
#16343        ทัวร�ญ่ีปุ�น นาโกย�า โตเกียว
6 วัน 4 คืน หมู�บ�านชิราคาวาโกะ

เทศกาลนาบานาโนะซาโตะ บิน TG



  



 

 

Day 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ 

คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

00.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่โดยเท่ียวบิน TG 644 คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
  

 

 

2. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา่ - ทาคายาม่า หมู่บา้นชิราคาวาโกะ -  
นากาโน่ อิออนมอลล์ - แช่ออนเซ็น 

 

  

Dorm lnn Matsumoto 

หรือเทียบเท่า★★★ 
3. ปราสาทมตัสึโมโต ้- ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว - ลานสกีฟูจิเทน - โตเกียว  

ช็อปป้ิงชินจุกุ ดิสนียช็์อป 
 

 
ยากินิกุ 

อิสระ 
ยา่น 
ชินจุกุ 

Shinjuku Prince Hotel 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4. วดัอาซากุสะ ถนนคนเดินนากามิเสะ โตเกียวสกายทรี - ยา่นฮาราจุกุ ศาลเจา้เมจิ 
ถนนโอโมเตะซนัโดะ - ชอ้ปป้ิงชิบุยา่ (หรือซ้ือออ็ปชัน่มหาสนุก ดิสนียแ์ลนด ์– 
ช็อปป้ิงชิบุยา่ เพ่ิม 3,990บ. เด็ก 4-11ปี 2,990บ./ท่าน เวลาอยูส่วนสนุก 09.00-
18.00น.) 

 อิสระ 
ยา่น 

ฮาราจุกุ 

อิสระ 
ยา่น 
ชิบุยา่ 

Shibuya Tokyu REI Hotel 

หรือเทียบเท่า★★★ 

5. ทะเลสาบฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลดั - เทศกาลประดบัไฟ นาบานะโนะซาโตะ –  
มิตซุยเอาทเ์ลต็ 

  อิสระ 
ดิวต้ีฟรี 

Comfort Hotel Airport 

หรือเทียบเท่า★★★ 
6. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 
    

ขาไป TG 644 BKK - NGO เวลา 00.05น. – 07.30น. 
ขากลบั TG 645 NGO - BKK เวลา 11.00น. – 15.40น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



Day 2. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า - ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - นากาโน่ ออิอนมอลล์ - แช่ออนเซ็น 

 

น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

 เป็นหมู่บา้นเก่าแก่อายกุว่า 250 ปีและกลายมาเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมซ่ึง 

เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกดว้ยเอกลกัษณ์ของอาคารบา้นเรือนในหมู่บา้นท่ีไดรั้บการดูแล 

อนุรักษณ์อยา่งดี และเสน่ห์จากความงดงามในฤดูกาลต่างๆ นอกจากน้ียงัไดรั้บ 

การยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม จากองคก์รยเูนสโกในปี ค.ศ. 1995  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เซ็ทบ็อกเบนโตะ 

นาโกย่า ช้อปป้ิงอิออนมอลล์ เป็นศูนยก์ารค้ายอดฮิตท่ีมีสาขามากมาย  

ทั่วญ่ีปุ่ นนอกจากจะจัดจ าหน่ายสินค้าทุกประเภท เช่น ของใช้ในชีวิตประจ าวนั  

เคร่ืองส าอาง แฟชั่น และสัตว์เล้ียงแล้ว ยงัมีส่ิงบันเทิงต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์  

ให้ได้เพลิดเพลินกันอีกด้วย ภายในสว่าง ทางเดินกวา้ง และเพดานสูง  

ท าให้รู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย พ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีผงัการจัดร้านดีเดินได้สะดวกสบาย 

  

   nsen หรือ ออนเซ็น แปลว่า “น ้าพุร้อน” ท่ีเกิดมาจาก 2 ค ามารวมกนั นัน่ก็คือ “ออน (On)” ท่ีแปลว่า “ร้อน” กบัค าว่า “เซน (Sen)”  

ท่ีแปลว่า “น ้ าพุ” Onsen คือวฒันธรรมการอาบน ้าแร่ของประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีมาตั้งแต่สมยัก่อนจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นถึงในปัจจุบนั 

การแช่ออนเซ็นถือเป็นกิจกรรมโปรดของชาวญ่ีปุ่ นท่ีช่วยในการให้ความอบอุ่น (เน่ืองจากญ่ีปุ่ นเป็นประเทศเมืองหนาว)  ช่วยส่งผลต่อสุขภาพ

