
 

 

รหัสทัวร JWT1902275 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา โตเกียว 6 วัน 4 คืน (XW) 
ปราสาทโอซากา(ดานนอก)   ชินไซบาชิ   ป�ายกูลิโกะ  ศาลเจาจ้ิงจอกฟูชิมิอินาริ 
หมูบานชิราคาวาโกะ   ลิตเต้ิลเกียวโต   ซันมาชิซูจิ   โอชิโนะฮักไก 
ปราสาทมัตสึโมโต (ดานนอก)   คาวากูจิโกะ   พิพิธภัณฑแผนดินไหว 
วัดอาซากุสะ   ศาลเจาเมจิ   ฮาราจุกุ   ชอปปم�งชินจูกุ   วัดนาริตะซัน 
กันด้ัมตัวใหม Rx-O Unicorn ท่ีเกาะโอไดบะ   ถนนโอโมเตะซันโด 
***ขาปูยักษ+ออนเซ็นธรรมชาติ*** 
 

 



 

 

    โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง ค่ํา โรงแรมท่ีพัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

DMK-KIX : XW112 (23.40-07.10) 
  

2 สนามบินคันไซ-โอซากา-ปราสาทโอซากา (ดาน
นอก)-ชินไซบาชิ-ป�ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจาจ้ิงจอก
ฟูชิมิอินาร-ิชงชาแบบญี่ปุ�น-กิฟุ (**ชาบู ชาบู**) 

 
 
บน
เครือ
ง 

  HASHIMA GIFU 
HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 

3 หมูบานชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายามา-ลิตเต้ิลเกียว
โต-เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต ปราสาทมัตสึ
โมโต (ดานนอก) (ออนเซ็น+บุฟเฟ�ตขาปู) 

   SHIRAKABA 
HOTEL 
หรือระดับเทียบเทา 

4 ผานชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะ
พิพิธภัณฑแผนดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนา
กามิเซะ  
(**ปم�งยางยากินิกุ**) 

   NARITA HOTEL  
หรือระดับเทียบเทา 

5 ศาลเจาเมจิ-ฮาราจุกุ-ชอปปم�งชินจูกุ-ชมกันด้ัมตัวใหม 
Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอ
ไดบะไดเวอรซิต้ี 

   NARITA HOTEL  
หรือระดับเทียบเทา 

6 วัดนาริตะ-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ 
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
NRT-DMK : XW101 (13.55-19.05) 

    

 
PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เที่ยวสุดคุม 2 เมือง  
พิเศษ !! บุฟเฟ�ตยากินิกุ + ชาบู ชาบู ตนตํารับ + บุฟเฟ�ตขาปูยักษไมอ้ัน 
เที่ยวเต็ม ไมมีฟรีเดย 
มีน้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS 
หากทานมีความจําเปนจะตองซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือ



 

 

ต๋ัวเคร่ืองบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจากหากเกิดความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลว
พบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผล
ดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปประมาณ 7-10 
วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
วันที ่1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายบิน NOK 

SCOOT เท่ียวบินที่ XW112 
บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเคร่ืองขาไป 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 
 
** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
 

 



 

 

วันท่ี 2  สนามบินคันไซ-โอซากา-ปราสาทโอซากา(ดานนอก)-ชินไซบาชิ-ป�ายกูลิโกะ 
 เกียวโต-ศาลเจาจ้ิงจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญ่ีปุ�น-กิฟุ 
 
07.10 น.   ถึง ทาอากาศยานนานาชาติ คันไซ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานข้ันตอนศุลกากร

แลวนําทานเดินทางสูที่พัก (เวลาท่ีญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เปนหน่ึง
ในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 
ช้ัน ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยู
ทางป�อมตะวักตก มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชม
ซากุระที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาท่ี
สวยงามเปนอยางย่ิง  
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวันแบบชาบู ชาบู (1) 

หลังอาหารกลางวันนําทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณ
แหลงชอปปم�งแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก 
รานแฟรนไชส รานเคร่ืองสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ 
รานอาหาร รานขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญ่ีปุ�นและ
ตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เปนตน  
นําทานชม ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari 
Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาล



 

