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CHRISTMAS KANTO SKI ILLUMINATION (5D3N) 
BY…THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กบักลุม่ Star 
Alliances” 

 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

22 – 26 ธนัวำคม 2565 79,900.-บำท 
 

 
วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ– สนำมบนินำรติะ( 23.55– 07.40 ) 

2000 พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมูชิ ัน้ระหวำ่งประเทศขำออก (ช ัน้ 4) 

พบกบัเจำ้หน้ำทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
  *** หมำยเหต ุ: เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบรกิำรกอ่นเวลำเครือ่งออก 60นำท ีและไมม่ี

ประกำศเตือนผูโ้ดยสำรขึน้เครือ่ง ดงันัน้ผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้
เครือ่งกอ่นเวลำเครือ่งออกอยำ่งน้อย 45 นำท ี*** 

 2355 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิThai Airwaysเทีย่วบนิTG 
642 

  มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่ง 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 6 ช ั่วโมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช ั่วโมง) 

 

 

 

 

 

 

 

วนั
ที ่

ก ำหนดกำรเดนิทำง เชำ้ 
เทีย่
ง 

ค ำ่ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ– สนำมบนินำรติะ ( 23.55– 07.40 
) 

  ✈  

2 
นั่งกระเชำ้ลอยฟ้ำคำจคิำจ ิ– มชิมิะ สกำย 
วอล์ค– โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เล็ท 

- 



HOT
EL 

TOMINOKO 
HOTELOR 

SIMILAR  

3 
ลำนสกี ฟูจเิท็น– โอชโินะ ฮคัไค –งำนเทศกำล
ชมไฟประดบัSagamiko illumination– 
โตเกียว 

  

SHINAGAWA 
PRINCE 
HOTEL OR 
SIMILAR 

4 
โตเกียว – วดัอำซะกุซำ่– หอคอยโตเกยีวสกำยท
รี (จุดถำ่ยรูป)–ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ –ตลำดครสิต์มำส
โตเกียว (สวนฮบิยิะ) 

  

SHINAGAWA 
PRINCE 
HOTEL OR 
SIMILAR 

5 
สนำมบนินำรติะ– สนำมบนิสวุรรณภมู ิ
กรุงเทพฯ 
( 11.45 – 17.05 ) 

 

✈ 
   



 

 

วนัทีส่อง นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำคำจคิำจ ิ– มชิิมะ สกำย วอล์ค– โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอำท์เล็ท 

0740 ถงึสนำมบนินำรติะประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอำทติย์อทุยั 

 ผำ่นพธิีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภำระ 

   

