
 
 

บินด้วยสายการบิน PEACH AIR (MM) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 
MM092 BKK(สุวรรณภูม)ิ - KIX(โอซากา้) 01.15 – 08.55 
MM091 KIX(โอซากา้) - BKK(สวุรรณภูม)ิ 19.30 – 00.10+1 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 
 



วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                                    (–/–/–) 
21.30  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน PEACH AIR (MM) โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 สนามบินคนัไซ – เกียวโต – ถนนนักปราชญ ์–  ศาลเจ้าฟชิูมิ - อิออนมอลล ์                         (–/L/–) 
01.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR 

(MM) เทีย่วบนิที ่MM092 
08.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเกียวโต(KYOTO) เมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้่าเป็น 

“เมอืงมรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” น าท่านเดินทางสู่ ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH)  เป็นถนน
ทางเดนิเลก็ๆ เลยีบคลองส่งน ้าทะเลสาบบวิะ  ตัง้อยู่ทางตะวนัออกของเมืองเกียวโต ที่มาของชื่อ “ถนนสาย
นักปราชญ”์ นัม้มาจากนักปรชัญาทีม่ชีื่อเสยีงในศตวรรษที ่20 นามว่า “นิชดิะ คทิาโร่ (NISHIDA KITARO)” ผู้
ซึ่งใชท้างเดนิแห่งนี้เป็นประจ าในการท าสมาธริะหว่างทางไปกลบัมหาวทิยาลยัเกยีวโต ปัจจุบนัในบรเิวณนี้ได้
กลายมาเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของเกยีวโต โดยตลอดเสน้ทางนัน้กเ็รยีงรายไปดว้ยตน้ซากุระประมาณ 500 
ตน้ จงึเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมในช่วงตน้เดอืนเมษายน และกย็งัมใีบไมเ้ปลีย่นสใีนช่วงประมาณกลางถงึปลาย
เดอืนพฤศจกิายนอกีเช่นกนั 

 

https://www.japankakkoii.com/general/review-philosophers-path-kyoto/
https://www.japankakkoii.com/tag/kyoto/


เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
 น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) เป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ตัง้อยู่ทางตอน

ใตข้องเกยีวโต ศาลเจา้แห่งนี้มชีื่อเสยีงจากเสาโทรอิ ิสแีดงจ านวนนับพนั ซึง่ตัง้เรยีงกนัเป็นอุโมงคเ์สน้ทางเดนิ
อยู่บรเิวณหลงัอาคารหลกั เสน้ทางนี้จะตรงไปยงัป่าในหุบเขาอนิาร ิ(MOUNT INARI) อนัศกัดิส์ทิธิซ์ึง่มคีวามสงู 
233 เมตร และเป็นอาณาบรเิวณส่วนหนึ่งของศาลเจา้ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิารเิป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในหมู่ศาลเจา้
จ านวนนับพนัที่สกัการะเทพอนิาร ิ(INARI) ซึ่งเป็นเทพผูร้กัษาขา้ว ตามความเชื่อของศาสนาชนิโต เชื่อกนัว่า
สุนขัจิง้จอกนัน้เป็นผูน้ าสารของอนิาร ิดงันัน้คุณจะสามารถพบเหน็รปูปัน้สุนัขจิง้จอกไดท้ัว่ไปในอาณาบรเิวณศา
สนสถานแห่งนี้ ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิมมีาตัง้แต่สมยัโบราณ ก่อนการก่อตัง้เกยีวโตเป็นเมอืงหลวงในปี 794 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่อิออน มอลล ์เพือ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้อ่ย ซือ้ของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายใน
เป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มี
รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น  

