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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-สนามบนิฮาเนดะ-อิบาราก ิ

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
(JL) เที่ยวบินที่ JL32 (09:55-17:30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.21 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง)  น าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู 
ประเทศญ่ีปุ่ น อิบารากิซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย  
โดยเฉพาะเทศกาลที่ เ ก่ียวกับดอกไม้ ที่มีให้ชมตลอดทั้งปี นอกจากนี ้ยังเป็นเจังหวัดที่มีการ
ผลิตนตัโตะ หรือ ถั่วเน่าญ่ีปุ่ น มากที่สดุในญ่ีปุ่ นอีกดว้ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Manpuku Galbi Shinjuku เมนูบฟุเฟ่ตย์ากินิก ุ
พักที ่Hotel Nikko Tsukuba หรือระดับเทยีบเทยีบเท่า 
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 2 ฟุกุชิมะ-หมู่บ้านโออุจิ จูคุ-สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน็-หน้าผาล้านปีโทโนะเฮทสรึิ 
            เมืองไอสุ-ปราสาทสรุึกะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชั่วโมง เป็นจงัหวดัในภมูิภาคโท
โฮค ุเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอดุมสมบูรณ ์อาหารทะเลสด ผลไมอ้ร่อย สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม เป็น
อีกหนึ่งจดุหมายปลายทางที่นกัท่องเที่ยวไม่ควรพลาด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โซบะตน้หอม 

