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บินด้วยสายการบินการบินไทย (TG) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 
TG648 BKK (สุวรรณภมิู) – FUK (ฟกุโุอกะ) 00.50 – 08.00 
TG649   FUK (ฟกุโุอกะ) – BKK (สุวรรณภมิู) 11.35 – 14.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
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DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                          (-/-/-) 
21.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบินการ

บินไทย (TG) โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน 
และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
DAY 2 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– สวนสนุกสดุย่ิงใหญ่แห่งภมิูภาคคิวชู เฮาสเ์ทนบ

อช                                                                                                                    (–/L/–)              
00.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน สายการบินการบินไทย (TG) 

เทีย่วบนิที ่TG648 
08.00 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ฟุกโุอกะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบั

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดาไซฟุ แล้วน าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมงังุ (TENMANGU SHRINE) วดัชนิโต

เก่าแก่และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดของจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีส่ถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จงึมนีกัเรยีนนิสติ นกัศกึษามา
กราบไหวข้อพร เพือ่การศกึษาไม่เวน้แต่ละวนั ในฤดใูบไมผ้ลภิายในวดัมตี้นบ๊วยนานาพนัธ์มากกว่า 6,000 ตน้
เจรญิเตบิโตอย่างหนาแน่นทัว่บรเิวณวดั ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ด้านหน้าศาลเจ้าม ีรูปหล่อววัเทพเจ้า 
นอนเฝ้าอยู่บนแท่นดว้ยความเชื่อทีว่่า ถ้าลูบหวัววัแลว้จะมปัีญญาดแีละมสีุขภาพแขง็แรง ใครต่อใครจงึพากนั
ลูบหวัววัตวันี้ด้วยความเอ็นดู  อสิระให้ท่านได้ “ชมและซื้อ” สนิค้าของฝากของที่ระลกึที่เป็นสนิค้าพื้นเมอืงที่
รา้นคา้กว่า 100 รา้นบรเิวณหน้าวดัรวมถงึรา้นขนมขึน้ชื่ออย่าง อูเมะกาเอะ โมจ”ิ ขนมหวานทีท่ าจากถัง่แดงห่อ
แป้งขา้วเหนียวแล้วน าไปป้ิง หรอืจะเลอืกซื้อ ตุ๊กตาฮากะ ฮารโิกะ ที่ท าจากกระดาษปั้นเป็นก้อนและระบาย
ตกแต่งเป็นรปูหน้า คนญีปุ่่ นเชื่อว่า เป็นตุ๊กตาน าโชค 



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น FUKUOKA หรหูรา สงกรานต ์(TG) 6วนั 4คนื - รหสัทวัร ์J5423472 

 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบู ชาบ ูเตม็อ่ิมหมู ไก่ ไม่อัน้ ผกัสดๆ ให้เลือกหลากหลาย 
 ท่านอสิระกบั เฮาสเ์ทนบอช สวนสนุกสุดยิง่ใหญ่แห่งภูมภิาคควิช ูธมีปารค์ทีจ่ าลองบรรยากาศหมู่บา้น อาคาร

สไตล์ยุโรปยุคกลาง ถ้าได้หลุดเขา้ไปคงต้องคดิว่าได้มาเยอืนยุโรปแล้วแน่ ๆ ที่นี่ถูกออกแบบให้เป็นเหมอืน
เมอืงเลก็ ๆ ทีม่พีรอ้มทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และโรงแรม ทัง้ยงัมสีวนดอกไมส้วยตดิอนัดบัที ่1 ของธมีปารค์อกี
ดว้ย  

 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว  
พกัท่ี  NAGASAKI NISSHOKAN, NAGASAKI หรือเทียบเท่า 
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DAY 3 ล่องเฟอรี่ไปยงัคมุาโมโตะ – ย่านช้อปป้ิงซากรุะโนะบาบะ โจไซเอน – ปราสาทคมุาโมโตะ – 
เมืองเบปป ุ                                                                                                         (B/–/D)            

