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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

19.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น 4 เคานเ์ตอร์สายการบิน Japan Airline JL โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

22.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโตเกียว โดยเท่ียวบิน JL 034 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)   
 

 

2. ท่าอากาศยานโตเกียว - วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - 
ทะเลสาบคาวากจิุโกะ ข้ึนกระเชา้คาจิ คาจิ ยอดเขาเทนโจ จุดชมววิสกายวอลค์ - 
หมู่บา้นน ้ าใสโอชิโนะฮกัไก - โกเทมบะเอาทเ์ลต็ - บุฟเฟตข์าปูยกัษ ์แช่ออนเซ็น  

 

ชาบู บุฟเฟต์
ขาป ู

Hotel Just One Fuji 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3. ชิซูโอกะ มิชิมะสกายวอลค์ ฟาร์มสตรอวเ์บอร์ร่ี - ลานสกีฟจิูเทน - ศูนยจ์ าลอง

แผน่ดินไหว - ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรีชินจุก ุดิสนียช็์อป 
 

ยากินิกุ แนะน า Tokyo Prince Hotel 
หรือเทียบเท่า 

★★★★  
4. อุเอโนะ ตลาดอะเมะโยโกะ - ยา่นฮาราจูก ุศาลเจา้เมจิ ชิบูยา่ – โตเกียวทาวเวอร์ 

(หากตอ้งการเท่ียวโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์กรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 3,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 
2,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง 8.00-18.00น.) 

 แนะน า แนะน า Tokyo Prince Hotel 
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
5. เมืองโบราณลิตเติ้ลเอโดะซาวาระ สะพานโทโยฮาชิ - วดันาริตะซงั - ชอ้ปป้ิงอิออ

นมอลล ์– ท่าอากาศยานนาริตะ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการ
อาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 แนะน า   

ขาไป JL 034 BKK - HND เวลา 22.05น. – 05.40น. 
ขากลบั JL 707 NRT - BKK เวลา 18.10น. – 23.35น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 23 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 



Day 2 ท่าอากาศยานโตเกยีว - วดัอาซากุสะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ขึน้กระเช้าคาจิ คาจิ ยอด

เขาเทนโจ จุดชมววิสกายวอล์ค – หมู่บ้านน า้ใสโอชิโนะฮักไก – โกเทมบะเอาท์เลต็ - บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์        แช่ออนเซ็น 

05.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโตเกียว (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชม.) 

วดัอาซากสุะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเด่น เป็นจุดถ่ายรูปหา้มพลาดของคนท่ีมาเท่ียวยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนัจนติดปากวา่

วดัอาซากสุะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดัก็เป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากสุะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

ถนนนากามเิสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัวา่ ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ล่ะค่ะวา่สายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ โดยถนนสายน้ีรับรองวา่ถา้จะ

เดินทางมาวดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากสุะตอ้งไดผ้า่นมาแวะกนัชวัร์ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถวิง่เขา้สู่พ้ืนท่ีภายในของวดันัน่แหล่ะค่ะ

เน่ืองจากวดัอาซากสุะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าใหถ้นนเสน้น้ีเป็นถนนเสน้ท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมี

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


ความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยี
แนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก วดัอาซากสุะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนูชาบู 

 ทะเลสาบคาวากูจโิกะ เป็นหน่ึงใน 5 ทะเลสาบซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟจิู ถือเป็นทะเลสาบท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดจากบรรดา

ทะเลสาบทั้งหมด ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่น 

น าท่าน ขึน้กระเช้าคาจสู่ิยอดเขาเทนโจ ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอ่ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากจิูโกะ สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือ

ระดบัน ้ าทะเลท่ีมีทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบัภูเขาไฟฟจิู นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการความทา้ทาย มีเสน้ทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมววิลง

เนินไปยงัสถานีกระเชา้ดา้นล่าง ใชเ้วลา 30 นาที โดยจะพาไป จุดชมววิสกายวอล์ค มุมสูงของทะเลสาบคาวากจิุโกะและภูเขาไฟฟจิูแบบเตม็ๆ ดา้นบนเขา  



   



หมู่บ้านน า้ใส คือหมู่บา้นเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟจิู ภายในหมู่บา้นมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิจ านวน 8 บ่อ แต่ละบ่อมีความใสสะอาดจน

สามารถมองเห็นไดถึ้งบริเวณกน้บ่อน ้ า ตั้งอยูใ่นจงัหวดัยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่น 

น าท่านสู่ โกเทมบะพรีเมยีมเอาท์เลต็ ชอ้ปป้ิงมอลท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมประจ ำสถำนท่ีทอ่งเที่ยวรอบแนวภเูขำไฟฟจิู ภำยในมีรำ้นคำ้

แบรนดเ์นมกวำ่ 210 รำ้น ศนูยอ์ำหำรอีก 23 แหง่ ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยภมูิทศันท์ำงธรรมชำติสวยๆ ทัง้ทะเลสำบ สวนดอกไม ้และภเูขำไฟฟจิู 



