
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัฟจู ิ1 คนื พกัในเมอืง ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิง 2 คนื 

FREE WIFI ON BUS  

น ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 



 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ 

20.00 น       พรอ้มกันที่ สนำมบนิสุวรรณภูม  ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.15 น      ออกเดนิทางสูส่นำมบนิฮำเนดะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG628   

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง สนำมบนิฮำเนดะ - โตเกยีว - วดัอำซำกสุะ - ผำ่นชมโตเกยีวสกำยทร ี- ทะเลสำบคำวำ

กจูโิกะ - กระเชำ้ลอยฟ้ำ คำช ิคำช ิ- โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอำ้ทเ์ลท 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิฮำเนดะ ประเทศญีปุ่่ น ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย

แลว้ ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั***  (เวลำทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง)     

กรณุำปรบันำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำมสะดวกในกำรนดัหมำยเวลำ 

น าทา่นเดนิทางสู ่“กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แมก่วนอมิ “วดัอำซำกุสะ” (ไฮไลทท์ี ่1) วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่า
เป็นวัดที่มีความศักดิ์ส ิทธิ์และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองค ามผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี วัด
พุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมภิาคคันโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวเ้พื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทั ้งปี 
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตูฟ้าค ารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร เป็นโคม
ไฟ  ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยูเ่ลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธข์องวัดแห่งนี ้“ถนนนำ
กำมเิซะ” (Nakamise dori) ถนนเสน้นีย้าวไปจนถงึวัดเซน็โซจจิะเป็นถนนชอ๊ปป้ิง ขายขนม ของฝาก 
ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ ือ้กลับบา้นจะใส่กล่อง ห่อสวยงาม สามารถซือ้เป็นของฝากไดอ้ยา่งสวยงาม สว่น
ขนมแบบที่กนิเลยเชน่ Soft ice cream, มันอัดแท่ง, ซาลาเปาทอด, ขา้วพองคลา้ยขนมนางเล็ด ทาง
รา้นจะใหเ้รายนืกนิทีห่นา้รา้นเทา่นัน้ไมใ่หเ้ดนิไปกนิไป ถอืวา่เป็นกฎเหล็กของรา้นคา้ยา่นถนนนากามเิซะ
เพื่อไม่ใหข้นมหกเลอะเทอะบนถนน ถ่ำยรูปคู่กบัหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก “โตเกยีวสกำยทร”ี 
(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมคำ่ขึน้หอคอย)  เป็นหอที่เพิง่สรา้งขึน้มาใหม่และยังเป็นเหมอืนแลนด์
มารค์ของโตเกยีว ตัง้อยูใ่จกลางของ Sumida City Ward โตเกยีวสกายทรเีป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในญีปุ่่ น มี
ความสูงถงึ 634 เมตร บรเิวณรอบๆเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ รวมทั ้งมีอควอเรียมอยู่ในนั้นดว้ย 
โตเกยีวสกายทรถีูกแบ่งเป็นสองขัน้ โดยชัน้แรกสูง 350 เมตร และชัน้บนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมววิ
เมอืงโตเกยีวทีส่วยทีส่ดุอกีจุดนงึเนื่องจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา เมือ่เดนิขึน้ไปเรือ่ยๆก็จะ
ถงึจุดทีส่งูทีส่ดุของหอคอย มคีวามสงู 451.2 เมตร ทัง้ชัน้จะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นววิของทัง้
เมอืงโตเกยีวไดร้อบดา้น ยิง่ในชว่งพระอาทติยต์กดนิ จะเป็นววิทีส่วยงามมาก 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรดว้ยเมน ูป้ิงยำ่งยำกนิกิแุบบญีปุ่่ น (1) 



 

น าท่านเดนิทางสู ่“ทะเลสำบคำวำกูจโิกะ” (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมววิฟูจทิี่

สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ น าท่านขึน้ “กระเชำ้ลอยฟ้ำ คำช ิคำช”ิ (ไฮไลทท์ี ่2) กระเชา้ทีจ่ะพาไปบนยอด

