
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 27299 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 

ญีปุ่น่ โตเกียว ไซตามะ ฟจู ิอบิาราก ิซากุระ 

5 วัน 3 คนื (XJ) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันที่ ไฟลท์ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

1 เมษายน 2566 XJ 600 
สนามบินสวุรรณภมูิ 

(BKK) 
ท่าอากาศนานาชาตินารติะ 

(NRT) 
23:55 08:30 

5 เมษายน 2566 XJ 603 
ท่าอากาศนานาชาตินารติะ 

(NRT) 
สนามบินสวุรรณภมูิ 

(BKK) 
14:25 19:10 

 

วัน โปรแกรมทัวร ์ โรงแรม เมือง 
อาหาร 

เช้า กลางวัน เย็น 

DAY 1 กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ------ Narita - - - 

DAY 2 

ท่าอากาศยานนารติะ – ไซตามะ – 
วดัโชเด็นซนั คงักิอิน- 

ชมซากรุะรมิแม่น า้อารากาวะ-ฟคุายะ 
ฮานาโซโนะ เอา้ทเ์ล็ท– ยามานาชิ 

YUKARI NO MORI 
HOTEL หรือ 
เทียบเท่า 

Fujikawa-
guchiko / 

Yamanakako 
- 

  

DAY 3 
หมู่บา้นน า้ใส โอชิโนะ ฮคัไค - โตเกียว 
-สวนอเุอโนะ–อาซากสุะ-วดัเซ็นโซจิ– 
ถนนนาคามิเซะ - ชอ้ปป้ิงชินจกูุ 

INTERNATIONAL 
GARDEN NARITA 

HOTEL หรือ 
เทียบเท่า 

Narita 
  

- 

DAY 4 

อิบาราก-ิศาลเจา้โออาไร อิโซซากิ–
เสาโทรแิห่งคามิอิโซ–

ตลาดปลานาคามินาโตะ- 
เมืองซาวาระ-ชมย่านเมืองเก่า-

สะพานโตโยฮาชิ-นารติะ-อิออน มอลล ์

INTERNATIONAL 
GARDEN NARITA 

HOTEL หรือ 
เทียบเท่า 

Narita 
 

- - 

DAY 5 
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -

กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) 
------ Narita 

 
- - 

 

DAY 1 
กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                 (- / - / - ) 
 

  23.55 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์F เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

  08.30 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น สายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ์  

  เทีย่วบนิที ่XJ600 (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 



 

 

 

 

DAY 2 
ท่าอากาศยานนาริตะ – ไซตามะ – วัดโชเด็นซัน คังกิอิน- ชมซากุระริมแม่น ้าอารากาวะ ฟุคายะ -  
ฮานาโซโนะ เอ้าทเ์ล็ท– ยามานาชิ                                                                        (- / L / D ) 

  08.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น  

(ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)  
หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

ส าคญั!!! ญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั 
น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama)  (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) อยู่ในภูมภิาคคนัโต 

มคีวามเจรญิมากเพราะอยู่ตดิโตเกยีว เมอืงชชิบิุ 
ทีโ่ดดเด่นเรื่องธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์เมอืงโอมยิะและคาวาโกเอะ 
ทีเ่ป็นแหล่งรวมจุดชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจหลายแห่ง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 
วดัโชเดน็ซนัคงักิอิน เป็นสิง่ปลูกสรา้งเพยีงแห่งเดยีวในจงัหวดั Saitama 

ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัขิองประเทศญีปุ่่ น มอีายุ มากกว่า 300 ปี 

สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีร่กัของผูค้นในทอ้งถิน่เป็นอย่างมาก เป็นวดัทีต่ ัง้อยู่ในเมอืงคุมากายะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 

1179 และนบัเป็น 1 ใน 3 แดนสวรรคอ์นัศกัดิส์ทิธิแ์ละยิง่ใหญ่ของญีปุ่่ น  

วดันี้สรา้งในรูปแบบเดยีวกบัทางศาลเจา้นิกโก้ โทโชก ุกล่าวกนัว่าโชเดน็ซนั 

เป็นสถานทีท่ีต่อบรบัค าอธษิฐานขอการแต่งงาน 

เป็นสถานทีผ่่อนคลายทีห่ลายคนชื่นชอบสง่เสรมิความสมัพนัธท์ีโ่รแมนติก มติรภาพ 

และความสมัพนัธท์างธุรกจิ สิง่ทีน่่าตื่นตาทีสุ่ดคอืประตมิากรรมและงานแกะสลกัทีง่ดงามในอาคารโชเดนโด 

