
 
 

 

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N 

ซุปตาร ์กระทอ่มหมิะ  
ก าหนดการเดนิทางมกราคม - มนีาคม 2563 

 

 
 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2141 



โดยสายการบนิ  AIR ASIA X (XJ) 

ไฮไลท ์ชมกระทอ่มหมิะ ณ เทศกาลคามาครุะ เมอืงยนูชิงิาวะ  

เยอืนหมูบ่า้นโบราณ สมยัเอโดะ หมูบ่า้นโออจุ ิจคุ ุ

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ หนา้ผาโทโนะ เฮทสรึ ิ

ฟร ีแชอ่อนเซนเทา้ หนา้สถานรีถไฟ ยโูนะคาม ิออนเซน 

สมัผสัความยิง่ใหญ ่ปราสาทนกกระเรยีน หรอื ปราสาทสรึงุะ 

 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอนิะวะชโิระ ทะเลสาบกระจกแหง่สวรรค ์

เลน่สก ีณ ลานสกฟีจูเิท็น พรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจู ิเป็นฉากหลงั 

ชอ้ปป้ิงจใุจ นารติะ ออิอนมอลล ์ 

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิFREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

25-29 มกราคม 2563 22,888.- 7,900.- 
-3°C - 8°C  

26-30 มกราคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

27-31 มกราคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

28 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

30 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

31 มกราคม-04 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

01-05 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-3°C - 8°C 

 

02-06 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- -2°C - 10°C  

03-07 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-2°C - 10°C 

 

04-08 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-2°C - 10°C 

 

05-09 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
-2°C - 10°C 

 

06-10 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- 
-2°C - 10°C 

 

07-11 กมุภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- 
-2°C - 10°C 

 

08-12 กมุภาพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 4°C - 8°C  

09-13 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 4°C - 8°C  

10-14 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
4°C - 8°C 

 

11-15 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
4°C - 8°C 

 

12-16 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
4°C - 8°C 

 



+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 7,900  บาท** 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จดัทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13-17 กมุภาพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 
4°C - 8°C 

 

14-18 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 2°C - 10°C  

15-19 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
2°C - 10°C 

 

16-20 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
2°C - 10°C 

 

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 
2°C - 10°C 

 

18-22 กมุภาพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 
2°C - 10°C 

 

19-23 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

20-24 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

21-25 กมุภาพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 11°C  

22-26 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

23-27 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

24-28 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

25-29 กมุภาพนัธ ์2563 
22,888.- 

7,900.- 6°C - 11°C  

26 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 22,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

27 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
6°C - 13°C 

 

28 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
6°C - 13°C 

 

29 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 
22,888.- 

7,900.- 
6°C - 13°C 

 

01-05 มนีาคม 2563 19,888.- 7,900.- 
6°C - 13°C 

 



10.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ606 

19.40 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ทีพั่ก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

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

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั   NARITA HEDISTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - เมอืงฟุคุชมิะ - หนา้ผาโทโนะเฮทสรึ ิ– สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน - 

หมูบ่า้นโออจุ ิจคู ุ- แชน่ า้แรอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟุคชุมิะ (Fukushima) เมอืงทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น 

ตัง้อยู่ทีภู่มภิาคโทโฮคุ แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา ทะเลสาบ 

สถานทีช่มซากรุะ และใบไมเ้ปลีย่นส ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

เทีย่ง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู่ โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) หรอื หนา้ผาลา้นปี เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้ง

ขึน้ โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี้ ถกูกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กวา่จะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้น

ปี จนกลายมาเป็นววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ชือ่ โทโนะเฮทสรึ ิเป็นภาษาถิน่ของไอส ึแปลวา่ หนา้ผา 

และดว้ยรูปร่างหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีดู่คลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอื หนา้

ผารปูเจดยี ์เดนิทางสู ่เมอืงยโูนะคาม ิออนเซน เป็นเมอืงตากอากาศออนเซนเล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของ

จังหวัดฟูกุชมิะ ที่เดินทางไดค้่อนขา้งสะดวกเพราะอยู่ต ิดกับ สถานรีถไฟยูโนคาม ิออนเซน 

Yunokami Onsen Station (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่ง

เดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานีท าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิ

กับการแช่เทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเทา้ที่สถานีแห่งนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 

หมูบ่า้นโออุจ ิจูคุ (Ouchi Juku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี  บา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็น

เมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรง

หญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 

50 หลัง ในอดตีสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไมส่ะดวกสบาย หมูบ่า้นแห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพ่ัก ตัง้

ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ 

เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของ

ชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมี

นักทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่โรงแรมที่พัก (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 



วนัทีส่าม  เมอืงฟุคุชมิะ – ทะเลสาบอนิะวะชโิระ – ปราสาทสรึุงะ – เมอืงนกิโก ้- ชมกระท่อมหมิะ ณ 

เทศกาลคามาครุะ ณ เมอืงยนุชิงิาวะ - เมอืงสคึบุะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ (Inawashiro Lake) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น  เกดิขึน้จากการระเบดิของภเูขาไฟ มแีร่

ธาตุกรดเจอืปนอยู่ จงึไม่มสี ิง่ชวิติใดๆ อาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้น ้าในทะเลสาบแห่งนี้จงึมคีวามใสจนไดรั้บ