เขา Mitsutoge เพือ่ชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะ

จากมมุสงูเปิดใหบ้รกิารทกุวันตลอดทัง้ปี (อาจมกีารงดใหบ้รกิาร

ชัว่คราวเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เชน่ สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) 

เพียงไม่กี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง 

1,075 เมตร ทา่นสามารถชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟฟจูิ

และทะเลสาบคาวากจุไิด ้และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถ

มองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาแอลป์ญี่ปุ่ นทางตอนใต ้(เทือกเขาอา

กาอชิ ิและเทอืกเขาอาราคาวะ) น าทา่นสู ่“โกเท็มบะ แฟคทอรี ่

เอำ้ทเ์ลต” มบีรรยากาศแบบเอา้ทด์อร ์ภายในมรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรค์

ทีส่งู 50 เมตร สนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ 

MKMICHEL, KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIAROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ รา้นส่วน

ใหญ่รับช าระเงนิดว้ยบัตรเครดิตเช่น Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี ้

รา้นคา้ทีย่งัมบีรกิาร Tax Refund ส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ย  

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์ำปยูกัษ ์(2) 

พกัที ่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

 จำกน ัน้ใหท้ำ่นไดผ้อ่นคลำยกบักำร แช่น ำ้แรอ่อนเซ็นธรรมชำต ิน ำ้แรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ น ซึง่ชำว

ญีปุ่่ นเชือ่วำ่ถำ้ไดแ้ชน่ ำ้แรแ่ลว้จะท ำใหผ้วิพรรณสวยงำมและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำม  ฟูจเิท็นสกีรสีอรท์ - หมู่บ ้ำนโอชิโนะฮกัไก - พิพิธภณัฑ์แผ่นดนิไหว - ล่องเรอืโจรสลดัที่

ทะเลสำบอำช ิ- ยำ่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3)  

น าทา่นเดนิทางไป ฟจูเิท็น สกรีสีอรท์ (ไฮไลทท์ี ่3) เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีง และมฉีากหลัง

เป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการ

เลน่กระดานเลือ่นกับลานหมิะขาวโพลนและยังมกีจิกรรม

นอกเหนอืจากการเลน่สกมีากมาย (รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่

เชำ่ชุดอปุกรณ์และชุดส ำหรบัเลน่กจิกรรมตำ่งๆ) 

(สกจีะเปิดใหบ้รกิำรหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภำพ

ภมูอิำกำศ) กรณีทีล่ำนสกไีมเ่ปิดใหบ้รกิำร ทำงทวัร ์

ขอสงวนสทิธิน์ ำพำทกุทำ่นเดนิทำงไปยงัหมูบ่ำ้นน ำ้

ใสโอชโินะฮคัไค  



 

(อัตราคา่บรกิารโดยประมาณ 1. เชา่อปุกรณ์สก ีราคาประมาณ 

6,000 เยน // 2. เชา่อปุกรณ์ สโนวบ์อรด์ราคาประมาณ 6,000 

เยน // 3. เชา่ชดุ ประกอบดว้ยเสือ้ กางเกง ถงุมอื หมวกและ

แวน่ตา ในราคา 5,500 เยน) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“หมูบ่ำ้นโอชโินะฮกัไก” (Oshino 

Hakkai) (ไฮไลทท์ี ่4) เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาตติัง้อยู่ใน

หมูบ่า้นโอชโินะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็น

จากแหล่งน ้าธรรมชาต ิโดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลาย

พันธุแ์หวกว่ายสบายอารมณ์ อุณหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 

องศาฯ นอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผดุจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอธัยาศัย และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยัง

เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยที่หมู่บา้นนี้มขีองขึน้ชือ่อย่าง โมจชิำเขยีวไสถ้ ัว่แดง

ยำ่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮกัไก   

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรดว้ยเมน ูJAPANESE SET (4) 

หลังอาหารน าท่านไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ “พิพธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว” (Experience 

Earthquake) ที่จ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลอง

เหตุการณ์เรือ่งราวต่างๆ เกีย่วกับแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น และจากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืก

ซื้อของที่ ระลึกตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่ าน  “ล่องเรือ

