
 

 

รหัสทัวร GS25 2000088 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามะ ฟูจิ NAGOYA SAKURA SUGOI 5D 3N (XJ) 
นาโกยา (ชบูุเซ็นแทร) – เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ –  ชิราคาวาโกะ – อิออน มอลล – มัตสึโมโต - 
ปราสาทมัตสึโมโตะ – ศาลเจาทาเคดะ – หมูบานโอชิโนะฮคัไค – โกเทมบะเอาทเล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ 
ชั้น 5 – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – HAMAMATSU FLOWER PARK –  อิออน 
 

 
บินดวยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 



 

 

 
XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกยา) 02.15 – 09.40  
XJ 639 NGO(นาโกยา) – DMK(กรุงเทพ) 10.50 – 15.35 

 
**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 

ก.ก. ** 
 

** เปลี่ยนเวลาบินตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 63 เปนตนไป ** 
 

XJ 638 DMK(กรุงเทพ) – NGO(นาโกยา) 23.55 – 07.45  
XJ 639 NGO(นาโกยา) – DMK(กรุงเทพ) 09.00 – 13.00 

 
 

DAY 1        กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)                                                                                           
 
23.00  คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู

ทางเขาท่ี  สายการบิน AIR ASIA X เคานเตอร 9-10 เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

                ** ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ 
หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจ
คนเขาเมือง ** 

 
 

DAY 2      กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกยา (ชูบุเซ็นแทร) – เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ –  
                ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล – มัตสึโมโต 



 

 

 
02.15 นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน 

AIR ASIA X เท่ียวบินที ่XJ638    ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

 
 
09.40 เดินทางถึง สนามบินนาโกยา  (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย 
 

   
               TAKAYAMA  นําทานเดินทางสู ทาคายามา เปนเมอืงที่มีการผสมผสานระหวางเกียว

โตกบัขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขาดวยกัน ต้ังอยูบริเวณท่ีโอบลอมไปดวยภูเขา
นอยใหญในจังหวัดกิฟุ ดํารงไวซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมือง



 

 

เกาแกไวไดเปนอยางดี เปรียบไดกบัเมืองท่ีไดรับพรใหเต็มเปم�ยมไปดวยวัฒนธรรมอันดี
งาม ยอนกลับไปในสมยัยุคเอโดะ (1603-1868) ทาคายามะน้ันแตกตางกบัเมืองอ่ืนใน
ญี่ปุ�นอยางชัดเจนเน่ืองจากความโดดเดนดานขนบธรรมเนียมและวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม 
พ้ืนท่ีบริเวณเมืองทาคายามะจึงถูกปกคลองโดยตรงจากรัฐบาลกลาง (บาคุฟุ) เพ่ือ
ปกป�องและอนุรักษพ้ือท่ีบริเวณชายป�าน้ันเองเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงความเปน
บานเมืองแบบญีปุ่�นดั้งเดิมอยางแทจริงนําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ท่ีทําการ
เกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมา
เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกนุโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 
300 ปท่ีแลว เปนท่ีทําการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว 
และหองพักของเจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน  จากน้ันนําทานเดินชม  
เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษ
แบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและ
เก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุ
โบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนญีปุ่�นโบราณสมัยกอน 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ประจําทองถิ่น “หมูยางใบโฮบะ” 



 

 

 
               SHIRAKAWA-GO นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ ต้ังอยูในหุบเขาของ

จังหวัดกิฟุ ประเทศญีปุ่�น ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมโดย
องคการยูเนสโกเมื่อป 1995 ภายในหมูบานแหงน้ีมีวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม บานแตละหลัง
เปนบานสไตลxญีปุ่�นแบบด้ังเดิม ที่หลังคาบานเปนแนวสโลปคลายๆ กับมือคนท่ีกําลัง
พนมมืออยู หลังคาสรางจากคานไมที่แข็ง แรง จึงทนทานตอหิมะในฤดูหนาวไดอยางดี 
แถมมีหองใตหลังคาท่ีกวางขวางสําหรับเอาไวเล้ียงหนอนไหมอีกดวย คนในหมูบานน้ี
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ทํานา เลี้ยงไหม เสริมดวยการทองเท่ียวแบบพอเพียงเปน
หลัก 