ฉายาวา่ ทะเลสาบแหง่กระจกสวรรค ์หรอื เทนเคยีวโค (Tenkyoko) ในชว่งเดอืนพฤศจกิายนถงึ

เดอืนเมษายน จะมบีรรดาฝูงหงสอ์พยพมาอาศัยกันอยูมากมาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงไอสุ 

(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ไมว่่าจะเป็นปราสาทหรอืตัวเมอืงทีย่ังคงสัมผัสไดถ้งึ

กลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น อีกดว้ยน าท่านสู่ 

ปราสาทสรึงุะ (Tsuruga Castle) หรอื ปราสาทนกกระเรยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

เป็นเพยีงแหง่เดยีวทีย่งัคงเอกลักษณ์ดัง้เดมิของญีปุ่่ นไว ้ปราสาทหลังคาสเีเดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แหง่

เมอืงไอสุวาคามัทซ ึตัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซ ึเดมิมชีือ่ว่า ปราสาทคุโระคะวะ 

Kurokawa Castle สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ แต่เกดิแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ. 1611 

ท าใหป้ราสาทเสยีหายหนักและไดม้กีารบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชัน้ เหลอืเพยีง 5 ชัน้เท่านัน้ 

HILIGHT!!! ปราสาทแหง่นี ้ถอืเป็นอนุสรณ์สถานทีย่งัทิง้รอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุ่มสดุทา้ย

ในญีปุ่่ น ทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตัวเองลง ณ สถานทีน่ี ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้(Nikko) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) มชีือ่เสยีงโดง่ดังใน

เรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจา้ต่างๆที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 

จากนั้นน าท่านสู่ เทศกาลคามาคุระ ณ เมอืงยุนชิงิาวะ เขา้ชม กระท่อมหมิะ หรือ บา้นหมิะ 

ส าหรับภาษาญีปุ่่ นเรยีกกนัว่า คามาครุะ ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหก้ลายเป็นสถานทีถ่่ายรูป โดยทีเ่มอืงนี้จะ

พเิศษกว่าตรงทีอ่ ืน่ๆ คอื นอกเหนือจากไดช้มกระทิช่อมหมิะแลว้นัน้ ยังถอืเป็นเป็นประเพณีฤดูหนาว

ของชาวยนุชิงิาวะ ทีม่รีะยะเวลาการจัดงานตัง้แตช่ว่งปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดอืนมนีาคมของทกุปี 

(ปีนีจ้ดัข ึน้ต ัง้แตว่นัที ่26 มกราคม – 03 มนีาคม 2019) โดยจะมเีหลา่ตุ๊กตาหมิะทีถ่กูท าขึน้จาก

ไอเดียและฝีมอืตัง้แต่ของเด็กไปจนถงึผูสู้งอายุมาท าการตอ้นรับนักท่องเที่ยว โดยในระหว่างวัน

สามารถเพลดิเพลนิไปกับรถเลือ่น ส่วนในตอนกลางคนืจะมกีารจุดเทยีนมนิิคามากุระเรียงรายตาม

พืน้ทีร่มิน ้า ซึง่แสงไฟทีส่วา่งทั่วววิทวิทัศนท์ีป่กคลมุดว้ยหมิะท าใหเ้กดิการแพรข่ยายของภาพทวิทัศน์

ราวกับอยู่ในความฝันเลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสคึบุะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   



ทีพ่กั OKURA FRONTIER HOTEL TSUKUBA EPOCHAL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงสคึบุะ – เมอืงยามานาช ิ- อสิระลานสก ีณ ฟจูเิท็นสก ีรสีอรท์ - พธิชีงชาญีปุ่่ น – เมอืง

นารติะ – ชอ้ปป้ิงออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ   

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

 เดินทางสู่ เมอืงยามานาช ิน าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจเิท็น สกรีสีอรท์ 

(Fujiten Ski)  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ลานสกแีละที่พักทีต่ัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟฟจู ิ

ทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรอื

ตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลมุดว้ย

หมิะทีดู่แลว้สะอาดตาอย่างยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับววิ ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount 

Fuji) สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ที่มีชือ่เสียงเป็นที่รูจั้กไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่

ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืน

ญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล  (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อปุกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) 

**หมายเหต:ุ ในชว่งตน้ฤดกูาลหากสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยในการเลน่สก ีเชน่ หมิะยงัไม่

หนาพอทีจ่ะเลน่สกไีดน้ ัน้ ปรบัโปรแกรมเป็นขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 แทน ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ การขึน้

ภูเขาไฟฟูจ ิอาจไมส่ามารถขึน้ถงึช ัน้ 5 ได ้เนือ่งจากปัจจยัดา้นสภาพอากาศ สงวนสทิธิไ์ม่

ข ึน้ภเูขาไฟและปรบัรายการทอ่งเทีย่ว ตามความเหมาะสมแทน 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado)  (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย และ

จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงนารติะ น าทา่นชอ้ป

ป้ิงที ่ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) มหีา้งสรรพสนิคา้

ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิเนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้ับสนามบนินานาชาตนิารติะ ภายใน

ตกแต่งในรูปแบบทีท่ันสมยัสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกวา่ 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่   

อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนีย้งัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen 

shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ ่เป็นตน้  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

20.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607  



**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิ ดอนเมอืง 

01.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

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 

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)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

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 นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท



ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

อเีมล ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

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 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 

พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

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)้ 

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


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 

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. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