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  TOYOKOINN GIFUHASHIMA, GIFU หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชมซากุระรมิ แม่น ้าชนิซากาอ ิแห่งนี้มซีากุระจ านวนกว่า 1,000 ตน้เรยีงรายอยู่ ยิง่ในช่วงฤดูใบไม้
ผลิแล้วริมแม่น ้าแห่งนี้จะยิง่สวยงามและเป็นสีชมพูสวย เพราะดอกซากุระที่ผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็น
ทวิทศัน์ทางธรรมชาตทิี่สวยงามที่ใครเหน็กจ็ะประทบัใจ ** กรณีที่ซากุระที่รมิแม่น ้าชนิซากาอไิม่บานแล้ว ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ HIDA FOLK VILLAGE หมู่บ้าน
พืน้เมอืงฮดิะ เป็นหมู่บา้นจ าลองที่มบี้านทรงกสัโชซคึุร ิ(ทรงพนมมอื) ตัง้เรยีงรายกนัมากมาย ภายในมกีารจดั
แสดงขา้วของเครื่องใชต้่าง ๆ ซึง่แสดงถงึความเป็นอยู่และวถิชีวีติของชาวบ้านในสมยัก่อน นักท่องเทีย่วยงัได้
เรียนรู้เรื่องราวศิลปะพื้นบ้านต่าง ๆ รวมถึงสนุกกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเองอย่างเช่นการท า
เครื่องปั้นดนิเผา การแกะสลกัไม ้งานประดษิฐ์จากฟาง และอกีมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยงัมงีานเทศกาลต่าง ๆ 
ใหน้กัท่องเทีย่วไดร้่วมสนุกไปดว้ยกนั มาเดนิเล่นกนิลมชมววิธรรมชาตติลอด 4 ฤด ูและเรยีนรูว้ฒันธรรมต่าง ๆ 
ของประเทศญีปุ่่ นไดท้ีห่มู่บา้นพืน้เมอืงฮดิะ (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืน
เมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
 

วนัท่ี 3  แม่น ้าชินซากาอิ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ                           (B/L/D)             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมอืงที่มกีารผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยูบ่รเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ จากนัน้น าท่านเดนิชม 
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน
สมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่
ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญีปุ่่ นโบราณสมยัก่อน (ไม่
รวมค่าเขา้ชมทีว่่าการอ าเภอเก่า) 

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างใบโอบะ 

หมูย่างร้อนๆบนใบโอบะ หรือ ใบแมกโนเลียเป็นใบขนาดใหญ่ปลูกกนัมากท่ีเมืองฮิดะ จงัหวดักิฟุ  
ประเทศญ่ีปุ่ น กล่ินของใบจะท าให้อาหารมีรสชาติท่ีประณีตอร่อย และด้วยกล่ินพิเศษเฉพาะของใบ
โอบะท าให้หมมีูรสชาติหอมอร่อยย่ิงขึ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE) ตัง้อยู่ในหุบเขาของ
จงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ได้รบัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 
1995 ภายในหมู่บา้นแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้น
เป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ าลงัพนมมอือยู่ หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดู
หนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหีอ้งใตห้ลงัคาทีก่วา้งขวางส าหรบัเอาไวเ้ลี้ยงหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่
มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  พิเศษ ! บุฟเฟต ์ชาบูสไตลญ่ี์ปุ่ น เน้ือสตัวไ์ม่อัน้ ผกัสดๆ 
ท่ีพกั  UENO FLEX HOTEL, MIE หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
วนัท่ี 4 สวนสาธารณะนารา – วดัโทไดจิ – ดิวต้ีฟรี - ย่านชินไซบาชิ                                                    (B/L/-)                                                                                                                                                                     



น าท่านเทีย่วชม สวนสาธารณะนารา เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่ น สวนสาธารณะนารา
ในอดตีนัน้ยงัไม่ได้ถูกพฒันาให้เป็นสวนดงัที่เหน็ในปัจจุบนั โดยการพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะนัน้เพิง่เริม่ท า
อยา่งจรงิจงัในช่วงยุคเมจขิองญีปุ่่ น มกีารเปิดสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการในวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1880 
จากนัน้จงึมกีารน าต้นซากุระ และต้นเมเป้ิลจ านวนมากมาปลูกในบรเิวณสวนเพื่อเพิม่ความสวยงามในฤดูกาล
ต่างๆ รวมถงึการพฒันาพื้นทีด่้านอื่นๆเรื่อยมาจนกลายเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะทีม่คีวามสวยงามมากทีสุ่ดใน
ประเทศญี่ปุ่ นมาจนถงึปัจจุบนั พืน้ทีภ่ายในสวนประกอบไปด้วยสถานทีส่ าคญัทัง้วดัโทไดจ ิวดัโคฟุคุจ ิศาลเจ้า
คาสุงะ ไทฉะ และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตจิงัหวดันารา นอกจากน้ีนกัท่องเทีย่วยงัสามารถพบเจอกบัฝงูกวางที่
ใชช้วีติอยูต่ามธรรมชาต ิซึง่กลายมาเป็นสญัลกัษณ์และจุดดงึดดูนกัท่องเทีย่วทีส่ าคญัของจงัหวดันาราในปัจจุบนั 

