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✅ ชมมรดกโลก “วดัคโิยมสิ(ึวดัน ำ้ใส)” สรา้งขึน้บนเนนิเขาโดยการใชท้อ่นซงุน ามาวางเรยีงกนั 

✅ ชม “เทศกำลชมดอกทวิลปิ” ภายในงานทา่นจะเพลดิเพลนิกบัดอกทวิลปิ 68 ชนดิประมาณ 700,000 ตน้ 

✅ ชมอโุมงคเ์สาโทรอิ ิ“ศำลเจำ้ฟุชมิ ิอนิำร”ิ เสาประตสูแีดงทีเ่รยีงตวักนัเป็นทางเดนิไดท้ัว่ทัง้ภเูขาอนิาร ิ

✅ ชม “หมูบ่ำ้นโอชโินะฮคัไค” ซึง่จะมบีอ่น ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิซมึไปยงับอ่น ้าแตล่ะบอ่ใส

สะอาด 

✅ ทดลอง “ลอ่งเรอืโจรสลดั” ชมความงามของทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญท่ีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ 

✅ พสิจูณ์ความเชือ่ทีว่า่ “กนิไขด่ ำหนึง่ฟองจะท ำใหอ้ำยยุนืข ึน้เจ็ดปี” เป็นของขึน้ชือ่ทีว่า่ใครก็ตอ้งลอง 

✅ เขา้พักรสีอรท์สไตลญ์ีปุ่่ นดว้ยการ “แชอ่อนเซ็น พเิศษ!!ทำนขำปยูกัษข์ ึน้ชือ่” แบบไมอ่ัน้  

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11-16 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต)์ 
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22.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F 

โดย สายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้

เครือ่ง 

 

 

 

00.55 น. เหนิฟ้าสู ่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ 612 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิน่จะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 

จากนัน้น าทา่นชม “ปรำสำทโอซำกำ้ (OSAKA CASTLE)”สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่ยูข่องเจา้เมอืงในสมยั

โบราณ ตวัปราสาทมทีัง้หมด 8 ชัน้ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีไ่ดม้กีารส ารวจและพบวา่เคยเป็นทีต่ัง้ของ

พระราชวังโบราณมากอ่น ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิแกรนติขนาดมหมึา และคนู ้าขนาดใหญ ่เพือ่ป้องกนั

การรกุรานจากขา้ศกึ มจีดุชมซากรุะมากมายเริม่ตัง้แตต่รงป้อมปราสาทเท็นชคุาคหุรอืตรงสวนนชิโินะมาร ุ

ทีม่ซีากรุะพันธุโ์ซเมโยชโินะใหช้มกวา่ 300 ตน้ ไดเ้กบ็ภาพประทับใจไมล่มื (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)  

 

 

วนัทีส่อง ปรำสำทโอซำกำ้ - ตลำดคโุรมง -  ยำ่นชนิไซบำช ิ
 

วนัแรก       ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิคนัไซ 
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 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“ตลำดคโุรมง โอซำกำ้ (KUROMON MARKET)” เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงและ

เกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงโอซากา้ ของทีข่ายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะ

อาหารทะเล เนือ้ และผักตา่งๆ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดจงึเนน้ขายอาหารทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เชน่ 

ซาชมิ ิซชู ิและหอยนางรม และแบบปรงุสกุ เชน่ ปลาไหลยา่ง ปลาหมกึยา่ง หอยเชลยา่ง กุง้เทมปรุะ 

เป็นตน้ นอกจากนีก้็จะเป็นพวกผลไมต้า่งๆตามฤดกูาลของญีปุ่่ นทีค่วรคา่แกก่ารลองเป็นอยา่งมาก  

 

แลว้น าทา่นชอ้ปป้ิง “ชนิไซบำช ิ(SHINSAIBASHI)” ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของเมอืงโอซากา้ 

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงไรช้ดีจ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 กโิลเมตร ซึง่มรีา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้

เรยีงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้เก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ 

เครือ่งส าอาง และสนิคา้ IT ทัง้หลาย Ipod กลอ้ง นาฬกิา Mp3 มใีหเ้ลอืกและชมกนัมากมาย

หลากหลายแบบบนถนนเสน้นี ้

 

 

