
 

 

รหัสทัวร SNT2000209 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟุกุชิมะ 5 วัน 3 คืน (XW) 
หมูบานโบราณโออุจิ จูคุ | หนาผาโทโนะเฮทสึริ | ลานสกีฟูจิเท็น 
วัดอาซากุสะ | หมูบานโอชิโนะฮักไก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
23.00 น.   คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ช้ัน 
3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT  เจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารตางๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเคร่ือง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 

รวมน้ําหนักสัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน 
(หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ทานจะตองทําการซื้อเพ่ิม) 

ÇÑ¹·Õè 1 :     ¡ÃØ§à·¾Ï - Ê¹ÒÁºÔ¹´Í¹àÁ×Í§            (-/-/-)  



 

 

 
 

 
 
 
 
02.45 น.    เหินฟ�าสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเท่ียวบินที่ XW 102 
10.25 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ �น (เวลาทองถิ ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช.ม.   กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมาย) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร รับกระเป�าและทําภารกิจสวนตัวเรียบรอยแลว  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน SET BOX (1) 
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดนี้ได
ชื่อวามีความศักดิ์สิทธิ์ และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมี
ผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดทั้งป ประกอบกับภายในวัดยังเปนที่ต้ังของ
โคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขา
ที่อยูดานหนาสุดของวัด ที่มีชื่อวา  “ประตูฟ�าคํารณ”    

เที�ยวบินขาไป     XW 102   เวลา 02.45 น. - 10.25 น.   
เที�ยวบินขากลบั  XW 101   เวลา 13.�� น. - ��.�� น. 

ÇÑ¹·Õè 2 :     Ê¹ÒÁºÔ¹¹ÒÃÔµÐ »ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ - ÇÑ´ÍÒ«Ò¡ØÊÐ - ¶¹¹¹Ò¡ÒÁÔà«Ð - ¶�ÒÂÃÙ»ËÍ¤ÍÂâµà¡ÕÂÇÊ¡ÒÂ·ÃÕ    (-/SB/D)

  ¡Ñ¹´ÑéÁâÍä´ºÐ � Ë�Ò§ä´àÇÍÃ�«ÔµÕé � àÁ×Í§ÂÒÁÒ¹ÒªÔ - áª�¹éíÒáÃ�ÍÍ¹à«ç¹¸ÃÃÁªÒµÔ             



 

 

และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิ
เซะ” ถนนช็อปปم�งชื่อดัง ซึ่งเปนที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก
ของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
จากนั้นนําทานเดินทางสู โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE (ถายภาพดานนอก) คือ
หอโทรทัศนโตเกยีวสกายทรี ซึ่งตั้งอยูใจกลางของ Sumida City Ward ไมไกลจากวัดอาซา
กุสะมากนักแบบเดินมาก็ยังไหว ซึ่งเปนหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเปนเหมือนแลนดมารค
สําคัญอีกแหงหนึ่งของเมืองโตเกียวเลยก็วาได ไมวาจะเพราะความสูงของตึกที่ทาชนทุกตึก
ดวยความสูงมากถึง 634 เมตร โตเกียวสกายทรีถูกแบงเปนสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 
เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เปนจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดนึงเนื่องจาก
สามารถชมวิวไดรอบทิศ 360 องศา โดยไดรับการยอมรับใหโตเกียวสกายทรีเปนตึกที่สูง
ที่สุดในญี่ปุ�น ท่ีกินเท่ียวช็อปปم�งอยูในตึกแหงน้ีครบครันรวมท้ังยังมีอควอเรียมอยูในน้ันอีกดว 



 

 

นําทานขึ้นรถโคชเพื่อเดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอป
ปم�งและแหลงบันเทิงตางๆในอาวโตเกียว นอกจากมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว 
แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว อิสระใหทานไดเก็บ
ภาพประทับใจกับ เจ าห ุ นยนต กันดั ้มขนาดใหญยักษ   ที่ตั ้ งตระหง านอย ู ด านหนา 
หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียว เปดบริการในป 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลก
มายา" หางสรรพสินคาที่เปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาที่มี
ชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนดแฟชั่นหรูหรา, รานขายของญี่ปุ�นและแหลงบันเทิง แตที่เดนสุดคือ
สวนนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนที่ชื่นชอบการตูนกันดั้มเปนพิเศษไดมาช่ืนชม 
 
นําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
มากมายเน่ืองจากลอมรอบดวยภูเขา นอกจากน้ีในบรรดาสถานที่ทองเท่ียวที่มีช่ือเสียงของยามา
นาชิก็มีเมืองน้ําพุรอนออนเซ็น  
คํ่า  รับประทานอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)  
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA  หรือเทียบเทา 
หลังเดินทานสูที่พักอิสระ ใหทานได       แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลาย
ความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 
นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)  
 
 



 

 

 
 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)   

เดินทางสู ลานสกีฟูจิเทน ลานสกีฟูจิเทนตั้งอยู บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณ
ทะเลสาบฟูจิทั้งหาและบนฐานทางตอนใต เปนอีกหนึ่งลานสกีที่ไปเชาเย็นกลับโตเกียวได
สบาย ทานที่อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี่รับรองวาไมผิดหวังเพราะสกีรีสอรทแหงนี้มี
จุดสูงสุด สูง 1,500 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ตํ่าสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 
องศานับวาระดับที่เหมาะสําหรับเลนสกีมากๆ ระยะทางยาวที่สุด 1,500 เมตรที่น่ังใหบริการ
ทั้งหมด 4 ที่นั่ง ที่สําคัญเสนทางใหเลือกเลนทั้งหมด 7 เสนทาง สําหรับคนเลนไมเปนไมเปน
ปญหาเลย เพราะบริเวณรีสอรทมีพื้นที่ทั้งสําหรับผูเร่ิมตนเลนสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมี
ความลาดชันตํ ่า และไตระดับขึ ้นไปเรื ่อยๆ รวมถึงพื ้นที ่สวนขนาดใหญสําหรับเด็กเล็ก 
สามารถเลนรถเลื่อน หรือเรียนรูการเลนสกีขั ้นตน (ราคานี้ไมรวมอุปกรณการเลนสกี 
อุปกรณตางๆ และคาขึ้นกระเชา ประมาณ 3,000 เยน หากทานลูกคาสนใจกรุณา
ติดตอไกดหรือหัวหนาทัวรที่เดินทางไปกับทัวร) 
 
พิพิธภัณฑแผนดินไหว เปนตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถึงผลกระทบจากภัย
พิบัติแผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟ
จากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดงเหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลอง
แผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูตางๆและ
โซนชอปปم�งสินคางานฝมือญี่ปุ�นตางๆเชนมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑเครื่องปم�นดินเผาและของ
ฝากอีกมากมาย เยี่ยมชม หมูบานโอชิโนะฮักไก หรือ หมูบานนํ้าใส เปนแหลงทองเที่ยวที่

ÇÑ¹·Õè 3 :    ÅÒ¹Ê¡Õ¿Ù¨Ôà·¹ � ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�á¼�¹´Ô¹äËÇ � ËÁÙ�º�Ò¹âÍªÔâ¹ÐÎÑ¡ä¡ - àÁ×Í§¿Ø¡ØªÔÁÐ - ËÁÙ�º�Ò¹âºÃÒ³âÍÍØ¨Ô ¨Ù¤Ø   (B/L/-)      

à·È¡ÒÅ¤ÒÁÒ¤ØÃÐËÔÁÐ»ÃÐ´Ñºä¿ÊØ´âÃáÁ¹µÔ¡ - áª�¹éíÒáÃ�ÍÍ¹à«ç¹¸ÃÃÁªÒµÔ 



 

 

