
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ เส้นทาง อ า ห า ร
เช้า 

อาหาร
กลางวนั 

อ า ห า ร
เยน็ 

วนัศุกร์ที ่8 พ.ค. 63 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - - - 

วนัเสาร์ที ่9 พ.ค. 63 สิงคโปร์ - นาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - ย ่านเมือง
เก่าซ ันมาชิซูจิ – หมู ่บา้นชิราคาวาโกะ - เมืองโท
ยาม่า 

-   

วนัอาทติย์ที ่10 พ.ค. 63 เจแปน แอลป์(ก าแพงหิมะ) - เมืองมตัสึโมโต ้- เข่ือนคุ
โรเบะ เมืองมตัสึโมโต ้

   

วนัจันทร์ที ่11 พ.ค. 63 ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ - อิ
ออน พลาซ่า 

  - 

วนัองัคารที ่12 พ.ค. 63 นาโกยา่ - กรุงเทพฯ  - - - 

 



 

 

วนัศุกร์ที ่8 พฤษภาคม 2563 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 

17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองนาโกยา่ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ 
983 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
 

วนัเสาร์ที ่9 พฤษภาคม 2563 สิงคโปร์ – นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – 
  เมืองโทยาม่า  

01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองนาโกยา่ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี 
SQ 672 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าท่ีแฝงไปดว้ยมนตเ์สน่ห์อนัน่าหลงใหลท่ี
ยงัคงรูปแบบเดิมไวไ้ม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนกั รวมถึงบา้นคฤหบดีท่ีสวยงามสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแท ้ร้าน
ขายสาเกแบบญ่ีปุ่นท่ีหาไดย้ากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนัและลายบานหนา้ต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์วางตวัเรียง
กนัเป็นแถวอยู่ภายในตวัเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่าจึงได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” จากนั้นน า
ท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่านท่ีอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมยัเอโดะรวมถึงการ
ด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีท่านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัเก่าแก่สุดแสนคลาสสิค
หรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั นอกจากน้ียงัมีสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกในสไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิมให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือกนัอีกดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บา้นท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเม่ือ

ปี ค.ศ. 1995 โดยองค์การยูเนสโก ท่านสามารถชมความสวยงามของบา้นญ่ีปุ่นแบบโบราณท่ีมีรูปทรง
แปลกตาไม่เหมือนใคร เป็นบา้นท่ีมีหลงัคาทรงสามเหล่ียมหนา้จัว่ท าจากหญา้หนาๆ เรียกวา่ทรง “กสัโซสึคุ
ริ” ดูแลว้คลา้ยกบัการพนมมือ เพื่อเป็นการป้องกนัตวับา้นจากการปกคลุมของหิมะท่ีตกลงมาเป็นจ านวน
มากในช่วงฤดูหนาวและใหหิ้มะไหลลงมาไดง่้ายนัน่เอง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอนัสวยงามพร้อมกบั
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโทยาม่า เมืองขนาดเล็กท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ย
ภูเขาสูงทั้งสามดา้นเป็นเมืองเลียบชายฝ่ังทะเลญ่ีปุ่นครอบคลุมพื้นท่ีทางทิศเหนือของภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ท า
ใหเ้มืองโทยาม่าแห่งน้ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม APA Hotel Toyama Ekimae หรือเทียบเท่า (- / L / D) 
https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama-ekimae/ 

 
 

https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama-ekimae/


 

 

วนัอาทติย์ที ่10 พฤษภาคม 2563 เจแปน แอลป์ (ก าแพงหิมะ) – เมืองมัตสึโมโต้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
พาทุกท่านสู่ สถานีทาเทะยาม่า เพื่อชมทิวทศัน์ความสวยงามของ เทือกเขาเจแปน แอลป์ ให้ท่านเปล่ียน
ยานพาหนะเป็นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางข้ึนสู่ ที่ราบสูงบิโจไดระ ผ่านชมน ้ าตกเมียวโจ ซ่ึงเป็นน ้ าตกสูง
ท่ีสุดในญ่ีปุ่น พร้อมประทบัใจไปกบับรรยากาศท่ีรายลอ้มดว้ยทิวเขาสลบัซบัซ้อน ผา่น ป่าสนดึกด าบรรพ์ 
และทุ่งราบท่ีอุดมสมบูรณ์ ชวนให้นักท่องเท่ียวมาสัมผสัได้ทุกฤดูกาล น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้า 
ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสัความงามดว้ยการลดัเลาะซอกก าแพงหิมะท่ี
สูงกวา่ 20 เมตร ดว้ยความสูงถึง 3,015 เมตร ภูเขาน้ีจึงมีความสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาฟูจิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารภายในสถานี 
บ่าย น าท่าน ขึ้นกระเช้าพาโนราม่า ขา้มเหวลึกระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ีใช้ลวดสลิงขึงผ่าน