น ำทุกทำ่นขึน้ “เทือกเขำคำจคิำจ”ิ(KachiKachiRopeway) โดยเป็นกระเช้ำลอยฟ้ำที่
ใชเ้วลำเพียง 3 นำทก็ีจะถงึยอดเขำ จำกจุดชมววิบนควำมสงู 1,075 เมตร ในระหวำ่งที่
ขึน้กระเชำ้ทำ่นจะสำมำรถชมภูเขำไฟฟูจแิละทวิทศัน์โดยรอบของทะเลสำบคำวำกุจใิน
แบบพำโนรำมำ 360 องศำ และในวนัที่อำกำศแจ่มใสจะสำมำรถมองเห็นได้ไกลถึง
ภเูขำแอลป์ญีปุ่่ นทำงตอนใต ้(เทอืกเขำอำกำอชิ ิและเทอืกเขำอำรำคำวะ) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำท่ำนเดินทำงสู่ “มิชิมะสกำยวอล์ค” (Mishima Sky Walk) 
สะพำนแขวนคนเดนิทีย่ำวทีสุ่ดของญีปุ่่ นแหง่น้ีคือแลนด์มำร์กยอดนิยมอีกแหง่ของชซิู
โอกะจงัหวดัซึ่งเป็นที่ต ัง้ของฟูเขำไฟฟูจิโดยจำกตวัสะพำนสำมำรถชมทศันียภำพอนั
สวยงำมของภเูขำไฟฟูจไิดแ้บบชดัเจนรวมถงึทวิทศัน์ของพื้นทีท่ำงธรรมชำตโิดยรอบที่
เปิดให้เข้ำไปเดินเล่นให้ท่ำนได้ชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงำม นอกจำกน้ียงัมีร้ำนอำหำร
ทอ้งถิน่มำกมำย 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอำท์เล็ท”(Gotemba Premium 
Outlets) เรียกไดว้ำ่เป็นเอำท์เล็ททีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ นเพรำะของเยอะมำกๆท ัง้แบรนด์
ในประเทศและแบรนด์ต่ำงประเทศก็มีครบหมดทุกอย่ำงบริเวณที่ต ัง้จะเป็นทำงผ่ำน
ส ำหรบักำรไปเที่ยวภูเขำไฟฟูจิและทะเลสำบฮำโกเน่ถือว่ำมีของช็อปป้ิงเพียบแถม
บรรยำกำศยงัดีงำมอกีดว้ย ภำยในจะมรีำ้นคำ้กวำ่ 200 รำ้นและศูนย์อำหำร ใหท้ำ่นได้
อิ ส ร ะ ก ั บ ก ำ ร เ ลื อ ก ซื้ อ เ ลื อ ก ช ม สิ น ค้ ำ ที่ ไ ด้ ร ว บ ร ว ม ก ว่ ำ  1 6 5 
แบรนด์ดงัไมว่ำ่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, 
Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมำกมำย หมวดสนิคำ้ Intimate 
Apparel ไ ด้ แ ก่  Kid Blue แ ล ะ  Triumph ห ม ว ด สิ น ค้ ำ  Home Fashion 



ได้แก่Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginoriเป็นต้น นอกจำกน้ียงัมี
หมวดสนิคำ้อืน่ ๆ อย่ำงรองเทำ้ กระเป๋ำเสื้อผำ้เด็กซึ่งของทุกชิ้นเป็นสนิคำ้ของแทแ้ละ
รำคำถูกกวำ่ในหำ้งสรรพสนิคำ้ถือเป็นสวรรค์แหง่กำรช้อปป้ิงของคนญีปุ่่ นโดยเฉพำะ 
อสิระใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงกนัตำมอธัยำศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั: TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
หลงัอำหำรไม่ควรพลำดประสบกำรณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพื่อสุขภำพ/ “โอน
เซ็น” (Onsen)น ้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่ นให้ท่ำนได้พกัผ่อนอย่ำงเต็มอิ่ม ซึ่งชำวญี่ปุ่ นเชื่อว่ำ
น ้ำแรธ่รรมชำตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั่ง 

 
วนัทีส่ำม ลำนสกี ฟูจิเท็น– โอชิโนะ ฮคัไค –งำนเทศกำลชมไฟประดบัSagamiko illumination– 

โตเกียว 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น ำทำ่นสมัผสักบัประสบกำรณ์ควำมสนุกสนำนที ่“ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท”(Fuji Ten Ski 
Resort) ลำนสกีและที่พกัที่ต ั้งอยู่บริเวณภูเขำไฟฟูจิ ท่ำนจะได้สมัผสักบัหิมะที่ตก
ในช่วงปีใหม ่หำกมีเวลำพออสิระใหท้ำ่นไดเ้ลือกสมัผสัประสบกำรณ์ใหม ่อำท ิตืน่เตน้
กบักำรลืน่ไถลดว้ย “สกี” เลือกสนุกกบั “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลดิเพลนิกบักำร“นั่ง
เลือ่นหมิะ” ทีท่ำ่นจะสำมำรถนั่งดืม่ด ่ำกบัทศันีย์ภำพทีถู่กปกคลุมดว้ยหมิะทีดู่แลว้สะอำด
ตำยิง่นกั (มี Slade ใหบ้รกิำร / ไมร่วมอตัรำเช่ำอุปกรณ์และชุดส ำหรบัเลน่สกี) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำทำ่นเดนิทำงสู ่“หมูบ่ำ้นโอชโินะ ฮคัไค” (OshinoHakkai) หรอื 
หมูบ่ำ้นน ้ำใสต ัง้อยูท่ีจ่งัหวดัยำมำนำช ิในเขตพื้นทีเ่ดียวกนักบัทะเลสำบท ัง้ 5 ทีล่อ้มรอบ
ภูเขำไฟฟูจิเอำไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้ำนแห่งกำรท่องเที่ยวที่ยงัคงควำมอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชำติเอำไว้ได้อย่ำงดี หมู่บ้ำนแห่งบ่อน ้ำศกัดิท์ ัง้ 8 บ่อที่กกัเก็บน ้ำจำกกำร
ละลำยของหิมะบนภูเขำไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถำนที่ที่พลำดไม่ได้บ่อน ้ำท ัง้ 8 บ่อภำยใน
หมูบ่ำ้น อยำ่งบอ่เดะงุจ,ิ บอ่โอคำมะ, บอ่โซโคะนำชิ, บอ่โจช,ิ บอ่วำคุ, บอ่นิโกร,ิ บอ่คำ
งำม ิและบอ่โชบุ ซึ่งเป็นน ้ำทีเ่กิดจำกกำรละลำยของหมิะบนภูเขำไฟฟูจใินช่วงฤดูรอ้น 