เหมาะมากๆกับสายธรรมชาติเพราะที่นี่ลอมรอบไปดวยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณกับวิวที่
สวยงามมากๆ สาเหตุที่ทําใหที่นี่โดงดังมาจากความใสของนํ้าที่บอกไดเลยวาบอนํ้าของที่นี่น้ัน 
นํ้าใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาของจริง วากันวาในอดีตที ่นี ่คือเปนทะเลสาบขนาดยักษชื ่อวา 
ทะเลสาบอุทสึโกะ เมื่อเวลาผานไปนํ้าในทะเลสาบแหงนี้ก็เริ่มลดนอยลงจนกลายเปนแอง
กระทะ เมื่อนํ้าแข็งจากภูเขาไฟฟูจิละลายและซึมลงสูใตดินจนผานมาถึง 80 ป ก็เริ่มมีนํ้าผุด
ขึ้นมาตามรอยแยกของหินจนกระทั่งกลายเปนบอนํ้าผุดทั้ง 8 บอ ในหมูบาน ซึ่งชาวญี่ปุ�นเชื่อ
วานํ้าในหมูบานแหงนี้นั้นเปนนํ้าสะอาดและมีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครไดดื่มนํ้าก็จะมีอายุที่ยืน
ยาวปราศจากโรคภัยหรือทานใดอยากจะเอานํ้ากลับไปฝากเพื่อนๆ หรือญาติพี่นองเปนที่ระลึก 
ภายในบริเวณก็มีขวดขายใหสามารถตักกลับบานไดตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุชิมะ (FUKUSHIMA) ดินแดนแหงธรรมชาติ เปนเมืองที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูที่ โทโฮคุแวดลอมไปดวยธรรมชาติอันสวยงาม
มากมาย ไมวาจะเปนภูเขา ทะเลสาบ สถานที่ชมซากุระ และใบไมเปลี่ยนสี นําทานเยี่ยมชม 
หมูบานโออุจิ จูคุ (OUCHI JUKU) ชมบานโบราณอดีตเเมืองสําคัญในยุคเอโดะ ถูกสราง
เม่ือหลายรอยปกอน เปนบานชาวนาญี่ปุ�นโบราณท่ีมุงหลังคาทรงหญาคาหนาๆเรียงราย ในอดีต
สมัยเอโดะการคมนาคมยังไมสะดวกสบาย หมูบานแหงนี้เปนเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขาง
ถนนหลักที่มีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ ถนนเสนน้ีเคยเปนเสนทางหลักในการคมนาคมและการคา เมื่อ 
พ.ศ.2524 หมูบานโออุจิจูคุไดรับการขึ้นทะเบียนเปนเขตอนุรักษสิ่งปลูกสรางอันทรงคุณคาของ



 

 

ชาติ ซึ่งในปจจุบันหมูบานโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุไดรับการบูรณะใหม จนกลายเปนราน
ขายของที่ระลึก รานคาขายสินคาพ้ืนเมือง รานอาหารและที่พักแบบญี่ปุ�นเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว  

จากนั ้นน ําท านสัมผัสความงามแสนโรแมนติกในฤดูหนาวของกับ เทศกาลคามาคุระ 
(YOKOTE KAMAKURA SNOW FESTIVAL) เมืองโยะโคะเตะแหงจังหวัดอะกิตะไดแปลง
โฉมมาเปนดินแดนแหงเทพนิยาย มีสิ่งกอสรางที่ดูคลายกับอิกลู หรือบานนํ้าแข็งของเอสกิโมอยู
เกลื่อนเมือง เปนงานเทศกาลที่มีประวัติอันยาวนานถึง 400 ป บานหิมะเหลานี้มีชื่อวา คะมะคุ
ระ และกอสรางขึ้นในพื้นที่ตางๆทั่วเมือง เมื่อพระอาทิตยลาลับฟ�าเทียนจะถูกจุดขึ้นภายใน
กระทอมหิมะสองสวางไปทั่วทั้งบริเวณ วากันวาเปนการบูชาขอบคุณเทพเจาแหงสายนํ้าเพื่อขอ
พรน้ําบริสุทธิ์จํานวนมาก 



 

 

และจพมีชาวบานคอยตอนรับผูมาเยือนเขาสูบานหิมะและใหบริการขนมโมจิและอะมะสะเกะ
หรือสาเกหวาน ในบานคะมะคุระแตละหลังจะมีศาลเจาหิมะเล็กๆ เพื่อเปนที่สิงสถิตยของเทพ
เจาทองถิ่น ในเวลาตอมาไดกลายมาเปนเทศกาลเปนการขอพรใหประสบความสําเร็จและความ
ปลอดภัย 

*** ในกรณีที่มีการยกเลิกเทศกาลดังกลาวทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร
โดยจะนําทานไปยังสถานที่ทองเที่ยวอื่นแทน*** 
 
คํ่า      เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL FUKUSHIMA หรือเทียบเทา 
หลังรับประทานอาหาร ใหทานได      แชนํ้ารอนออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลาย
ความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตและใหผิวพรรณสวย(แชครั้งละประมาณ 20 
นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)  
 