 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 พกัที ่ IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทำ่ 
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 รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“ศำลเจำ้ฟุชมิ ิอนิำร ิ(FUSHIMI INARI SHRINE)” หรอืทีค่นไทยชอบ

เรยีกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto) ทีม่คีวามส าคัญแหง่หนึง่ของเมอืง

เกยีวโต (Kyoto) มชีือ่เสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาประตสูแีดงทีเ่รยีงตวักนัขา้งหลัง

ศาลเจา้จ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กนัวา่เป็นภเูขาศักสทิธ ์โดย

เทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมกัจะมี

จิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่าย (บา้งก็วา่ทา่นชอบแปลงรา่งเป็นจิง้จอก) จงึสามารถพบเห็นรปูปัน้จิง้จอกมากมาย

ดว้ยเชน่กนั ศาลเจา้แหง่นีม้คีวามเกา่แกม่ากถกูสรา้งขึน้ตัง้แตก่อ่นสรา้งเมอืงเกยีวโตซะอกี คาดกนัวา่จะ

เป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 794 หรอืกวา่พันปีมาแลว้     

 

จากนัน้เดนิทางสู ่“เมอืงอำรำชยิำมำ่” เพือ่เดนิทางไปสมัผัสกบัความสวยงาม รม่รืน่ ของทวิไผ ่อนั

เขยีวขจ ีนับหมืน่ตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่ำไผ ่(BAMBOO GROVES)” เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆที่

ตัดผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเลน่ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก ยิง่ถา้ชว่งไหนทีม่ี

แสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผล่งมายงัพืน้ดา้นลา่งก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มลีมพัดมาพรอ้มกนัก็จะ

เป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บรเิวณใกล ้ๆ จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้

เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ ่เป็นรา้นดัง้เดมิของคนทอ้งถิน่ รา้นขาย

ของฝาก ของทีร่ะลกึตา่งๆ ซึง่อยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง 

 

 

 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

วนัทีส่ำม ศำลเจำ้ฟูชมิ ิอนิำร ิ- เมอืงอำรำชยิำมำ่ - ป่ำไผ+่สะพำนโทเก็ตสเึคยีว – 

วดัคโิยมสิ ึ(วดัน ำ้ใส)+เนนินเินนซำกะ 
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กอ่นทีเ่ราจะน าทา่นชม “สะพำนโทเก็ตสเึคยีว (TOGETSUKYO BRIDGE)” หรอืนยิมเรยีกวา่ 

“Moon Crossing Bridge” เป็นเสมอืนสญัลักษ์ของอาราชยิามา่ ถกูสรา้งขึน้ในสมยัเฮอนัและมกีารบรูณะ

ซอ่มแซมอยูเ่รือ่งๆ สะพานนีม้คีวามสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลังนัน้เป็นภเูขาสงูใหญแ่ละดา้นลา่ง

เป็นแมน่ ้าทีท่ัง้สองฝ่ัง เป็นบรเิวณทีช่าวญีปุ่่ นชืน่ชอบ และเลือ่งลอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุอกีแหง่ใน

เกยีวโต ทีเ่มือ่มองขา้มไปยงัภเูขาฝ่ังตรงขา้มจะเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะธรรมชาตแิตง่เตมิสสีนัของภเูขานัน้

อยา่งสวยงาม(ความสวยงามมากนอ้ยของดอกซากรุะ...ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)   

 

จากนัน้น าทา่นสู ่“วดัคโิยมสิ ึ(KIYOMIZU TEMPLE)” วดัทีส่รา้งขึน้บนเนนิเขาโดยการใชท้อ่นซงุ

น ามาวางเรยีงกนัและไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอกีแหง่หนึง่ นมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิแ์ละดืม่ “น ้า

ศักดิส์ทิธิส์ามสาย” ทีเ่ชือ่วา่เมือ่ดืม่แลว้จะประสบความส าเร็จสามดา้นคอื “สขุภาพ อายยุนืยาวและ

ความส าเร็จดา้นการศกึษา” อสิระกบัการเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึบนถนนสาย “กาน ้าชา” อาทเิชน่

