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บินดว้ยสายการบิน THAI VIETJET (VZ) : ขึ้นเครือ่งสนามบนิสุวรรณภมู ิ(BKK) 
VZ810 BKK(สวุรรณภมู)ิ – FUK(ฟกุโุอกะ) 00.45 – 08.10 
VZ811 DOH(ฟกุโุอกะ) – BKK(สุวรรณภมู)ิ 08.55 – 12.35 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนำ้หนกัไมเ่กิน 20  ก.ก. (ไม่เกนิ 1ชิ้น) และ ถอืขึ้นเครือ่งบนิได้นำ้หนกัไมเ่กิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบนิอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยขึ้นอยูก่บัสายการบิน** 
 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ             (-/-/-) 
21.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน THAI VIETJET โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 
DAY 2 ท่าอากาศยานฟกุุโอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– ศาลเจา้ยโูทค ุอนิาร ิ– พพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณ ู– สวนสนัตภิาพ – ชอ้ปปิง้ถนนคน

เดนิฮามาโนมาจ ิ                                                                                                                         (–/L/–)              
00.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินท่ี VZ810 
08.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ  
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองดาไซฟ ุแล้วนำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟเุทมมงัง ุ(TENMANGU SHRINE) วัดชินโตเก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุด

ของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน 
ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000 ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสน
รื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้ามี รูปหล่อวัวเทพเจ้า นอนเฝ้าอยู่บนแท่นด้วยความเชื่อที่ว่า ถ้าลูบหัววัวแล้วจะมีปัญญาดีและมีสุขภาพ
แข็งแรง ใครต่อใครจึงพากันลูบหัววัวตัวนี้ด้วยความเอ็นดู  อิสระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้า
พื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัดรวมถึงร้านขนมขึ้นชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจิ” ขนมหวานที่ทำจากถั่งแดงห่อแป้งข้าว
เหนียวแล้วนำไปปิ้ง หรือจะเลือกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮาริโกะ ที่ทำจากกระดาษป้ันเป็นก้อนและระบายตกแต่งเป็นรูปหน้า คนญี่ปุ่นเชื่อว่า 
เป็นตุ๊กตานำโชค 

 
  
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดซากะ (SAGA) เป็นจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชูที่มีชื่อเสียงในเรื่องของธรรมชาติบริเวณชายฝั่งที่สวยงาม 

และมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น 



 นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE) สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนา
เบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต 
และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ ด้านบนของตัวศาลเจ้า ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะช่วง ฤดูใบไม้ผลิ ยามที่
ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ำสายเล็กๆ
เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามเลยทีเดียว  ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพร
เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ความสำเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในฉากละคร "กลกิมโมโน" 

 
 นำท่านชม พิพิธภณัฑร์ะเบิดปรมาณนูางาซาก ิ(NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM) ภายในได้เก็บรวบรวมเหตุการณ์เศร้า 

ๆ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้อมูลเหตุการณ์ ซากชิ้นส่วนสิ่งของต่าง ๆ ทั้งยังมีเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนระเบิดปรมาณูลง 
จนถึงวินาทีแห่งความหายนะ ไปจนถึงภาพถ่ายอาคารบ้านเรือนที่พังยับเยิน ภาพผู้คนล้มตาย หรือผู้ที่รอดชีวิตแต่ต้องทนทุกข์
ทรมานจากสารกัมตภาพรังสี เป็นโรคลูคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) ที่ค่อย ๆ คร่าชีวิตผู้คนเหล่านั้นไปอีกจำนวนมากมาจัดแสดงไว้ 
เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่  

 แล้วนำท่านชม สวนสันติภาพนางาซากิ (NAGASAKI PEACE PARK) ในการก่อตั้งสวนสันติภาพแห่งนี้ ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึก
ถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ชื่อว่า FAT MAN เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1945 ที่ทำลายเกือบทั้งเมืองและยังฆ่าสิ่งมีชีวิตไป
มากกว่า 80,000 คน ภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นเกี่ยวกับสันติภาพมากมาย โดยที่ด้านหลั งของสวนจะมีเสาสีดำที่เป็นตัวชี้ตำแหน่ง
จุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู และมีรายชื่อของเหยื่อในครั้งนั้นด้วย  