และไหลผ่ำนหินลำวำที่มีรูพรุนรวมกบัแร่ธำตุต่ำงๆ จนท ำให้น ้ำในบ่อที่เรำเห็นน้ีมี
ควำมใสสะอำดเป็นพิเศษคนญีปุ่่ นเชื่อว่ำน ้ำในบอ่เหล่ำน้ีนอกจำกจะมีควำมใสสะอำด
และเย็นฉ ่ำแลว้ ยงัมีควำมศกัดิส์ทิธิท์ีห่ำกใครไดด้ืม่ก็จะมีอำยุยืนยำวปรำศจำกโรคภยั
ไขเ้จ็บในวนัทีอ่ำกำศแจม่ใสทอ้งฟ้ำปลอดโปรง่ไรเ้มฆหมอกอนัหนำทบึ จำกหมูบ่ำ้นเรำ
จะสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อย่ำงชดัเจน นอกจำกน้ียงัมีวิธีกำรสำธิตกำรน ำ
พลงังำนน ้ำมำใช ้เช่น น ำมำปั่นกงัหนัเพือ่ทีจ่ะใหเ้ครือ่งต ำข้ำวท ำงำนฯลฯ อสิระใหท้ำ่น
ถำ่ยรูปและซื้อของทีร่ะลกึจำกชุมชุนพื้นบำ้นและบรเิวณโดยรอบ 

จำกนั้นพำทำ่นเปลี่ยนบรรยำกำศไป “นั่งกระเช้ำขึ้นชมไฟประดบับนเขำ”ที ่“เทศกำล
งำนประดบัไฟซำกำมโิกะ” (Sagamiko illumination) เป็นอกีหน่ึงในงำนเทศกำลชม
ไฟประดบัที่อำจจะยงัไม่ค่อยมีนกัท่องเที่ยวต่ำงชำติรูจ้กักนัมำกนกั แต่น่ำสนใจมำก
เพรำะท ั่วท ัง้บรเิวณจะถูกประดบัประดำไปดว้ยหลอดไฟหลำกหลำยสีสนัจ ำนวนกวำ่ 6 
ล้ำนดวง เป็นหน่ึงในกำรแสดงแสงสีฤดูหนำวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นและนบัเป็นหน่ึงใน
สำมกำรแสดงแสงฤดูหนำวทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุของภมูภิำคคนัโต โดยในแตล่ะปีก็จะมธีีมกำร
แสดงแตกต่ำงกนัออกไป ซึ่งเป็นเทศกำลที่ได้รบัควำมนิยมมำกจนจดัมำปีที่ 10 
ตดิตอ่กนั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว”(Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น 
ต ัง้อยูใ่นภมูภิำคคนัโต มนีกัทอ่งจ ำนวนไมน้่อยทีต่อ้งกำรเดนิทำงมำยงัจุดศูนย์กลำงของ
ดินแดนอำทิตย์อุทยัแห่งน้ี ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่ำเป็นมหำนครที่ผสมผสำนควำม
หลำกหลำยของวฒันธรรมอนัเฉพำะตวั เป็นแหล่งรวมแฟชั่นช ั้นแนวหน้ำและ
เทคโนโลยีอนัทนัสมยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (5) 