ทะเลสำบอำช”ิ (ไฮไลทท์ี ่5)  (ใชเ้วลำในกำรลอ่งในกำร

ล่อง 10 นำที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของ

ทะเลสาบอนัดับหนึง่ในญีปุ่่ น ซึง่ไดก้อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ 

ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนียภาพที ่สวยงามดั่งภาพวาดสะทอ้นลง
สู่ทะเลสาบเป็นทะเลสาบที่มีภูมทิัศน์สวยงามมีลักษณะเป็น

ทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟ 

เป็นทะเลสาบทีส่ามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งสวยงาม อกี

ทัง้โดยรอบทะเลสาบยงัเรยีงรายไปดว้ยรสีอรท์บอ่น ้าพรุอ้น  เป็น
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั ้งชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาตินิยมไป

เยอืน มบีรกิารเรอืขา้มฝาก เรอืชมววิ จุดเด่นทีส่ าคัญของเรอืใน

ทะเลสาบอะช ิคอืเลยีนแบบลักษณะเรอืมาจากเรอืโจรสลัดของ

ทางตะวันตก น าท่านอสิระ “ย่ำนชอ้ปป้ิงชนิจุกุ” (ไฮไลทท์ี ่

6)  ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

แล ะ  เค รื่อ ง ใช ้ ไฟ ฟ้ า  กล ้อ งถ่ าย รูป ดิจิต อล  น าฬิ ก า 

เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่

ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

อกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั  

ทีพ่กั  TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ ี ่ โยโกฮำม่ำ – พิพธิภณัฑร์ำเมน - เมอืงคำมำคุระ – พระใหญ่ไดบุส ึ– โยโกฮำม่ำ เบยไ์ซต ์    

เอำ้เลท 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

น าทา่นสู ่“พพิธิภณัฑร์ำเมนชนิโยโกฮำมำ่” (ไฮไลทท์ี ่7)  รวมเรือ่งราวทุกอยา่งเกีย่วกบัราเมงไมว่่า

จะเป็นประวัต  ิความเป็นมา, ชนิดของราเมง ในชัน้แรกของพพิิธภัณฑ์นั้นจะเป็นประวัตขิองราเมงใน

ประเทศญีปุ่่ นมกีารจัดแสดงเสน้ราเมล น ้าซปุ ทอ้ปป้ิง รวมถงึชามใสร่าเมงหลากหลายชนดิ สว่นในชัน้ที่



 

สองนัน้ จะมกีารจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรือ่งของชติามาช ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่

ของโตเกยีว ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมนได ้ รับความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมงทีม่ชี ือ่เสยีงอยูป่ระมาณ 
9 รา้นใหนั้กท่องเทีย่วไดล้องชมิ และหากใครอยากจะทานราเมนหลายๆรา้น ก็สามารถสั่งแตล่ะชามเป็น

ไซสเ์ล็กได ้ 

เทีย่ง รบัประทำนรำเมน (คนืเงนิเป็นคปูอง 1000 เยน) เพือ่ใหท้ำ่นเลอืกลิม้รสรำ้นทีท่ำ่นชอบ (6) 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่เมอืง “คำมำครุะ” ตัง้อยูใ่นจังหวัด Kanagawa เมอืงนีน้อกจากจะมปีระวัตศิาสตรย์าวนานหลาย

รอ้ยปี  ยงัมคีวามส าคัญกับญีปุ่่ นในอดตีอยา่งมาก โดยเฉพาะบทบาททีโ่ดดเด่นในดา้นการเมอืง เป็นอดตี

ศูนยก์ลางทางการเมอืงของญี่ปุ่ น  เมอืงคะมะคุระแห่งนี้ ยังคงยนืหยัดเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงของ

ประเทศใหก้ับเมอืงหลวงอย่างเกยีวโตสบืมา  ทุกวันนี้ ถงึแมจ้ะไม่ไดม้บีทบาทหนา้ที่เดมิ แต่ยังคงเป็น

เมอืงทีม่คีวามส าคัญในการทอ่งเทีย่วของญีปุ่่ น ถงึกบัขนานนามใหค้ะมะครุะ เป็นเมอืงพีเ่มอืงนอ้งของเกยีว

