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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1. ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู - ท่าอากาศยานอินชอน 
   

 

2. ท่าอากาศยานคนัไซ โอซากา้ - โกเบ – ศาลเจา้อิคตุะ - โกเบฮาเบอรแ์ลนด ์– โกเบ พอรท์ ทาวเวอร ์ 
  

บฟุเฟต์
ชาบ ู

Comfort Hotel Kobe 
Sannomiya 
หรือเทียบเท่า 

3. กระเชา้ลอยฟ้าชินโกเบ - สวนนโูนะบิก ิ- อาริมะออนเซ็น - เกียวโต - พิธีชงชาญ่ีปุ่ น - ทางเดินนกัปราชญ ์
ย่านกิออน 

 

ยากินิก ุ - Comfort Hotel Kyoto 
Horikawagojo 
หรือเทียบเท่า 

4. วดัคินคะคจุิ - ย่านฮิกาชิยาม่า – เจดียห์า้ชัน้ยาซากะ – วดัน า้ใสคิโยมิซุ - ถนนสายกาน า้ชา - ศาลเจา้ฟชูิ
มิอินาริ - โอซากา้ - ชอ้ปปิ้งดิวตีฟ้รี ย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ 

  

- Sarasa Hotel Dotombori 
หรือเทียบเท่า  

5. ฟรีเดยอิ์สระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไกดใ์หค้  าแนะน าขอ้มลูการท่องเที่ยวคอยประสานงานการเดินทาง) 
แนะน ำซือ้อ็อปช่ันพี่ไกดพ์ำเทีย่วมีรถให้บริกำร : เมืองมรดกโลกนำรำ - พระรำชวังเฮโจ - วัดโท
ไดจิ - สวนนำรำ - วิหำรทองค ำ วัดโฮริวจิ - ย่ำนซำมูไร อิไมโช  
จ ำนวน 10-15 ท่ำน 15,000เยน/ท่ำน จ ำนวน16 ท่ำนขึน้ไป 11,000เยน/ท่ำน 
หากตอ้งการซือ้ตั๋วราคาพิเศษแจง้ก่อนวนัเดินทาง ยนูิเวอรซ์ลัสตดูิโอส ์เพิ่ม 2,990บ. เด็ก4-11ปี 2,190
บ./ท่าน **ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการเดินทาง** 

 - - Sarasa Hotel Dotombori 
หรือเทียบเท่า 

6. ปราสาทโอซากา้ - ตลาดคโุรมง – ท่าอากาศยานคนัไซ - ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสวุรรณ
ภมิู  

  -   

ขาไป 
LJ 002 BKK-ICN เวลา 00.45น. – 08.25น. 
LJ 281 ICN-KIX เวลา 10.25น. – 12.10น. 

ขากลบั 
LJ 214 KIX-ICN เวลา 16.35น. – 18.25น. 
LJ 001 INC-BKK เวลา 19.55น. – 23.35น. 

สมัภาระโหลดใตเ้ครื่อง 20 KG./1ชิน้ ถือขึน้เครื่อง 10 KG. Boring 777-200 ล าใหญ่นั่งสบาย 393 ที่นั่ง 3-4-3  
ต่อเที่ยวบินสะดวกสบายไม่ตอ้งเช็คอินซ า้ โหลดกระเป๋าครัง้เดียวรบัปลางทาง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - ท่ำอำกำศยำนอินชอน 1 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 สายการบิน จินแอร ์LJ 002 

00.45 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่ำอำกำศยำนอินชอน เพื่อท าการตอ่เที่ยวบินไป ยงั ท่ำอำกำศยำนคันไซ โอซำก้ำ 

 

 



 

  ท่ำอำกำศยำนคันไซ โอซำก้ำ - โกเบ - ศำลเจ้ำอิคุตะ - โกเบฮำเบอรแ์ลนด ์- โกเบ พอรท์ ทำวเวอร ์2 
12.10 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนคันไซ โอซำก้ำ 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ โกเบ ศำลเจ้ำอิคุตะ อยู่
ใจกลางเมืองโกเบ มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานกว่า 1800 ปี มีเทพเจา้แห่งสายสมัพนัธ์
อยู่ ภายในเขตวดันอกจากศาลเจา้หลกัแลว้ยงัมี
ศาลเจา้เล็กๆ อยู่อีกมากมาย หนึ่งในเสน่หข์อง
ศาลเจา้นีก้็คืออิคุตะโนะโมริที่เต็มไปดว้ยสีเขียว 
และที่ส  าคญัคือเดินทางสะดวก 

