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ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั 
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองโตเกียว  ชิบะ คำมำคุระ ยำมำนำชิและไซตำมะ 
คำมำครุะ สกัการะองคพ์ระใหญ่แห่งเมอืงคามาคุระที ่วดัโคโตข ุ
โกเทมบะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เลท็ 
ยำมำนำชิ ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภูเขาไฟฟูจทิี ่ศำลเจ้ำอำรำครุะเซน็เกน็ 
ไซตำมะ เดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคำวำโกเอะ, ชม ซำกรุะท่ี

สวนสำธำรณะคำวำโกเอะ หนึ่งในจุดชมซากุระทีม่ชีื่อเสยีงของจงัหวดัซาตามะ, ชม
นิทรรศการศลิปะดจิทิลั Resonating Life in the Acorn Forest โดย teamLab 

โตเกียว          นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิที ่วดัอำซำกสุะ, ชมเทศกาลดอกอาเซเลยีที ่ศำลเจ้ำ
เนสึ, ชอ้ปป้ิงใจกลางกรุงโตเกยีวที ่ย่ำนชินจกู ุ

ชิบะ ชมทุ่งดอกทวิลปิที่สวน อำเคโบโนะยำมะ, สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิก์่อนกลบัที่วดันาริตะ
ซงั, ซือ้สนิคา้ของฝากก่อนกลบัทีห่า้งสรรพสนิคา้ อิออน มอลล ์



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

12-17 เมษำยน 2566 

วนัแรก               สนำมบินสุวรรณภมิู  

 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C 
สำยกำรบินไทย มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนในกำร
เตรียมตวัเดินทำงและผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.50 น.   เดินทำงสู่สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG642 
 

วนัท่ีสอง              สนำมบินนำริตะ >> ชิบะ >> สวนดอกทิวลิปอำเคโบโนะยำมะ >> คำมำครุะ >> 
                             นมสักำรองคพ์ระใหญ่แห่งวดัโคโตข ุ>> โกเทมบะ พรีเม่ียม เอ้ำท์เลท็ 

08.10 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะ จงัหวดัชิบะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองและตรวจรบักระเป๋ำสัมภำระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

• น าท่านเดินทางสู่ เมืองชิบะ เพื่อเข้าชม ทุ่งดอกทิวลิป (Tulip) ที่ 
สวนอำเคโบโนะยำมะ (Akebonoyama Park) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสมีากกว่า 100 สายพนัธุ์ และมีมากถึง 
710,000 ตน้ โดยมกีงัหนัลมขนาดใหญ่ ช่วยเพิม่บรรยากาศเสมอืนท่านได้
ไปเยอืนทุ่งดอกทวิลปิทีป่ระเทศเนเธอรแ์ลนด์ 
หมายเหต ุ*** การออกดอกของดอกทิวลิปขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคำมำคุระ (Kamakura) เพื่อ
กราบนมัสการขอพรจาก องค์พระใหญ่แห่งวดัโคโตขุ 
(Kotokuin Temple) พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีความสูงถึง 
13.35 เมตรและหนักถงึ 95 ตนั เป็นพระพุทธรูปที่มขีนาด
ใหญ่เป็นอันดบัที่ 2 รองจากองค์พระใหญ่แห่งวัดโทไดจิ 
จงัหวดันารา ตวัองคพ์ระท าจากโลหะส ารดิผสมทองแดง แต่
เดมินัน้ ตวัองค์พระเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร ต่อมา ในปี
ค.ศ.1368 วหิารได้ถูกพายุพดัจนได้รบัความเสยีหาย และ



 

 

ในปีค.ศ.1495 วหิารกถ็ูกคลื่นยกัษ์สนึามถิล่มจนวหิารพงัยบัเยนิ  แต่ตวัองคพ์ระกม็ไิด้
ช ารุดเสยีหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่ปัจจุบนันบัเป็นเวลามากกว่า 800 ปี 