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท่านเดนิทางไปยงั ท่าเรือเฟอรร์ี่ เพือ่ขา้มไปยงัฝัง่คุมาโมโตะ โดยในระหว่างการล่องเรอื ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการใหอ้าหารนกนางนวลทีบ่นิตามเรอืเพือ่กนิอาหาร  

 
น าท่านสู่ เมืองคมุาโมโตะ (KUMAMOTO)  อกีเมอืงทีม่บีรรยากาศน่ารกั เป็นเหมอืนตวัเพิม่สสีนัระหว่างการ
เดนิทาง นัน่กค็อื การจะเหน็ น้องหมคีุมะมง ออกมาตอ้นรบั อยู่ในทุกพืน้ทีข่องเมอืง ไม่ว่าจะเป็นที ่สถานีรถไฟ 
ป้ายรถเมล์ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ตามตกึ ตามอาคารต่างๆ รวมไปถงึ ขนม ของทีร่ะลกึ กจ็ะเหน็มาสคอต และ
รปูภาพของ คุมะมง อยู่ในทุกทีเ่ลย 

 
 น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงซากรุะโนะบาบะ โจไซเอน (SAKURA-NO-BABA JOSAIEN) ตัง้อยู่บรเิวณเชิงเขา

ของตัวปราสาทคุมาโมโตะ เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่มีเอกลักษณ์ สไตล์ย้อนยุคที่ถูกจดัสรรพื้นที่มาเป็นอย่างดี 
จุดเด่นของที่นี่จะเป็นสนิค้าพื้นเมอืง ขา้วของเครื่องใช้ ของฝากต่างๆ นอกจากนี้ยงัมรี้านอาหารขายของกิน
ต่างๆ โดยเฉพาะ เมนูทอ้งถิน่ เช่น ไอศกรมีชาเขยีว หรอื ราเมนเนื้อมา้ ทีแ่ปลกแต่เคา้ว่าอร่อยกนั แมแ้ต่เบยีร์
คุมาโมโตะ ทีม่าเยอืนแลว้ แนะว่าไม่ควรพลาด อสิระใหท้่านเดนิเล่นตามอธัยาศยั 
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เท่ียง อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกการท่องเท่ียว  
 น าท่านสู ่ปราสาทคมุาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE)  เป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญ่และงดงามมาก เรยีกได้

ว่าเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของ จงัหวดัคุมาโมโตะเลยกว็่าได ้ยิง่ไปกว่านัน้ ทีน่ี่ยงัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัคนดงัใน
ประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ นดว้ย นัน่กค็อื ‘คโิยมาสะ คาโตะ’ (KIYOMASA KATO) ไดเมยีวผูป้กครองคุมาโมโตะและ
นกัรบผูม้ชีื่อเสยีง สว่นคนดงัอกีท่านหนึ่งกค็อื ‘มุซาช ิมยิาโมโตะ’ (MUSASHI MIYAMOTO) นกัดาบผูแ้สน
เก่งกาจจนกลายเป็นต านาน (ไม่รวมค่าเขา้ชมในปราสาท) 

 
เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตัง้อยู่บนชายฝัง่ทะเลตะวนัออกของเกาะควิชูเป็นเมอืงแห่งบ่อน ้าแร่ที่เป็นบ่อโคลน 
จดัเป็นเมอืงทีม่รีสีอรท์น ้าแร่มากทีสุ่ดนกัท่องเทีย่วสามารถลองแช่น ้าแร่หลายหลากชนิดได้ 

ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูเซตอาหารญ่ีปุ่ น 
พกัท่ี  GRANDVRIO BEPPU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4 เมืองเบปป ุ– บ่อน ้าพรุ้อน – หมู่บ้านยฟูอิุน –โทซุพรีเมี่ยมเอ้าทเ์ลท็ – คาแนลซิต้ี    (B/L/D)                                                                                                        
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าพุร้อน (JIGOKU MEGURI) หรือ บ่อน ้ าพุร้อนขุมนรกทัง้แปด เป็นบ่อน ้ าพุร้อน
ธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลงัจากการระเบดิของภูเขาไฟ ประกอบไปดว้ยแร่ธาตุทีเ่ขม้ขน้ เช่น ก ามะถนั แร่เหลก็ 
โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นต้น และรอ้นเกนิกว่าจะลงไปอาบได ้แลว้บ่อทัง้ 8 บ่อ กต็ัง้ชื่อใหน่้ากลวัตาม
ลกัษณะภายนอกที่เหน็กนั ท่านจะได้พบกบั บ่อทะเลเดอืด ยูมิ จิโกก ุซึ่งเป็น 1 ใน 8 บ่อน ้าพุร้อนชื่อดงัของ
เมอืงเบปปุ เป็นบ่อทีน่ักท่องเที่ยวนิยมไปชมมากที่สุดเพราะมคีวามสวยงามดูเป็นนรกน้อยกว่าแห่งอื่น ตัง้แต่
ทางเขา้เราจะเหน็ควนัขาวพวยพุ่งแทรกกอ้นหนิใหญ่ขึน้มาเสยีงดงัฟู่ ๆๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเดนิเข้าไปใกล้ๆ  จะ
รูส้กึไดถ้งึความรอ้นทีพุ่ง่ขึน้มาจากใตธ้รณี 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ชิโนอิเกะ จิโกก ุบ่อนี้มสีแีดงคล้ายกบัสขีองเลือด เชื่อกนัว่าบ่อนี้อุดมด้วยแร่ธาตุ

มากมาย จนเกดิเป็นผลติภณัฑด์นิเหนียวสแีดงทีม่ปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรคผวิหนังไดอ้กีดว้ย ภายในยงัมี
รา้นขาบของทีร่ะลกึ ผงแร่ออนเซน็ทีส่ามารถน ากลบัไปแช่ทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 
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 น าท่านเขา้สู ่หมู่บ้านยุฟอิุน เป็นตน้แบบของหมู่บา้น OTOP ของประเทศญีปุ่่ น และเมอืงนี้มชีื่อเสยีง อกีอย่าง
ในเรื่องของน ้าพุร้อน ภายในเมืองมีทะเลสาบ LAKE KINRIN ทะเลสาบแห่งนี้ที่เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่
งดงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านยูฟูอิน อีกทัง้ยังมีร้านค้าขายของพื้นเมือง ผักและผลไม้สด ของที่ระลึก 
HANDMADE น่ารกัๆ มากมายและยงัมขีนมขึน้ชื่ออย่าง "โครอ็กเกะ" (มนัชุบเกลด็ขนมปังทอด) 

 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูเซต็อาหารญ่ีปุ่ น 
 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมที ่โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท็ (TOSU PREMIUM OUTLET) เป็นพืน้ทีช่อ้ป

ป้ิงเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ มีร้านค้าของแบรนด์ชัน้น าและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน เช่น COACH, 
ARMANI, TIMBERLAND, BURBERY, GAP, PUMA, LEVI’S, NIKE, NEW BALANCE, SAMSONITE และ
อื่นๆอีกมากมาย สามารถช้อปป้ิงได้ครบทัง้ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กร ะเป๋า 
เครื่องส าอางค ์โดยแต่ละรา้นกจ็ะมโีปรโมชัน่สว่นลดมากมาย 