 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทไดจิ เป็นวดัในศาสนาพุทธ และเป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (ไดบุทส)ึ 
ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น และอาคารหลกัของวดัโทไดจยิงัถอืเป็นอาคารไมท้ี่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก
อกีด้วย วดัแห่งนี้ยงัถอืเป็นหนึ่งในสถานที่ส าคญัของเมอืงนารา ที่ได้รบัการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกดา้นวฒันธรรมภายใตช้ื่อ “อนุสรณ์สถานทางประวตัศิาสตรน์าราโบราณ”  

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 

น าท่านเดนิทางสู ่ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอาง อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพด ี
น าท่านเดนิทางสู ่ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนี้มรีา้นคา้
เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นนี้ถอืว่าเป็น
ย่านแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่น
ของยา่นนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 

 



 
ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  CITY ROUTE HOTEL, OSAKA หรือเทียบเท่า 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษ

ที ่16 เพื่อเป็นทีพ่ านักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ก่อสร้าง
จนถงึเสรจ็สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลกัษณ์ของญี่ปุ่ น แต่ทว่า 
ปราสาทโอซากา้ทีก่่อสรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผาท าลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิก าแพง
หนิและยากุระ (หอสงัเกตุการณ์) ทีเ่หน็นี้ จงึไดร้บัการฟ้ืนฟูขึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึ้น
ใหม่หลงัจากนัน้ แมก้ระนัน้ ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้ากย็งัคงได้รบัการดูแลใหอ้ยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและ
ยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาททีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุ
มาโมโตะ(ไมร่วมค่าเขา้ชมดา้นในปราสาท) 

 

วนัท่ี 5 ปราสาทโอซาก้า – แม่น ้าโอคาว่า – ริงก ุเอาทเ์ลท็ - สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ(สวุรรณภมิู)   (B/-/-)                                                                                                                                   



น าท่านชม แม่น ้าโอคาว่า(OKAWA RIVER) ที่ไหลผ่านด้านหน้าของปราสาทโอซาก้าและยงัเป็นที่ตัง้ของจุด
ชมซากุระรมิแม่น ้าที่ขึ้นชื่อ 2 แห่งคอื สวนเคมะซากุระโนะมยิะ บนฝัง่ของเขตKITA โดยเฉพาะช่วงระหว่าง
สะพาน TENMABASHI จนถงึสะพาน SAKURANOMIYABASHI จะมตีน้ซากุระถงึประมาณ 4,800 ตน้ ท าใหม้ี
ผูม้าชมความงามของดอกซากุระอย่างเนืองแน่นทัง้วนั (โดยปกตดิอกซากุระจะบานประมาณปลายเดอืนมนีาคม
ถงึตน้เดอืนเมษายน ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
เท่ียง      อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

น าท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอาท์เล็ท (RINKU OUTLET) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่าน
เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดงัหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครื่องส าอาง, 
เครื่องประดบั, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครื่องใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโก
อินเตอร์มากมายกับคอลเลคชัน่เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY,  DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMI, GAP, ARMANI ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรบัคุณหนู  AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI HOUSE และ
สนิคา้อื่นๆอกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 



 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสายการบิน PEACH AIR เที่ยวบนิที่ 
MM091 

00.10  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ  

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

13-17 มีนาคม 2566 38,999 7,500 

14-18 มีนาคม 2566 38,999 7,500 

19-23 มีนาคม 2566 BUS 1 41,999 7,500 

19-23 มีนาคม 2566 BUS 2 41,999 7,500 

20-24 มีนาคม 2566  BUS 1 41,999 7,500 

20-24 มีนาคม 2566  BUS 2 41,999 7,500 

21-25 มีนาคม 2566  BUS 1 41,999 7,500 

21-25 มีนาคม 2566  BUS 2 41,999 7,500 

23-27 มีนาคม 2566  BUS 1 41,999 7,500 

23-27 มีนาคม 2566  BUS 2 41,999 7,500 

24-28 มีนาคม 2566  BUS 1 41,999 7,500 

24-28 มีนาคม 2566  BUS 2 41,999 7,500 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 23,500 บาท  
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 



ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 30 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตียง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 



- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 
ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษีน ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสขุภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืติดโควิดต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดนิทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่คา้ และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 

https://bit.ly/3NVFrkV


น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไมว่่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง
กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิัทจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

หมายเหต ุ 
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   



- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิัทฯก ากับเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 


