
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23873  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 
 
 
 



บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 

XJ600 BKK(สุวรรณภูมิ) - NRT(นาริตะ) 23.50 – 08.00 
XJ601 NRT(นาริตะ) - BKK(สุวรรณภูมิ) 09.15 – 14.30 

 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                             (-/-/-)                                                                                                                                                                                                                                                 
20.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้ค าแนะน า
มาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  

  **กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน** 
ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับ

และจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
23.50  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600  **

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
 

วันที่ 2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไค –  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม 
เอาท์เล็ท                                                                                                                  (–/L/D) 

08.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา **  
น าทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (NARITASAN SHINSHOJI TEMPLE) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมือง
นาริตะ จังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า "นาริตะฟุโด" 
ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ 



 
จากนั้นอิสระเดินเล่น นาริตะโอโมเตซันโดะ ถนนช้อปปิ้งสวยงามที่น าไปสู่วัดนาริตะซังชินโชจิ ถนนเส้นนี้เหมาะ
ส าหรับเดินเล่นและซื้อของทานเล่นและของที่ระลึกพื้นเมืองก่อนเข้าชมวัด หรือทานอาหารในร้านจ านวนมากที่ขาย
ปลาไหลสดๆ ย่างบาร์บีคิวแสนอร่อย 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู บุฟเฟ่ต์ YAKINIKU 
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง มีเนื้อสัตว์ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น หมู เนื้อวัว ไก่ ไม่อั้น เลือกทานได้ตามใจชอบ มีเมนูอื่นๆ
เช่น ซูชิ ราเมง สลัด ไอศกรีม ให้ท่านได้เลือกทานอีกด้วย 

 น าท่านออกเดินทางต่ไปยัง หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบ
ทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ ด้วยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ ่นโบราณ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสูงตระหง่าน และ
สายน ้าบริสุทธิ์ที่เกิดจากหิมะบนยอดภูเขาไฟฟูจิละลายและไหลลงมารวมกัน 

 
 น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง 

STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ เช่น MICHEL KLEIN, MORGAN 
, ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , DIESEL ,TUMI , ARMANY 
,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, 
HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นต้น 



 
ค ่า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม เมนู เซตอาหารญี่ปุ่น+ บุฟเฟ่ต์ขาป ู
ที่พัก FUJISAN RESORT, ALEXSANDER HAKONE, ASIA FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนั้น อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แชน ้าแร่
ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปล่ัง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ   

                                                                                                                           (B/L/–)                                                                                                                              
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ (MOUNT FUJI) ตั้งอยู่ระหว่าง จ.

ชิซึโอกะ และ จ.ยามานาชิ ภูเขาที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้ง
ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นในตลอดทุกฤดูกาล ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา 
องค์การยูเนสโก้ ได้ประกาศให้ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย  น าท่านเดินทาง
ขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5  (ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออ านวย หรือ ทางขึ้นปิ ด โดย
เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลทางข้ึนจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเท่านั้น กรณีท่ีไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ชดเชยเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะทางบริษัทได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในลักษณะของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว) ทุก
ท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ เย็นสบาย 



อิสระให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจเก็บไว้ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็น
สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

 
  
 บนภูเขาไฟฟูจิชั ้น 5 นี ้ ยังเป็นที ่ตั ้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ (KOMITAKE JINJA) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่

สักการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเชื่อว่ารอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูก
เรียกว่า “TENGU NO NIWA” “สวนของท่านเทนกุ” (ปีศาจที่มีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมีความเชื่อว่าที่นี่ท่านเทนกุ
ปกครองอยู่นั่นเอง และ ยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาด
ใหญ่ที่มีน ้าหนักกว่า 375 กิโลกรัม ตกอยู่ที่พ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็น
ต้น จึงเป็นที่มาว่าท าไมภูเขาไฟฟูจิ จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างเคารพบูชาและนิยมมาซื้อเครื่องรางของขลัง
กลับไปเป็นฝากของเป็นที่ระลึก 

 
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ที่จ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่าน

จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุ่น เทคโนโลยี วิวัฒนาการ การวางแผนป้องกันต่อภัยธรรมชาติที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี้ ให้ท่าน
อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซตอาหารญี่ปุ่น 



            น าท่านเดินทางชม หมู ่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่ที ่เคยเป็นหมู ่บ้าน
เกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี 1966 จนกระทั้ง
ต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะข้ึนใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้เข้าชมศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ลองและซื้อสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกว่า 20 หลังคา
เรือน ที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญใน
งานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องปั้นดินเผา ธูป และผ้าทอ หรืออาจเข้าร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล 
และบะหมี่โซบะด้วยตนเอง  ส่วนของพิพิธภัณฑ์ในบ้าน ได้แก่ บ้านวาตานาเบะ(WATANABE HOUSE)ที่จัดแสดง
เกี ่ยวกับชีวิตประจ าวันของเกษตรกรที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในแถบนี้ พิพิธภัณฑ์การกัดเซาะและการควบคุมตะกอน
(EROSION AND SEDIMENT CONTROL MUSEUM) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มที่ท าลายหมู่บ้าน และ
เทคนิคการใช้ป้องกันภัยพิบัติบ้านที่เหลือจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะท้องถิ่น ร้านผลิต และสตูดิโอถ่ายภาพ
บุคคล ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลองสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก(ประมาณ 1000 เยน) 
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารตั้งอยู่รอบๆหมู่บ้านอีกด้วย (**รายการนี้ไม่รวมค่าเช่าชุดกิโมโน**) 

 

 
 

 น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ 
ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบ
รนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย 



 
ค ่า อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 
  

วันที่ 4 สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ  - เมืองเก่าซาวาระ - อิออน นาริตะ มอลล์ 