น าท่านเดินเลน่ หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi Juku) บา้นโบราณที่ในยุคเอโดะถกูสรา้งเมื่อหลายรอ้ยปี
ก่อน เป็นบา้นชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณที่มงุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรียงรายกนัสองฝ่ังประมาณ 40-50 
หลงั หมู่บา้นโออจุิจคู ุไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนรุกัษส์ิ่งปลกูสรา้งอนัทรงคณุค่า 
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เดินทางสู ่เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น เป็นเมืองตากอากาศออนเซ็นเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจงัหวัดฟูกุ
ชิมะ อิสระบรเิวณสถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Statio) โดยเป็นสถานีรถไฟ
เพียงแห่งเดียวของญ่ีปุ่ นที่มีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่ นโบราณ ใหท้่านเพลิดเพลินกับการ
แช่เทา้ผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซ็นเทา้ แลว้น าท่านชม หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ 
(Tonohetsuri) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสรา้งขึน้ โดยหนา้ผารมิแม่น า้โอคาวะนี ้ถกูกดัเซาะโดย
น า้ที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศนท์ี่สวยงาม ดว้ย
รูปร่างหนา้ตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคลา้ยกับเจดีย ์จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือหนา้ผารูป
เจดีย ์
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยวฒันธรรมซามไูร ยงัมีมนตเ์สน่ห์
เรื่องของออนเซ็นอีกดว้ย น าท่านชม(ดา้นนอก) ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือปราสาท
นกกระเรียน เอกลกัษณด์ัง้เดิมของญ่ีปุ่ นเพียงหนึ่งเดียว ปราสาทหลงัคาสีแดงอันเป็นสญัลกัษณ์
แห่งเมืองไอสวุาคามทัซ ึเดิมชื่อว่า ปราสาทคโุระคะวะ (Kurikawa Castle) สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1384 โดย
ตระกูลอะชินะ อนุสรณส์ถานที่ยังทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดทา้ยในญ่ีปุ่ นที่ไดเ้ลือก
ปลิดชีพตวัเอง ณ สถานท่ีนี ้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
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พักที ่Hotel Listel Inawashiro หรือ Active Resort Urabandai  หรือระดับเทยีบเทยีบเท่า 
จากนัน้ใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแช่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้จะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 3 วัดเอ็นโซจิ-นีงะตะ-ตลาดปลาเทระโดมาริ-ศาลเจ้ายะฮิโกะ-สาวนยาฮิโกะ 
        ถนนช้อปป้ิงนุตะ-เทอเรซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ วัดเอ็นโซจิ (Enzoji Temple) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง วัด
เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองยานาอิสุ ต้นก าเนิดของวัดแดงอากะเบโกะ ย้อนไปเมื่ อ 1,200 ปี ก่อนเกิด
แผ่นดินไหวจนอุโบสถเสียหาย จ าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซม แต่การขนยา้ยเสาเพื่อการซ่อมแซมนัน้
เป็นไปอย่างยากล าบาก แต่แลว้อยู่ก็มีวัวสีขนแดงปรากฏตัวขึน้ จึงน ามาช่วยขนยา้ยเสา และวัสดุ
ก่อสรา้งต่างๆ ท าใหก้ารซ่อมแซมนัน้ส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี จึงไดม้ีการสรา้งรูปป้ันววัขึน้มาดา้นหนา้
พระอโุบสถ อีกทัง้ภายในอโุบสถยงัเป็นที่ประดิษฐานพระอักโษภยพทุธะองคใ์หญ่ ผู้คนเดินทางมา
สกัการะอย่างเนืองแน่น ดว้ยศรทัธาที่เต็มเป่ียม เพื่อน าความสขุมาสู่ทุกคน บริเวณวดัยงัถือเป็นจุด
ชมซากรุะ ในช่วงฤดใูบไมผ้ลิ และจดุชมใบไมเ้ปลี่ยนสีในช่วงฤดใูบไมร้่วงอีกดว้ย 
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น าท่านสู่ จังหวัดนีงะตะ (Niijata) อยู่ในภูมิภาคชูบุ ตัง้อยู่เป็นแนวยาวตามชายฝ่ัง มีเกาะขนาด
ใหญ่ชื่อว่าเกาะซาโดะ มีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่ และสาเกที่ผลิตจากขา้วคณุภาพ และน า้
ใสสะอาด มีลานสกีชื่อดังอย่าง กาล่ายูซาว่า ที่ในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดหมายปลายทางของ
นกัท่องเที่ยวทั่วโลก สู่ ตลาดปลาเทระโดมาริ (Teradomari Fish Market) ซึ่งเรียกกนัอีกชื่อหนึ่ง
ว่า ตลาดปลาอาเมะโยโกะ นอกจากจะมีขายปลาสดใหม่ที่จบัมาในวนันัน้แลว้ ยงัมีจ าหน่ายอาหาร
แสนอรอ่ยทัง้อาหารเซ็ตเมนซูาซิมิ อาหารทะเลย่างเสียบไม ้โอเดง้ และอื่นๆ อีกมากมาย พวกอาหาร
แปรรูปอย่างปลากระป๋อง และของแหง้ก็ไดร้บัความนิยมไม่แพก้นั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านขอพรความรกั ณ ศาลเจ้ายะฮิโกะ (Yahiko Shrine) ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขายะฮิโกะ ศาลเจา้
แห่งนีม้ีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 2,400 ปี และมีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ.1916 นิยมขอพรดา้น
เสริมดวงชะตาความโชคดี และขอเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ และเป็นจุดรวมของพลงัศักดิ์สิทธิ์ และยัง
เป็นสถานที่สกัการะเทพเจา้ Amano Kagoyama no Mikoto ผูส้อนชาวเอจิโกะ ใหท้ ากสิกรรม ท า
ประมง และผลิตเกลือส าหรบัประกอบอาหาร จุดเด่น ของศาลเจา้อยู่ที่เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ 
เมื่อฤดใูบไมผ้ลิมาถึง ซากุระจ านวนมากจะเบ่งบานลอ้มรอบประตูโทริอิ ดรูาวกบัเป็นเสน้ทางไปสู่
ดินแดนของเทพเจา้ ท่านสามารถหาซือ้เครื่องรางด้านความรักของศาลเจา้มีที่ว่ากันว่า มีความ
ศกัดิ์สิทธิ์มากอีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ สวนยาฮิโกะ (Yahiko Park) เป็นสวนสาธารรณะซึ่งเป็นที่
พกัผ่อนของชาวเมือง เป็นที่รูจ้กัในฐานะจดุชมใบไมเ้ปลี่ยนสีที่สวยงาม ภายในสวนเต็มไปดว้ยตน้เม
เป้ิล จนไดร้บัการขนานนามว่าหุบเขาเมเป้ิล (Maple Valley) จุดเด่นอยู่ที่บริเวณสะพานคันทสึกิ 