• น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลท (Gotemba Premium Outlet) เอา้ท์
เลท็ขนาดใหญ่ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนด์เนมระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนั  ให้
ท่านได้อสิระกบัการเลอืกซื้อเลอืกชมสนิค้าที่รวบรวมไว้กว่า 165 แบ
รนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย 
หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวด
สนิคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard 
Ginori เป็นต้นนอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า 
เสือ้ผา้เดก็ ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ  

น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Kawaguchiko Tominoko 
หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
***พิเศษ*** ให้ท่ำนได้อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษท่ีมีบุฟเฟ่ต์ขำปยูกัษ์ ให้ท่ำนได้ล้ิมลอง
รสชำติปู ทำนคู่กับน ้ำจ้ิมซีฟู้ ดแซ่บๆอย่ำงจุใจ พร้อมด้วยอำหำรอ่ืนๆ อีก
มำกมำยหลำยชนิด *** 
***หลงัอำหำร ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือกนัว่ำถ้ำได้แช่

น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วนัท่ีสำม               ศำลเจ้ำอำรำครุะเซน็เกน็ >> ไซตำมะ >> เมืองโบรำณคำวำโกเอะ >> 
                              ชมซำกรุะท่ีสวนสำธำรณะคำวำโกเอะ >> Teamlab Donguri No Mori >> โตเกียว 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดินทางสู่  ศำลเจ้ำอำรำคุระ เซ็นเก็น 
(Arakura Sengen Shrine) เพื่อขึ้นชม  เจดีย์ชุ เรโต 
เจดีย์ขนาดใหญ่สีแดงห้าชัน้ ซึ่งตัง้อยู่บนเนินเขาที่
สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิใน
ระยะไกลได้อย่างชดัเจนและสวยงาม  เจดีย์แห่งนี้ถูก
สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1963 เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพ ให้ท่าน
ได้ชมและเก็บภาพอันสวยงามของเจดีย์แห่งนี้ โดยมี
ภูเขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงั 

• น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตำมะ (Saitama) 



 

 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าชมเมืองโบรำณคำวำโกเอะ (Kawagoe) 
เมืองเก่าที่มีมาตัง้แต่สมัยเอโดะที่มีการอนุรกัษ์
สภาพบา้นเมอืงเก่าและบรรยากาศเอาไวเ้ป็นอย่าง
ด ีปัจจุบนั บรเิวณที่เป็นเมอืงเก่าก็ยงัเปิดท าการ
คา้ขายของจ าพวกของทีร่ะลกึและสนิคา้ทอ้งถิน่ใน
ตกึที่เคยใช้เป็นคลงัสนิค้าสมยัก่อน แต่ได้ท าการ
สร้างใหม่ให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิม 
โดยเปลี่ยนวสัดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นวสัดุกนั
ไฟ เนื่องจากในสมยัเอโดะ บา้นเรอืนถูกสรา้งดว้ย
ไมแ้ละกระดาษ เมื่อเกดิเหตุไฟไหมก้ม็กัลามไปทัว่
เมอืงอย่างรวดเรว็ ของขึน้ชื่อของเมอืงคาวาโกเอะ
คือ มันหวาน ที่รสชาติหวานล ้า นอกจากนี้ยังมี
ตรอกขนมหวาน ที่ขายของจ าพวกขนมหวาน
โบราณของญีปุ่่ นอกีดว้ย 
• น าท่านชมซากุระที่ สวนสาธารณะคาวาโก
เอะ  (Kawagoe Park) ให้ทุกท่านได้ดื่ มด ่ ากับ
บรรยากาศสบายๆ ภายใต้ร่มเงาของดอกซากุระที่
ผลบิาน รอการมาเยอืนของท่าน 

