทีีเ่ทีย่วหลากหลายทัง้ธรรมชาตอิดุมสมบูรณ์ เชน่ น า้ตกเคะกอน ทะเลสาบชู

เซ็นจ ิรวมถงึสถาปัตยกรรมทางประวัตศิาสตรอ์ันสวยงาม เชน่ ศาลเจา้นกิโกโ้ทโชกุ มรดกโลก

ทีม่ชี ือ่เสยีงมาตัง้แตส่มัยเอโดะ 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING MALL ใหท้า่นไดอ้สิระซือ้สนิคา้ทั่วไปของญีปุ่่ น 

เชน่ ขนม, อาหารวา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้, เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  KORIYAMA  VIEW  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที ่3 ปีศาจหมิะ ZAO SNOW MONSTER - กนิซงัออนเซน - ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบินัโจ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

 จากนัน้น าท่านชมมหัศจรรย์ “ปีศาจหมิะ” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีห่าชมไดน้อ้ยมาก ซึง่ที ่

ZAO SNOW MONSTER ถอืเป็นจุดไฮไลทท์ีนั่กท่องเทีย่วหา้มพลาด ชว่งทีด่ทีีส่ดุของการมาชม 

SNOW MONSTER ของขวญัทีพ่ระเจา้มอบไวใ้หก้บั จ.ยามากะตะ ZAO SNOW MONSTER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

https://matcha-jp.com/th/3055
https://matcha-jp.com/th/1156


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่กนิซงัออนเซน (Ginzan Onsen) ซึง่เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นทีเ่งยีบสงบในภูเขา

ของจังหวัดยามากาตะ ซึง่เดมิเป็นพืน้ทีร่อบเหมอืงแร่เงนิทีไ่ดป้รับปรุงและพัฒนาใหม่ มชีือ่เสยีง
เป็นอันดับตน้ๆของประเทศญีปุ่่ น มอีอนเซนทีส่วยงามทีส่ดุดว้ยหอ้งพักแบบเรยีวกงัทีเ่รยีงรายตาม
สองขา้งทางของแมน่ ้า นอกจากนี้ยังมหีอ้งอาบน ้าสาธารณะเปิดใหบ้รกิาร 2 แห่ง (ไมร่วมคา่แช่

ออนเซน 300-1,500 เยน) และบ่อออนเซนเทา้ (ฟร)ี ซึง่ตัง้อยู่รอบๆเมือง หนึ่งในหอ้ง

อาบน ้าออนเซน คือ ชโิรกาเนยุ (Shiroganeyu) ออกแบบโดยสถาปนิก Kuma Kengo และอกี
แห่งหนึ่งคือ โอโมคาเกยุ (Omokageyu) เป็นหอ้งอาบน ้าแบบส่วนตัว (ราคาประมาณ 2,000 
เยน/50 นาที) หรือส าหรับผูไ้ม่ไดเ้ขา้พักสามารถใชบ้ริการหอ้งอาบน ้าในเรียวกังไดใ้นช่วง
กลางวัน คา่ใชจ้า่ยประมาณ 300-1,500 เยน สว่นใหญจ่ะเป็นหอ้งอาบน ้าในรม่  

น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบินัโจ ตลอดสองขา้งทางของถนนนัน้เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เชน่ ช็

อปของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขายสนิคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เครือ่ง ประดับ รา้นขายยา รา้น
ขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหารตา่งๆ 

 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  ROUTEINN  SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 มตัสชึมิะ - ตลาดปลา Nakaminato Fish Market - พระพุทธรูปอุชคิุไดบุตส ึ- 

อาม ิพรเีมยีมเอาทเ์ล็ท  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

  จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ มตัสชึมิะ (Matsushima) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาตัง้แต่สมัยอดตี และใน

ปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว ้ในปีค.ศ.2013 อ่าวนี้ยังไดร้ับรางวัล “อ่าวทีง่ดงามทีสุ่ดใน

โลก” และเปนอา่วแรกของประเทศญีปุ่่ นทีไ่ดร้ับรางวัลนี้ ทีอ่า่วมัตสชึมิะมหีมูเ่กาะนอ้ยใหญจ่ านวน

กว่า 260 เกาะตัง้อยู่ในและนอกอ่าว ความกวา้งใหญ่ของทวิทัศน์หมู่เกาะ และสีต่างๆ ที่คอน 

ทราสตก์นัท าใหว้วิทีน่ี่เป็นสถานทีห่า้มพลาดทัง้ในอดตีและปัจจบุัน 

  

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิ ตลาดปลา Nakaminato Fish Market ตลาดปลาแหง่น้ีเป็นทีรู่จ้ัก