(Kan-tsuki Bridge) ที่มีสีแดงทอดยาวขา้งสระน า้ โดยจะมีตน้เมเป้ิลโนม้กิ่งมาคลมุราวสะพาน ท า
ใหเ้ป็นทิวทัศนท์ี่งดงามเป็นอย่างยิ่ง จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงนุตตะริ เทอเรซ (Nuttari Terrace 

Shopping Street) แหล่งช้อปป้ิงบรรยากาศเรโทรในเมืองนีงะตะ เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆ และ
โรงงานผลิตเครื่องป้ันดินเผา ท่ามกลางบรรยากาศยอ้นยุคผสมผสานกบัสตรีทอารต์ที่ท าใหเ้ดินเลน่

เพลินๆ หรือถ่ายรูปสวยๆ ไดห้ลายมมุ  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Nikko Niigata หรือระดับเทยีบเทยีบเท่า 
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 4 สะพานบนัได-หมู่บ้านปลาคารฟ์นิชิคิโกอิ-นาข้ันบันได โฮะชิโทเกะโนะ ทานาดะ 
      อุโมงคแ์หง่แสงคิโยส ึ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม สะพานบันได (Bandai Bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น ้าชินะโนะ และเป็นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ของเมืองนีงะตะ มีความยาวถึง 306.9 เมตร และกวา้ง 21.9 เมตร ประกอบดว้ยเลน
ส าหรบัรถยนตส์องเลน สรา้งขึน้ครัง้แรกดว้ยไมใ้นสมยัเมจิเมื่อราวปี ค.ศ.1886 ปัจจุบนัมีอายุเกือบ 
90 ปี ถกูสรา้งและบรูณะมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจบุนั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนิชิคิโกอิ (Nishikigoi No Sato) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 
ชั่วโมง เป็นหมู่บา้นเพาะและขยายพนัธป์ลาคารฟ์ ตัง้อยู่เมืองโอจิยะ จงัหวดันีงะตะ ที่นี่มีปลาคารฟ์
หลากหลายสายพันธ์มากกว่า 100 สายพันธุ์ มีการส่งออกต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ ภายใน
อาคารจะมีโซนส าหรบัพูดถึงประวัติความเป็นมาของปลาคารฟ์แต่ละสายพันธุ์ ถัดมาบริเวณสระ
ขา้งในอาคาร เต็มไปดว้ยปลาคารฟ์หลากหลายสีสนัก าลงัแหวกว่าย รอใหอ้าหาร ปลาแต่ละตวัส่วน
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ใหญ่มีอายมุากกว่า 30 ปี ดา้นนอกจะถกูจดัเป็นสวนสไตลญ่ี์ปุ่ นมีปลาคารฟ์หลากสีเล็กใหญ่ว่ายกนั
อยู่ทั่วบริเวณคนู า้ มมุนีจ้ดัเป็นมมุถ่ายรูปสวยๆ เรียกว่าสวยทัง้สวนและปลา แต่ถา้อยากไดรู้ปแบบ
ใกลช้ิดปลาคารฟ์สามารถถ่ายรูปและสมัผสัเขาไดท้ี่สระภายในอาคาร เรียกไดว้่าหาชมไดย้ากมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเจแปนนีสเซ็ท 

 
น าท่านชม นาขั้นบันได โฮะชิโทเกะโนะทานาดะ (Hoshitoge No Tanada) ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.20 ชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตบริเวณมะสึได เมืองโทะคะมะจิ จังหวัดนีงะตะ ซึ่งเป็นจุด
ท่องเที่ยวท่ีน่าสนใจ และไดร้บัความนิยมซึ่งเป็นที่รูจ้กัทั่วประเทศญ่ีปุ่ น สามารถท่องเที่ยว และชื่นชม
ความงามไดทุ้กฤดูกาล น าท่านสู่ อุโมงคค์ิโยนึ (Kiyotsu Gorge Tunnel) หรือ อุโมงคแ์ห่งแสง 
เป็นอโุมงคเ์ก่าแก่ที่เคยถกูปิดรา้งเนื่องจากเกิดหินถลม่เมื่อในอดีต ปัจจบุนักลายเป็นจดุแสดงผลงาน
ศิลปะระดบัโลก ภายใตผ้ลงานชื่อ Tunnel of light ผลงานของชาวจีนชื่อ คณุ Ma Yansong ภายใน 
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อโุมงคแ์ห่งนีบ้ริเวณทางเดินจะจดัแสงเป็นสีต่างๆ ในแต่ละจุดก็สามารถแวะชมวิวที่ มองออกไปเห็น
แม่น า้คิโยสึ ไหลผ่านตดักบัชัน้หินต่างๆ สวยงามจนไดก้ารรบัการพดูถึงว่าที่นี่เป็นหุบเขาที่สวยที่สดุ 
1ใน 3 ของญ่ีปุ่ น งานศิลปะในอุโมงค์นี ้มีทั้งหมด 5 รูปแบบการน าเสนอ คือ 1.Expression of 
Colour, 2.Invisible 3.Bubble 4.Drop Light Cave และ 5.Periscope ตรงทางเขา้หนา้อุโมงคจ์ะมี
รา้นกาแฟ ขายของฝาก ชัน้บนเป็นออนเซ็นแช่เทา้ฟรี อิสระใหท้่านด่ืมด ่ากบังานศิลปะตามอธัยาศยั 