 น าท่านไปยงั คาแนลซิต้ีฮากาตะ (CANAL CITY HAKATA) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่รมิน ้าภายในตวั
เมอืงฟูกุโอกะ ทีม่คีวามเก๋ตรงด้านในมกีารขุดคลองใหไ้หลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ แค่รูปร่างภายนอกของห้าง
แห่งนี้กเ็ท่หอ์ย่าบอกใครแลว้ ในส่วนของรา้นค้าก็มใีหเ้ลอืกชอ้ปเพลนิ ๆ กว่า 250 รา้น มทีัง้รา้นที่มเีฉพาะใน
ญีปุ่่ น ไปจนถงึรา้นทีน่ าเขา้มาจากต่างประเทศ และบรเิวณชัน้ 5 ของหา้งแห่งนี้มชีื่อเรยีกว่า “ราเมน สเตเดีย่ม” 
ทีม่รีาเมนดงัๆ จากทัว่ทุกภูมภิาคของญีปุ่่ นมารวมตวัใหช้มิกนัแบบไม่ตอ้งไปหาทีอ่ื่นใหล้ าบากอกีดว้ย  

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ YAKINIKU 
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พกัท่ี  CROSSLIFE HAKATA YANAGIB ASHI หรือเทียบเท่า 
 

DAY 5 วดันันโซอึน – สวนคาวาฟูจิการ์เด้น – DUTY FREE – MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT 

FUKUOKA – ย่านเทนจิน                                                                                             (B/L/–) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู ่วดันันโซอึน (NANZOIN TEMPLE) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “ วดัพระนอน ” เป็นวดัพุทธทีต่ ัง้อยู่ในเมอืงซา

ซากุร ิจงัหวดัฟุกุโอกะ เป็นทีรู่จ้กัจากพระพุทธรูปส ารดิขนาดใหญ่ “ นันโซอนิไดบุตส ึ” พระพุทธรูปนอน ยาว 
41 เมตร สูง 11 เมตร และหนัก 300 ตนั ซึ่งกล่าวกนัว่าเป็นพระพุทธรูปส ารดิที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วยอดนิยม และมชีื่อเสยีงจากการขอพรโชคลาภ นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่จะมกัน าลอตเตอรีม่าวางไวข้า้ง
รปูปัน้ “ไดบุตส”ึ เป็นเทพแห่งความร ่ารวยและการคา้อกีดว้ย 

 
 
 น ำทุกท่ำนชม สวนคาวาชิฟูจิการ์เด้น (KAWACHI FUJI GARDEN) อุโมงค์วสิทีเรยีขึ้นชื่อแห่งฟุกุโอกะ 

ภาพช่อวิสทีเรียที่ห้อยระย้าเรียงสลับสีเป็นหลังคาอยู่เหนือศีรษะนัน้สวยงามราวกับอยู่ในความฝัน ได้รบั
เลือกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สวยในญี่ปุ่ นโดย CNN อุโมงคด์อกวสิทเีรยี ทีร่ายลอ้มไปดว้ยดอกวสิทเีรยี
มากกว่าหลายสายพนัธุ์ มทีัง้สม่ีวงเขม้ สม่ีวงอ่อน สชีมพู และสขีาว ห้อยระย้าคลุมอุโมงค์เป็นทางยาวเกือบ 
100 เมตร ดอกวสิทเีรยียงัส่งกลิน่หอมอ่อนๆ อยู่แทบทุกที่ หากใครมาที่นี่ในช่วงปลายเดอืนเมษายนยาวไป
จนถงึกลางเดอืนพฤษภาคม ทุกคนจะไดเ้หน็ดอกวสิทเีรยีจะออกดอกบานสะพรัง่อยู่ทัว่ทุกบรเิวณเลย นอกจาก
ดอกวสิทเีรยีแลว้ยงัมจุีดชมดอกไมท้ี่ขึ้นอยู่ตามซุ้มสีเ่หลีย่มและซุ้มโคง้ครึง่วงกลม จะคลา้ยคลงึกบัพู่ประดบั ที่
หอ้ยอยู่เหนือศรษีะอยู่ทุกบรเิวณ ภายในสวนแห่งนี้ก็มมี้านัง่วางไวแ้ต่ละจุดดว้ยเช่นกนั จุดชมววิทีด่้านบนสุด
ของสวนบนเนินเขาท าใหม้องเหน็ทวิทศัน์ทีส่วยงามของทะเลดอกวสิทเีรยี 



