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TOKYO FUJI SONGKARN (5D3N) 
“ NRT26 XJ TOKYO TULIP SONGKARN ” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 600 DMK(กรุงเทพ) - NRT(นาริตะ) 23.50 – 08.00 
XJ 601 NRT(นาริตะ) - DMK(กรุงเทพ) 09.15 – 14.00 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ้ าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   
20.30น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวย

ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง ขอ้

ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้าํอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษปรับและจบั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หนา้ที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

23.50น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 600  

                          ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินโดยประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 

DAY 2  
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกยีว (นาริตะ) – คามะคุระ- พระใหญ่ไดบุตสึ - วดักวนอมิ  
 - โกเท็มบะ เอาท์เลท็(พเิศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น !! และ อาบนํา้แร่ ออนเซ็น!)   
08.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง)  
                    หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย  
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KAMAKURA  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ เป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ น เมืองที่อยูติ่ดกบัทะเลซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากโตเกียว 

มาเที่ยวไดง่้ายๆห่างจากโตเกียวประมาณ 1 ชัว่โมงเท่านั้น เมืองท่องเที่ยว ถูกขนานนามวา่เป็น เมืองเกียวโตตะวนัออก 
(Kyoto of Eastern Japan) เน่ืองจากมีวดั ศาลเจา้ และสถานที่ทางประวตัิศาสตร์อยูห่ลายแห่ง 

 
GREAT BUDDHA OF KAMAKURA นาํท่านชม พระใหญ่แห่งคามาคุระ เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองคามาคุระ มี

ความสูงถึง 13.5 เมตร ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระที่สูงเป็นอนัดบัสองของญี่ปุ่ น รองจากพระใหญ่ที่วดัโทไดจิ เมืองนารา พระ
ใหญ่แห่งคามาคุระนั้นตั้งอยูท่ี่ วดัโคโตคุอิน ดิมทีองคพ์ระจะประดิษฐานอยูภ่ายในอาคารวดั แต่เม่ือประมาณศตวรรษ
ที่ 14 และ 15 อาคารของวดัหลายส่วนไดถู้กพายไุตฝุ้่ นทาํลายลง ทาํใหเ้หลือแต่องคพ์ระใหญ่ตั้งอยูโ่ดยไม่ไดส้ร้าง
อาคารขึ้นมาครอบใหม่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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HASEDERA OF KAMAKURA  นาํท่านเดินทางสู่ วดักวนอมิฮาเสะเดอระ   เป็นวดัพทุธที่มีความสาํคญัในเมือง

คามาคุระ ส่ิงศกัด์ิสิทธิในวดัน้ีเป็นรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมสีทองที่มี 11 หนา้ ในแต่ละหนา้จะเป็นรูปเทพธิดา ตวัรูปป้ันทาํ
จากไมแ้กะสลกัมีความสูงถึง 9.18 เมตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในรูปป้ันแกะสลกัที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น พื้นที่ของวดัตั้งอยูบ่นเนิน
เขา มีสวนญี่ปุ่ น บ่อปลาคาร์ฟอยูใ่นบริเวณวดั และที่ดา้นบนของวดัเป็นที่ขายอาหาร และเป็นระเบียงยืน่ออกไป จะ
มองเห็นววิบา้นเรือนและววิทะเลของเมืองคามาคุระ 

GOTEMBA PERMIUM OUTLETS โกเทม็บะ พรีเมีย่ม เอาท์เลท็ ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมทั้ง Street Brand 

และ Hi-End Brand ที่ยิง่ใหญ่ ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ เช่น 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 KIDSเป็นตน้ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

พกัที ่      FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า   
จากน้ัน อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้แช่นํ้าแร่ออน
เซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 
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DAY 3 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5  – พพิทิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว – สวนสนุกฟูจิ Q (นั่งฟรี! ชิงช้าสวรรค์)–  
ชมความงามเทศกาลดอกทิวลปิ - นาริตะ  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
Mount Fuji นาํท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซงั หรือ ที่เรารู้จกักนัทัว่ไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยูร่ะหวา่ง จ.ชิซึโอกะ และ 

จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดบันํ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จกัไปทัว่โลกในเร่ือง

ความสวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ทั้งยงัเป็น

จุดมุ่งหมายของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ นในตลอดทุกฤดูกาล ซ่ึงในปี พ .ศ. 2556 ที่ผา่นมา องคก์าร

ยเูนสโก ้ไดป้ระกาศใหภู้เขาไฟฟูจิ ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมอีกดว้ย  