 

เจาชินโต มีช่ือเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ที่เรียงตัว
กันจํานวนหลายหม่ืนตนจนเปนทางเดินไดท่ัวท้ังภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเช่ือกันวาเปน
ภูเขาศักด์ิสิทธ โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเก่ียว
ขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบ
เห็นรูปปم�นจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชา
แบบญ่ีปุ�น ใหทานไดเรียนรูและสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญ่ีปุ�น และอิสระใหทาน
เลือกซ้ือสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย นําทานเดินทางตอสูเมืองกิฟุ  

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักท่ีโรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
 

วันท่ี 3 หมูบานชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายามา-ลิตเต้ิลเกียวโต-เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ-
มัตสึโมโต-ปราสาทมัตสึโมโต(ดานนอก) 

  ***ขาปูยักษ+ออนเซ็นธรรมชาติ*** 
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  
 นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีปุ�น

ขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาว
ไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบาน
สไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละป
ไมต่ํากวา 680,000 คน เลยทีเดียว นําทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ที่วาการ
อําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปและชมดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทา
คายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 
176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมูบาน LITTLE 
KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ ซึ่งเปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 
ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและ
ช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคา
หลากหลาย 



 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ต (3) 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมัตสึโมโตะ เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสองของ
จังหวัดนากาโน นําทานชมปราสาทมัตสึโมโตะ ซ่ึงเปน 1 ใน 12 ปราสาทด้ังเดิมที่
ยังคงสภาพสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
และสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ�น เน่ืองจากสรางอยูบนพ้ืนที่ราบ ปราสาทแหงน้ีมี
เอกลักษณตรงที่มีหอคอยและป�อมปนเช่ือมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสี
โทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่ยิ่งใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวาปราสาทอีกา 
ภายในตกแตงดวยไม จุดที่นาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเก็บหินสําหรับโจมตี
ศัตรู ชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนช้ัน 6 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ (4) 
พักท่ีโรงแรม SHIRAKABA HOTEL หรือระดับเดียวกัน ใหทานไดผอนคลายกับ
การ        แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณ
สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที ่4 ผานชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไก-คาวากูจิโกะ-พิพิธภัณฑแผนดินไหว  
  โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานผานชม “ภูเขาไฟฟูจิ” เปนภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ�น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธร
รชาติอันงดงามท่ีลงตัว ความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซึ่งเปน
สัญลักษณสําคัญของประเทศญี่ปุ�นจากน้ันนําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮัก
ไก” (Oshino Hakkai) เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติต้ังอยูในหมูบานโอชิโนะ ให
ทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยในบอน้ําใส
แจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ อุณหภูมิในน้ําเฉล่ียอยูที่ 10-
12 องศาฯ นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ี
สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอปปم�งสินคาโอท็อปช้ันเยี่ยมอีกดวยที่หมูบาน
น้ีมีของข้ึนช่ืออยาง โมจิชาเขียวไสถ่ัวแดงยาง ขนมฮิตท่ีหมูบานน้ําศักด์ิสิทธ์ิโอชิโนะ
ฮักไก 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวันแบบปم�งยาง (6) 

นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพ่ือนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอา
ซากุสะ”    วัดที่ไดช่ือวาเปนวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์ 
และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมท
องคําที่ศักด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคล



 

 

ตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนท่ีต้ังของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดใน
โลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของ
วัด ที่มีช่ือวา “ประตูฟ�าคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจา
แมกวนอิมทองคํา มีช่ือวา “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึก
พ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก 
ฯลฯ  