                                                                                                                           (B/-/-)                                                                                                                                   
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอิบารากิ เที่ยวชม สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ (HITACHI SEASIDE PARK) สวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่บน 
เนินเขาโคเชีย (KOCHIA HILL) ครอบคลุมพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร  “สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์” ท่านจะได้ชม “ทุ่ง
ดอกโคเชีย”  เป็นไม้พุ่มชนิดหนึ่งที่มีต้นก าเนิดมาจากยุโรปตอนใต้ โดยไม้พุ่มสามารถเปลี่ยนสีได้ 3 สี ตามช่วงเวลา
ช่วงหน้าร้อนพุ่มไม้จะเป็นสีเขียว ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงพุ่มไม้จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ต่อมากลายเป็นสีเหลือง จนเข้าฤดู
ใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนเป็นสีน ้าตาล เมื่อแห้งสามารถน ามามัดรวมเป็นไม้กวาดได้ 
สวยอัศจรรย์แถมมีประโยชน์ และชม “ทุ่งดอกคอสมอส” ที่พร้อมผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้าง ดอกคอ
สมอสมีหลากสีผสมผสานกันอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพประทับใจภายในสวนตามอัธยาศัย ..(ความ
สวยงามของดอกไม้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 



น าท่านสู่ ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอิบารากิ จ าหน่ายอาหาร
ทะเลที่สด อร่อย และที่ส าคัญสุดถูกมากๆ ที่นี่ถือว่าเป็นตลาดปลาชั้นน าของเขตคันโต โดยทุกปีจะมีนักท่องเที่ยว
ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดมาเยี่ยมชม ถึงหนึ่งล้านคน ซึ่งภายในตลาดจะมีร้านค้าจ าหน่ายอาหารทะเลสด 
หรือแปรรูป รวมถึงร้านอาหารและซูชิสายพาน และร้านอาหารที่น่าสนใจมากมาย 

เที่ยง อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซาวาระ ( SAWARA OLD TOWN ) เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเอโดะ แห่งชิบะ เป็น
เมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ
(1603-1867)ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่ส มัย
โบราณ โดยสภาพยังคงเป็นเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ด้วยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น อิสระให้ท่านสัมผัส
เมืองเก่าดั้งเดิมของญี่ปุ่น ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ 

 น าท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ (AEON NARITA MALL) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้า
ที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้าน
เสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต
ขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือก
มากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ 
Humax Cinema เปิดให้บริการ 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก        

ค ่า อิสระอาหาร ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก  ASIA NARITA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5    นาริตะ  – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)                                                                                    (B/-/-) 
เช้า      บริการอาหาร เซตเบนโตะ 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
09.15    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601 **

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 
14.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



อัตราค่าบริการ  
 

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 18,000 บาท 
ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน) 
**หากต้องการท ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 
 
 

วันที่เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

04-08 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 

05-09 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 

06-10 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 

07-11 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 

08-12 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 

11-15 ตุลาคม 2565 33,999 6,000 

12-16 ตุลาคม 2565 35,999 6,000 

13-17 ตุลาคม 2565 33,999 6,000 

14-18 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 

15-19 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 

18-22 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 

19-23 ตุลาคม 2565 33,999 6,000 

20-24 ตุลาคม 2565 35,999 6,000 

21-25 ตุลาคม 2565 35,999 6,000 

22-26 ตุลาคม 2565 33,999 6,000 

25-29 ตุลาคม 2565 29,999 6,000 

26-30 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 

27-31 ตุลาคม 2565 30,999 6,000 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 65 30,999 6,000 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 65 29,999 6,000 



การเข้าประเทศญี่ปุ่นแนะน าให้มีการท าประกันการเดินทาง โดยรายการนี้ไม่รวมประกันการเดินทางที่ครอบคลุมประกัน
สุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพื่อชื้อประกันได้ในราคาเริ่มต้น 225 บาท (แผน EASY VISA) ประกัน
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,5 00,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอ่ืนๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์) 

 
ข้อส าคัญ  
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ 
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) กรณีที่ห้อง TRP เต็ม ทางบริษัท
อาจจะต้องปรับไปนอนห้องพักส าหรับ 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรับ 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้องช าระค่าห้องพัก
เดี่ยว 

- อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

- เนื่องจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น รถบัสน า
เที่ยวสามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 
 

ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์ หมอ 
พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่
เพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครั้ง  



 



 
 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
ที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรับส่งน าเที่ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 
ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตวงเงินท่าน
ละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย  

- ค่าวีซ่า (ในกรณีที่มีการประกาศฟรีวีซ่า ทางบริษัทจะคืนเงินให้ท่านละ 1,500 บาท) 
 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าวีซ่าส าหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผู้เดินทางต้องท าการยื่นเองเท่านั้น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม หากสายการบินมีการเก็บภาษีน ้ามันเพิ่ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บลูกค้า 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 



- ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ประกันการเดินทางท่ีครอบคลุมประกันสุขภาพที่มีวงเงินรักษาโควิด-19  
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที ่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั ่วโมง และเป็น

แบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและ
ใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพ่ือท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น                  
แบบฟอร์ม : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครั้งที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  
**กรุณาส่งส าเนาพาสสปอร์ตและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการยื่นเอกสารลงทะเบียน ERFS และวีซ่า ทันทีหลังจาก
การช าระเงิน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ และ
เหลือหน้าว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 2 หน้า  โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัท** 

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก าหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 

-  กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่าและจัดเตรียมเอกสาร 1,000 บาทและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆตามจริงเช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นต้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

https://bit.ly/3NVFrkV


- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น   

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง ค าสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท  
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจหรือให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯก ากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้ งแรก ตาม
จ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 



- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตา มที่ท่าน
ต้องการ  

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง

ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

- หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว** 
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