 

 

 
 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)   
นําทานเดินทางสู หนาผาโทโนะเฮทสึริ (TONOHETSURI) หรือ หนาผาลานป เปนหนาผา
เลียบลําธารประมาณ 100 เมตร ท่ีมีหินในรูปลักษณะแปลกๆท่ีเกิดขึ้นจากการไดรับการกัดเซาะ
ของกระแสนํ้า ลมและฝน เปนเวลานานนับลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงาม ชื่อ โท
โนะเฮทสึริ เปนภาษาถิ่นของไอสึ แปลวา หนาผา และดวยรูปรางหนาตาของหนาผาชันๆที่ดู
คลายกับเจดีย จึงเปนที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หนาผารูปเจดีย จากนั้นเดินทางสู เมืองยู
โนะคามิออนเซ็น เปนเมืองตากอากาศออนเซ็นเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฟูกุชิมะ 

ÇÑ¹·Õè 4 :    Ë¹�Ò¼Òâ·â¹ÐàÎ·ÊÖÃÔ � Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿ÂÙâ¹¤ÒÁÔ � ÍÍ¹à«ç¹à·�Ò - âµà¡ÕÂÇ - Duty Free - ª�Í»»��§ªÔ¹¨Ù¡Ø  (B/-/-)       



 

 

ไฮไลท!! อิสระเพลิดเพลินกับการแชเทาผอนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซ็นเทาท่ี สถานี
รถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (YUNOKAMI ONSEN STATION) นอกจากจะเปนแหลงออนเซน
ชั้นดีแหงหน่ึงแลว ยังมีช่ือเสียงดานการเปนจุดชมซากุระที่สวยงามของเมืองน้ีดวย เพราะจะเห็น
ตนซากุระออกดอกบานเรียงตัวไปกับทางรถไฟ โดยมีสถานีรถไฟแบบญี่ปุ�นโบราณพรอมภูเขา
เปนฉากหลัง ตัวสถานีรถไฟ เองก็นาสนใจไมนอย เพราะเปนสถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของ
ญี่ปุ�นที่มีอาคาร  สถานีทําจากหลังคาแบบญี่ปุ�นโบ ราณ สถานีแหงน้ี ใหบริการออนเซ็นไดฟรี
ระหวางที่รอรถไฟอีกดวย 
 
นําทานขึ้นนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เปนเมืองที่รวมสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิต 
แหลงชอปปم�งและรานอาหารทีด่ึงดูดนักทองเที่ยวไมขาดสาย  

 
เดินทางสูแหลงชอปปم�งชั้นนําในโตเกียว  



 

 

ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่  DUTY FREE และ อิสระชอปปم�งยานชินจูกุ คือ ยานรวมเสนห
ทุกอยางโดยเปนทั้งแหลงชอปปم�ง แหลงรวมรานกินดื่มและรานอาหารทุกระดับ และแหลง
ทองเที่ยวขึ้นชื่อในแหงเดียวกัน ทุกทานจะเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจาก
ที่นี ่ ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องสําอาง ตาง ๆ กันที่ราน MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย 
อาทิ มารคเตาหู ,กันแดดชิเซโด แอนเนสซาและสินคาอื่นหรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อ
สินคา แบรนดดังอาทิเชน LOUIS VULTTON, UNIQLO,CHANEL,HERMES,BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เส ื ้ อ  COMME DES GARCONS, H&M หร ื อ เล ื อกซ ื ้ อ รองเท า
หลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE,NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได
ที่ราน ABC MAR   
เพ่ือเปนการไมรบกวนเวลา  อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)   
อิสระชอปปم�ง อิออนมอลล คือหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปปم�งมอลลไวดวยกัน มีสินคา
หลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผาเครื่องนุงหม สินคาซักกะ (zakka) เครื่องใชไฟฟ�า หนังสือ ยา
ชนิดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรีดวย เรียกวามี
บริการอํานวยความสะดวกใหกับนักชอปจากตางประเทศอยางครบครันเลยทีเดียว 

ÇÑ¹·Õè 5 :    ÍÔÍÍ¹ÁÍÅ� - Ê¹ÒÁºÔ¹¹ÒÃÔµÐ  - Ê¹ÒÁºÔ¹´Í¹àÁ×Í§              (B/-/-)       