ค า่ บริการอาหารค า่ บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 

หลงัรับประทานอาหารใหท่้านได ้ แช่น า้ร้อนออนเซ็นธรรมชาติ  เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ จะท าใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิต และใหผ้ิวพรรณสวย (แช่คร้ัง

ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Hotel Just One Fuji หรือเทยีบเท่า 

  



Day 3 ชิซูโอกะ มิชิมะสกายวอล์ค ฟาร์มสตรอว์เบอร์ร่ี – ลานสกฟูีจิเทน (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - ช้

อปป้ิงดิวตีฟ้รีชินจุกุ ดิสนีย์ช็อป 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ชิซูโอกะ ชม มชิิมะสกายวอล์ค สะพานแขวนคนเดินท่ียาวท่ีสุดของญ่ีปุ่น คือแลนดม์าร์กยอดนิยมแห่งหน่ึงของชิซูโอกะ โดยจากตวัสะพาน

สามารถชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟจิูไดแ้บบชดัเจน รวมถึงทิวทศันข์องพ้ืนท่ีทางธรรมชาติโดยรอบ ท่ีเปิดใหเ้ขา้ไปเดินเล่น มีกิจกรรมสนุกๆ 

และร้านอาหารทอ้งถ่ินมากมายอยูใ่นยา่นน้ี 

น าท่านสู่ ฟาร์มสตรอเบอร่ี ท่านจะไดล้ิ้มลองสตรอเบอร่ีลูกโตๆ อนัแสนหอม หวานฉ ่า รสละมุน สดๆ  ท่ีเก็บไดจ้ากตน้ 

  



เดินทางสู่ ลานสกฟูีจเิทน เป็นสกีรีสอร์ตทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟจิู เป็นท าเลท่ีเยีย่มสามารถ

มองเห็นภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงัและทะเลสาบคาวากจิุอยูเ่บ้ืองล่าง คุณสามารถเล่นสกี สโนวบ์อร์ด 
ลากเล่ือนและเล่นหิมะไดท่ี้น่ี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนู ยากนิิก ุ

  



น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว  FUJINO EKI  เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความไปถึงทุกคน ใหรั้บรู้ถึงผลกระทบจากภยัพิบติัแผน่ดินไหวและ

การระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หอ้งแสดงภาพแผน่ดินไหวหอ้งแสดงเหตุการหลงัแผน่ดินไหว 

หอ้งจ าลองแผน่ดินไหว หอ้งอุทกภยั หอ้งเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟจิู โซนความรู้ต่างๆ และโซนชอ้ปป้ิงสินคา้งานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆเช่นมีด
แบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รีชินจุก ุยา่นชุมชนชั้นแนวหนา้ของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่วา่จะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงข้ึนช่ือในโตเกียว แหล่งรวมชอ้ปป้ิงมอลล์

ขนาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหาร แหล่งรวมร้านกินด่ืมและร้านอาหารหลากหลายช่วงราคา 

รวมถึง แหล่งท่องเท่ียวข้ึนช่ือ เมืองชินจูกยุงัคงเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิง การเปล่ียนแปลงอยา่งหน่ึงในนั้นก็คือการถือก าเนิดของ "Disney FLAGSHIP 

TOKYO" แฟลก็ชิปสโตร์แห่งใหม่ของ Disney Store ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น  

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหารตามอธัยาศัย  

พกั Tokyo Prince Hotel หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

Day 4 อุเอโนะ ตลาดอะเมะโยโกะ - ย่านฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ ชิบูย่า – โตเกยีวทาวเวอร์ (หากต้องการเทีย่วโตเกียวดิสนีย์แลนด์ กรุณา

แจ้งในวนัจองจ่ายเพิม่ 3,999 บ./ท่าน, เด็ก 4-11ปี 2,999บาท/ท่าน มีรถรับ-ส่ง 8.00-18.00น.) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ ย่านอูเอโนะ น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดอะเมะโยโกะ 

ย่านฮาราจูก ุเป็นยา่นท่ีข้ึนช่ือในดา้นแฟชัน่ และ เป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรคแ์ฟชัน่ชนิดต่างๆท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูใ่น

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

เทีย่ง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหารตามอธัยาศัย 

ศาลเจ้าเมจ ิศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสกัการะพระจกัรพรรดินีแห่งยคุเมจิ ท่ีครองราชย ์ในสมยัปี 1867-1912 หลงัจากท่ีพระจกัรพรรดิเมจิส้ินพระชนม ์ผูค้นใน

โตเกียวนั้นต่างเรียงร้องท่ีอยากจะสร้างศาลเจา้เพ่ือใชส้กัการะพระจกัรพรรดิเมจิ 



ย่านชิบูย่า ถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของแบรนดด์งั

อยูม่ากมาย นอกจากนั้นแลว้ก็ยงัมีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครัน มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินขวกัไขวอ่ยูต่ลอดทั้งวนั 