ให้ดีขึ้นจากแร่ธาตุต่างๆในน ้าพุร้อนช่วยบรรเทาอาการปวดเม่ือยต่างๆโดย Onsen (ออนเซ็น) เกิดจากภูเขาท่ียงัไม่ดบัความร้อนจากภูเขาไฟจึง

ดนัน ้าท่ีอยูใ่ตดิ้นออกมาแก๊สและไอน ้าจึงก่อให้เกิดน ้ าพุร้อน โดยน ้าพุร้อนประกอบดว้ยหลากหลายแร่ธาตุ (ขึ้นอยูก่บัสถานท่ีและบ่อน ้าพุร้อน) 

ไดแ้ก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถนั ธาตุเหลก็ คลอไรด ์โพแทสเซียม โซเดียม คลอรีน และอื่นๆ 

ประโยชน์ เน่ืองจากภูเขาไฟในญ่ีปุ่ นยงัไม่ดบัอยูห่ลายลูกจึงก่อให้เกิดน ้าพุร้อน หรือออนเซ็นเป็นจ านวนมาก แต่สถานท่ีแต่ละสถานท่ีให้ 

แร่ธาตุ กล่ินของน ้าพุร้อน หรือแมก้ระทัง่สีของน ้า ประโยชน์สรรพคุณของแต่ละบ่อจึงแตกต่างกนัไป  

          

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกั : Dorm lnn Matsumoto ระดับ 3 ดาว  

หรือเทียบเท่า  

 

O 

 



Day 3. ปราสาทมัตสึโมโต้ - ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว - ลานสกฟูีจิเทน - โตเกยีว ช็อปป้ิงชินจุกุ ดิสนีย์ช็อป 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทมตัสึโมโต ้ 

ปราสาทน้ีมีอีกช่ือหน่ึงว่า ปราสาทอีกาเน่ืองจากผนังปราสาทมีสีด าและ

ปีกดา้นต่าง ๆของปราสาทแผก่างออกเหมือนปีกนกเป็นตวัอย่างหน่ึงของ

ปราสาทท่ีสร้างบนพ้ืนท่ีราบไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลางแม่น ้า 

 

ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบ 

จากภยัพิบติัแผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจดัแสดงขอ้มูลการประทุของภูเขาไฟ 

จากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผน่ดินไหวห้องแสดงเหตุการหลงัแผน่ดินไหว ห้องจ าลองแผน่ดินไหว  

ห้องอุทกภยั ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกบัภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนช้อปป้ิงสินคา้ 

งานฝีมือญ่ีปุ่ นต่างๆเช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย  

ลานสกีฟูจิเทน เป็นสกีรีสอร์ตทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นท าเลท่ีเยี่ยมสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัและ
ทะเลสาบคาวากุจิอยูเ่บ้ืองล่าง คณุสามารถเล่นสกี สโนวบ์อร์ด ลากเล่ือนและเล่นหิมะไดท่ี้น่ี (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเลน่)  

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ยากินิกุ  

น าท่านสู่ โตเกียว กรุงโตเกียวมีขนาดของพ้ืนท่ีประมาณ 2,190 ตารางกิโลเมตร  

ซ่ึงมีขนาดเลก็เป็นอนัดบัที่ 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น แต่มีประชากรอาศยัอยูร่วมกนัทั้งหมด 

มากกว่า 13 ลา้นคน ซ่ึงมากเป็นอนัดบัที่ 1 ของประเทศจากทั้งหมด 47 จงัหวดั  

ถือไดว่้ากรุงโตเกียวเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีประชากรหนาแน่นแห่งหน่ึงของโลก   

ชอ้ปป้ิงชินจุกุ ย่านชุมชนชั้นแนวหน้าของโตเกียวท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์มากมายไม่ว่าจะเป็น แหล่งชอ้ปป้ิงขึ้นช่ือในโตเกียว แหล่งรวมชอ้ปป้ิง
มอลลข์นาดใหญ่และร้านขายส่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นตลอดไปจนถึงเมืองแห่งอาหารหลากหลายช่วงราคารวมถึงแหล่งท่องเท่ียว 

พกั : Shinjuku Prince Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  



Day 4. วัดอาซากุสะ ถนนคนเดินนากามิเสะ โตเกยีวสกายทรี – ย่านฮาราจุกุ ศาลเจ้าเมจิ ถนนโอโมเตะซันโดะ – ช้อปป้ิงชิบุย่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากุสะ วดัท่ีมีประตูและโคมแดงขนาดยกัษโ์ดดเด่น เป็นจดุถ่ายรูปห้ามพลาดของคนท่ีมาเท่ียว 

ยา่นอาซากุสะของโตเกียว คนเลยเรียกกนัจนติดปากว่าวดัอาซากุสะ แถมตวัอกัษรคนัจิของช่ือวดั 