 

เทีย่ง... บริกำรอำหำรกลำงวัน เมนู เซ็ตบ็อกเบนโตะ 
 
 

โกเบฮำเบอรแ์ลนด ์ เป็นพืน้ที่ริมอ่าวที่มีทศันียภาพงดงาม เป็นย่านที่รวมทัง้แหล่งช็อปป้ิงและความบนัเทิงที่หลากหลายที่โด่งดงัมากๆของเมืองแห่งนี ้
เพียบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิ่งที่ดงึดดูใหเ้ขา้ไปมากมาย อาทิ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์สวนสนุกและท่าเรือ  โกเบ พอรท์ ทำวเวอร์ (ถ่ำยภำพด้ำนนอก) 
เป็นหอชมวิวที่สรา้งจากท่อและมีรูปทรงคลา้ยกลองญ่ีปุ่ นแบบยาว โครงสรา้งไฮเพอรโ์บลา ซึ่งเป็นรูปร่างเฉพาะพิเศษที่สุดในโลก ทาวเวอร์นีไ้ดร้บัชื่อว่า 
"ความสวยงามของหอคอยโลหะ" 

 

ค ่ำ... บริกำรอำหำรค ่ำ เมนู บุฟเฟตช์ำบ ู                                        พักที ่Comfort Hotel Kobe Sannomiya หรือเทยีบเท่ำ                 
 

 



 

    
กระเช้ำลอยฟ้ำชินโกเบ - สวนนูโนะบิกิ - อำริมะออนเซ็น - เกียวโต - พิธีชงชำญ่ีปุ่ น - ทำงเดินนักปรำชญ ์ 
ย่ำนกิออน 
 

3 
เช้ำ... บริกำรอำหำรเช้ำ  

 
 

กระเช้ำลอยฟ้ำชินโกเบ ขึน้ไปชมธรรมชาติสวยๆ ท่ี สวนนูโนะบิกิ เป็นแหล่งเพาะเลีย้งสมนุไพรทัง้แบบกลางแจง้และเรือนกระจกกว่า 7,000 สาย
พนัธุ ์รวมถึงดอกไมน้านาชนิดที่บานสะพรั่งตามฤดกูาล แถมยงัมีจดุชมวิวสวยๆ และคาเฟ่น่ารกัๆ เสิรฟ์ชา เครื่องดื่มที่ท  าจากสมนุไพรในสวนดว้ย เหมาะสดุๆ 

ส าหรบัคนท่ีรกัธรรมชาติและความเงียบสงบ 

 

 

 
 

อำริมะออนเซ็น แหล่งน า้พุ
รอ้นส าคญัของที่มีอายุยาวนาน

กว่า 1,000 ปี ความพิเศษของ

น า้แร่ที่นี่คือจะมีแร่ธาตสุ าคญั 5 

ชนิดซึ่งมีสรรพคุณในการรกัษา

บรรเทาอาการเจ็บป่วยและปวด

เมื่อย อีกทัง้ยงับ ารุงผิวพรรณให้

เปล่งปลั่งและสขุภาพดีอีกดว้ย  

 
 

เทีย่ง... บริกำรอำหำรกลำงวัน เมนู ยำกินิกุ 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เกียวโต เรียนรู้พิธีชงชำญ่ีปุ่ น เพราะถือไดว้่าการชงชานัน้คือเอกลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าไดด้ว้ยการดื่มและการชงชาผงสี
เขียวหรือมตัชะ นบัตัง้แต่ประมาณศตวรรษที่ 14 ตน้ฉบบัของพิธีชงชาและใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเก่ียวกับการพบปะกันในวง
สงัคมการดื่มและชงชาที่ไดแ้พรห่ลายในบรรดาชนชัน้สงูที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น 
 



 

