
 
 

  

 

รหัสโปรแกรม : 24767 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  



  

  



 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคานเ์ตอร์สายการบิน VietJet โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
ฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

00.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น โดยเที่ยวบิน VZ 810 

 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
  

 

 

2. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ ญ่ีปุ่ น - ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจา้มรดก
โลกอิสึคุชิมะ ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซนัโด  

 

เซ็ทบ๊อก 
 

Comfort Hotel Hiroshima 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. ฟาร์มสตรอวเ์บอร์ร่ี - ร็อคโค สโนวพ์าร์ค กิจกรรมลานหิมะ - โอซากา้ ชอ้ปป้ิง

ตึกซูโม่ ยา่นชินไซบาชิ โดทงโบริ 
  

แนะน า Sarasa Hotel Namba หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
4. ตลาดคุโรมง - เขตอนุรักษค์ุระชิกิ - ฮิโรชิม่า แช่ออนเซ็น   

บุฟเฟต์ Global Resort Miyajima 
View หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. ฟุกุโอกะ ถ่ายรูปกนัดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต - ชายหาดอิโตะชิมะ หินคู่รัก

เมโทอิวะ - ถ่ายรูปคู่ฟุกุโอกะทาวเวอร์ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี ยา่นเทนจิน สตรีทฟู้ดฮา
กาตะ 

 แนะน า แนะน า 
สตรีทฟู้ด
ฮากาตะ 

Comfort Hotel Hakata 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
6. ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) Snack    

ขาไป VZ 810 BKK - FUK เวลา 00.15น. – 07.25น. 
ขากลบั VZ 811 FUK - BKK เวลา 08.25น. – 12.35น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 1,199 บ. / 15 kg. / เที่ยว 



 

 
 

 

 

  

 ต้องการระบุทีน่ั่ง  ราคา 
Premium Seat (3-8) 699 บ. / เที่ยว 

Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เที่ยว 

Front Seat (11-22) 399 บ. / เที่ยว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เที่ยว 

 ต้องการส่ังจองอาหารล่วงหน้า  ราคา 
ข้าวไก่เทอริยาก ิ+ น ้า 

219 บ. / เที่ยว 

ข้าวแกงเขียวหวาน + น ้า 

ข้าวผัดผัก + น ้า 

ไก่ + มันบด + น ้า 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี่ + น ้า 



Day 2 ท่าอากาศยานฟกุุโอกะ ญ่ีปุ่น -ฮิโรชิม่า ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ ศาลเจ้ามรดกโลกอสึิคุชิมะ ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโด  

07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เพื่อ ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลกัษณ์อนัโด่งดงัคือ ประตูโทริอิสีแดงสด 
ท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางทะเล ให้บรรยากาศท่ีดูเร้นลบัชวนพิศวงดึงดูดผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการ
เล้ียงกวางแบบปล่อยซ่ึงเท่านจะเห็นฝงูกวางน่ารักๆเดินเล่นอยูท่ัว่เกาะ 

 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู เซ็ทบ๊อก 



เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทบัใจท่ี ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจา้ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าส่ิงชัว่ร้ายและช่วยให้สมหวงัดงัความปรารถนา

โดยเฉพาะในเร่ืองความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ดา้นกีฬา, การแข่งขนั เป็นตน้) ทุกคนท่ีมีจดุหมายว่าจะมาเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นคงจะเคยไดย้ิน

สมญานามศาลเจา้น้ีแลว้ก็เป็นได ้ท่ีส าคญัศาลเจา้อิสึคุชิมะน้ีเป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโตท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

เดินเล่น แวะชิมอาหารทอ้งถ่ินช่ือดงัอยา่งขนมเคก้พ้ืนเมืองรูปทรงใบเมเป้ิลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆท่ี... ถนนช้อปป้ิงโอโมเตะซันโดะ  
ตวัถนนเส้นน้ีจะมีความยาว 350 เมตร สองขา้งทางมีร้านคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนบัไม่ถว้นเลยทีเดียว และเม่ือ
มาถึงเกาะมิยาจิมะตอ้งห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งน้ีน่ีเอง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกั Comfort Hotel Hiroshima หรือเทียบเท่า 