หมายเหต ุ*** การออกดอกของดอกซากรุะขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• น าท่านเดนิทางสู่ สวนป่ำมุซำชิโนะ (Musashino Jurin Park) เพื่อเขา้ชมนิทรรศการ
ศิลปะกลางแจ้งของ teamLab บริษัทชื่อดังที่เน้นผลิตผลงานศิลปะแบบผสมผสาน
ระหว่างงานศิลปะและเทคโนโลยีที่ล ้าสมยั  และภายในสวนป่ามุซาชิโนะแห่งนี้ ทาง 
teamLab ได้ท าการจดัแสดงนิทรรศการศิลปะดจิิทลัที่ชื่อว่า Resonating Life in the 
Acorn Forest ภายใต้คอนเซ็พต์ “แสง สี และธรรมชำติ” ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สมยัใหม่เปลี่ยนสวนทัง้สวนให้กลายเป็นงานศลิปะด้วยวตัถุรูปทรงไข่ที่เปลี่ยนสไีปมา, 
ต้นไมใ้หญ่น้อยทีถู่กยอ้มไปดว้ยสสีนัต่างๆ และเสยีงเพลงประกอบสรา้งบรรยากาศทีจ่ะ
ท าใหท้่านรูส้กึเหมอืนอยู่ในโลกอกีใบทีท่่านจะประทบัใจไม่รูล้มื 

• น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู ่กรงุโตเกียว (Tokyo) 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Shinjuku Washinton หรือระดบัเทียบเท่ำ 

  

วนัท่ีส่ี                    อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์           

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของ
โรงแรม 
อสิระเต็มวนั ให้ท่านได้เดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรอืแหล่งช้
อปป้ิงต่างๆ โดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทวัร์ดิสนีย์แลนด์ 
เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนดท์่านละ 3,000 บาท ซึง่ราคานี้
ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์ ) ***ราคาอาจมีการ
เปลีย่นแปลง เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ น
ซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท 
ให้ท่านสนุกสนานกบัเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการ



 

 

เล่น) ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่อง
ดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซื้อสนิค้าที่ระลึก
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลท์ดสินีย ์อย่าง มกิกี้
เมา้ส ์มนินี่เมา้ส์ พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกำยทรี หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจุีดชุมววิส าหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาท ิหอ้งส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึ้นโดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่านทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหม่สุดทุกยุคทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยู่เรยีงราย  
ชิบูย่ำ ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึง่มสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจูก ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซี ปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยร้านขายของวยัรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคล้าย
ยุโรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์ุโรป 
อะคิฮำบำร่ำ ย่านการคา้ชื่อดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต์่างๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Shinjuku Washinton หรือระดบัเทียบเท่ำ 
  



 

 

วนัท่ีห้ำ              โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >> ชมเทศกำลดอกอำเซเลียท่ีศำลเจ้ำเนสึ >> 
                           ช้อปป้ิงท่ีย่ำนชินจกู ุ>> นำริตะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดนิทางสู ่วดัอำซำกสุะ (Asakusa 
Temple) ซึง่มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซ็นโซจ ิ
(Sensoji) วดัแห่งนี้เป็นวดัในทางพุทธศาสนา มี
พระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระ
ประธานของวดั ทีป่ระตูทางเขา้ของวดัมโีคมไฟสี
แดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของวดั
ทีน่กัท่องเทีย่วนิยมถ่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ เมื่อ
ผ่านประตูเขา้มาจะพบกบัถนนคนเดนินากามเิสะ 
ทีส่องขา้งทางมรีา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึสไตล์
ญีปุ่่ นและรา้นขนมญีปุ่่ นมากมาย  อสิระใหท้่านเดนิ
เลอืกซือ้สนิคา้และขนมญีปุ่่ นตามอธัยาศยั 
เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ 
ภตัตำคำร 

• น าท่ าน เดินทางสู่  ศำลเจ้ำ เนสึ  (Nezu 
Shrine) เป็นศาลเจ้าชนิโตเก่าแก่ที่มอีายุมากกว่า 
300 ปี และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิาง
วฒันธรรมทีส่ าคญัแห่งชาต ิศาลเจา้แห่งนี้เป็นหนึ่ง
ในจุดชม เทศกำลดอกอำเซเลีย (Azalea) หรือ