 
 
คำ่ อสิระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปปิง้ 
พกัที ่  TOYOKO INN HOTEL , NAGASAKI หรอืเทยีบเท่า 
 
DAY 3 สะพานเมงาเนะ – เกาะเดจิมะ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ถนนมาเมะดามาชิ – เมืองเปปปุ                                                                                                                                             

                                   (B/–/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านสู่ สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI BRIGDE) หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า “สะพานมากาเนะบาชิ” ตั้งอยู่ที่ในตัว

เมืองนางาซากิในจังหวัดนางาซากิ โดยท่ีชื่อของสะพานอย่างมากาเนะบาชิ (MEGANEBASHI)นั้นสามารถแปลตรงๆตัวว่า กระจก
นั่นเอง หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าสะพานแว่นตามากาเนะบาชิ ซึ่งก็มาจากลักษณะของตัวสะพานนี่แหล่ะ ด้วย
ลักษณะที่เป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกันเมื่อมองสะท้อนน้ำจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นตาสำหรับคนในสมัยนั้น 
อีกทั้งยังมีรูปร่างคล้ายๆกับแว่นตาที่กลายมาเป็นชื่อเรียกที่คุ้นหูของคนส่วนมาก ไม่เพียงแค่ความโดดเด่นของตัวสะพานเท่านั้น 
สะพานหินสะพานแรกของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 



 
นำท่านสู่ เกาะเดจิมะ (DEJIMA ISLAND) เกาะเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เกาะแห่งนี้มีรูปร่างหน้าตาเมื่อพัด สร้างขึ้นเพื่อจำกัด
อาณาเขตให้แก่ชาวยุโรปที่เข้ามาทำการค้าขายในเมืองนางาซากิ หรือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของศาสนาคริสต์
และเป็นการจัดระเบียบให้ชาวยุโรปอยู่ในเฉพาะพื้นที่ของตัวเอง ที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งเลยก็
ว่าได้ ในสมัยก่อนเดจิมะใช้เป็นจุดแลกเปลี่ยนทำการค้าระหว่างญี่ปุ่นและยุโรป ในสมัยปิดประเทศ อีกทั้งยังเป็นบ้านของชาวยุโรป 
ภายในมีการจัดวางและแสดงข้อมูล เรื่องราวและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยนั้น และมีการจำลองวิถีชีวิตควา มเป็นอยู่ของชาว
ยุโรปอย่างโปรตุเกสหรือฮอลันดาด้วย 

 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมที่ โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท (TOSU PREMIUM OUTLET)   เป็นพื้นที่ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตขนาด
ใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH, ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, 
GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และอื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปปิ้งได้ครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย 
และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ โดยแต่ละร้านก็จะมีโปรโมช่ันส่วนลดมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปปิง้ 
 นำท่านสู๋ ถนนมาเมะดามาช ิเป็นย่านเมืองเก่าที่ทางรัฐบาลรักษาไว้ เดินบนถนนในย่านน้ีจะเห็นบ้านไม้แบบด้ังเดิมของญี่ปุ่น 

ร้านอาหาร คาเฟ่เล็กๆ และร้านขายรองเท้าเกี๊ยะ ในสมัยเอโดะที่ปกครองโดยโชกุนโทคุกาวะ มาเมดะซึ่งเป็นเขตชุมชนเล็กๆ ในเมืองฮิ
ตะได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่นี้จะเรียงรายไปด้วยร้านค้า บ้านพักอาศัย และร้านจำหน่ายของที่
ระลึกแบบโบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตของที่นี่ ส่วนหนึ่งของพื้นที่ได้รับเลือกให้เป็นย่านอนุรักษ์กลุ่มอาคารโบราณที่สำคัญ เขต
ชุมชนนี้ได้ช่ือว่าเป็นย่านลิตเติลเกียวโตของคิวชู 
เดินทางสู่ เมืองเบปป ุตั้งอยู่บนชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่
มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พักที่  BEPPU STATION ONSEN HOTEL , BEPPU หรือเทียบเท่า 