Day 3 ฟาร์มสตรอว์เบอร์ร่ี - ร็อคโค สโนว์พาร์ค กจิกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) - โอซาก้า ช้อปป้ิงตึกซูโม่ 

ย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ฟาร์มสตรอเบอร่ี ท่านจะไดล้ิ้มลองสตรอเบอร่ีลูกโตๆ อนัแสนหอม หวานฉ ่า รสละมุน สดๆ  ท่ีเก็บไดจ้ากตน้ 

เดินทางสู่ ร็อคโค สโนว์ พาร์ค (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  อิสระให้ท่านไดส้นุกสนานกบั กิจกรรมลานหิมะ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่น

สกีหรือกระดานเล่ือนหิมะ และเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปท่ามกลางทุ่งหิมะอนัขาวโพลน (ไม่รวมคา่อุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  



เดินทางสู่ โอซาก้า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที)  น าท่านชอ้ปป้ิง ตกึซูโม่ ตั้งอยูใ่นยา่นชินไซบาฉิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโอ

ซากา้ เพ่ิงเปิดตวั อยา่งเป็นทางการไปเม่ือเดือนเมษายน 2017 น่ีเอง ดว้ยรูปแบบอาคารท่ีทนัสมยับวกกบัท่ีตั้งซ่ึงอยูติ่ดกบัถนนใหญ่ ท าให้มีความ

โดดเด่นสะดุดตา จนกลายเป็นจดุนดัพบแห่งใหม่ของยา่นน้ีไปแลว้  

ย่านชินไซบาชิ ตั้งอยูท่างตอนใตข้องเมืองโอซากา้ เรียกไดว่้าเป็นยา่นยอดสุดฮอตของเหล่านกัท่องเท่ียวเลยก็ว่าได ้บอกเลยว่าถา้มาโอซากา้แลว้

ไม่มาเท่ียวยา่นน้ีถือว่ามาไม่ถึง เน่ืองจากเป็นยา่นศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้และภูมิภาคคนัไซ แถมยงัมีแลนดม์าร์กของ

เมืองอยา่งเจา้ป้ายกลูลิโกะอยูท่ี่ยา่นน้ีอีกดว้ย โดยจะมีหลายร้านชอ้ปป้ิงสตรีทรวมตวักนัอยูร่ะหว่างสถานีรถไฟนมับะ และสถานีรถไฟชินไซบา

ชิเป็นศนูยร์วมแหล่งบนัเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินคา้มากมายให้ไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งจุใจ 

ย่านโดทงโบริ ยา่นการคา้ยอดนิยมท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอซากา้ ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาเย่ียมชมกนัหนาแน่นตลอดทั้งวนั เพราะมีแหล่ง

ท่องเท่ียวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านคา้ พิพิธภณัฑ ์ฯลฯ ซ่ึงกินความยาวตลอดฝ่ังของแม่น ้าโดทงโบริ และนอกจากร้านคา้

ต่างๆ ท่ีมีให้เราไดม้าเดินเปิดหู เปิดตามากมายแลว้ ท่ีน่ียงัเป็นแหล่งถ่ายรูปส าคญัของนกัท่องเที่ยวท่ีมาโอซากา้อีกดว้ย เพราะมีป้ายโฆษณา และ

ป้ายห้างร้านต่างๆ ซ่ึงมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง ย่ิงพอตกกลางคืนจะมีแสงไฟหลากสีสันตลอดทั้งยา่น ช่วยเพ่ิมความคึกคกั และเร่ืองราว

น่าสนใจให้เราไดไ้ปตามเก็บความทรงจ าดีๆ มากมาย 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร ย่านชินไซบาชิ 

พกั Sarasa Hotel Namba หรือเทียบเท่า 



Day 4 ตลาดคุโรมง - เขตอนุรักษ์คุระชิก ิ- ฮิโรชิม่า แช่ออนเซ็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดคุโรมง ตลาดอาหารยอดนิยมซ่ึงตั้งอยูก่ลางเมืองโอซากา้ เป็นแหล่งท่ีอุดมสมบรูณ์ไปดว้ยอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งของสด 

