
 

TOKYO FUJI DISNEYLAND 5D3N 

ซุปตาร ์นอน โตเกยีว 5 ดาว 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม-กมุภาพนัธ ์2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 

 

 



 
 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิ ์ณ วดัอาซากสุะ พรอ้มเดนิชมิ ของอรอ่ยๆ ที ่ถนนนากามเิสะ 

สมัผสัววิภเูขาไฟฟจูสิวยๆ ณ หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะ ฮกัไก 

ขึน้ภเูขาไฟฟจูชิ ัน้ 5 สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น สมัผสัวฒันธรรมการชงชาญีปุ่่ น 

เยีย่มชมหมูบ่า้นเกษตรกรรม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ โกเท็มบะ และ ชนิจกู ุพรอ้มเช็คอนิ แลนดม์ารค์แหง่ใหม ่แมวยกัษ ์3 มติ ิ

โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์1 วนัเต็ม จะชอ้ป จะชมิ หรอืจะชวิในสวนสนกุระดบัโลก 

บฟุเฟ่ตข์าป ูอาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

11-15 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.- 
 

 

14-18 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 ธนัวาคม 2565 38,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

06-10 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

08-12 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

11-15 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

13-17 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

18-22 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

25-29 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

26-30 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

27-31 มกราคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 



 
 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์… สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ600 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

29 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

01-05 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

02-06 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

05-09 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

09-13 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

12-16 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

15-19 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

19-23 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

22-26 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

23-27 กมุภาพนัธ ์2566 38,888.- 8,900.- 
 

 

26 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2566 38,888.- 8,900.- 
 

 



 
 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ - กรุงโตเกยีว - วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงถนนนากามเิสะ 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก - จดุชมววิช ัน้ 5 ภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) หรอื สมัผสัหมิะ 

ณ ลานสก ีฟจูเิท็น สโนว รสีอรท์ - ออนเซ็น + ขาปยูกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

เดนิทางสู่ โตเกยีว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัโต (Kanto) บน

เกาะฮอนชู (Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วน

เป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ

นักท่องเทีย่วทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนัน้นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ 

วดัอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดร้ับความเคารพ

นับถอืมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 

5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายใน

วัดยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “Kaminari Mon หรอื ประตูฟ้าค ารณ” บรเิวณ

ทางเขา้สู่ตัววหิารจะมี ถนนนากามเิซะ (Nakamise Shopping Street) ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้น

คา้ขายของทีร่ะลกึพื้นเมอืงต่างๆ มากมาย เชน่ หนา้กาก ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ และ

ขนมนานาชนิด ทัง้ เมล่อนปังในต านาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากไิสถ่ั้วแดง และนอ้งปลา

ขนมไทยาก ิฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

เป็นในชว่งฤดหูนาวเป็นจุดทอ่งเทีย่วส าคัญอกีสถานทีห่นึง่ โดยมวีวิภเูขาไฟฟจูสิขีาวตัดกบัพืน้หลังสี

ฟ้า เป็นภาพทีส่วยงามมาก โอชโินะฮกัไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยู่

ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน ้าทัง้ 8 นี้เป็นน ้าจากหมิะที่ละลาย

ในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้า

ใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผัก 

ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิน่อืน่ๆ  

เดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mount Fuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี ทีม่คีวามสงูเหนือจาก

ระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้ท ี ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขอ

สงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทางขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความ

สวยงามของตัวภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้

และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

**ส าหรบัวนัเดนิทางต ัง้แต ่19 ธนัวาคม เป็นตน้ไป ปรบัโปรแกรมไปลานสกแีทน หรอื อาจ

เร็วกวา่น ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพความหนาของหมิะทีม่ากพอทีจ่ะเลน่สกไีด ้กรณีทีห่มิะยงัหนา

ไม่พออาจปรบัเปลีย่นไปลานสกอีืน่ทดแทน หรอือาจปรบัไปขึน้ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 ทดแทน 

(สงวนสทิธิ ์ขออนญุาตปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมหนา้งาน โดยไมแ่จง้ลว่งหนา้) 



 
 

 น าท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจเิท็น สโนว รสีอรท์ (Fujiten Snow Resort) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นลานสกแีละทีพั่กทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัส

กับหมิะ อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับการลืน่ไถลดว้ยสก ีเลอืกสนุกกับสโนวบ์อรด์ หรอืตืน่เตน้ไปกับ

การน่ังรถเลือ่นหมิะ ณ ลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถดืม่ด ่ากับทัศนียภาพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้

สะอาดตาอยา่งยิง่ และในวันทีท่อ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นจะพบกบัววิ ภเูขาไฟฟจู ิซึง่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของ

ประเทศญีปุ่่ น ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตทิีรั่งสรรคไดอ้ยา่งลง

ตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล   

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เชา่อุปกรณ์และชุดส าหรบัเลน่กจิกรรมตา่งๆ) อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการถา่ยรปูและซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรม 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) พเิศษ!! อ ิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตข์าป ู 

ทีพ่กั  Hotel Alexander Royal Resort หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม พธิชีงชาญีปุ่่ น – พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอยิาชโินซาโตะ - โกเท็มบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท - 

กรงุโตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.25 น. น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิี

ชงชานี้ ไม่ใชแ่ครั่บชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ยน าทา่น 

และใหท้กุทา่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย  

09.50 น. จากนัน้น าทุกท่านไปเยยีมชม พพิธิภณัฑห์มูบ่า้นอยิาชโินซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ตัง้อยู่ในพื้นทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทศิตะวันตกของ 

ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึง่ถกูพายไุตฝุ้่ นพัดถลม่ในปี ค.ศ.1966 จนกระทั่งตอ่มาอกี 40 ปี

ไดร้ับการบรูณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ให  ้ ประชาชนไดเ้ขา้ชม
ศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกับวัฒนธรรม ลองและซือ้สนิคา้หัตถกรรมแบบดัง้เดมิ ภายในหมูบ่า้น ประกอบดว้ย

บา้นกวา่ 20 หลังคาเรอืน ในอาคารแตล่ะหลังนอกจากกจิกรรมงานฝีมอืแบบดัง้เดมิแลว้ ยังสามารถชม

พพิธิภัณฑแ์ละแกลลอรี่, ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง, เพลดิเพลนิกับรา้นน ้าชาและรา้นอาหาร นอกจากนี้ยังมี

จัดอเีวนทแ์บบโบราณใหเ้ขา้กบัฤดกูาลดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

 เดินทางสู่โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ลท (Gotemba Premium Outlet) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่ีเ่ขตฮาโกเน่ (Hakone) เป็นเอา้ทเ์ลทกลางหบุเขาทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น มี

ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้แบรนดเ์นมยอดนยิมตา่งๆ มรีา้นคา้แบรนดด์ังมากกวา่ 200 แบรนด ์เป็นแหลง่

รวมสนิคา้แบรนดเ์นมท่ัวโลก ทัง้แบรนดต์า่งชาตแิละเป็นแบรนดข์องญีปุ่่ นเองและยังสามารถมองเห็น

ววิภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ยจัดไดว้า่เป็นเอา้ทเ์ลททีว่วิดทีีส่ดุใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับเขา้สู่ กรุงโตเกียว น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

(Shinjuku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายทัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของ

ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย หา้มพลาด!!! จุด



 
 

เช็คอนิแหง่ใหมข่องชาวโซเชีย่ล น ัน่ก็คอื แมวยกัษ ์3 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาดมหมึา จอ

มคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี ความ

ละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดับสงู ทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฎเป็นภาพแมวเหมยีวเดนิ

เลน่ไปมาอยูเ่หนือกรงุโตเกยีว นอกจากแมวยักษ์แลว้ ทา่นยังสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆ ทีถ่กูครเีอท

ใหเ้ป็นภาพ 3 มติผิา่นจอแอลอดีนีี้ ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จาน

บนิ UFO แมแ้ต ่หุน่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น  ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดอ้สิระ ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

ทีพ่กั Shinjuku Keio Plaza Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีส่ ี ่  กรงุโตเกยีว – ดสินยีแ์ลนด ์- เมอืงนารติะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

หา้มพลาด สวนสนุกระดบัโลก  (**ราคารวมคา่เขา้ รถรบั-สง่ และไกดด์แูลตลอดวนั) 

 โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ (Tokyo Disneyland) สวนสนุกทีม่นัีกทอ่งเทีย่วตอ่ปีเกอืบ 20 ลา้นคนตอ่ 

ซึง่มากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น และมากเป็นอนัดับ 2 ของโลก สรา้งขึน้โดยบรษัิทผลติภาพยนตรก์ารต์นู

วอลทด์สินยี ์เปิดใหบ้รกิารในปี 1983 ซึง่เป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งขึน้นอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ประกอบดว้ยธมีหลกั 7 ธมี โดยตกแตง่ตามฤดกูาล และมกีารเดนิขบวนพาเหรดที่

สนุกสนาน  

 World Bazaar 

 Tomorrowland 

 Toontown 

 Fantasyland 

 Critter Country 

 Westernland 

 Adventureland 

***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  

 

ทีพ่กั Mystays Premier Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

 

 



 
 

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  หลังรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ  

  (โดยรถบสัโรงแรม) 

09.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