                MATSUMOTO นําทานเดินทางเขาสู เมืองมัตสึโมโต เมืองมัตสึโมโตตั้งอยูตอนกลาง
ของจังหวัดนากาโนซึ่งเคยเปนเจาภาพจัดการแขงขันโอลิมปกฤดูหนาวป 1998มัตสึโมโต
ต้ังอยูบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น จึงทําใหเมืองทั้งเมืองถูกโอบลอมไปดวย
ภูเขานอยใหญใจกลางประเทศญี่ปุ�น 



 

 

                AEON MALLนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางอิออน จัสโก มัตซึโม
โต ใหทานไดเลือกทาน หรือเลือกซื้อสินคาท่ีเปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ 
ผลไม ราน 100 เยน และ หากทานใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหา
ซื้อไดที่น่ีไดเลย 

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  SMILE HOTEL MATSUMOTO , MATSUMOTO หรือเทียบเทา   
 
DAY 3      ปราสาทมัตสึโมโตะ – ศาลเจาทาเคดะ – หมูบานโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะเอาท

เล็ท  (พิเศษ !! เมนูบฟุเฟตขาปูยักษไมอั้น !! และ อาบน้ําแร ออนเซ็น !!) 
 
เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  
 
                     MATSUMOTO CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสึโมโตะ เปนปราสาทไมท่ี

คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุ�นและไดถูกขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติลํ้าคาประจํา
ชาติ การตดักันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดู
โดดเดนงดงามตดักับฉากหลังของเทือกเขาแอลป�ญี่ปุ�น ปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นจาก
องคประกอบทางสถาปตยกรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวหลายอยาง ปราสาทมัตสึโมโต
ยังมีศาลาชมดวงจนัทรท่ีงดงาม แสดงใหเห็นถึงวิถชีีวติของขุนนางในสมัยกอน และเปน



 

 

ปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ�น (นําทานชมบริเวณ ดานนอก 
ไมรวมคาเขาปราสาท) 

 

 
 
               TAKEDA SHIGEN นําทานเขาเท่ียวชม ศาลเจาทาเคดะ บูชาทาเคดะ ชนิเง็นแมทัพผู

เกงกาจแหงอาณาจักรไค(Kai) สรางขึ้นในท่ีท่ีทาเคดะ โนบโุทระ, ชินเง็น, คัทสึโยริ ท้ัง
สามรุนเคยอาศัยอยูจริง ไมเพียงแตมคีนมาเดินในเขตศาลเจาซ่ึงซากุระกําลังบานสวย
เทาน้ัน ยังมีคนจํานวนมากมาเยือนท่ีน่ีเพ่ือเฝ�ารอใหซากุระรอบๆศาลเจา และถนน
ซากุระท่ีทอดยาวจากสถานีโคฟุ(Kofu)บานเต็มที่ ซากุระบานหลายท่ีท้ังบอน้ําลางมือ, 
เสาโทริอิ, รูปปم�นสงิห, คูน้ํา ขอเชิญเพลิดเพลินกับเวลาชมซากุระไดเต็มท่ี แมในปจจุบัน 
พ้ืนท่ีแหงน้ีก็ยังใหกลิ่นอายของประวัติศาสตร 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ  



 

 

 

 
               OSHINO HAKKAI นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮัคไค บอน้ําธรรมชาติกบัความเล่ือมใส