บนก าแพงทีร่ะยบิระยบัของ Shodendo ประดบัประดาไปดว้ยงานประตมิากรรมแกะสลกัอนัวจิติรงดงาม 

ชมความงามของรปูภาพและประตมิากรรมความประทบัใจ 
รปูสตัวท์ีถู่กแกะสลกัในท่าทางการแสดงอารมณ์ต่างๆ มากมาย สมกบัทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นสมบตัชิาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 น าท่านเดนิทางไปชม ดอกซากรุะและทุ่งดอกมสัตารด์ ณ สวน Kumagaya Arakawa Ryokuchi Park 

ทีบ่านเตม็ทีใ่นฤดใูบไมผ้ลทิี่ เทศกาลชมดอกซากรุะคมุางายะ รมิแม่น ้าอารากาวะ 
เทศกาลชมดอกซากุระคุมางายะจะมขีึน้ตัง้แต่ปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายนทุกปี มตีน้ซากุระกว่า 

500 ตน้ปลูกเรยีงไปตามแนวถนนยาวกว่า 2 กโิลเมตร จุดชมซากุระทีส่วยงามมายาวนานกว่า 400 ปี 

ตัง้แต่สมยัเอโดะมาแลว้ จนเมื่อปี ค.ศ. 1990 และไดร้บัเลอืกให ้เป็น 1 ใน 100 

สถานทีช่มซากุระทีง่ดงามทีสุ่ดของญีปุ่่ นดว้ย 

มตีัง้แผงรา้นคา้ขายของมากมายช่วยใหบ้รรยากาศทีม่ชีวีติชวีาอนัน่ารื่นเรงิ ไฮไลท์!! 

นอกจากเราจะได้ชมความงดงามของดอกซากรุะแล้ว กย็งัมีความงามของ “ดอกนาโนะฮานะ” 

สีเหลืองสดใสมาช่วยแต่งแต้มให้ซากรุะมีสีสนัมากยิง่ขึ้น  
สตีดักนัของสชีมพอู่อนของซากุระกบัสเีหลอืงสดของดอกมสัตารด์นัน้สดใสสวยงามน่าดงึดูดเป็นยิง่นกั 

(ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ฟคุายะ ฮานาโซโนะ เอ้าท์เลท็ (Fukaya Hanazono Premium Outlets ) 

ตัง้อยู่ในเมอืงฟุคายะ จงัหวดัไซตามะ  ศูนยก์ารคา้ยอดนิยมของญีปุ่่ น เพิง่เปิดใหบ้รกิารในวนัที่ 20 ตุลาคม 

2565 เป็นพรเีมยีมเอาทเ์ลท็ล าดบัที่ 10 ในประเทศญีปุ่่ น แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้ชัน้น า 
แบรนดญ์ี่ปุ่ นและระดบัไฮเอนดย์อดนิยม อาท ิArmani, Boss,Calvin Klein, Champion, Levi's, Marc 

Jacobs, Polo Ralph Lauren, Valentino, Versace, Casio Watch, Citizen, Coach, Michael Kors, 

Seiko,Tory Burch,Vans, Adidas,New Balance,Nike, Oakley,Puma,Roxyและอื่นๆทัง้หมดประมาณ 130 

รา้นคา้ โดยมรีา้นอาหารทีม่เีอกลกัษณ์กว่า 40 รา้น ทีไ่ม่เหมอืนใคร รวมถงึรา้นดงัจากในจงัหวดัไซตามะ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ยามานาชิ 

    ค า่          รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรม พิเศษ!!บุฟเฟต์ขาป ู  
   ท่ีพกั  YUKARI NO MORI HOTEL หรือเทียบเท่า 



สมัผสักบัการอาบน ้าแร่ญีปุ่่ น ออนเซน็ ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

ชาวญีปุ่่ นเชื่อว่าการแช่ออนเซนจะช่วยท าใหร้ะบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ และผวิพรรณสวยงาม 

