
 

 

รหัสโปรแกรม : 24376 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานอนิชอน (บริการ Snack บนเคร่ือง) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคานเ์ตอร์สายการบิน Jin Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

00.45 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอินชอน โดยเท่ียวบิน LJ 002 
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอินชอน (บริการ Snack บนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่ น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ขึ้นกระเชา้คาจิสู่ยอดเขาเทนโจ 
จุดชมวิวสกายวอลค์ – โกเทมบะพรีเมียมเอาทเ์ลต็ - แช่ออนเซ็น 

   

JustOne Fuji Oyama 
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
3. ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจา้โคมิทาเกะ - ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว – อุโมงคใ์บเมเป้ิล - 

โตเกียว - ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ไดเวอร์ซิต้ี - ชอ้ปป้ิงชินจุกุ ดิสนียช็์อป 
   

Keisei Hotel Miramare 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4. ตลาดปลาซึกิจิ - ยา่นฮาราจูกุ  ศาลเจา้เมจิ ชิบูยา่ (หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์

กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 2,999บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง)  
 แนะน า แนะน า Keisei Hotel Miramare 

หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. วดัอาซากุสะ ถนนกามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ท่าอากาศยานนาริตะ - ชอ้ป

ป้ิงดิวต้ีฟรีสนามบินอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ Snack บนเคร่ือง) 
    

ขาไป 
LJ 002 BKK - ICN  เวลา 00.45น. – 08.15น. 

LJ 201 ICN - NRT เวลา 09.50น. – 12.15น. 

ขากลบั 
LJ 202 NRT - ICN  เวลา 13.15น. – 15.45น. 

LJ 001 ICN - BKK เวลา 19.55น. – 23.35น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 15 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 650 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ขึน้กระเช้าคาจิสู่ยอดเขาเทนโจ จุดชมวิวสกายวอล์ค – โก

เทมบะพรีเมียมเอาท์เลต็ - แช่ออนเซ็น 

08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

09.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน LJ 201 

12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู เซ็ทบ๊อก 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (ใชเ้วลาเดินทาง 2.20 ชม.) เป็นหน่ึงใน 5 ทะเลสาบซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ ถือเป็นทะเลสาบท่ีไดรั้บ

ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดจากบรรดาทะเลสาบทั้งหมด ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 



น าท่าน ขึน้กระเช้าคาจิสู่ยอดเขาเทนโจ ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอ่ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟูจิ นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้า

ชมวิวลงเนินไปยงัสถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที โดยจะพาไป จุดชมวิวสกายวอล์ค มุมสูงของทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ

แบบเตม็ๆ ดา้นบนเขา  

  



น าท่านสู่ โกเทมบะพรีเมียมเอาท์เล็ต ชอ้ปป้ิงมอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมประจ ำสถำนท่ีท่องเที่ยวรอบแนวภเูขำไฟฟจูิ 

ภำยในมีรำ้นคำ้แบรนดเ์นมกวำ่ 210 รำ้น ศนูยอ์ำหำรอีก 23 แหง่ ซึ่งแวดลอ้มไปดว้ยภมูิทศันท์ำงธรรมชำติสวยๆ ทัง้ทะเลสำบ สวนดอกไม ้

และภเูขำไฟฟจูิ 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนูบฟุเฟต์ 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย  (แช่คร้ังละ

ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั JustOne Fuji Oyama หรือเทียบเท่า 



Day 3 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 ศาลเจ้าโคมิทาเกะ - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว – อุโมงค์ใบเมเป้ิล - โตเกียว - ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ได

เวอร์ซิตี ้- ช้อปป้ิงชินจุกุ ดิสนีย์ช็อป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ภูเขาไฟฟูจิช้ันท่ี 5 หรือ Mt. Fuji 5th Station เป็นทั้งจดุชมวิวยอดนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว และจดุเร่ิมตน้ในการเดินเทา้ขึ้นไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิ

ส าหรับบรรดานกัปีนเขา ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น *ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมในวนัท่ีไม่สามารถเขา้ได*้ 

ศาลเจ้าโคมิทาเกะ เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ แลนมาร์คส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณจงัหวดัชิซุโอะ

กะและจงัหวดัยามานาชิ ศาลเจา้แห่งน้ีสร้างขึ้นตั้งแตค่.ศ. 937 เพื่อบวงสรวง “เทง็งุ” (Tengu) ปีศาจจมูกยาวตามต านานญ่ีปุ่ นท่ีเช่ือกนัว่าเคย

ปกครองดินแดนบริเวณน้ีมาก่อน ซ่ึงค าว่า “โคมิตาเกะ” โดยนอกจากกิจกรรมยอดนิยมอยา่งการสักการะเทง็งุ และการซ้ือเคร่ืองรางติดไมติ้ดมือ

กลบัไปแลว้ ศาลเจา้โคมิตาเกะยงัเป็นจุดชมวิวเก๋ ๆ ท่ีคุณจะไดเ้ห็นทะเลสาบคาวากุจิอนังดงามทอดตวัอยูเ่บ้ืองล่างอีกดว้ย 



น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความไปถึงทุกคน ใหรั้บรู้ถึงผลกระทบจากภยัพิบติั

แผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจดัแสดงขอ้มลูการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผน่ดินไหวห้องแสดง

เหตุการหลงัแผน่ดินไหว ห้องจ าลองแผน่ดินไหว     ห้องอุทกภยั ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนช๊

อปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่ นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูยากินิก ุ

โมมิจิ ไคโร (Momiji Kairo) ทางเดินสายเมเป้ิล เป็นจดุชม ใบไมเ้ปล่ียนสี ฟูจิ ในบริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีอยู่

รอบภูเขาไฟฟูจิ โดยจุดท่ีเรียกว่า โมมิจิ ไคโร ตั้งอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบ เลียบแม่น ้าสายเก่า ลกัษณะของสถานท่ีน้ีจะเป็น

ทางเดินยาวเลียบทางแม่น ้า ท่ีมี ตน้เมเป้ิล หรือในภาษาญ่ีปุ่ นเรียกว่า โมมิจิ ปลูกเรียงรายตลอดสองขา้งทาง พอถึงช่วงฤดูใบไมร่้วงปุ๊ บ ใบเมเป้ิล

พวกน้ีก็จะเปล่ียนเป็นสีแดง สีส้ม และร่วงหล่นลงตามพ้ืน ปกคลุมทางน ้าสายเก่า จนกลายเป็นสีส้มแดงไปทัว่บริเวณ ทั้งดา้นบนและดา้นล่าง 

มองดูเหมือนอุโมงค ์อยา่งท่ีเรียกกนัว่า อุโมงค์ใบเมเป้ิล  



เดินทางสู่ โตเกียว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) กรุงโตเกียวมีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 2,190 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมีขนาดเลก็เป็นอนัดบัที่ 

3 ของประเทศญ่ีปุ่ น แต่มีประชากรอาศยัอยูร่วมกนัทั้งหมดมากกว่า 13 ลา้นคน ซ่ึงมากเป็นอนัดบัที่ 1 ของประเทศจากทั้งหมด 47 จงัหวดั ถือได้

ว่ากรุงโตเกียวเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นแห่งหน่ึงของโลก ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี ้ คือเกาะท่ีสร้างขึ้นไวเ้ป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงตา่งๆในอ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจากมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูม่ากมายแลว้ แต่ก็ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสีเขียว  สถานท่ีต่างๆใน ยา่นโอ

ไดบะ ไดแ้ก่  สะพานสายรุ้ง, ห้าง Aqua City Odaiba, ห้าง Palette Town,ห้าง Venus Fort, ห้าง Diver City Tokyo Plaza  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้างไดเวอร์ซิตี ้(Voucher 1,000 เยน/ท่าน) 

ช้อปป้ิงชินจุกุ (Shinjuku) ยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงขึ้นช่ือในโตเกียว แหล่ง

รวมชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและ

ร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือ เมืองชินจูกุยงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงในนั้นก็คือ

การถือก าเนิดของ "Disney FLAGSHIP TOKYO" แฟลก็ชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น  

พกั Keisei Hotel Miramare หรือเทียบเท่า 

  