 

 

 
นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ  เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปปم�ง
สินคาปลอดภาษีดิวตี้ฟรีภายในสนามบิน 
13.55 น.    เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT  เท่ียวบินที่ XW 101 
19.10 น.   คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  
 
 
 
 
 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ 

กอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน **   

**ËÁÒÂàËµØ : â»Ãá¡ÃÁáÅÐâÃ§áÃÁÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´�µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñº
ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ¡ÒÃ¨ÃÒ¨Ã, ¡ÒÃàÁ×Í§, ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹áÅÐÄ´Ù¡ÒÅ 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
*** จอยแลนดไมใชตั๋ว 11,990 *** 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

* ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป  7,990 บาท * 
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ใหคิดเปนผูใหญ (นบัวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ�น)** 

 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

ทานละ 1,600 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
 
 
 

หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการ
บิน 

2. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 
 
 
 

 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(ราคาตอทาน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 
- ตํ่าสุด 

เดือน กุมภาพันธ 2563 - เดือน มีนาคม 2563 
11 - 15 กุมภาพันธ 2563 19,777  18,777 7,900 10℃ - 1℃ 

25 - 29 กุมภาพันธ 
2563 

19,777  18,777 7,900  12℃ - 2℃ 

17 - 21 มีนาคม 2563 19,777  7,900  14℃ - 2℃ 

ã¹¡Ã³ÕÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µ�Í§Â¡àÅÔ¡ 30 ÇÑ¹¡�Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à·�Ò¹Ñé¹ äÁ�àª�¹¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁ�¤×¹ÁÑ´¨íÒäÁ�Ç�Ò´�ÇÂ¡Ã³Õã´æ·Ñé§ÊÔé¹ 
â»Ã´Í�Ò¹¢�Í¤ÇÒÁãË�¶Õè¶�Ç¹¡�Í¹¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ�·Ø¡¤ÃÑé§ à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�á¡�µÑÇ·�Ò¹àÍ§ 

¨Ò¡ÁÒµÃ¡ÒÃÂ¡àÇ�¹ÇÕ«�Òà¢�Ò»ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ãË�¡Ñº¤¹ä·Â ¼Ù�·Õè»ÃÐÊ§¤�¨Ð¾íÒ¹Ñ¡ÃÐÂÐÊÑé¹ã¹»ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹äÁ�à¡Ô¹ 15 ÇÑ¹ äÁ�Ç�Ò¨Ð´�ÇÂÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ¡ÒÃ
·�Í§à·ÕèÂÇ àÂÕèÂÁÒµÔ ËÃ×Í¸ØÃ¡Ô¨ ¨Ðµ�Í§Â×è¹àÍ¡ÊÒÃã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃµÃÇ¨à¢�ÒàÁ×Í§ à¾×èÍÂ×¹ÂÑ¹¡ÒÃÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¡ÒÃà¢�Ò»ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹* ´Ñ§µ�Íä»¹Õé 

1. µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹¢ÒÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ ·Ò§·ÑÇÃ�¨Ñ´àµÃÕÂÁãË� 
2. ÊÔè§·ÕèÂ×¹ÂÑ¹Ç�Ò·�Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¼Ô´ªÍº¤�Òãª�¨�ÒÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ố ¢Öé¹ã¹ÃÐËÇ�Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ä´� (àª�¹ à§Ô¹Ê´ ºÑµÃà¤Ã´Ôµ à»�¹µ�¹) 
3. ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ� áÅÐËÁÒÂàÅ¢µÔ´µ�Íã¹ÃÐËÇ�Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ (àª�¹ ¤¹ÃÙ�¨Ñ¡ âÃ§áÃÁ áÅÐÍ×è¹ æ) ·Ò§·ÑÇÃ�¨Ñ´àµÃÕÂÁãË� 
4. ¡íÒË¹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÃÐËÇ�Ò§·Õè¾íÒ¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·ÈÕè»Ø�¹ ·Ò§·ÑÇÃ�¨Ñ´àµÃÕÂÁãË� 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ช้ันประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป)  

ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได 
ยกเวนการซื้อที่นั่งเพ่ิม 