**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของ
โลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น** 

 



DAY 4 ชมบอ่นำ้รอ้น จโิกก ุ– หมูบ่า้นยฟูอุิน – ศาลเจา้อกุฮิะอนิาร ิ– เมอืงฟคุโุอกะ – คาแนลซติี ้  
                                                                                                                          (B/L/–) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที ่เกิดขึ้น 

ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็ก โซเดียม คาร์บอเนต เรเดียม เป็นต้น และ
ร้อนเกินกว่าจะลงไปอาบได้ แล้วบ่อทั้ง 8 บ่อ ก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นกัน ท่านจะได้พบกับ บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิ
โกกุ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน้ำพุร้อนชื่อดังของเมืองเบปปุ เป็นบ่อที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมีความสวยงามดูเป็นนรก
น้อยกว่าแห่งอื่น ตั้งแต่ทางเข้าเราจะเห็นควันขาวพวยพุ่งแทรกก้อนหินใหญ่ขึ้นมาเสียงดั งฟู่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ 
จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ธรณี 

 
 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชิโนอิเกะ จิโกกุ บ่อนี้มีสีแดงคล้ายกับสีของเลือด เชื่อกันว่าบ่อนี้อุดมด้วยแร่ธาตุมากมาย จนเกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์ดินเหนียวสีแดงที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคผิวหนังได้อีกด้วย ภายในยังมีร้านขาบของที่ระลึก ผงแร่ออนเซ็นที่
สามารถนำกลับไปแช่ที่บ้านได้อีกด้วย 

 



 นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น และเมืองนี้มีชื่อเสียง อีกอย่างในเรื่องของนำ้พุร้อน 
ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน อีกทั้งยังมี
ร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก HANDMADE น่ารักๆ มากมายและยังมีขนมข้ึนชื่ออย่าง "โคร็อกเกะ" (มันชุบ
เกล็ดขนมปังทอด) 

 
  
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 นำท่านสู่ ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ (UKIHA INARI JINJA) ตระการตาด้วยวิวของประตูโทริอิ 91 ประตูที่ทอดยาวเป็นสถานที่ที่พลาด

ไม่ได้สำหรับการถ่ายรูป แต่ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและโดดเด่น ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้า 3 องค์ของ
เกียวโต ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ และมัตสึโอะ ไทฉะ รวมถึงศาลเจ้าดาไซฟุ เทนมันงุแห่งฟุกุโอกะก็ประทับ อยู่ศาลแห่งนี้ ศาลเจ้า
ด้านหน้าที่ท่านสามารถสักการะได้ตั้งอยู่ ณ จุดสิ้นสุดของประตูโทริอิ พรที่ได้รับจากศาลเจ้าอุกิฮะ อินาริแห่งนี้ได้แก่ ความรุ่งเรื อง
ทางธุรกิจ พืชผลอันอุดมสมบูรณ์ ความปลอดภัยในการเดินทาง สุขภาพ อายุยืนยาว และความสำเร็จด้านการศึกษา 

 
 นำท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอางค์  โฟมล้างหน้า 

วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ 
 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ย่านใจกลางเมือง ย่านเทนจิน (TENJIN) สำหรับสายช๊อปรับรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยทีเดียว 

เนื่องจากย่านนี้มีให้เลือกเดินช๊อปชิมชิลกันแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไป



จนถึงห้างใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิด ตั้งแต่เค รื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ 
เครื่องสำอางค์ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย 