และช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

DAY 3 
หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะ ฮัคไค-โตเกียว-สวนอุเอโนะ–ย่านอาซากุสะ-วัดเซ็นโซจิ–ถนนนาคามิเซะ–     
ช้อปป้ิงชินจูกุ                                                                                              (B / L / - ) 

     เช้า        รบัประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 
น าทุกท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านน ้าใสโอชิโนะ ฮคัไค ตัง้อยู่ในจงัหวดัยามานาช ิ

เป็นหมู่บา้นเลก็ๆเก่าแก่ในบรเิวณทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจภิายในหมู่บา้นมบี่อน ้าศกัดิส์ทิธิท์ีจ่ านวน 8 

บ่อผุดขึน้มาตามธรรมชาตโิดยเกดิจากหมิะทีล่ะลายจาก 

เนินภูเขาไฟฟูจทิีอ่ยู่ใกล้ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่านชัน้ลาวาทีม่รีพูรุนมานานกว่า 80 ปี 

สง่ผลท าใหน้ ้านัน้ใสกว่าน ้าปกตจินสามารถมองเหน็บ่อลกึดา้นล่าง 
และเป็นทีเ่คารพของคนทอ้งถิน่ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั มรีา้นขายของทีร่ะลกึและรา้นขายอาหารรอบๆ 

สระน ้าซึง่ขายผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมอืและผลติภณัฑท์อ้งถิน่ อสิระใหท้่านเดนิชมหมู่บา้นตามอธัยาศยั 
เดนิทางสู่ โตเกียว น าท่านชม สวนอเุอโนะ (Ueno Park) สวนสาธารณะแห่งแรกในญีปุ่่ น ตัง้อยู่ในเขตไทโต 

โตเกยีว โดยไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญีปุ่่ นโดยรฐับาลในปีค.ศ. 1873 

เตม็ไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายพนัธุจ์ านวนกว่า 8,800 ตน้ ทีใ่หบ้รรยากาศสงบร่มรื่น 

โดยสวนอุเอโนะนัน้ยงัเป็นจุดชมซากุระทีข่ึน้ชื่ออกีดว้ยเขา้สูฤ่ดใูบไมผ้ลิ ซากุระกว่า 1,200 

ตน้ทีบ่านสะพรัง่สวยงามมากๆ จงึคกึคกัไปดว้ยผูค้นทีเ่ดนิทางมาชมซากุระกนัอย่างมากมาย 

ถนนใจกลางสวนทีเ่รยีกกนัว่า ถนนซากุระ คลา้ยกบัอุโมงคซ์ากุระที ่ยาวต่อเนื่องถงึ 400 เมตร เป็น 
บรรยากาศทีจ่ะท าใหท้่านรูส้กึว่าไดส้มัผสักบัฤดใูบไมผ้ลขิองญีปุ่่ นอย่างแทจ้รงิ 
ช่วงเวลาผลบิานประมาณปลายเดอืนมนีาคม ถงึตน้เดอืนเมษายนของทุกปี  

และเป็นทีต่ ัง้ของสถานทีต่่างๆทัง้พพิธิภณัฑ์ สวนสตัว ์โรงละคร วดั และหอ้งสมุดอกีดว้ย 

(ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) 

 

 

 

 

 



 

  กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม วดัเซน็โซจิ หรอืวดัอาซากุสะ วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงโตเกยีว 

เขา้นมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แม่กวนอมิทองค า ไฮไลทใ์หท้่านไดเ้กบ็ภาพกบัประตูคามนิารมิง 

ทีม่โีคมแดงขนาดใหญ่ ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร ซึง่แขวนอยู่บรเิวณซุ้มประตูทางเขา้วดั และเจดยี ์5 ชัน้ 

ภายในวดัทีส่งูถงึ 64 เมตร  ท าบุญดว้ยเหรยีญ 5 เยน จะท าใหโ้ชคดยีิง่ขึน้ 

ใหท้่านเลอืกซือ้เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ทัง้ สุขภาพ การเงนิ การงาน การเรยีน หรอืเรื่องเนื้อคู่ 
กลบัไปไดอ้กีดว้ย ฯลฯ เพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของวดั 

มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่นโบราณ 

และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญี่ปุ่ น มายงัวดัแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกนัเพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิุดแสนอร่อย 

อาท ิเมล่อนปัง คบิดิงัโกะ จากรา้นอตัสมึะ หนึบๆ นุ่มๆ คลุกถัว่เหลอืง ขนมแป้งทอดรอ้นๆ จากรา้นคมุิระยะ 
ขนมมนัจ ูเซมเบ ้เครื่องดื่มชาเขยีวขนมสุดอร่อย ทีห่า้มพลาดอกีดว้ย 
 จากนัน้พาท่านเดนิท างสู่  ย่านชินจกู ุแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารและสถานบนัเทงิ หา้งสรรพสนิค ้า อย่าง 

หา้งอเิซตนั, หา้งสรรพสนิคา้เคโอ  ,หา้งสรรพสนิคา้โอดะควิ หรอืจะเป็น หา้งทาคาชมิายะ รา้นขายของ 

กว่าพนัรา้น ซึง่เป็นจุดนดัพบยอดนิยม เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้ เสือ้ผา้ นาฬกิา 
กระเป๋ารองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องเล่นเกมส ์อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

กลอ้งถ่ายรปู เครื่องใชไ้ฟฟ้า แบรนดด์งัของญีปุ่่ น  
    ค า่          อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
   ท่ีพกั  INTERNATIONAL GARDEN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 4 
อิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไร อิโซซากิ – เสาโทริแห่งคามิอิโซ – ตลาดปลานาคามินาโตะ - 

เมืองซาวาระ ชมย่านเมืองเก่า-สะพานโตโยฮาชิ-นาริตะ-อิออน มอลล ์                                

   (B / - / - )                                                                                                                           
    เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู ่จังหวัดอิบารากิ จงัหวดัท่องเที่ยวท่ีอดุมไปดว้ยธรรมชาติอนัแสนน่าทึ่ง 

มีพืน้ที่ลุม่แม่น า้อนัอดุมสมบูรณท์างทิศใต ้ชายฝ่ังทางทิศตะวนัออกยงัหนัหนา้ออกสูม่หาสมทุรแปซิฟิกอีกดว้ย 
เป็นอีกหนึ่งจงัหวดัที่น่าท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตรม์ากมาย ผลิตนตัโตะ หรือถั่วหมกัญ่ีปุ่ น 



เป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ เป็น 1 ใน 3 ของสวนดอกไมท้ี่มีชื่อเสียงที่สดุอย่างสวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ 
มีทิวทศันท์ี่สวยงามมากๆยามฤดใูบไมผ้ลิ อาหารขึน้ชื่ออรอ่ยๆ,ประสบการณท์ี่หาไดท้ี่จงัหวดัอิบารากิเท่านัน้ 

เดนิทางสู่ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ (Oarai Isosaki Shrine) ศาลเจา้เก่าแก่ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 856 

เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเจา้โอนามุจโินะมโิกโตะ (Onamuchi no Mikoto) 

และเทพเจา้สุคุนาฮโิคนะโนะมโิกโตะ (Sukunahikona no Mikoto) 

ว่ากนัว่าเทพเจา้ทัง้สองเป็นผูน้ าความอุดมสมบูรณ์และความมัง่คัง่มาใหป้ระเทศญี่ปุ่ น 

ผูค้นทีแ่วะเวยีนมายงัศาลเจา้แห่งนี้ จะมาเพือ่ขอพรใหสุ้ขภาพแขง็แรงและหายจากโรคภยัมากทีสุ่ด 

หรอืขอใหม้คีวามสุขในการด าเนินชวีติ สมหวงัในเรื่องการแต่งงาน มคีุณธรรมและปัญญา ขอพรแกปี้ชง 
นอกจากนี้ยงัมกีารจดัเทศกาลต่างๆ ตลอดปี รายลอ้มดว้ยธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ 

จุดทีน่กัท่องเทีย่วนิยมถ่ายรูปทีสุ่ด คอื เสาโทริอิแห่งคามิอิโสะ เสาโทริอิศกัด์ิสิทธ์ิ ทีส่รา้งขึน้บนโขดหนิ 