ค่ํา         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที ่5 ศาลเจาเมจิ-ฮาราจุกุ-ชอปปم�งชินจูกุ-ชมกันด้ัมตัวใหม Rx-O Unicorn ท่ีเกาะโอ
ไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอรซิต้ี 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 
จากน้ันเดินทางไปยัง “ศาลเจาเมจิ” (Meiji 
Jingu) ซ่ึงอยูใกลๆกับสถานีฮาราจูกุ เปน
ศาลเจาในศาสนาชินโต ที่สรางข้ึนในป ค.ศ. 
1920 เพ่ือเปนอนุสรณสถานแดดวงวิญญาณ
ของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระ
จักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเช่ือของศาสนา
ชินโต โดยศาลเจาแหงน้ีถูกสรางเพ่ืออุทิศใหกับจักรพรรดิเมจิและพระมเหสีในยุค
สมัยกอน ภายหลังเมื่อในระหวางชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ศาลเจาเมจิไดถูก
ทําลายลง แตก็ไดมีการบูรณะและสรางข้ึนมาใหมจนถึงปจจุบันน้ี จากความ
ศักด์ิสิทธ์ิและบรรยากาศทั้งหลายท่ีเต็มไปกล่ินอายมนตรขลังจึงทําใหยังเปนศาล
เจาที่มีช่ือเสียงในการจัดงานแตงงานแบบ
ชินโตด้ังเดิมมากๆเลยทีเดียว เรียกไดวาถา
มาแลวโชคดีอาจจะไดเห็นพิธีการหรือบาว
สาวท่ีแตงชุดแตงงานสไตลญ่ีปุ�นแทๆก็เปนได
สําหรับบรรยากาศภายในศาลเจาน้ันแมจะอยู
ในแหลงพลุกพลาน แตก็รมร่ืนไปดวยตนไม



 

 

สูงใหญ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอกศาลเจา จากน้ันนําทานไปชอปปم�ง 
“ยานฮาราจูกุ” ฮาราจูกุน้ันไมใชแคศูนยรวมของวัยรุนที่ชอบแตงหนาแตงตัวมี
เอกลักษณจนอาจเรียกไดวาหลุดโลกอยางท่ีเรารูจักเทาน้ัน ปจจุบันฮาราจูกุคือยาน
หน่ึงท่ีต้ังอยูใจกลางโตเกียว ซึ่งที่น่ีไมเพียงแคเปนแหลงรวมรานคาเทาน้ัน แต
รอบๆบริเวณยังมีสวนสาธารณะ และถนนเสนใหญสไตลตะวันตกแบบ Champs-
Elysees เขาไวดวยกันไดอยางลงตัว และถนนท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดในยานฮาราจูกุน้ัน คือ
ถนนทาเคะชิตะที่อยูตรงขามสถานีฮาราจูกุน่ันเอง     จากน้ันนําทานสู “ยานชอป
ปم�งชินจุกุ” ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคามากมายและ เคร่ืองใช 
ไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผา แบรนดเนม เส้ือผาแฟช่ันสสําหรับวัยรุน 
เคร่ืองสําอางย่ีหอดังของญ่ีปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 นําทาเดินทางสู “เกาะโอไดบะ” จากน้ันนําทานสู “ยานโอไดบะ”  (Odaiba) เปน
เกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปจจุบันของญี่ปุ�น 
โอไดบะ เปนเกาะท่ีมนุษยสรางข้ึนเอง โดยการนํา ดิน ทราย มาถม ทะเล ให
เกิดข้ึนเปนเกาะข้ึนมาต้ังแตป ค.ศ. 1850 สรางกันมาเปนรอยปเลยทีเดียว เกาะน้ี
เปนเกาะท่ีแสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และศักยภาพของชาวญ่ีปุ�น ที่สามารถสราง 
ส่ิงที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดข้ึนมา จากน้ันนําทานถายรูปกับ“เทพีเสรีภาพ” สําหรับ
เทพีเสรีภาพที่โอไดบะน้ัน ทางการฝร่ังเศสไดสงเทพีเสรีภาพใหกับทางญ่ีปุ�น เน่ือง
ในโอกาสฉลองความสัมพันธอันยาวนาน กวา 3 ศตวรรษระหวางญ่ีปุ�นกับฝร่ังเศส 
ในป ค.ศ.1998 จนเมื่อถึงเวลานํากลับไดมีการขอรองไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสวาอยา
ขนกลับเลย แตรัฐบาลฝร่ังเศสน้ันมีความจําเปนท่ีจะตองขนกลับเพราะเปนตัว
ตนแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอรก จึงไดสรางเทพีเสรีภาพตัวปจจุบันน้ีซ่ึงมีขนาด
ใหญกวาตัวตนแบบแตก็ยังเล็กกวาเทพีเสรีภาพท่ีต้ังอยูที่นิวยอรก และสงมาใหใน
ป ค.ศ.2000 น่ันเองคะ ดังน้ันเทพีเสรีภาพที่โอไดบะน้ันไมใชของท่ีทําจําลองข้ึนมา 
แตเปนของแทจากฝรั่งเศส จากน้ันนําทานเดินทางสู “หางสรรพสินคาไดเวอรซิต้ี
โตเกียว” (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลง



 

 

บันเทิง จุดเดนของหางน้ีก็คือ “หุนยนตกันด้ัม” ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญ
มาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ� 
(Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัม
ฟรอนท (Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหางไดเวอรซิต้ี 

 
ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที ่6 วัดนาริตะซัน-ถนนโอโมเตะซันโด-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซันเปนวัดประจํา
เมืองนาริตะ ต้ังอยูบนเนินเขาใจกลางเมืองนา
ริตะ มีประวัติวากอต้ังในป 940 ซ่ึงรวมๆ
แลวถือวาอยูมายาวนานเกินพันป แนนอนวา
ตัวอาคารไมใชของด้ังเดิมจากพันปกอน ตัว
อาคารแมจะถูกบูรณะและสรางใหมมาหลาย
คร้ังแลวแตก็สวยงามมากๆและไดรับการบันทึกเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญ่ีปุ�น วัดแหงน้ีศักด์ิสิทธ์ิมากโดยเฉพาะเร่ืองการขอพรใหปลอดภัย แคลว
คลาดจากอุบัติเหตุตางๆ หรือจะขอพรดานความรัก การงาน และเร่ืองทั่วไป 
จากน้ันนําทานสู Naritasan omotesando Street ซ่ึงเปนถนนท่ีตอเน่ือง
ประมาณ 800 เมตร ซ่ึงมีทั้งรานอาหารและของฝากมากกวา 150 ราน ใหทาน
เพลิดเพลินกับอาหารและของฝากและผลผลิตเฉพาะของทองถ่ินมากมาย   



 

 

  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ  
13.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW101 (ใชระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  
** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ช่ัวโมง 
** 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป  
(ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 
(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการทัวร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว จอยแลนด 

(ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน) 
24-29 ต.ค.19 31,999 9,900 24,999 
25-30 ต.ค.19 31,999 9,900 24,999 
30 ต.ค. - 4 พ.ย.19 29,999 9,900 22,999 
31 ต.ค. - 5 พ.ย.19 30,999 9,900 23,999 
1-6 พ.ย.19 30,999 9,900 23,999 
6-11 พ.ย.19 30,999 9,900 23,999 
7-12 พ.ย.19 30,999 9,900 23,999 
8-13 พ.ย.19 30,999 9,900 23,999 
13-18 พ.ย.19 30,999 9,900 23,999 
14-19 พ.ย.19 30,999 9,900 23,999 
15-20 พ.ย.19 30,999 9,900 23,999 
20-25 พ.ย.19 32,999 9,900 25,999 
21-26 พ.ย.19 32,999 9,900 25,999 
22-27 พ.ย.19 34,999 9,900 27,999 
27 พ.ย. - 2 ธ.ค.19 33,999 9,900 26,999 
28 พ.ย. - 3 ธ.ค.19 33,999 9,900 26,999 
29 พ.ย. - 4 ธ.ค.19 33,999 9,900 26,999 
4-9 ธ.ค.19 35,999 9,900 28,999 
5-10 ธ.ค.19 35,999 9,900 28,999 
6-11 ธ.ค.19 34,999 9,900 27,999 
11-16 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 
12-17 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 
13-18 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 
18-23 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 



 

 

19-24 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 
20-25 ธ.ค.19 32,999 9,900 25,999 
25-30 ธ.ค.19 37,999 9,900 30,999 
26-31 ธ.ค.19 37,999 9,900 30,999 
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 20 39,999 9,900 32,999 
 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�น กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 



 

 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน(ถาม)ี ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 
 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ�นจะตองไมเปนส่ิงท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 30 ทาน  

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเร่ืองการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตร
โดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
กระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  
จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