 นาํท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิช้ันที ่ 5 (ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไ ม่เอ้ืออาํนวย หรือ ทาง

ขึ้นปิด โดยเจา้หนา้ที่ ที่ดูแลทางขึ้นจะเป็นผูพ้จิารณาและตดัสินใจเท่านั้น กรณีที่ไม่สามารถขึ้นได ้ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิในการชดเชยเงินคืนไม่วา่กรณีใดๆ เพราะทางบริษทัไดช้าํระค่าใชจ่้ายทั้งหมดในลกัษณะของการเหมาจ่าย
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เรียบร้อยแลว้) เม่ือถึงทีภู่เขาไฟฟูจิชั้น 5 ทุกท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ 

และสมัผสักบัอากาศที่บริสุทธ์ิ เยน็สบาย อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจเก็บไวต้ามอธัยาศยั ท่านสามารถ

เลือกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย ที่บนภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 น้ี 

ยงัเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมติาเคะ  ของศาสนาลทัธิชินโต เป็นที่สกัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยงัเป็นที่

สาํหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือวา่รอบของฟูจิซงัชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา่  “Tengu no niwa” “สวนของท่าน

เทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยืน่ออกมา) โดยมีความเช่ือวา่ที่น่ีท่านเทนกุปกครองอยูน่ัน่เอง และ ยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งน้ี

มีสมบติัของท่านเทนกุหลงเหลืออยูม่ากมาย อยา่งเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มีนํ้ าหนกักวา่ 375 กิโลกรัม ตกอยูท่ี่พื้นใน

สวน ซ่ึงในสมยัก่อนมีผูค้นนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกนัมากมาย เป็นตน้ จึงเป็นที่มาวา่ทาํไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่

ศกัด์ิสิทธ์ิที่ผูค้นต่างเคารพบูชาและนิยมมาซ้ือเคร่ืองรางของขลงักลบัไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 

EXPERIENC EARTHQUAKE พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว ที่จาํลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศของการจาํลองเหตุการณ์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกบัการเกิดแผน่ดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ี
ววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่ นไม่สามารถหลีกเล่ียงไดน้ี้ ใหท้่านอิสระเลือกซ้ือของที่
ระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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FUJI Q HIGH LAND  นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุก"Fuji Q High Land" สวนสนุกขนาดใหญ่ที่ต ั้งอยูเ่ชิงภูเ ขาไฟฟูจิ 

ต่ืนเตน้เร้าใจพร้อมกบัชมววิของภูเขาไฟฟูจิในมุมที่ไม่เหมือนเดิมสมัผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้เร้าใจเร่ิมจาก "King of 
Roller Coaster Fujiyama" รถไฟเหาะที่มีความยาวถึง 79 เมตร แลว้สนุกสดช่ืนที่ "Great Zaboon" ดว้ยการนัง่รถไฟพุง่
ทะยานขึ้นฟ้าแลว้ด่ิงลงในนํ้ าจากความสูงถึง 18 เมตร ... ผจญภยัในยคุหินดว้ยการ "ล่องแก่ง" ฝ่าอนัตรายที่สามารถที่
เกิดขึ้นไดต้ลอดที่ "Rocky Slides" ... แลว้เลือกสะใจกบั "Panic Rock" ที่จะช่วยใหท้่านไดส้มัผสัถึงการสูบฉีดเลือด
อยา่งแรงหรือไปทดสอบความกลา้ที่ "โรงพยาบาลผสิีง " (Horror House) ที่ยาวที่สุดในโลกใชร้ะยะเวลา 1 ชัว่โมงเตม็ 
(ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม ) ... แลว้พกัคลายอารมณ์พร้อมชมววิที่สวยงามที่  "ชิงชา้สวรรค์ " ... หรือหากท่าน
ตอ้งการเลือก "ชมและซ้ือ" สินคา้ของฝากของที่ระลึกมากมายตามอธัยาศยั ** พิเศษ!! เคร่ืองเล่น  ชิงช้าสวรรค์ ให้ท่าน
ได้น่ังชมบรรยากาศในมุมสูงของสวนสนุก และมีภูเขาไปฟูจิเป็นพื้นหลังของสวนสนุก ** (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ) 

 
TULIP FURUSATO SQUARE  นําท่านเดินทางสู่  TULIP FURUSATO SQUARE 2020 สมัผสักบับรรยากาศทุ่ง

ดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง ทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมีกงัหนัลมเนเธอร์แลนดเ์ป็นฉากหลงั  จดัไดว้า่เป็นวนัที่วเิศษสุด
สาํหรับการใชเ้วลาพกัผอ่นกบัครอบครัวและเพือ่นๆ  ภายใตแ้สงเจิดจา้ของดวงอาทิตยโ์ดยถือวา่เป็นสวนมีขนาดใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคคนัโต (Kanto) ที่น่ีมีทิวลิปมากถึง 100 ชนิด รวมกวา่ 670,000 ตน้ 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   
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DAY 4 
 ตลาดปลาซึกจิิ – วดัอาสากสุะ – ชิบูย่า  – ช็อปป้ิงชินจุก ุ–นาริตะ  
 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
TSUKIJI MARKET ตลาดปลาซึกจิ ิเป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาด

คา้ส่งที่กระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นที่ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดและเป็นที่รู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงในตลาด
ปลาที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั คาดวา่จะ มีการยา้ยตลาดแห่งน้ี
ไปยงั Toyosu ตลาดแห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดที่คึกคกัอยูเ่กือบ
ตลอดเวลา และค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลาจะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกที่ใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและ
คนขายจะดูเร่งรีบ ทาํใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหแ้วะเวยีนมาเที่ยวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจาํนวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณที่ร้านคา้ส่งใช้
เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีช่ือเสียงเคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดั งของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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SENSOJI TEMPLE วดัอาซากสุะ   วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่ง

หน่ึงใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมา

กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่ อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ “ประตูฟ้าคาํ

รณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีช่ือวา่ ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซ่ึง

เป็นที่ตั้งของร้านคา้ ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ร ะลึก 

ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก อิสระใหท้่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยที่สูงที่สุดในโลก 

แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ที่ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “โตเกียว สกายทรี”  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การท่องเที่ยว 

    

ASAKUSA TEMPLE 
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SHIBUYA ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้ที่

กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตสาํหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวที่ตึก  (109 ) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นนาํของญี่ปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย 

SHINJUKU ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ มากมายและ เคร่ืองใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่
สาํหรับวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

พกัที ่      TOYOKO INN HOTEL , NARITA หรือเทียบเท่า   

DAY5 
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)   
เช้า      บริการอาหารเช้า แบ่ง SET BOX 

06.30น.     นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น 
09.15น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 601 
                    ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
14.00น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
  ****************************************************************** 

** หากลกูค้าท่านใดทีจ่าํเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษัท ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตัวท่านเอง ** 

  

D
O
N
 
Q
U
I
J
O
T
E 



11 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 
ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

อตัรา ห้อง
ละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

เดนิทางช่วง เทศกาลสงกรานต์ 2563 
10 -14 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 18,999 

11 -15 เมษายน 63 37,999 37,999 37,999 7,500 18,999 

12 -16 เมษายน 63 36,999 36,999 36,999 7,500 18,999 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้
มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 11,000 บาท ** 
(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศญีปุ่่ น ไม่จาํเป็นต้องย่ืนขอ
วซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 15 วนั ต่อคร้ัง ** 

 
** อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถื่อหนังสือเดนิทางไทยและต่างชาติ โดยลกูค้าต้องเดนิทางท่องเทีย่วกบัทวัร์ ตลอด

การเดนิทาง ห้ามแยกออกเพ่ือเดนิทางท่องเทีย่วด้วยตนเองเดด็ขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็
ค่าธรรมเนียม ในกรณขีอเอกสารย่ืนวซ่ีา 1,500 บาท** 
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อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและ

ค่าภาษีนํ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอตัราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า สมัภาระ  ลง

ใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน แต่
ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณีมีงานเทรดแ ฟร์ การแข่งขนักีฬา  

หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไปเป็น
เมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสม
และความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั
เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่ของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 
× ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
 กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก
ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้
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มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มี คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามีที่นัง่
ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 7 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที่
ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทุกกรณี 

 

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง  
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ้นตํ่า อยา่งนอ้ย 30 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพื่ อใหทุ้กท่าน
เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษทุก
คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบาง
กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตาราง บินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่เช็คอินก่อน
เคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากชาํระเงินกรณีที่ท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิท ธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่ส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 
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 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี
พเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโย บายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 การใหท้ิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่ เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะตอ้งหวงัสินนํ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดินบน
หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที่จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถข อรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  หาก
ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต ) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นต้ น ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 
หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาที่บริษทัเร็วที่สุด 
เพือ่ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 
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- เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  

- ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํ
ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง 
, การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว* 

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