 นำท่านไปยัง คาแนลซิตีฮ้ากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมน้ำภายในตัวเมืองฟูกุโอกะ ที่มีความ
เก๋ตรงด้านในมีการขุดคลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้  แค่รูปร่างภายนอกของห้างแห่งนี้ก็เท่ห์อย่าบอกใครแล้ว ในส่วนของ
ร้านค้าก็มีให้เลือกช้อปเพลิน ๆ กว่า 250 ร้าน มีทั้งร้านท่ีมีเฉพาะในญี่ปุ่น ไปจนถึงร้านท่ีนำเข้ามาจากต่างประเทศ และบริเวณชั้น 5 
ของห้างแห่งนี้มีช่ือเรียกว่า “ราเมน สเตเดี่ยม” ที่มีราเมนดังๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นมารวมตัวให้ชิมกันแบบไม่ต้องไปหาที่อื่น
ให้ลำบากอีกด้วย  

 
 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง  
พักที่  LAMP LIGHT BOOK HOTEL , FUKUOKA หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                           
                                                                                                                                                         (B/–/–) 
เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 
 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 
08.55  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินท่ี VZ811   
12.35 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น อตัราทา่นละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ ่
(อายุไมเ่กิน 12 ป)ี 

ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่อตัรา 

ท่านละ 

19 – 23 กรกฎาคม 65  23,999 23,999 5,500 
26 – 30 กรกฎาคม 65  23,999 23,999 5,500 
02 – 06 สงิหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
09 – 13 สงิหาคม 65 25,999 25,999 5,500 
16 – 20 สงิหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
23 – 27 สงิหาคม 65 24,999 24,999 5,500 
30 สค. – 03 กย. 65 24,999 24,999 5,500 
06 – 10 กนัยายน 65 24,999 24,999 5,500 
13 – 17 กนัยายน 65 24,999 24,999 5,500 
20 – 24 กนัยายน 65 24,999 24,999 5,500 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 65 24,999 24,999 5,500 
04 – 08 ตลุาคม 65 25,999 25,999 5,500 
11 – 15 ตลุาคม 65 26,999 26,999 5,500 
18 – 22 ตลุาคม 65 25,999 25,999 5,500 
25 – 29 ตลุาคม 65 25,999 25,999 5,500 

ในกรณทีี ่JOIN LAND (ไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ราคาทา่นละ 19,000 บาท 
 

** ไมม่รีาคาเดก็ สำหรบัเดก็อายไุมถ่งึ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท **  
** (ไมม่ทีี่นัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการทำกรุป๊ส่วนตัว สามารถสอบถามเจา้หน้าทีไ่ด*้* 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อสำคัญ  
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้
เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)  กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรับไปนอนห้องพัก
สำหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและสำหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยว 

- อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เนื ่องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถบัสนำเที่ยวสามารถ
ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า 

 
สำคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจาก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช ำระ
เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล 
ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำรา คาให้ใหม่ทุกครั้ง  
 





 



 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษี

น้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เที่ยวหนึ่ง 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรับส่งนำเที่ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัท
ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเด่ียวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินท่านละ 
1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย  

- สำหรับประเทศญี่ปุ่น รวมประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19 สูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไข
เป็นไปตามกรรมธรรม์) 

- ค่าวีซ่า (ในกรณีที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 



 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องทำการยื่นเองเท่านั้น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ

เครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด 
- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติม 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่น

กำหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทำ
การย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่า ใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบรษิัทคู่
ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น                      แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท หลังจากส่ง

เอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้อง
ทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่
นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวน เท่านั้น  
**กรุณาส่งสำเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันทีหลังจากการชำระเงิน 
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ และเหลือหน้าว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำ
กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม
จำนวน 100% 

-  กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง 
 
 

https://bit.ly/3NVFrkV


เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และ

ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

โดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและ
บริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณี
แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่
เกิดข้ึนจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ

ยืนยันกับเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า
อากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 
หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ 
จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยว
ตามที่ระบ ุ

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ

เรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัท ฯนอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่

สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว
ใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน 
เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

**เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯ แล้วทางบรษิัทฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว** 
** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ที่มอบความไว้วางใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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