โต หรอื เกยีวโตแห่งญีปุ่่ นตะวันออกอกีดว้ย ชม “พระใหญไ่ดบทุส”ึ (ไฮไลทท์ี ่8)  ซึง่เป็นรปูปั้นทีใ่หญ่

ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่ น รองจากองค์โตที่วัดโทไดจ ิเมืองนาระ สามารถเขา้ไปดา้นในองค์พระได ้

บรเิวณทีต่ัง้ของ Daibutsu นัน้เดมิทเีป็นทีต่ัง้ของวัด Kōtokuin วัดแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิ

ความเสยีหายหลายครัง้จากไตฝุ้่ น และเสยีหายมากทีส่ดุจากเหตกุารณ์สนึาม ิเมือ่ปี 1495 ท าใหต้ัวอาคาร

วัดนั้นพังทลายหายไป เหลือเพียงแต่องค์พระ Daibutsu อยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง สรา้งความ

ประหลาดใจใหก้บัชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความศักดิส์ทิธิข์องท่านทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืงคะมะครุะตลอด

มา  น าท่านเดนิทางสู่ “มติซุย เอำ้ทเ์ลท โยโกฮำมำ่ เบยไ์ซต”์ เอา้เลทสไตลร์สีอรท์ทางทะเลทีใ่หญ่

ทีส่ดุในญีปุ่่ น  เป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมรีา้นคา้ทีห่ลากหลาย รา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนม และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสื้อผา้แฟชั่นมากมาย เช่น Coach, Tommy Hilfiger, 

Nike, Adidas, New balance, Lacoste, Gap, Levi เป็นตน้ 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั  TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีห่ำ้  ชอ้ปป้ิงฮำรำจกุ ุศำลเจำ้เมจ ิ- ชอ้ปป้ิงโอไดบะ - สนำมบนิฮำเนดะ - กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

น าท่านอสิระช็อปป้ิง ยำ่นฮำรำจูกุ  แหล่งวัยรุ่นทีรู่จ้ักกันดี
ของกรุงโตเกยีว เดนิเล่นที ่ ถนนทาเคชติะ พบกับรา้นคา้ที่
ขายสนิคา้วัยรุ่นมากมาย รา้นขนมเครปที่มีชือ่เสียง  ฯลฯ  
หากมาในช่วงวันเสาร-์อาทติย์ ท่านจะไดพ้บกับเด็กหนุ่ม
สาวที่แต่งตัวคอสเพลย ์เลียนแบบตัวการ์ตูน มาเดนิอวด
โฉมกันมากมาย จากนั้นน าทุกท่านไปยัง ศาลเจา้เมจ ิ
( Meiji Shrine ) เป็นหนึง่ในศาลเจา้ทีโ่ด่งดังในกรุงโตเกยีว 
สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีบ่ชูาดวงวญิญาณของจักรพรรดเิมย์
จแิละจักรพรรดนิีโชเกน  ในระหว่างชว่งสงครามโลกครัง้ที่
สอง ศาลเจา้เมจไิดถู้กท าลายลง แต่ภายหลังไดม้กีารบูรณะและสรา้งขึน้มาใหม่จนถงึปัจจุบัน  ซึง่ศาล
เจา้นี้ตัง้อยูใ่กลก้บัสถานีฮาราจกู ุ(Harajuku Station) อยูต่ดิกบัสวนโยโยก ิ(Yoyogi Park)  และบรเิวณ
ทางเขา้จะมเีสาโทรอิขินาดใหญอ่ยูด่า้นหนา้ เมือ่เดนิผา่นเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมอืง มตีน้ไมอ้ยูม่ากถงึ  



 

1 แสนตน้ หรอืที่เรยีกกันว่า  Meiji Jingu’s forest ร่มรืน่มาก คนญี่ปุ่ นมักจะมาเดนิเล่นและออกก าลัง
บรเิวณนี ้ 

เทีย่ง อสิระเลอืกรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยั เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำชอ้ปป้ิงของทำ่น 

น าท่านสู่ “ย่ำนโอไดบะ” (ไฮไลทท์ี ่9)  (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทงิ ของเมอืง