เครือ่งปัน้ดนิเผาสวยๆ ชาเขยีว ขนมญีปุ่่ น พวงกญุแจ พัดญีปุ่่ นลายซากรุะ ก็สามารถหาซือ้ทีน่ีไ่ดเ้ชน่กนั

(ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใด)  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิชมชอ้ป ณ “เนนินเินนซำกะ (NINENZAKA)” เป็นถนนคนเดนิทีป่ดูว้ยหนิ โดย

เนนิแหง่นีย้าวประมาณ 150 เมตรประกอบดว้ยสว่นโคง้มนทีเ่ป็นบนัไดหนิและทางเดนิหนิตา่งๆ บรเิวณ

รอบยงัหลงเหลอืบา้นในสมยัเอโดะจนถงึไทโช ใหส้มัผัสประวัตศิาสตรเ์มอืงเกยีวโตเป็นอยา่งด ี

นอกจากนีย้งัมรีา้นขายของเกา่แกเ่รยีงรายใหบ้รรยากาศแบบวันวาน ไมว่า่จะเป็นรา้นของฝากสไตลเ์กยีว

โต เชน่ พัดพับหรอืตุก๊ตา ขนมตา่งๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 รบัประทำนอำหำรกลำงค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 พกัที ่ KKR  HOTEL NAGOYA หรอืเทยีบเทำ่ 
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 รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่“ฮำโกเน”่ เพือ่ “ลอ่งเรอืโจรสลดั (LAKE ASHI CRUISE)” (ลอ่ง

ประมาณ 10 นาท)ี ยงับรเิวณ “ทะเลสำบอำช”ิ เพือ่ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศธรรมชาตแิละชมความ

งามของทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญท่ีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่กวา่ 3,000 ปีทีแ่ลว้  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“หบุเขำโอวำคดุำน ิ(OWAKUDANI)” (โดยรถบสั) หบุเขานรก ทีเ่กดิขึน้จากการ

ปะทขุึน้มาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมือ่หลายพันปีกอ่น ท าใหเ้กดิบอ่น ้ารอ้นผดุขึน้มาจากใตด้นิ น ้าและควัน

เหลา่นีจ้ะมสีว่นผสมของก ามะถันอยูด่ว้ยโดยความรอ้นของน ้าทีผ่ดุขึน้มานัน้สามารถตม้ไขใ่หส้กุไดเ้ลย

ทเีดยีว และไขท่ีต่ม้จากบอ่นีเ้ปลอืกของไขจ่ะมสีดี าสนทิซึง่คนญีปุ่่ นเชือ่กนัวา่ “กนิไขด่ ำหนึง่ฟองจะ

ท ำใหอ้ำยยุนืข ึน้เจ็ดปี” 

 

 

 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

และน าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที ่“โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ล็ต 

(GOTEMBA OUTLET)” แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย ทัง้กระเป๋า 

เครือ่งประดับ และนาฬกิาหร ูรองเทา้แฟชัน่ สนิคา้ส าหรับคณุหนู และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย 

วนัทีส่ ี ่       ลอ่งเรอืทะเลสำบอำช ิ- หบุเขำโอวำคดุำน(ิไขด่ ำ) - โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ล็ต -  

               ออนเซ็น+ขำปยูกัษไ์มอ่ ัน้ไมอ่ ัน้ 
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 พกัที ่ TOMINOKO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปยูกัษ์ อนัขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น แบบไมอ่ัน้ 

พเิศษ! ณ โรงแรมทีพั่กแหง่นี ้ทา่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแร ่หรอื เรยีกอกีอยา่งวา่ออนนเซน็ เพือ่

ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแร ่จะท าให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้ และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอกีดว้ย 
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 รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นขึน้สู ่ “ภเูขำไฟฟจู ิ(MT.FUJI)” ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู 3,776 

เมตรจากระดับน ้าทะเล น าทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิยงับรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(หรอื

ชัน้สงูสดุทีท่างอทุยานฯอนุญาตใหข้ึน้ไดใ้นวันนัน้ๆ) เพือ่ชมทศันยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟโดยรอบ  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“โอชโินะฮคัไค (OSHINO HAKKAI)” บอ่น ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะ

บนภเูขาไฟฟจู ิทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึไปยงับอ่น ้าแตล่ะบอ่ ดังนัน้น ้าทีอ่ยู่

ในบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 

อนัดับแหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 

 

 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“มหำนครโตเกยีว” เพือ่น าทกุทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองค า ณ “วดัอำ

ซำกสุะ (ASAKUSA TEMPLE)” วัดทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นวดัทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอื

มากทีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 

เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงั

เป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยกัษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู

ทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที่

ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ

พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นได ้

เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  

วนัทีห่ำ้      ภเูขำไฟฟูจ ิ- โอชโินะ ฮคัไค - วดัอำซำกสุะ+ววิโตเกยีวสกำยทร ี- ยำ่นชนิจกู ุ
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แลว้ใหท้า่นหามมุถา่ยรปูคูก่บั แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว “หอคอยโตเกยีวสกำย ทร ี

(TOKYO SKY TREE)” หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยหอนีม้คีวามสงู 634 เมตร 

ทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากบรเิวณวดัอาซะกสุะทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายแบบ

เมอืงเกา่ของเอะโดะ  

 

แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่“ยำ่นชนิจกู ุ(SHINJUKU)” ยา่นแหง่ความเจรญิอนัดับหนึง่ของกรงุโตเกยีว 

ทา่นจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของเป็นพันๆ รา้น ซึง่จะมผีูค้นนับหมืน่เดนิกนัขวักไขว ่ถอื

เป็นจดุนัดพบยอดนยิมอกีดว้ย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้มากมาย อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, 

นาฬกิา, เสือ้ผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเครือ่งส าอาง เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบัการ “เลอืกชม

และซือ้” สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

 

 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 พกัที ่ HOTEL LISTEL SHINJUKU หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นชม “เทศกำลชมดอกทวิลปิ (SAKURA TULIP FESTA)”  ทีเ่มอืง Sakura (ซะครุะ) 

จังหวดั Chiba ภายในงานทา่นจะเพลดิเพลนิกบัดอกทวิลปิ 68 ชนดิประมาณ 700,000 ตน้ ทีม่สีสีนักบั

ฉากหลังของ “กงัหันลม De Liefde” ท าขึน้ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และประกอบทีเ่มอืงซากรุะ สรา้งขึน้

ในปี 1994 เพือ่เป็นสญัญาลกัษณ์ของ Sakura Furusato Square และเป็นสญัาลักษณ์ของมติรภาพอนั

ดงีามระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและเนเธอรแ์ลนด ์เป็นกงัหันลมสบูน ้าอนัแรกในประเทศญีปุ่่ น สงู 15.6 เมตร 

ท าจากอฐิและสีค่อนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่จะตกัน ้าขึน้ เพลาทีข่บัเคลือ่นดว้ยแรงลมจะหมนุกงัหันน ้า

วนัทีห่ก     เทศกำลชมซำกรุะพรอ้มดอกทวิลปิ - ออิอนพลำซำ่ - สนำมบนินำรติะ - กรงุเทพฯ 
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ขา้งลา่ง คณุสามารถเขา้ไปชมภายในและชัน้บนของกงัหันลม แตค่ณุจะตอ้งถอดรองเทา้ไวข้า้งนอก 

(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) พรอ้มถา่ยรปูกบัดอกไมท้ีส่วยงามกนัตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลำซำ่ (AEON MALL)” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะ

เป็นขนมญีปุ่่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้และของฝากได ้

ตามอธัยาศัย  

 

 

 

 รับประทานอาหารค ่าแบบอสิระ เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร) 

เดนิทางสู ่“สนำมบนินำรติะ” เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

14.25 น.   เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ603 

19.10 น.   เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม  

 

 

 

หมำยเหต ุ:  รายการตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ,  

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ อกีทัง้โรงแรมตา่งๆทีร่ะบใุนรายการนีอ้าจมกีารปรับยา่น และสถานทีต่ัง้ ไดต้ามความ

เหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ ึง่ระดับในมาตรฐานเดยีวกนั โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการน าเทีย่วเป็นส าคญั 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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อตัรำคำ่บรกิำรเดนิทำง : 11-16 เมษำยน 2566 (วนัสงกรำนต)์ 

ส าหรับคณะเดนิทาง  30  ทา่นขึน้ไป (กำรนัตอีอกเดนิทำง 20ทำ่น) 