   
ทำงเดินนักปรำชญ ์ในเทศกาลซากุระบานช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ที่นี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นกัท่องเที่ยวและคนญ่ีปุ่ นนิยมมาชมความสวยงามของ
ซากุระกันค่ะ ซึ่งทางเดินจะปูดว้ยหินตลอดทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร และขนานไปกับทางน า้สายเล็กๆ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้ซากุระเป็นร้อยตน้
ทีเดียว 
 

ย่ำนกิออน ย่านเกอิชาของเกียวโตที่มีหญิงสาวแต่งตวักนัในชุดกิโมโนหลากสีสนั โดยมกัพบเห็นไดท้ี่สะพาน Tatsumi หรือท่ามกลางรา้นอาหารญ่ีปุ่ นรส
เลิศและรา้นบตูิกที่ถนน Hanamikoji  
 ค ่ำ... เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนช่วงเวลำช้อปป้ิง อิสระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย ณ ย่ำนกิออน  
พักที ่Comfort Hotel Kyoto Horikawagojo หรือเทยีบเท่ำ                 



 

  
วัดคินคะคุจิ - ย่ำนฮิกำชิยำม่ำ - เจดียห้์ำชั้นยำซำกะ - วัดน ้ำใสคิโยมิซุ - ถนนสำยกำน ้ำชำ -  
ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ - โอซำก้ำ - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่ำนชินไซบำชิ โดทงโบริ 
 

4 
เช้ำ... บริกำรอำหำรเช้ำ  

 
 

วัดคินคะคุจิ ที่คนไทยทั่วไปรูก้ันในชื่อว่าวดัทอง สาเหตุที่คนส่วนมากเรียกวดันีว้่าวดัทองนั่นก็เพราะว่าอาคารหลกัของวดันีม้ีสีทองเหลืองอร่ามตั้ งโดเด่น
เป็นสง่าอยู่ท่ามกลางน า้ เรียกไดว้่าดงัขนาดกลายเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณห์น่ึงของสถานท่ีท่องเที่ยวในเมืองเกียวโตเลย และดว้ยสถาปัตยกรรมที่งดงามล า้ค่า
นี่เองจึงท าใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรกดโลก  

ย่ำนฮิกำชิยำม่ำ บรเิวณย่านเมืองเก่าที่มีมมุมหาชนเป็นเจดียห้์ำชั้นยำซำกะ ตัง้โดดเด่นอยู่ท่ามกลางบา้นเรือนเก่าแก่สไตลญ่ี์ปุ่ น ขอบอกไวก้่อนว่า
ย่านนีย้งัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะใส่ชดุกิโมโนมาเดินเที่ยวมากๆ อีกทัง้ยงัเป็นโซนที่มีวดัชื่อดงัหลายแห่งอีกดว้ย 

เทีย่ง... บริกำรอำหำรกลำงวัน  
 
 



 

  วัดน ้ำใสคิโยมิซุ นบัเป็นวดัที่ไม่ไดม้ีชื่อเสียงโด่งดงัในระดบัจงัหวดั เนื่องจาก
การที่วัดมีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกไดบ้ันทึกใหว้ดั
แห่งนีข้ึน้เป็นมรดกโลก ซึ่งที่มาของชื่อวดัน า้ใสก็มาจากการที่วดัแห่งนีน้ัน้ไดถ้กู
สรา้งขึน้ปี ค.ศ. 780 แลว้ไดม้ีน า้ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติจากน า้ตกโอโตวะ 
ไหลผ่านตวัวดันั่นเอง  

ถนนสำยกำน ้ำชำ เป็นถนนที่ตั้งอยู่

บนเนินเขา ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นขายของที่

ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดกิโมโน 

ตุ๊กตา ร่ม เครื่องรางต่างๆ เป็นตน้ ในอดีต

ถนนเสน้นีเ้คยเต็มไปดว้ยรา้นขายถว้ยชา

ที่เป็นเครื่องป้ันดินเผาไปตลอดสองข้าง



 

  

ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ เคยเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายที่เฟ่ืองฟอูย่างมากในสมยัเอโดะ โดยมีถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่ส าคญัทัง้ ปราสาท, วดัและศาลเจา้ 

ปัจจบุนัย่านนีไ้ดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวส าคญัของเมืองทาคายามะ  

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โอซำก้ำ.... 

ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่ำนชินไซบำชิ  โดทงโบริ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมืองโอซากา้ เรียกไดว้่าเป็นย่านยอดสดุฮอตของเหล่านกัท่องเที่ยวเลยก็ว่าได ้บอก
เลยว่าถา้มาโอซากา้แลว้ไม่มาเที่ยวย่านนีถื้อว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่านศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซากา้และภู มิภาคคนัไซ แถมยงัมี
แลนดม์ารก์ของเมืองอย่างเจา้ป้ายกลลิูโกะอยู่ที่ย่านนีอ้ีกดว้ย  

ค ่ำ... เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนช่วงเวลำช้อปป้ิง อิสระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย  
พักที ่Sarasa Hotel Dotombori หรือเทยีบเท่ำ                 



 

       ฟรีเดยอิ์สระท่องเทีย่วตำมอัธยำศัย (ไกดใ์ห้ค ำแนะน ำข้อมูลกำรท่องเทีย่วคอยประสำนงำนกำรเดินทำง) 5 
เช้ำ... บริกำรอำหำรเช้ำ  

 
 

แนะน ำซือ้อ็อปช่ันพีไ่กดพ์ำเทีย่วมีรถให้บริกำร 
เมืองมรดกโลกนำรำ - พระรำชวังเฮโจ - วัดโทไดจิ - สวนนำรำ - วิหำรทองค ำ วัดโฮริวจิ - ย่ำนซำมูไร อิไมโช 

จ ำนวน 10-15 ท่ำน รำคำ 15,000เยน/ท่ำน จ ำนวน 16 ท่ำนขึน้ไป รำคำ 11,000เยน/ท่ำน 

เมืองนำรำ.. เป็นจงัหวดัเล็กๆ ที่อยู่ติดกับเกียวโตและโอซากา้ ตัง้อยู่บนเกาะฮอนช ูซึ่งในอดีตเมืองนารานัน้เคยเป็นที่ตัง้ของเมืองหลวงและเมืองนารายงั
เป็นเมืองที่มีความส าคญัทางดา้นศาสนาในยคุก่อนซึ่งดไูดจ้าการท่ีมีวดัทัง้ขนาดเล็กและใหญ่มากมาย  

 
พระรำชวังเฮโจ ตัง้อยู่ที่ภายในตวัเมืองนารานบัเป็นพระราชวงัที่รกัษา
ความเป็นดัง้เดิมอยู่มากเลย เพราะในอดีตปราสาทแห่งนีไ้ม่ไดม้ีการพฒันา

เปล่ียนแปลงมากนัก จึงท าให้ง่ายต่อการวิจัยทางโบราณคดี ส่ิงหนึ่งที่

แตกต่างจากที่พระราชวงัที่เราเขา้ใจกัน เพราะผูเ้ขา้ชมยงัคงไดบ้รรยากาศ

แบบชนบท ทางรฐับาลไดม้ีการน าเสนอประวตัิศาสตรข์องปราสาทเฮโจโดย

การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ ์ 

วัดโทไดจิ เป็นวดัที่ส  าคญัของเมืองนารา เพราะเป็นวดัโบราณที่มีประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนาน สรา้งขึน้ครั้งแรกในสมยัจกัรพรรดิโช เนื่องจากในยคุ
สมัยนั้นมีการเกิดโรคระบาดท าให้ชาวบ้านเชื่อว่าต้องสรา้งพระพุทธรูป
เพื่อที่จะช่วยปกป้องและปัดเป่าส่ิงที่ไม่ดีออกไปหลงัจากเกิดเหตกุารณืไฟไหม ้
จึงท าใหม้ีการน าพระพทุธรูปที่สรา้งไวย้า้ยมาที่เมืองนาราและก็เกิดวดัไทโดจิ
ขึน้โดยในสมยันัน้ 

สวนนำรำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดงัมากๆของ
เมืองนารา ภายในสวนเป็นที่อยู่ของกวางจ านวน
มาก เมืองนารานัน้มีกวางเกือบ 1200 ตวั ซึ่งท าให้
กลายเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมืองนารา  

วิหำรทองค ำ วัดโฮริวจิ เป็นวดัเก่าแก่และมี
ชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหน่ึงของประเทศ อีกทัง้ยงัไดร้บั
การขึน้ทะเบียนจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมแห่งแรกของญ่ีปุ่ น  