ศรัทธา ความเช่ือในภูเขาไฟศักดิ์สิทธ์ิฟูจิยามา กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของ
หิมะ ของบนภูเขาไฟฟูจิท่ีไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซมึซับบริเวณท่ีลุมทําใหเกิด
น้ําซึมขังขยายวงกวางกลายเปนบอขนาดยอมน้ําในบอแตละบอใสสะอาดจนเกิดสะทอน
ท่ีสวยงาม ตอมาในป ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหงน้ีไดรบัการคัดเลือกเปน 1ใน100 อันดับ
แหลงน้ํา จากธรรมชาติ ท่ีดีที่สุดของญี่ปุ�น ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองตางๆ 
และสินคาเกษตรกรรมท่ีชาวบานนํามาขายระหวางทางได  ไมวาจะเปนผักภูเขาท่ีสด
กรอบผลไมอบแหง ถั่ว มันญีปุ่�น และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

                GOTEMBA OUTLETS นําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท ศูนยรวม
สินคาแบรนดเนมท้ัง Street Brand และ Hi-End Brand ท่ียิ่งใหญ ใหทานไดอิสระช
อปปم�งอยางจุใจ เชน MICHEL KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , 
DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , GAP , 
ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , 



 

 

HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , 
BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเปนตน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก พิเศษ ! เมนูบุฟเฟตขาปูยักษไมอั้น 
พักที่  FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเทา   
                จากน้ัน อิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแร ออนเซ็นธรรมชาติ ซึง่ชาวญ่ีปุ�นมี

ความเช่ือวาหากไดแชน้ําแรออนเซ็น ธรรมชาติน้ีแลว จะทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
สวยงาม และชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
DAY 4      ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑแผนดนิไหว – HAMAMATSU FLOWER PARK – 

อิออน 
 
เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

  
 
                FUJI   นําทานเดินทางสู ฟูจิยามา ฟูจิซัง หรือ ที่เรารูจักกันท่ัวไปในนามของ ภูเขาไฟฟู

จ ิต้ังอยูระหวาง จ.ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน้ําทะเล 
3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติ
ไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น ทั้งยังเปน
จุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเยือนประเทศญีปุ่�นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในป 
พ.ศ. 2556 ที่ผานมา องคการยูเนสโก ไดประกาศใหภูเขาไฟฟูจิ ไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดวย นําทานเดินทางข้ึนสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที ่5  

 
                (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไมขึ้น ในกรณีที่อากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปด โดย

เจาหนาท่ี ท่ีดูแลทางขึ้นจะเปนผูพิจารณาและตัดสินใจเทาน้ัน กรณีท่ีไมสามารถขึ้นได 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไมวากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทไดชําระ
คาใชจายท้ังหมดในลักษณะของการเหมาจายเรียบรอยแลว) เมื่อถึงท่ีภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 
ทุกทานจะไดพบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัส
กับอากาศที่บริสุทธ์ิ เย็นสบาย อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจเก็บไวตาม



 

 

อัธยาศัย ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเปนสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย ที่บนภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 น้ี ยงัเปนท่ีต้ังของ ศาลเจาโคมิ
ตาเคะ  ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเปนท่ีสําหรับ
บวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวารอบของฟูจิซังช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no 
niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปศาจท่ีมีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเช่ือวาท่ีน่ีทาน
เทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากนัวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลือ
อยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน 
ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน จึงเปนท่ีมาวาทําไม
ภูเขาไฟฟูจิ จึงเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีผูคนตางเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเคร่ืองรางของ
ขลังกลับไปเปนฝากของเปนท่ีระลึก  

                     EXPERIENCE EARTHQUAKE นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลอง
เร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ
เร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญีปุ่�น เทคโนโลยี 
วิวัฒนาการ การวางแผนป�องกันตอภัยธรรมชาติที่ประเทศญีปุ่�นไมสามารถหลีกเล่ียงไดน้ี 
ใหทานอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  
 



 

 