  



โตเกยีวทาวเวอร์ แลนดม์าร์กอนัดบัหน่ึงตลอดกลางของเมืองโตเกียวท่ีตั้งอยูใ่จกลาง

เมือง ดา้นบนของโตเกียวทาวเวอร์นั้นจะเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิย ุ
นอกจากน้ียงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวใหข้ึ้นไปชมววิดา้นบนแบบ 360 องศา 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหารตามอธัยาศัย 

พกั Tokyo Prince Hotel หรือเทยีบเท่า 

    



(หากตอ้งการเท่ียวดิสนียแ์ลนดก์รุณาแจง้ในวนัจองก่อนเตม็เพ่ิม 3,999บ. เด็ก4-11ปี 2,999บ./ท่าน มีรถรับ-ส่ง8.00-18.00) 

โตเกยีวดสินีย์แลนด์ เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600ลา้นเยน โดย

การถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น 

Pirates of the Caribbean       It's a small world  

Snow White's Adventures       Dumbo The Flying Elephant 

https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/attraction/detail/152/


Enchanted Tale of Beauty and the Beast      Peter Pan's Flight   

Mickey's PhilharMagic         Star Tours: The Adventures Continue 

Stitch Encounter        The Happy Ride with Baymax 

Gadget's Go Coaster        Space Mountain  

https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/attraction/detail/196/


Day 5 เมืองโบราณลติเติล้เอโดะซาวาระ สะพานโทโยฮาชิ - วดันาริตะซัง - ช้อปป้ิงออิอนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ   ช้อป

ป้ิงดิวตีฟ้รี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ(บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองโบราณลติเติล้เอโดะซาวาระ เมืองซาวาระแห่งน้ี เคยเป็นยา่นการคา้เก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากๆ เป็นแหล่งขนส่งขา้วในช่วงสมยัเอโดะ ในบทกวเีก่าแก่ยงัมี

ค  ากล่าววา่ “มาดูเมืองซาวาระหากคุณตอ้งการเห็นเอโดะ” จุดท่องเท่ียวไฮไลทข์องเมืองอยูท่ี่ สะพาน Ja Ja Bridge หรือ สะพานโทโยฮาชิ เป็นสะพานเก่าซ่ึง

จะมีน ้ าไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดา้นคลา้ยน ้ าตก ตรงน้ีเป็นจุดแวะถ่ายรูปท่ีสวยจุดนึงเลย เป็นเหมือนแลนดม์าร์คของซาวาระทีเดียว 

วดันาริตะซัง วดัพทุธขนาดใหญ่และไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในเมืองนาริตะไม่ไกลจากสนามบินนาริตะ จงัหวดัชิบะ Naritasan สร้างข้ึนในปี 940 มีวตัถุ

มงคลหลกัซ่ึงเป็นรูปป้ันของเทพเจา้ในศาสนาพทุธ Fudo Myoo Kobo Daishi ผูก่้อตั้งนิกาย Shingon ภายในภาพคือเต่ามงคล ตอ้งโยนเงินเหรียญเขา้ไปบน
ตวัเต่าแลว้เงินไม่ตกลงน ้ านะ ถึงจะถือวา่โชคดี  



AEON MALL (อิออนมอลล์) เป็นศูนยก์ารคา้ยอดฮิตท่ีมีสาขามากมายทั่วญ่ีปุ่น นอกจากจะจัดจ าหน่ายสินคา้ทุกประเภท เช่น ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เคร่ืองส าอาง แฟชั่น และสัตวเ์ล้ียงแลว้ ยงัมีส่ิงบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ ให้ไดเ้พลิดเพลินกันอีกด้วย ภายในสว่าง ทางเดิน
กวา้ง และเพดานสูง ท าให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีผงัการจัดร้านดีเดินไดส้ะดวกสบาย ซ้ือหาสินคา้สุดฮิตได้ทนัใจ AEON 
MALL ตอบสนองความตอ้งการในการชอปปิงท่ีหลากหลาย เหมาะกับผูค้นทุกเพศทุกวยั หากไปท่ี AEON MALL รับรองว่าคุณจะได้สนุกกับการ
ชอปปิงและสัมผสัวิถีชีวิตแบบญ่ีปุ่นด้วย  

เทีย่ง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอสิระรับประทานนอาหารตามอธัยาศัย 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งนั้นทุกท่านยงัสามารถ ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้ภายใน

สนามบิน 

18.10 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Japan Airline เท่ียวบินท่ี  JL 707 

23.35 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

14 – 18 ธันวาคม 65 44,977.- 44,977.- 10,977.- 

11 – 15 มกราคม 66 
(วนัเด็ก) 

48,977.- 47,977.- 10,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

  

  

18 – 22 มกราคม 66 
(วนัตรุษจีน) 

48,977.- 47,977.- 10,977.- 

25 – 29 มกราคม 66 48,977.- 47,977.- 10,977.- 



  



  



 

 

 

 



 

 

 



  



 

  



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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