ย่ำนซำมูไร อิไมโช  แทบไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลงไปเลยตั้งแต่สมัยเอโดะ ท าให้
รู ้ สึ ก เ ห มื อ น ก า ลั ง เ ดิ น ช ม พิ พิ ธ ภัณฑ์
ประวตัิศาสตรญ่ี์ปุ่ นท่ีจบัตอ้งไดจ้รงิ  



 

  หำกต้องกำรซือ้ตั๋วรำคำพเิศษแจ้งก่อนวันเดินทำง ยูนิเวอรซั์ลสตูดิโอส ์เพิม่ 2,990บ. เด็ก4-11ปี 2,190บ./ท่ำน 
**ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง**  

 ยูนิเวอรซ์ัลสตูดิโอส ์เชิญพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั นบัเป็นสวนสนกุแห่งแรกในเอเชียของ ยนูิ
เวอรซ์ลั สตูดิโอสท์ี่เปิดตวัอย่างยิ่งใหญ่อลงัการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆน่าดงึดูดใจคนจ านวนมากสวนสนุกแห่งนีแ้บ่งเป็น
โซนต่างๆ 

เทีย่ง / ค ่ำ... เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนช่วงเวลำแสนสนุก อิสระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย  
พักที ่Sarasa Hotel Dotombori หรือเทยีบเท่ำ                 



 

 (ถ่ายรูปดา้น นอก)ปราสาทโอซากา้ - ตลาดคโุรมง – ท่าอากาศยานคนัไซ - ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู   ปรำสำทโอซำก้ำ - ตลำดคุโรมง – ท่ำอำกำศยำนคันไซ - ท่ำอำกำศยำนอินชอน – ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 6 
เช้ำ... บริกำรอำหำรเช้ำ  

 
 

ปรำสำทโอซำก้ำ (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) 
แลนดม์ารก์อนัดบัหนึ่งของเมืองโอซากา้ที่ไม่

ว่าใครก็ตอ้งมาเยือนนบัเป็นสถานท่ีท่องเที่ยว

ยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าดว้ย

ความยิ่งใหญ่อลังการของตัวปราสาทที่มีถึง 

8 ชัน้ 

ตลำดคุโรมง ที่คนไทยหลายคนเรียกว่า ตลาดปลาโอซากา้นัน้ มีมากกว่าเรื่องของปลาและอาหารทะเล แต่ยงัเป็นแหล่งรวมวตัถดุิบชัน้เลิศจนไดร้บัฉายา 
ครวัของโอซากา้ และยงัมีรา้นอาหารอรอ่ยน่าลิม้ลอง  

 

เทีย่ง..  อิสระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย  
 



อัตรำค่ำบรกิำร 

 

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่ำน/หอ้ง 
(รำคำตอ่ท่ำน) 

เด็กอำยุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(รำคำตอ่ท่ำน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
(รำคำตอ่ท่ำน) 

10 – 15 เมษำยน 66 
วันสงกรำนต ์

43,977.- 43,477.- 10,977.- 

11 – 16 เมษำยน 66 
วันสงกรำนต ์

45,977.- 45,477.- 10,977.- 

13 – 18 เมษำยน 66 
วันสงกรำนต ์

44,977.- 44,477.- 10,977.- 

21 – 26 เมษำยน 66 42,977.- 42,477.- 10,977.- 

22 – 27 เมษำยน 66 41,977.- 41,477.- 10,977.- 

** กรณีหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านไมม่ี ลกูคา้ตอ้งช าระคา่พกัเดี่ยวเพิม่ ** 

ไดเ้วลาอนัเหมาะสม เดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนคันไซ  

16.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนอินชอน เพื่อท าการต่อเที่ยวบินไป ยงั ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ต่อเที่ยวบินสะดวกสบายไม่ตอ้งเช็คอิน
ซ า้ โหลดกระเป๋าครัง้เดียวรบัปลางทาง 

19.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน จินแอร ์LJ 001 

23.35 น. เดินทางกลบัถึง สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความทรงจ าสดุประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสายการบนิ สภาพอากาศ 
การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท์ 
หรือ เวลาบิน 

 



 

  



 

  



 

 



  



 



หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 

➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 

 

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