ผลไมต้ามฤดูกาล ฯลฯ จนถูกเรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ประจ าเมืองเลยทีเดียว ซ่ึงจุดขายส าคญัของตลาดคุโรมงคืออาหารทะเลสด กบัเน้ือ

ชั้นดี ท่ีมีใหเ้ลือกแทบทุกชนิด แถมร้านส่วนใหญ่ยงัมีการน าวตัถุดิบต่างๆ ท่ีเราตอ้งการมาปรุงให้กินกนัทนัที ท าให้สัมผสัไดถึ้งรสชาติ และ

ความอร่อยตามแบบฉบบัญ่ีปุ่ นแท้ๆ  จนเป็นตลาดท่ีมีผูค้นแวะเวียนมาฝากทอ้งกนัหนาแน่นทุกวนั 

สัมผสัชีวิตชนบทใน เขตอนุรักษ์คุราชิกิ เป็นเขตอนุรักษก์ลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรม และส่ิงปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่า ในจงัหวดัโอคะยะมะ 

พ้ืนท่ีน้ีเคยเป็นศูนยก์ลางกระจายฝ้ายและขา้วท่ีรุ่งเรืองในสมยัเอโดะ ก าแพงสีขาวของอาคารโบราณซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นโกดงัเก็บสินคา้ท่ีเรียง

รายไปตามแนวถนน และเหล่าตน้หลิวท่ีโบกก่ิงกา้นพล้ิวไหวอยูริ่มน ้า ท าให้ยา่นเมืองเก่าแห่งน้ีมีทั้งบรรยากาศท่ีคลาสสิกและโรแมนติก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู บฟุเฟต์ 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย  (แช่คร้ังละ

ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Global Resort Miyajima View หรือเทียบเท่า 



Day 5 ฟุกุโอกะ ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต - ชายหาดอโิตะชิมะ หินคู่รักเมโทอวิะ - ถ่ายรูปคู่ฟุกุโอกะทาวเวอร์ 

 ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่านเทนจิน สตรีทฟู้ดฮากาตะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ฟุกุโอกะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ถ่ายรูปกันดั้มโอไดบะ ห้างลาลาพอร์ต กนัดั้มขนาดเท่าของจริงขยบัไดต้วัใหม่ท่ี ใน

เมืองฟุกุโอกะ กนัดั้มดงักล่าวคือ RX-93ffν Nu Gundam (นิวกนัดั้ม) ของอามุโร่ เรย ์จากอนิเมะโมบิลสูทกนัดั้ม ชาร์ เคานเ์ตอร์ แอทแทค มี

ความสูงประมาณ 25 เมตร และมีน ้าหนกัประมาณ 80 ตนั สามารถขยบัใบหนา้หนัไปมาและขยบัแขนขึ้นลงได ้ประกอบกบัการใชเ้ทคนิคแสงสี

เสียงเพ่ือเพ่ิมความอลงัการมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีภายในศูนยก์ารคา้ Mitsui Shopping Park LaLaport ยงัมีการจดั Gundam Park แหล่งรวมความ

บนัเทิงเตม็รูปแบบส าหรับสาวกกนัดั้มอีกดว้ย  

เที่ยง อิสระรับประทานนอาหาร  

ชายหาดอิโตะชิมะ อยูท่่ามกลางแสงแดดสดใส หาดทรายงามและพลุกพล่านไปดว้ยคนเล่นเซิร์ฟพร้อมจุดปีนเขาสุดตระการตา โดยอยูห่่างจาก

ใจกลางเมืองไม่ถึงหน่ึงชัว่โมง เป็นแหล่งรวมสุดยอดคาเฟ่ริมหาดมากมาย มีร้านขายอุปกรณ์เล่นเซิร์ฟสองสามร้านท่ีคุณสามารถเช่ากระดาน