 ซื้อที่นั่งเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade 
ที่น่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี 
- ที่นั่งช้ัน ScootBiz ราคาเที่ยวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) 
แจงกอนเดินทาง10วัน 
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงือ่นไข 
ดังน้ี 
 

โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอ
เที่ยว 

โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 
Row) 

มากกวา 36 น้ิว 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 น้ิว 1,700 บาท 

โซนหลัง 62-63 
71-74 

Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 

 
*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปและผูพิการนั่ง 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง  
 
 คาน้ําหนัก กระเป�าสัมภาระเดินทางโหลดใตทองเครื่อง ตามที่สายการบินกําหนดแตละ
เสนทาง  (ไมเกินทานละ 20 กิโลกรัมเทาน้ัน) ถือข้ึนเครื่องได (ไมเกินทานละ 7 กิโลกรัม)  



 

 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วนั) มี
คาใชจายดังน้ี 
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพ่ิม 5 กก. 400 บาท / เพิ่ม10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 
บาท/เพิ่ม 30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.
สูงสุดได 32กก./ชิ้น 
 คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง    
 คามัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาโรงแรมท่ีพัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)      
 คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ    
 คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุ
มากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)  
(กรณีสงจอยหนาราน) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานัก  ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทาง
รัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา    ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท** 
  คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
  คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,600 บาท/ทาน/ทริป 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับคนไทย  



 

 

ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
 
 
 
วิธีการชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชแีละ
สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง (ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน)  
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทาน
ควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายใน
สวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใด ๆ 
 กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตาง ๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ืองตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทําการ  
ยกเลิกการเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการ คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระแลว  
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน คิดคาใชจาย 50% ของราคาทัวรในทุกกรณี 

ÃÒ¤Ò·ÑÇÃ�¹ÕéäÁ�ÃÇÁ·Ô» ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶,  ä¡´�·�Í§¶Ôè¹  áÅÐËÑÇË¹�Ò·ÑÇÃ�¨Ò¡àÁ×Í§ä·Â 
¤�Ò·Ô» ¨íÒ¹Ç¹ 1,600 ºÒ·  *¡ÃØ³ÒÂ×è¹¤�Ò·Ô»ãË�¡ÑºËÑÇË¹�Ò·ÑÇÃ�·ÕèÊ¹ÒÁºÔ¹ (ÇÑ¹áÃ¡) * 



 

 

ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนาํ
เท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ
กรุ ปที่ม ีการการันตีค ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการ
เหมาจายในเที่ยวบินนั้น 
 
เงื่อนไขอื่น ๆ 
- รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชนของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 
- บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามถือเปน
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนเงินบางสวนหรือทั้งหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทาน
ไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืน ๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได 
จําเปนตองออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหนาที่ประสานงาน
และเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเปนระยะ ๆ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัด
หยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออํานาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาที่นั้น ๆ ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเที่ยวตามรายการ
ทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใด ๆทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา คาเสีย
โอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน  
- กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไวทั้งหมดแลว  



 

 

- เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใด 
ๆ ทั้งสิ้น 
- ถากรุปที่ทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวน
ตามที่กําหนดไว หรือสายการบินแจงยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัท
จะขอหักเงินคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซาของประเทศที่ทานจะ
เดินทาง  (ถาโปรแกรมที่ทานเดินทางจะตองยื่นขอวีซา) 
- อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง 
คาประกันภัย คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได
ปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เปนตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุไวบน
หนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวน้ัน ไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 
- รายชื่อผูเดินทางได (ยกเวนบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางได 
เมื่อทานตองการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสีย
คาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทาน้ัน) 
- บริษัทฯทําหนาที่เปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัท
ขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหาย
ดังกลาวในระหวางการ ทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวา
ทานสละสิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัว
เครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการที่ ทานชําระกับทางบริษัท
ฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการ 
ที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตาม
ความเหมาะสม และสถานการณตาง ๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย 
รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

 

 
â»Ã´Í�Ò¹¢�ÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ã¹ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ�â´ÂÅÐàÍÕÂ´  

ËÒ¡ÁÕ¢�ÍÊ§ÊÑÂ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁ¡�Í¹·íÒ¡ÒÃ¨Í§·Ø¡¤ÃÑé§ 