โตเกยีว เมอืงหลวงในปัจจบุันของญีปุ่่ น โอไดบะ เป็นเกาะทีม่นุษยส์รา้งขึน้เอง โดยการน า ดนิ ทราย มา

ถม ทะเล ใหเ้กดิขึน้เป็นเกาะขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1850 สรา้งกันมาเป็นรอ้ยปีเลยทเีดยีว เกาะนีเ้ป็นเกาะที่

แสดงใหเ้ห็นถงึ วสิัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่ น ทีส่ามารถ สรา้ง สิง่ที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปได ้

ขึ้นมา “ห้ำงสรรพสินค้ำไดเวอร์ซิต ี้โตเกียว” (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีรา้นคา้ 

รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิ จดุโดดเดน่ทีส่ดุของหา้งแหง่นีค้อื หุน่ยนตก์นัดัม้ทีต่ัง้ตระหงา่นอยูด่า้นหนา้ 

ในตอนกลางคนืจะมเีอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต ์เสยีงประกอบ และขยับหัวได ้น่าตืน่ตาตืน่ใจไม่นอ้ย 

หากใครทีช่ ืน่ชอบการต์นูกนัดัม้เป็นพเิศษ ยงัมนีทิรรศการเล็กๆอยูบ่นชัน้ 7 อกีดว้ย 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิฮำเนดะ 

วนัทีห่ก สนำมบนิฮำเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.20 น.     เหนิฟ้าสู ่เมอืงไทย โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG661 

05.25 น. เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

ส ำหรบัลกูคำ้ทำ่นทีไ่มเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคำ่ต ัว๋ออก 10,000 บำท จำกรำคำทวัร ์

 
 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

* ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรำนีเ้ฉพำะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเทำ่น ัน้      

กรณีถอืหนงัสอืเดนิทำงตำ่งประเทศ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคำ่ธรรมเนยีม

เพิม่จำกรำคำทวัร ์ทำ่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมำณ 3200 บำท) 

 

**รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถำ้ม)ี  

ทำ่นละ 1,500 บำท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคำ้ผูเ้ดนิทำง 1 ทำ่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทำงกลบั 

(ขออนุญำตเก็บทปิทีส่นำมบนิในวนัเช็คอนิ) 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ รำคำเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

26-31 ธนัวำคม 61 52,888 12,900 10,900 

29 ธนัวำคม – 3 มกรำคม 62 55,888 12,900 10,900 



 

 

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและ
ควำมเขำ้ใจตรงกนัระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมอืง, สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น 

ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง อำทเิช่น เร ิม่งำน 08.00 น. ถงึ

เวลำ 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) กำรใหบ้รกิำรในแตล่ะวนั ไมส่ำมำรถเพิม่เวลำกำรใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังำนขบัรถจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ข ึน้อยูก่บัสภำพ

กำรจรำจร ณ วนัเดนิทำงน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลีย่นแปลงตั๋วเครือ่งบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรอืกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่

ขนาดมาตรฐาน 



 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คำ่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บำท/ทำ่น  ตลอดกำรเดนิทำง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 48 ช ัว่โมง 

หลงัจำกสง่เอกสำรจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน มฉิะน ัน้ถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคำ่มดัจ ำทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

เนือ่งจำกเป็นรำคำต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหำกเป็นกรณีกำรเดนิทำงทีบ่รษิทัฯตอ้งท ำกำรวำงกำ

รนัตคี่ำมดัจ ำหรอืซื้อขำดแบบมีเง ือ่นไข และหรอืเที่ยวบนิเหมำล ำ CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสำยกำรบนิ หรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรช์ ำระ

เงนิคำ่จองคำ่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้

เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 

 
 



 

เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 
 กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทำง 30 ทำ่นขึน้ไป ถำ้จ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน
ดงักลำ่ว ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ท่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 

เอกสำรทีล่กูคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี่จะ
เขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 



 

(2)  สิง่ที่ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหวา่งที่พ านักในญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น   (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอควำมกรณุำทกุทำ่นอำ่นและศกึษำขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นกำรจอง  

เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจทีต่รงกนัระหวำ่งทำ่นและบรษิทัฯ *** 

 

 

 
 

 