ตัง้ตระหงา่นอยู่ท่ามกลางคลื่นทะเลออกไปไม่ไกล เพือ่รบัพลงังานบวก 

ออกเดนิทางสู ่ตลาดปลานาคามินาโตะ (Nakaminato Fish Market)  

อิม่อร่อยกบัอาหารทะเลสดใหม่สง่ตรงมาจากท่าเรอืนาคามนิาโตะ อาท ิขา้วหน้าปลาดบิ 

หรอือาหารทะเลป้ิงย่าง อสิระรบัประทานอาหารทะเลสดๆ แบบป้ิงย่าง เพลดิเพลนิกบัหลากหลายเมนู 

ปลาสดๆ เช่น ปลาองัโค ปลาชริาสุ (ปลาขา้วสาร) ตามแต่ฤดกูาล หอยเชลล ์หอยตลบั หอยนางรม 

หมกึย่างเนย และกุง้ เป็นต้น   
 กลางวนั      อิสระประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซาวาระ (Sawara) เมอืงเลก็ๆกะทดัรดัทีม่เีสน่หอ์กีหนึ่งแห่ง 
บา้นเรอืนรา้นคา้ต่างๆยงัคงอนุรกัษ์ความเป็นดัง้เดมิไวอ้ย่างดงีาม 

เป็นศูนยก์ลางการขนสง่ขา้วในช่วงสมยัเอโดะ มชีื่อเรยีกว่าเอโดะน้อย”Little Edo” อยู่ไม่ไกลจากเมอืงโตเกยีว 

อกีทัง้ยงัมบีรรยากาศความเป็นเอโดะไว ้

กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการกลิน่อายความยอ้นยุค 

ระหว่างคลองจะเชื่อมต่อดว้ยสะพานหลายแห่ง ไฮไลท ์ของเมอืงอยู่ที ่สะพานโทโยฮาช ิ เป็นสะพานเก่าแก่ 
ซึง่จะมนี ้าไหลออกมาจากสะพานทัง้สองดา้นคลา้ยน ้าตกอกีดว้ย อสิระใหท้่านชมเมอืงซาวาระตามอธัยาศยั   
เดนิทางสู่ เมืองนาริตะ น าท่านชอ้ปของฝาก ณ อิออน มอลล ์นาริตะ มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 

150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น 

นอกจากนี้ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade 

และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ 
    ค า่          อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั   
   ท่ีพกั   INTERNATIONAL GARDEN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 
 



 

DAY 5 
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ -กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                         (B / - / - )
                                                                                                                              

    เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  หลงัรบัประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  

 14.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบนิที ่XJ603  

 19.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

อัตราค่าบริการ ต่อทา่น เป็นสกุลเงนิ ไทยบาท 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ตอ่ท่าน 
พักห้องคู่ 

พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

1-5 เมษายน 2566 38,888.- 8,000.- 
 

 
 
 
✔ 
 
 
✔ 
✔ 
 
✔ 
 
✔ 
✔ 
 

 

 

✔ 
✔ 
✔ 
✔ 
✔ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลบัชัน้นกัท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Economy Class เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
(กระเป๋าสมัภาระถือขึน้เครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรมั และกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องน า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ต่อท่าน) 
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน า้มนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
ค่าประกนัภยัการเดินทางอบุติัเหตวุงเงินค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศสงูสดุ 500,000 บาท 
/และเสียชีวิตเนื่องจากอบุติัเหตสุงูสดุ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลมุผูท้ี่อายเุกิน 80 ปี)  
ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรบั-สง่ ระหว่างน าเที่ยว, 
ค่าเขา้ชมสถานที่ตามที่ระบใุนรายการ,  
บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด ต่อท่าน 
ไกดท์อ้งถิ่น ผูม้ีประสบการณ ์คอยดแูลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทริป)  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
ทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียม 1,500 บาท / ท่าน  
ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็ 
ค่าท าเอกสารผูถื้อต่างดา้ว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม 
ค่าตรวจ RT-PCR หรือค่าใชจ้่ายในการกกัตวั ตามนโยบายของรฐับาลแต่ละประเทศ  
ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผูเ้ดินทางทกุท่านจะตอ้งดแูลทรพัยส์ินของท่านดว้ยตนเอง 
ตามธรรมเนียมการเขา้พกัในโรงแรมทกุแห่ง หากท่านใหพ้นกังานยกกระเป๋าไปสง่ที่หอ้งพกั  