ระหวา่งหุบเขา โดยไม่มีเสาค ้ายนัแมแ้ต่ตน้เดียว จากนั้นเปล่ียนเป็น รถโค้ชปลอดสารพิษ เดินทางสู่ เข่ือนคุ
โรเบะ เข่ือนขนาดยกัษ์ท่ีมีความยาวของสันเข่ือนถึง 800 เมตร ความกวา้งของตวัเข่ือน 492 เมตร สูง 186 
เมตร ความใหญ่โตน้ีท าให้การสร้างเข่ือนใช้เวลาถึง 45 ปี แลว้รถจะแล่นผ่านอุโมงค์ใตภู้เขาเป็นระยะทาง
ประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสู่ สถานีโอกซิาว่า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ประตูสู่
เทือกเขาแจแปนแอลป์ถูกห้อมลอ้มดว้ยขุนเขาสูงใหญ่ ท าให้ไดเ้ปรียบในดา้นการเพาะปลูก น ้ าบริสุทธ์ิท่ี
ไหลจากภูเขาผา่นชั้นหินมากมายท าใหส้ามารถปลูกไร่วาซาบิไดดี้ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและยงัมีช่ือเสียงใน
การท าเส้นโซบะไดอ้ร่อยอนัดบัตน้ๆในประเทศอีกดว้ย ปัจจุบนัมีประชากรประมาณ 227,000 คน 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D) 

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/ 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพ่ือความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่น้ันมีแร่ธาตุ
ซ่ึงช่วยให้ผวิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึน้ 

 

วนัจันทร์ที ่11 พฤษภาคม 2563 ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – ออิอน พลาซ่า  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสร้างอยู่บนท่ีราบโดยตวัปราสาทและก าแพงเป็นสีด า
ทะมึนซ่ึงแตกต่างจากปราสาทอ่ืนๆในญ่ีปุ่นท่ีนิยมสร้างเป็นสีขาวและสร้างบนเนินเขาหรือกลางแม่น ้ าจน
เป็นท่ีมาของค าว่า “ปราสาทอีกา” อีกทั้งปราสาทแห่งน้ียงัเป็นปราสาทท่ีไม่เคยถูกท าลาย จึงไดรั้บให้เป็น
มรดกโลกจนถึงปัจจุบนั อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั ใกล้ๆ กนันั้นพาท่านเดินชม ถนน
นาคามาชิ (Nakamachi Street) สถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งของเมือง โดยจะมีร้านคา้ขายของท่ีระลึกท ามือ
ต่างๆมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืมใหท้่านสามารถนัง่พกัได ้

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่นรองจากเมืองโอซากา้และยงัเป็นเมืองท่ีมี

ความเจริญทางดา้นธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย จากนั้นพาทุกท่านชอ้ปป้ิงกนัท่ี ย่านซา

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/


 

 

คาเอะ แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองนาโกยา่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์
เนมมากมายท่ีตั้ งเรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka,Old Navy, Adidas, 
Miu Miu, Gap, Zara, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชมกนัอย่างเพลิดเพลิน 
จากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี ออิอน พลาซ่า ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า
, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้และยงัมีร้าน 100 เยน สินคา้ท่ีมีคุณภาพจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระ
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ได้ตามอธัยาศยั (เพื่อไม่ให้ เป็นการเสียเวลา
อันมีค่าของท่านในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหาร เย็นตามอัธยาศัย)  
เขา้พกัโรงแรม Centrair Chubu Airport Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / -) 
https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/ 

 

วนัองัคารที ่12 พฤษภาคม 2563 นาโกย่า – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านสู่สนามบินนาโกยา่ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ ( B / - / -) 
**เน่ืองจากมีทางเช่ือมจากโรงแรมไปยงัสนามบิน จึงไม่มีรถบสัใหบ้ริการ** 

10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกยา่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ 671  
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
18.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 978 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

************************************ 

อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (ไม่

มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

8 – 12 พ.ค. 63 39,999 36,999 33,999 5,500 

 กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน ้ าหนักหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/


 

 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศ

ลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 

การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทัภายใน 1 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การส ารองการ

เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหา

รถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการกนัเยอะ ร้านคา้ 
ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้
ท่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของค่าทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน 
 ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัทวัร์ น าเงินช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าแลนด ์เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการแจง้
ยกเลิกการเดินทาง บริษทัทวัร์สามารถหกัช าระค่าใชจ่้ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนใหน้กัท่องเท่ียวได ้เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้นๆ 
 
 



 

 

หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดั

หยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น การน าส่ิงของ

ผดิกฎหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือม
เสียและผดิกฎหมาย 

 
รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