                HAMAMATSU FLOWER PARK นําทานเขาชม สวนดอกไมริมทะเลสาบฮามานะ 
แหงน้ี มีพื้นท่ีรวม 300,000 ตารางเมตร ปลูกพืชกวา 3,000 ชนิดเปนจํานวนมากถึง 
100,000 ตน ทําใหนักทองเท่ียวสามารถแวะมาช่ืนชมสวนดอกไมแหงน้ีไดทั้งส่ีฤดู ชวง
เดือนมีนาคม สวนแหงน้ีเต็มไปดวยความรื่นรมยของฤดูใบไมผลิ ทิวลิปหลากสีสันเบง
บานตอนรับนักทองเท่ียว ทั้งยังดอกซากุระ ดอกไมขึ้นช่ืนแหงประเทศญี่ปุ�นก็ออกดอก
บานสวยแขงขันใหญ สวนแหงน้ีเปนสถานท่ีชมซากุระท่ีโดงดังมากแหงหน่ึงของเมืองฮา
มามัทสึ จังหวัดชิซุโอกะ ที่น่ีเปดใหเขาชมทั้งตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ตอน
กลางคืนจะประดับไฟสวยงาม ไดบรรยากาศไปอีกแบบ ที่น่ีมีซากุระพันธุหายากที่ชมได
แคที่น่ี **ความสวยงามของดอกไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาไมบาน จะนําพาทาน
ความงามทะเลสาบฮามานาโกะแทน ** 

                AEON นําทานเดินทางสู อิออน  มอลล เปนหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติ เน่ืองจากต้ังอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่
ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟช่ัน 
อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากน้ียังมรีานเส้ือผาแฟช่ันมากมาย เชน 
MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และ
ซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

 
คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเทา   
 
DAY 5       สนามบนินาโกยา – สนามบนิดอนเมือง   
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนาโกยา   ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

10.50  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X 
เท่ียวบินที ่XJ639   

 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
15.35  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 
   

 ****************************************************************** 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หอง
ละ2-3 ทาน 
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป)อัตราเด็ก 

ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ
เด็กไมมีเตียง

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเดี่ยว 
เพ่ิมอัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว 
เครื่องบิน

อัตราทานละ 

วันเดินทางเดือน ธนัวาคม  2562 



 

 

20 – 24 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

21 – 25 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

22 – 26 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

23 – 27 มีนาคม 63 23,999 23,999 23,999 7,500 15,900 

24 – 28 มีนาคม 63 24,999 24,999 24,999 7,500 15,900 

26 – 30 มีนาคม 63 25,999 25,999 25,999 7,500 15,900 

29 มีนาคม – 02 
เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 

15,900 

05 – 09 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 15,900 

08 – 12 เมษายน 63 27,999 27,999 27,999 7,500 15,900 

10 – 14 เมษายน 63 35,999 35,999 35,999 7,500 15,900 

12 – 16 เมษายน 63 33,999 33,999 33,999 7,500 15,900 

15 – 19 เมษายน 63 29,999 29,999 29,999 7,500 15,900 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)  



 

 

** ทานทีถ่ือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศญี่ปุ�น 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีขอเอกสารจากทางบริษัทเพ่ือย่ืนขอวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 1,500บาท 
  
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษ ี

     สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร
โดยสาร ไมวาเท่ียว  
     ใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใช
ต๋ัวเครื่องบิน   
     ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกินทานละ 20 ก.ก.  
และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬาหรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ทีทํ่าใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพ
และความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    



 

 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คา

ซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทางกลบั 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดย
สวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ี
สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอน
เวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยงัไมไดรบัยอดเงินตามเวลาท่ี
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขา
มาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีทีม่ีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  



 

 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระ
แลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองท่ีพัก 
ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวา
สวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวน
ครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีกรุปเหมา หรือ กรุปตัดหนาราน ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกกรุปในทุกกรณี 
 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด 

คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครัง้ ท้ังน้ี กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมอิากาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือ
เดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ 
เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือ
เดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการ
กงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบบัเกาไปอางอิง และ 
ยืนยันดวย พรอมกบัแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง 
หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมคีาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบักระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลกูคาเดินทางดวยกนั กรุณา
เช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกนั หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 



 

 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นกอน
วันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของ
ไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 

** ขอขอบพระคุณทกุทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