จนกระทัง้ไดเ้วลาอนัสมควร  
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

พักที ่Hotel Yuzawa New otani  หรือระดับเทยีบเทยีบเท่า 
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จากนัน้ใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแช่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้จะท าใหผ้วิพรรณ
สวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

  5   ไซตามะ-ศาลเจ้าไฮโดซัง-ถนนอิวาดาตาม-ิล่องเรือนากาโทโระไลนคุ์ดาร ิ
 ช้อปป้ิงย่านชินจกุู-สนามบนิฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติด
โตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอดุมสมบูรณ ์เมืองโอมิยะ และคาวาโกเอะ ที่เป็นแหลง่
รวมจดุชอ้ปป้ิง และสถานที่ที่เที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง 
เดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮโดซัง (Hodosan Shrine) ศาลเจา้เก่าแก่ที่มีประวติัมายาวนานกว่า 2,000 ปี 
ตัง้อยู่ที่ย่านนากาโทโระ จงัหวดัไซตามะ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่โอบลอ้มอยู่รอบ
ดา้น จนไดร้บัรางวัล The Michelin Green Guide 1 ดาว ในปี ค.ศ.2011 มีอาคารหลักทัง้หมด 3 
แห่งดว้ยกนัคือ Honden และ Heiden 2 หลงั ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบญ่ีปุ่ นโบราณ Gongen-zukuri 
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ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรในเรื่องความปลอดภัยเพื่อรบัการปกป้องจากเทพเจา้ เสี่ยง
เซียมซี และซือ้เครื่องรางลวดลายสวยงามกลบัไปไดอี้กดว้ย 

น าท่าน ช้อปป้ิง ณ ถนนอิวาดาตามิ (Iwadatami Dori Shopping District) ถนนชอ้ปป้ิงในเมือง
นากาโทโระ เขตจิจิบ ุจงัหวดัไซตามะ ตัง้อยู่ระหว่างสถานีนากาโทโระ และทางไปโขดหินอิวาดาตามิ 
ซึ่งเป็นย่านการค้ายอดนิยม ถนนเรียงรายไปด้วยรา้นขายของที่ระลึกรา้นอาหาร และอ่ืนๆ อีก
มากมาย มีรา้นอาหารที่เนน้วัตถุดิบในทอ้งถิ่น และรา้นขายของที่ระลึกมากมายที่ขึน้ชื่อในทอ้งถิ่น
ของไซตามะ อิสระตามอธัยาศยั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  



KJP110612-JL TOKYO-FUKUSHIMA 6D4N 

น าท่าน ล่องเรือนากาโทโระไลนค์ุดาริ (Nagatoro Line Kudari) เป็นกิจกรรมยอดนิยมของเมือง
นากาโทโระ การนั่ งเรือไม้ดั้งเดิมแบบญ่ีปุ่ นล่องไปในแม่น ้าอาราคาว่า (Arakawa River) ที่อยู่
ท่ามกลางหุบเขาสองขา้งทาง ระหว่างทางจะไดช้มธรรมชาติที่สวยงาม และไดเ้ห็นโขดหินรูปทรง