 

 

✔ 
 

✔ 
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● 
 

● 
● 
● 
 

 

 

● 
 

พนกังานยกกระเป๋าจะไดร้บัทิปตอบแทนเมื่อใหบ้รกิาร ขัน้ต ่า 2 USD หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ 
(แนะน าใหทุ้กท่านรบัผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเรว็ และปลอดภยั) 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบริการซกัรีด, ค่ามินิบาร,์ ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, 
ค่าพนกังานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ 
ค่าน า้หนกัของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนดใหส้งูสดุไม่เกิน 20 กิโลกรมัต่อหนึ่งท่าน (1 ชิน้)  
 
เงือ่นไขการช าระเงิน   
ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ต่อท่าน (ภายใน 1 วนั 
หลงัการไดร้บัการแจง้ว่ากรุ๊ปยืนยนัเดินทาง) พรอ้มส าเนาหนงัสือเดินทาง  (***ส าคญัมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, 
แปะสติกเกอร,์ ป๊ัมสญัลกัษณอ์ะไรก็ตามลงในเลม่พาสปอรต์, หรือท าพาสปอรต์ฉีกขาด 
เพราะอาจมีผลท าใหท้่านถูกปฏิเสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 
ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด 
ทางบรษิัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
กรณียกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (กรณียงัไม่ไดม้ีค่าใชจ้่ายใดๆเกิดขึน้)   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจ า 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ าทัง้หมด + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากการย่ืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองเป็นภาษาองักฤษ 
ทัง้นีท้างบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 
กรณีมีการยื่นวีซ่าแลว้ถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ เช่น 
ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกลา่ชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้ 

หมายเหตุ 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 

เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ทีผู่เ้ดนิไม่ถงึขัน้ต ่าของจ านวนทีก่ าหนด 

หรอืทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ ภายใน 3 
วนัท าการ หรอืจดัเสนอทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมกีารคนืมดัจ าตามเงือ่นไขทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิภายใน  14 วนั 



4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 

กรณีท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใด ๆ 

เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงนิล่วงหน้าเบด็เสรจ็กบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบก่อนการเดนิทาง 
กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทวัรเ์ป็นการเสนอขายล่วงหน้า 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ เพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก 
หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 
การเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดท่องเท่ียวบางประการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั 

อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบตัเิหตุ  
ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 
กรณีท่านถกูปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

และจะไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง 
อนัเน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  
ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 
เพราะโดยปกตนิกัท่องเทีย่วใชห้นงัสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 
การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรอืทีน่ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบตัติามทีส่ายการบนิก าหนด 

เช่น ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสุขภาพ 
สามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ีน่ัง่ LONG LEG 

ขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
โรงแรมท่ีพกั มาตรฐานทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ เป็นมาตรฐานทอ้งถิน่ของแต่ละประเทศ 

ซึง่อาจมคีวามแตกต่างจากระดบัสากล (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืงเขา้พกัในกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้พกัทีเ่มอืงนัน้ ๆ ได ้

เช่น ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ ส าหรบั หอ้งพกั 3 ท่าน  (Tripple room) 

อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ โซฟาเบรด หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

และการขอหอ้งพกัตดิกนัอาจจะท าใหท้่านไม่ไดต้ามทีต่อ้งการ ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 

ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) 
ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง 
รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางต้องรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 
ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง 
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ 

บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศได้ 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 
วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ 

จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. 
แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเ
รอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได ้
และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 
ส าหรบัน ้าหนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 20 กโิลกรมั 

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) 

การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได้ หาก 
น ้าหนกักระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไม่เกนิ 

7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบัหน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 
ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ 
น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่สายการบนิ 

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัสว่นเกนิ 
กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand carry) 
ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเครื่อง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎของสายการบนินัน้ ๆ หรอืสงูสุดตามกฎขอ้บงัคบัของ ไออาตา้ เท่านัน้ 

ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยสงูสุดไม่เกนิ USD 400 

กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) 

ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบนิ) 

โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัรไ์ดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย 
ทุกท่านตอ้งดแูลและระวงัทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน 
กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได้ 
ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

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