ทีพ่กั: SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 

วนัทีส่ี ่ โตเกียว – วดัอำซะกซุำ่– หอคอยโตเกียวสกำยทรี (จุดถำ่ยรูป) –ช้อปป้ิงชนิจูก ุ–ตลำดครสิต์มำส
โตเกียว (สวนฮบิยิะ) 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม(6) 

  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“วดัอำซะกุซำ่คนันอน”(Asakusa Kannon Temple) หรือ วดัเซน
โซจิ(Sensoji Temple) หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำวดัโคมแดงเป็นหน่ึงในวดัทีเ่ก่ำแก่และ
เป็นทีนิ่ยมมำกทีสุ่ดวดัหน่ึงของเมืองโตเกียวถูกสรำ้งขึน้เสร็จเมือ่ประมำณปีค.ศ. 645 
เชิญทำ่นกรำบนมสักำรขอพรจำกองค์เจำ้แมก่วนอมิทีเ่ป็นทองสมัฤทธิม์ีขนำดเล็กเพียง 
5.5เซนตเิมตร พรอ้มถำ่ยภำพควำมประทบัใจกบัโคมไฟขนำดยกัษ์ทีม่ีขนำดใหญท่ีส่ดุ
ในโลก สงู 4.5เมตรหรือจะเลือกเดนิที ่“ถนนนำคำมเิซะ”เป็นถนนยำวเขำ้สูพ่ื้นทีภ่ำยใน
วดัทีจ่ะเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทำ่นจะไดช้มและซื้อสนิคำ้ของฝำกของทีร่ะลกึทีเ่ป็น
สนิคำ้พื้นเมืองMade In Japanแท้ๆ  รวมท ัง้ขำ้วของเครือ่งใช้คณุภำพดีมำกมำย อำท ิ
ร่มหมวกรองเท้ำกระเป๋ำเสื้อผ้ำ เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่ นตำม
อธัยำศยั 



จำกนัน้น ำทกุทำ่นเดนิถำ่ยรูปคูก่บัแลนด์มำร์กแหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว ณ รมิแมน่ ้ำสมุิ
ดะ “หอคอยโตเกียว สกำยทรี”(Tokyo Sky tree)หอสง่สญัญำณโทรคมนำคมทีส่งูทีส่ดุ
ในโลก ต ัง้อยู่ไม่ไกลจำกวดัอำซะกุซ่ำมำกนกัโดยหอน้ีมีควำมสูง 634 เมตรโตเกียว
สกำยทรีถูกแบง่เป็นสองช ัน้โดยชัน้แรกสูง350เมตรและชัน้บนสูง450เมตรเป็นจุดชม
วิวเมืองโตเกียวทีส่วยทีสุ่ดอีกจุดหน่ึงเน่ืองจำกสำมำรถชมวิวไดร้อบทศิ360องศำโดย
ไดร้บักำรยอมรบัใหโ้ตเกียวสกำยทรีเป็นตกึทีสู่งทีส่ดุในญีปุ่่ นใหท้ำ่นไดช้มววิทวิทศัน์ที่
งดงำมเกนิบรรยำย อีกท ัง้ยงัมีทีก่นิเทีย่วช็อปป้ิงอยู่ภำยในตกึแหง่น้ีครบครนั รวมท ัง้ยงั
มอีควอเรียมอยูใ่นนัน้อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำทำ่นเดนิทำงสู่“ย่ำนชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลำงทีส่องแหง่นคร” ยำ่น
ควำมเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ท่ำนจะได้พบกบัห้ำงสรรพสินค้ำ 
รำ้นขำยของเป็นพนั ๆ รำ้น และรำ้นรอ้ยเยน ซึง่จะมีผูค้นนบัหมืน่เดนิกนัขวกัไขว ่ถือ
เป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกด้วย ให้ท่ำนอิสระและเพลิดเพลินกบักำรช้อปป้ิงสินค้ำ
มำกมำยท ั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ำ กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์
อเิล็กทรอนิกส์ ซำนรโิอช็อป หรือสนิคำ้ทีจ่ะเอำใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋ำรองเทำ้ เสือ้ผำ้ 
แบรนด์เนม เสื้อผ้ำแฟชั่นส ำหรบัวยัรุ่น เครื่องส ำอำงยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่ำจะเป็น  
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ ๆ อกีมำกมำย 