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น FUKUOKA หรหูรา สงกรานต ์(TG) 6วนั 4คนื - รหสัทวัร ์J5423472 

 
 กรณีทีด่อกวสิทเีรยี ไม่บาน ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมพาทุกท่านไปชมดอกไมน้านาชนิดที่อุมโินะนะกะมจิ ิ

ซไีซด์ปารค์ (UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK)เป็นสวนสาธารณะเอนกประสงคข์นาดใหญ่ทีเ่ดนิทางไป
จากใจกลางเมอืงฟุคุโอกะ (FUKUOKA CITY) ได้อย่างสะดวกสบาย โอมล้อมด้วยทะเลและมคีวามยาวรอบ
ด้านทัง้หมดถงึ 6 กโิลเมตร ภายในบรเิวณสวนมจุีดชมดอกไม้หลายแห่งที่สามารถเที่ยวชมได้ในทุกฤดูกาล
ตลอดทัง้ปี ในช่วงเมษายน จะมทีุ่งดอกเนโมฟีลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูเซต็อาหารญ่ีปุ่ น 
 น าท่านเดินทางสู่  ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น 

เครื่องส าอางค ์ โฟมลา้งหน้า วติามนิต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ 
พลาดไม่ได ้ถ่ายรปูเชค็อนิกบั RX-93FFΝ GUNDAM หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า V GUNDAM (นิวกนัดัม้) ประจ าการ
อยู่ทีห่น้าหา้งสรรพสนิคา้ MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ความสงูถงึ 24.8 เมตร 
พลาดไม่ไดก้บัการปักหมุด GUNDAM PARK FUKUOKA ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 4 ของศูนยก์ารคา้ เรยีกไดว้่าเป็นแหล่ง
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กนัดัม้ทีจ่ดัเตม็ทุกอย่าง ทัง้เรื่องขอ้มลูต่าง ๆ ของกนัดัม้ ความบนัเทงิและความสนุกสนานแบบฉบบัสวนสนุก
แนวกนัดัม้ และสนิคา้ทีเ่กี่ยวกบักนัดัม้นานาชนิด มาทีน่ี่ทีเ่ดยีวเรยีกว่าจบครบรส 

 
 อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่านใจกลางเมอืง ย่านเทนจิน (TENJIN) ส าหรบัสายช๊อปรบัรองว่าเป็นช่วงเวลาแห่ง

ความสุขเลยทเีดยีว เนื่องจากย่านนี้มใีหเ้ลอืกเดนิช๊อปชมิชลิกนัแบบสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้าค้าต่างๆ ทีเ่รยีงราย
อยู่เต็มสองข้างฝัง่ถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้าให้เลือกซื้อ
หลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด์ หนังสอื เครื่องส าอางคต์่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหาร
อกีมากมาย 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหาร ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
พกัท่ี  CROSSLIFE HAKATA YANAGIB ASHI หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 ท่าอากาศยานฟกุโุอกะ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                             (B/–/–) 
เช้า บริการอาหาร เมนูเบนโตะ 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานฟุกุโอกะ 
11.35  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ สายการบินการบินไทย 

(TG) เทีย่วบนิที ่TG649   
14.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

************************************************************************* 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมอตัรา 
ท่านละ 

11-16 เมษายน 2566 69,999 69,999 9,600 
ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 48,000 บาท 

** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

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

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP 
เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน
จะต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 
รถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

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

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

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

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั
มาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

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

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสรจ็รบัเงนิ 
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- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

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

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

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

ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ 
โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) 
ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรม
ราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า 
ทนัทีหลงัจากการช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 
เดือน ณ วนักลบั และเหลือหน้าว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ  

https://bit.ly/3NVFrkV
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- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

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

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

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

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  
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- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการได้รับ
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณี
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 