เซิร์ฟ บอด้ีบอร์ด และสแตนดอ์พัแพดเดิลบอร์ด และยงัเป็นท่ีตั้งของ เมโอโตะ อิวะ หรือ หินคู่รักเมโทอิวะ ซ่ึงเป็นหินสองกอ้นท่ีเช่ือมกนัดว้ย

เชือก ผูค้นนิยมแวะมาถ่ายภาพจุดน้ี  

https://www.japan.travel/spot/1204


น าท่านถ่ายรูป ฟุกุโอกะทาวเวอร์ เป็นหอคอยสูง 234 เมตรท่ีสร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยท่ีปดูว้ยกระจกกว่า 8000 บาน ท่ีส าคญัจุดชมวิว
ฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งน้ี ไดรั้บโหวตให้ติด 1 ใน 100 จุดชมวิวยามค ่าคืนท่ีสวยท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย จุดชมวิวของท่ีน่ีมีช่ือว่า “SKY 
View 123” ท่ีความสูง 123 เมตร นอกจากทิวทศัน์ท่ีสวยงามแลว้ยงัสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลไดแ้บบ 360 องศาเลยทีเดียว ท าให้ท่ีน่ี
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริยาย และอีกหน่ึงไฮไลตข์องจุดชมวิวท่ีน่ีกค็ือการ
ประดบัประดาไฟยามค ่าคืน ดา้นนอกมีการฉายภาพประดบัไฟตวัตึกอยา่งสวยงามและมีการปรับเปล่ียนให้เขา้กบัเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีอีก
ดว้ย 

ชอ้ปป้ิง... ดิวตีฟ้รี แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางคก์ระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็น
น ้าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 



ย่านเทนจิน  อีกแหล่งชอ้ปป้ิงชั้นแนวหนา้บนเกาะคิวชูท่ีพลาดไม่ไดอ้ยา่งเด็ดขาด ยา่นเทนจิถือเป็นถนนสายหลกัท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองฟุกุโอกะ 

มีถนนท่ีเช่ือมทางเขา้สถานีรถไฟใตดิ้นทั้งสองสายของเมือง จึงท าให้ยา่นเทน็จินเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองฟุกุโอกะ ท่ีมีทั้ง

ศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของธนาคารพาณิชยท่ี์ส าคญัๆและออฟฟิศส านกังานอีกดว้ย นอกจากน้ีก็ยงัมี

ร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตลไ์วต้อ้นรับนกัท่องเท่ียว 

แนะน า สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นค าภาษาญ่ีปุ่ น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุม้ขายอาหาร บาง

ร้านอาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านลอ้ม บางร้านอาจน าฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกนั เมนูท่ีพบเห็นไดบ้่อย ไดแ้ก่ โอเดง้ ราเมน ยากิโซบะ 

เก๊ียวซ่า ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกคา้ไดป้ระมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเยน็จนถึงตี 3 โดยยา่นท่ีมียะไตเป็นจ านวนมากและมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในญ่ีปุ่ นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ  

ค ่า อิสระรับประทานนอาหาร ย่านสตรีทฟู้ดฮากาตะ 

พกั Comfort Hotel Hakata หรือเทียบเท่า 



Day 6 ท่าอากาศยานฟกุุโอกะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า Snack 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

08.25 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet  โดยเที่ยวบิน VZ 811   

12.35 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

06 - 11 มกราคม 66 29,977.- 29,977.- 9,977.- 
13 – 18 มกราคม 66 

(วันเด็ก) 
33,977.- 32,977.- 9,977.- 

20 – 25 มกราคม 66 
(วันตรุษจีน) 

33,977.- 32,977.- 9,977.- 

27 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ์ 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 
03 – 08 กุมภาพนัธ์ 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 
10 – 15 กุมภาพนัธ์ 66 

(วันวาเลนไทน์) 
35,977.- 34,977.- 9,977.- 

17 – 22 กุมภาพนัธ์ 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 
24 กุมภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 

03 – 08 มีนาคม 66 
(วันมาฆบูชา) 

35,977.- 34,977.- 9,977.- 

10 – 15 มีนาคม 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 
17 – 22 มีนาคม 66 33,977.- 32,977.- 9,977.- 

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

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



 



 



  



 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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