ผูใ้หญ ่ 55,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มเีตยีง  55,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมม่เีตยีง 53,900 บาท 

พักเดีย่วจา่ยเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ)่ 8,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ)่ -16,000 บาท 

เด็กทำรก อำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดนิทำง) เช็ครำคำต ัว๋กอ่นท ำกำรจองคะ่ 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีป้ระกอบดว้ย 2 สว่น 

1.คำ่ทีพ่กัและบรกิำรอืน่ๆทีเ่ก ีย่วขอ้งในตำ่งประเทศ (ไมร่วมคา่ตัว๋เครือ่งบนิ) 

2.คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิ THAI AIR ASIA X 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

o ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) 

o คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร ์

o คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ (ค านวณ ณ วนัที ่18/11/2565) 

o คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพ่ักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกนั (พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) 

o คา่ประกนัสขุภาพและอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายตุ า่กวา่ 1เดอืน 

วงเงนิทนุชวีติจากอบุตัเิหตทุา่นละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รักษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุตัเิหต ุ1,500,000 บาท  

ประกนัสขุภาพคุม้ครองคา่รักษา COVID-19 ตามเงือ่นไขเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

o กำรบรกิำรของมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทยตลอดกำรเดนิทำง 1 ทำ่น 

o น ้าดืม่ทีญ่ีปุ่่ นทา่นละ 1 ขวด / วัน (ทัง้หมด 5 วัน) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

o คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% + หกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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o คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ อาจรวมถงึมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

o คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

o คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก เป็นตน้ 

o คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

o คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

o คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

o คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลับไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลีย่นคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกบัเจา้หนา้ที)่ 

 กรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดนิทางแทน 

o คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรอื ตามความพงึพอใจ 

 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ / ช ำระเงนิ 

o กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช ำระมดัจ ำ (ทวัร ์31,000 บำท) 

o สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิกำรจอง 

ตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรก ำหนดอตัรำกำรจำ่ยเงนิคำ่บรกิำรคนืใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว 2563 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วันขึน้ไป กอ่นวันน าเทีย่วคนืเงนิทัง้หมด  

(โดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยจรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ า ของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ ) 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นวันน าเทีย่ว คนืเงนิ 50 % ของคา่ทัวร ์หลงัหักคา่ธรรมเนยีม

ทา่นละ 1,000 บาท 

 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้นอ้ยกวา่ 15 วัน กอ่นขอสงวนสทิธค์นืเงนิในทกุกรณี 

(ส ำคญัมำก!!! หำกวำ่สำยกำรบนิใดๆ ก ำหนดใหบ้รษิทัจะตอ้งช ำระคำ่ต ัว๋เครือ่งบนิ 100% กอ่นกำรเดนิทำงไม่

นอ้ยกวำ่15วนั ในสว่นของกำรช ำระคำ่ต ัว๋เครือ่งบนิดงักลำ่วจะไมส่ำมำรถคนืเงนิใหก้บัผูเ้ดนิทำงได)้ 

 

เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วัน กอ่นการเดนิทาง(อาจเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึ

จ านวนทีร่ะบ)ุ 

o กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศหรอืออกต ัว๋โดยสำรระหวำ่งประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้

ใหก้บัเราทราบ ณ วันทีส่ ารองทีน่ั่ง หากไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋

เครือ่งบนิดังกลา่วได ้
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o กรณุา อยา่ขดีเขยีน ฉีก หรอืประทับตราใดๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ลงในหนังสอืเดนิทาง หากทางสายการบนิไมอ่นุญาตให ้

เชค็อนิ หรอืต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงประเทศนัน้ๆ ปฎเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และภาษีตัว๋ทกุชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

o หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 

o ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถ

เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้ 

o คา่บรกิารทีท่า่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทนแต่

ละแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

o หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอื

ทัง้หมด  

o หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทวัรท์า่นอืน่ๆ 

รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิท

ฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

o บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ

หรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจ

คนเขา้เมอืง  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิเหนอื

อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

o บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญู

หายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะ

ยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

o เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

แลว้ 
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โปรดทรำบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