กันดวี่าเป็นตลาดปลาทีข่ายของสดและในราคาทีถู่ก หากไม่ไดซ้ือ้ปลาก็สามารถเพลดิเพลนิกับ

การลิม้รสชาตอิาหารทะเลสดไดท้ีร่า้นอาหารและบารซ์ชูสิายพาน  

น าท่านนมัสการ  พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ เป็นวัดสาขาของวัดฮิกาชิ ฮงกันจิ (Higashi 

Honganji) มีพระพุทธรูปใหญ่ อุชคิุไดบุตส ึที่ไดร้ับการบันทกึในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูป

สัมฤทธิท์ีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 120 เมตร เทยีบกับพระใหญ่แห่งนาราทีสู่งเพยีง 14.9 

เมตร เรยีกไดว้า่สามารถน าพระใหญแ่หง่นารามาวางไวบ้นฝ่ามอืของพระใหญอ่ชุคิไุดบตุสไึดเ้ลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง อาม ิพรเีมยีมเอาทเ์ล็ท ดา้นในมรีา้นคา้ มากกวา่ 100 รา้น ทัง้แบ

รนดด์ังจากญี่ปุ่ นอย่าง Beams, Earth Music & Ecology และ Seiko หรือแบรนดอ์นิเตอร์อย่าง 

Coach, Kate Spade New York และ Michael Kors ใครอยากไดร้องเทา้ก็มีใหเ้ลือกทัง้ Nike, 

Asics, Adidas, Vans, Puma และอกีมาก 
 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TOYOKOINN  NARITA  HOTEL หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

   สมควรแกเ่วลาน าทานเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ  



11.00 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิTHAI LION เที่ยวบนิที่ SL 301 (ใชร้ะยะเวลาใน
การเดนิทางประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
(แตม่จี าหนา่ยบนเครือ่ง) 

16.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

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

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งของแตล่ะกรุป๊ เป็นไปตามทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ยกเวน้ลกูคา้ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ 

 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาไมร่วมต ัว๋ พกัเดีย่ว 

2-6 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

4-8 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

6-10 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900 

8-12 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

9-13 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

11-15 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

13-17 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900 

15-19 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

16-20 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

18-22 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

20-24 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900 

22-26 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

23-27 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

25-29 ม.ค.63 23,999 17,999 8,900 

27-31 ม.ค.63 22,999 16,999 8,900 

29 ม.ค.-2 ก.พ.63 24,999 18,999 8,900 

30 ม.ค.-3 ก.พ.63 24,999 18,999 8,900 

1-5 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

3-7 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

5-9 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

6-10 ก.พ. 63 30,999 24,999 8,900 

8-12 ก.พ. 63 29,999 23,999 8,900 

10-14 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

12-16 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

13-17 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

15-19 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

17-21 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

19-23 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

20-24 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

22-26 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

24-28 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

26 ก.พ.-1 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

27 ก.พ.-2 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

29 ก.พ.-4 ม.ีค.63 23,999 17,999 8,900 

2-6 ม.ีค.63 22,999 16,999 8,900 

4-8 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

5-9 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

7-11 ม.ีค.63 23,999 17,999 8,900 

9-13 ม.ีค.63 22,999 16,999 8,900 

11-15 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

12-16 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

14-18 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

16-20 ม.ีค.63 23,999 17,999 8,900 



** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  
เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี 10,000 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

▪ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
▪ คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
▪ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

▪ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
▪ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี    
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 
ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

18-22 ม.ีค.63 25,999 19,999 8,900 

19-23 ม.ีค.63 25,999 19,999 8,900 

21-25 ม.ีค.63 24,999 18,999 8,900 

23-27 ม.ีค.63 23,999 17,999 8,900 

25-29 ม.ีค.63 25,999 19,999 8,900 

26-30 ม.ีค.63 25,999 19,999 8,900 

28 ม.ีค.- 1 เม.ย.63 24,999 18,999 8,900 

30 ม.ีค.- 3 เม.ย.63 24,999 18,999 8,900 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเชค็อนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท พรอ้มกบั
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 

เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 

 

เดอะมอลล ์บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-222986-8 

 

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

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่
จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบ
ใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การจราจร, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 
วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปน้ี 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

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


2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ 
เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้
ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

❖ เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
❖ รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
❖ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถ
ในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตาม
โปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ 

ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่

ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็

ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทาง

บรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ 



มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 

❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนนิการเช็คเรือ่งการท าวซีา่ในการ
เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไมไ่ดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทาง

ต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะ

เดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่โดย

ใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บรษัิทเร็วทีสุ่ด เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูล

หนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