Day 4 ตลาดปลาซึกจิิ - ย่านฮาราจูกุ  ศาลเจ้าเมจิ ชิบูย่า (หากต้องการเท่ียวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิม่ 2,999

บาท/ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลาสึกิจ ิเป็นตลาดปลาและตลาดขายส่งท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยปริมาณการคา้ขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตนัต่อวนั แมต้ลาดปลาสึกิจิ

จะเป็นตลาดขายส่งอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกียว แต่ก็ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือเป็นอยา่งมากส าหรับ

นกัท่องเท่ียว ทั้งการเปิดให้เขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอให้นกัท่องเท่ียวไดม้าล้ิม

ลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซ้ือไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 

ย่านฮาราจูกุ เป็นยา่นท่ีขึ้นช่ือในดา้นแฟชัน่ และ เป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรคแ์ฟชัน่ชนิดต่างๆท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่

โลก ตั้งอยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร 



ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจา้ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสักการะพระจกัรพรรดินีแห่งยคุเมจิ ท่ีครองราชย ์ในสมยัปี 1867-1912 หลงัจากท่ีพระจกัรพรรดิเมจิ

ส้ินพระชนม ์ผูค้นในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องท่ีอยากจะสร้างศาลเจา้เพ่ือใชสั้กการะพระจกัรพรรดิเมจิ 

ย่านชิบูย่า ถือไดว่้าเป็นศนูยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของ

แบรนดด์งัอยูม่ากมาย นอกจากนั้นแลว้ก็ยงัมีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครัน มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่ นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดิน

ขวกัไขว่อยูต่ลอดทั้งวนั 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

พกั Keisei Hotel Miramare หรือเทียบเท่า 

  



(หากต้องการเท่ียวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิม่ 2,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 1,999 บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง) 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600

ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น 

• ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN  
• ระทึกขวญักับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง  
• นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE 
• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS 

เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกก้ีเมา้ส์, มินน่ีเมา้ส์,โดนลัดัก๊ ฯลฯ หรือ ชอ้ปป้ิงซ้ือของ
ท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจนค์วามมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ี ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด
อยา่งจุใจ 



Day 5 วัดอาซากุสะ ถนนกามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ท่าอากาศยานนาริตะ - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รีสนามบินอนิชอน – ท่า

อากาศยานสุวรรณภูม ิ(บริการ Snack บนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดอาซากุสะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเดน่ เป็นจดุถ่ายรูปห้ามพลาดของคนท่ีมาเที่ยวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนั

จนติดปากว่าวดัอาซากุสะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดักเ็ป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

ถนนนากามิเสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัว่า ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะว่าสายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ี

รับรองว่าถา้จะเดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุสะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถว่ิงเขา้สู่พ้ืนท่ี

ภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

https://www.talonjapan.com/sensoji-temple/


น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอ

กวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศันข์อง 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากุสะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ

เอะโดะ    

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้  

13.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี  LJ 202   

15.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้น าท่าน ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี สนามบินอินชอน เป็น 1 ใน 3 ของสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก 

เพียบพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกแบบครบวงจรประกอบดว้ยช็อปแบรนดเ์นมกว่า 120 ร้าน เช่น CHANEL , Louis Vuitton , Givenchy 

, GUCCI ร้านอาหารมากกว่า 120 ร้าน สวนสาธารณะ สถานท่ีรีแลก็ซ์กบัโซนสุดชิว เช่น ถนนวฒันธรรมเกาหลี  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออก

เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 



19.55 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน LJ 001 

23.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ                                                                           

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

05 – 09 ตุลาคม  65 27,977.- 27,977.- 8,977.- 

08 - 12 ตุลาคม 65 31,977.- 31,477.- 8,977.- 

12 - 16 ตุลาคม 65 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต) 

32,977.- 32,477.- 8,977.- 

15 - 19 ตุลาคม 65 31,977.- 31,477.- 8,977.- 

19 – 23 ตุลาคม 65 
(วนัปิยมหาราช) 

31,977.- 31,477.- 8,977.- 

22 – 26 ตุลาคม 65 
(วนัปิยมหาราช) 

31,977.- 31,477.- 8,977.- 



 





  



 



 

  



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