ดอกกุหลาบพนัปี หรือที่ชาวญี่ปุ่ นเรียกกันว่า ดอกซึซึจิ 
(Tsutsuji) ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่ น ภายในสวนของศาลเจ้ามี
ต้นอาเซเลียมากกว่า 3,000 ต้นและมมีากกว่า 100 สาย
พนัธุ์ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัสสีนัสดใสของดอกอาเซเลยี
และถ่ายภาพเกบ็เป็นทีร่ะลกึกนัอย่างจุใจ 
 
 
 

หมายเหต ุ*** การออกดอกของดอกอาเซเลียขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 

• อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ย่ำนชินจูก ุ(Shinjuku) แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัทีไ่ม่ว่านกัท่องเทีย่ว
จากชาตใิดๆ กต็อ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่่านนี้ เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของ



 

 

นกัท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็นแบรนดเ์นมชัน้น า สนิคา้น าสมยั ขนมญี่ปุ่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ 
ไปจนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอาง ฯลฯ 

ค ำ่      อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

• น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง นำริตะ (Narita) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel International Garden Narita หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก                นำริตะ – วดันำริตะซงั - ห้ำงอิออน มอลล ์- สนำมบินนำริตะ  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดนิทางนมสัการเทพเจา้แห่งไฟที ่วดันำริตะซงั วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่
ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี บรเิวณวดัประกอบดว้ยวหิารหลายหลงั ซึ่งเป็นวหิารทีส่ร้าง
จากไม้สนทัง้หลงัมเีพยีงแห่งเดยีวในญี่ปุ่ น อกีทัง้ยงัมสีวนญี่ปุ่ นทีต่กแต่งอย่างสวยงาม
ร่มรื่นสวยงาม 

• จากนัน้น าท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ 
ห้ำงอิออน มอลล์ เพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทาง
กลบั อาท ิขนมญีปุ่่ น ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้น
ราคา 100 เยนเท่านัน้เอง  
เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำริตะ เพื่อ
ท ำกำรเชค็อิน  

17.30 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
22.30 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

  



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
12-17 เมษำยน 2566 

**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน** 
***ราคาคา่ทัวรไ์มร่วม คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท 

โดยจะเรยีกเกบ็พรอ้มกบัคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื*** 
**บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี้ำมนัเพิม่ 
ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั** 

หมายเหตุ 

1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาตใิห้
เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋ว
เดินทางภายในประเทศ เพื ่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่  และตรวจเช็คน้ำหนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่าง
ประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 
ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้ 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 61,995.- บำท 28,995.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 55,995.- บำท 26,559.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 49,995.- บำท 23,995.- บำท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 8,995.- บำท 8,995.- บำท 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน 
3. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  

**ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าพักในห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจะจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยว หรือบาง
โรงแรมจะจัดให้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง 
**ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก
ให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิ้ล และเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หาก
สนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 
**เดก็อายตุ่ำกวา่ 1 ปีและผู้ใหญอ่ายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัิเหตเุพยีงครึง่เดยีว** 

7.  ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่3 มกราคม 2566 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท า
ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 

3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิ
สญูหาย เป็นต้น 

5. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญี่ปุ่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซี่า

ใหก้บันกัท่องเทีย่วไทย) 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 



 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  

 

1. กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
4. กรณีจองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 

 

การยกเลิก  

1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บั
ผูเ้ดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋
โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ป ไม่สามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 
วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 

 

หมายเหตุ 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

2. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของ
ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืมคีวาม
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่งทางบรษิัทฯ 
ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 



 

 

3. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าให้ไม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  
อนัเป็นเหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของ
รายการทวัร ์ 

7. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจาก
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

8. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีท่างสายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอื
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืน
อดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/
สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว์/สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั 
ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน , 
เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, 
สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้า
ส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบที่
ก่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งต้น



 

 

ที่เป็นสิง่ต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การ
ประเมนิความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของ
ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชร้ถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น
ต้น ขอให้แจ้งทางบรษิทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทั ฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายของน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิน้ี 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการ
ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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