ต่างๆที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติในบางช่วงของการล่องเรือจะมีกระแสน า้ที่ค่อนขา้งเชี่ยว คนพายชาว
ญ่ีปุ่ นจะตอ้งใชป้ระสบการณใ์นการพายเรือผ่านล่องน า้ต่างๆ ไปดว้ยความช านาญ น าท่าน ล่องเรือ
ไมน้ากาโทโระแบบคอรส์ B (ล่องตามกระแสน า้) ส  าหรบัคอรส์นีจ้ะเรียกว่าเสน้ทางโรแมนติกโดย
ล่องจากโขดหินอิวาดาตามิ ไปถึงสะพานทาคาซาโกะ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลา
ล่องเรือประมาณ 20 นาที ในบางช่วงอาจมีน า้กระเซ็นขึน้มา แนะน าว่าอาจจะเตรียมเสือ้ผ้าไป
เปลี่ยนหรือผา้เช็ดตัวไปดว้ย บนเรือมีเสือ้ชูชีพ ผา้ยางใสส าหรบักางกันน า้กระเซ็น และถูกควบคมุ
โดยฝีพายมืออาชีพ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางของวิวใบไมส้ี เหลืองสม้แดงตัดกับสีน า้
เงินของแม่น า้ และโขดหินรูปรา่งแปลกตาแต่งดงามตามอธัยาศยั  
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต 
(Kanto) บนเกาะฮอนชู  (Honshu) ในอดีตคือเมือง เอโดะ (Edo) มี รถไฟสายยามาโนเตะ 
(Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวทั่วโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ใหท้่านอิสระ และเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย
ทัง้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่  เครื่องส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่า
จะเป็น Kose, Kanebo, SK II, Shisedo และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!! จดุเช็คอินแห่งใหม่ของ
ชาวโซเซี่ยลนั่นก็คือ แมวยักษ์ 2 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโคง้ขนาด 154 
ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากล าโพงคณุภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดบั 4K 
ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่ใหภ้าพเสมือนจริงปรากฏเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือ
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กรุงโตเกียว นอกจากแมวยกัษ์แลว้ท่านยงัสามารถรบัชมโฆษณาต่างๆที่ถูกครีเอทใหเ้ป็นภาพ 3 มิติ 
ผ่านจอแอลอีดีนี ้ไม่ว่าจะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จานบิน UFO แมแ้ต่
หุ่นยนตเ์ครื่องดดูฝุ่ น ท่านสามารถรบัชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั  

21.00 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินฮาเนดะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 6   สนามบินฮาเนดะ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.05 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) เที่ยวบินที่ JL33 (00.05-05.00) 

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
19 -24 พฤศจิกายน 2565 เสาร ์- พฤหสับดี 59,999 59,999 14,900 
21 -26 พฤศจิกายน 2565 จนัทร ์- เสาร ์ 62,999 62,999 14,900 

16-21 มกราคม 2566 จนัทร ์- เสาร ์ 65,999 65,999 14,900 
22-27 มกราคม 2566 อาทิตย ์- ศกุร ์ 65,999 65,999 14,900 
26-31 มกราคม 2566 พฤหสับดี - องัคาร 65,999 65,999 14,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000
บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินผทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.  ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม)์ 

8.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 23 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ ไดค้นละ 2 ใบ ) 
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด 
6.    ทปิคนขับรถในญ่ีปุ่ นวันละ 500 เยน / ท่าน / วัน 
7.  ค่าทปิหัวหน้าทัวรข์ึน้อยู่กับความพอใจของท่าน 

 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่า ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯ ตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ั้งหมดก่อนตามก าหนด
เงื่อนไขการช าระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัด
จ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย100%  
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าบรกิารค่าย่ืนวีซ่าและค่าใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิ์ในการหกัเก็บ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวิุสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะ
ค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นส าคญั 

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่
สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี 

4.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง 
5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี 

6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิาร
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
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7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทฯ จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

8. หา้ม! น าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ 

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้ หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯ ไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด 

4. บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายกรบิน 

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ั้น
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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โรงแรมทีพ่ัก 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษัิทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯ จะ
ใชใ้นระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน) 

2. เนื่องจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง
โรงแรม เท่านัน้ที่มีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ 
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกั แบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนั
หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม 

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้นัๆ และแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 
7. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั 
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท่้านจะตอ้งน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

 
ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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