จำกนั้นพำทำ่นเดนิทำงสู่“ตลำดครสิต์มำสโตเกียว”(Tokyo Christmas Market)ทีฮ่บิิ
ยะ (Hibiya) ในทุกๆปีโตเกียวครสิต์มำสมำร์เก็ตจะครอบครองสวนฮิบยิะเป็นเวลำ10
วนัในเดือนธนัวำคมเพื่อเปลีย่นสถำนทีธ่รรมดำใหก้ลำยเป็นโลกแหง่เทพนิยำยเสมือน
จริง ซึ่งในประเทศญีปุ่่ นนั้นเทศกำลคริสต์มำสเป็นช่วงเวลำส ำหรบัครอบครวัและคูร่กั
โดยตลำดครสิต์มำสโตเกียวเป็นตลำดครสิต์มำสทีห่รูทีสุ่ดในญีปุ่่ นไดร้บักำรสนบัสนุน
จำกกำรทอ่งเทีย่วเยอรมนัและสถำนทูตเยอรมนัมตีน้ครสิต์มำสทีม่ีควำมสูงถงึ 14 เมตร
สง่ตรงมำจำกเมอืงเดรสเดนประเทศเยอรมนีต ัง้ตระหงำ่นสอ่งแสงสวำ่งไสวอยูก่ลำงงำน
ซึ่งจะท ำใหฮ้ิบยิะเป็นเมืองคริสต์มำสอนังดงำมแน่ใจได้เลยว่ำผู้เข้ำชมจะได้สมัผสักบั
บรรยำกำศยุโรปท ั่วท ั้งงำนนอกจำกบรรยำกำศที่อบอุ่นเหมือนยกยุโรปมำต ั้งกลำง
กรุงโตเกียวแล้วตลอดท ัง้งำนท่ำนยงัจะได้พบกบัอำหำรและเครื่องดื่มมำกมำยใหไ้ด้
เลือกรบัประทำนท ัง้ยงัมีสนิคำ้จำกนำนำชำตริวมถงึกำรแสดงบนเวททีีน่่ำตืน่ตำตืน่ใจ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (8) 

ทีพ่กั : SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 
 
 
 
 



วนัทีห่ำ้ สนำมบนินำรติะ– สนำมบนิสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ( 11.45 –17.05 ) 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม(9) 
(กรุณำตรวจสอบสมัภำระใหเ้รียบรอ้ยเพือ่เตรียมเดนิทำงไปสนำมบนิ) 

 

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“สนำมบนินำรติะ” 

1145  เดนิทำงจำกสนำมบนินำรติะโดยสำยกำรบนิ Thai Airwaysเทีย่วบนิ TG 643 

1705  ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจมริูล้ืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 
กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่
ทำ่นละ 

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 
12 ปี (พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น
มีเตยีงเสรมิ)               

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 
12 ปี (พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น
ไมม่ีเตยีง
เสรมิ)            

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

22 – 26 ธนัวำคม 
2565 

79,900.- 71,900.- 59,900.- 6,000.- 

 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ฉพำะลูกค้ำที่มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ำรวจ
เส้นทำงเทำ่นั้น หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญีปุ่่ น
ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของทำงบรษิทั 
ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะคืนคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ท ัง้สิน้แกท่ำ่น *** 

***หนงัสือเดนิทำงตอ้งเหลืออำยกุำรใชง้ำนไดไ้มน้่อยกวำ่ 6 
เดอืน*** 



 



 



 



 



 



 

  



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