ก็เป็นตวัเดียวกนักบัช่ือยา่นอาซากุสะแต่อ่านออกเสียงต่างกนั  

ถนนคนเดินนากามิเสะ หรือท่ีหลายๆคนรู้จกักนัว่า ถนนชอ้ปป้ิงนากามิเสะ แค่ช่ือน่ีก็ชดัเจนแลว้ว่า 

สายช็อปป้ิงตอ้งชอบแน่ๆ เพราะเป็นทางเดินทอดยาวจากถนนหลกัท่ีรถว่ิงเขา้สู่พ้ืนท่ีภายในของวดั 

นัน่แหละเน่ืองจากวดัอาซากุสะเป็นวดัยอดนิยมของโตเกียวจึงท าให้ถนนเส้นน้ี 

เป็นถนนเส้นท่ีคึกคกัเกือบตลอดเวลา  

 

 

น าทุกท่านถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ  

ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)  หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว  

ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร  

ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก  

วดัอาซากุสะท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ    

ยา่นฮาราจูกุ เป็นยา่นท่ีขึ้นช่ือในดา้นแฟชัน่และเป็นจดุก าเนิดของการสร้างสรรคแ์ฟชัน่ชนิดต่างๆ 

ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูใ่นกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร 

    ศาลเจา้เมจิ ศาลเจา้ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสักการะพระจกัรพรรดินีแห่งยคุเมจิ ท่ีครองราชย ์ 

ในสมยัปี 1867-1912 หลงัจากท่ีพระจกัรพรรดิเมจิส้ินพระชนม ์ผูค้นในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้องท่ี

อยากจะสร้างศาลเจา้เพื่อใชสั้กการะพระจกัรพรรดิเมจิ 

ถนนชอ้ปป้ิงโอโมเตะซันโด ตวัถนนเส้นน้ีจะมีความยาว 350 เมตร สองขา้งทางมีร้านคา้มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนบัไม่ถว้นเลยทีเดียว และเม่ือมาถึงเกาะมิยาจิมะต้องห้าม
พลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นนั้นก็เป็นของเกาะ
แห่งน้ีน่ีเอง 

 



 

ยา่นชิบูยา่ ถือไดว่้าเป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในดา้นแฟชัน่ มีแหล่งชอ้ปป้ิง  

ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ รวมทั้งช็อปของแบรนดด์งัอยูม่ากมาย  

นอกจากนั้นแลว้ก็ยงัมีร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงอยา่งครบครัน  

มีผูค้นทั้งชาวญ่ีปุ่ นและนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินขวกัไขว่อยูต่ลอดทั้งวนั 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร  

ซ้ืออ็อปช่ันมหาสนุก ดิสนีย์แลนด์ - ช็อปป้ิงชิบุย่า เพิม่ 3,990บ. เด็ก 4-11ปี 2,990บ./ท่าน 

(เวลาเข้าสวนสนุก 09.00 – 18.00น.)  

 

ดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600ลา้นเยน 
โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น 

 

 

 

 

 

 

Pirates of the Caribbean       It's a small world  

 

 

 

 

Snow White's Adventures                 Dumbo The Flying Elephant 

 

 

 

 

Enchanted Tale of Beauty and the Beast      Peter Pan's Flight   

https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/attraction/detail/152/


 

  

 

 

Mickey's PhilharMagic         Star Tours: The Adventures Continue 

 

 

 

 

Stitch Encounter        The Happy Ride with Baymax 

 

 

 

 

Gadget's Go Coaster        Space Mountain 

พกั : Shibuya Tokyu REI Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

Day 5. ทะเลสาบฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลดั - เทศกาลประดับไฟ นาบานะโนะซาโตะ - มิตซุยเอาท์เลต็ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทะเลสาบฮาโกเน่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะดา้นตะวนัออกเมืองน้ีมีประชากรประมาณ 
13,492 คน ความหนาแน่น 145 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 92.82 ตาราง
กิโลเมตรฮาโกเนะไดรั้บการก าหนดให้เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญ่ีปุ่ นโดยเครือข่ายอุทยาน
ธรณีประเทศญ่ีปุ่ น   

น าท่าน ล่องเรือโจรสลดั ทะเลสาบอาชิ เรือโจรสลดัฮาโกเน่เป็นเรือท่องเท่ียวท่ีแล่นบน
ทะเลสาบอาชิ จุดชมวิวในฮาโกเน่ โดดเด่นดว้ยสีสันสดใสและการตกแต่งท่ีหรูหรา 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

https://www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/attraction/detail/196/


ชม เทศกาลประดบัไฟ นาบานะ โนะซาโตะ งานประดบัไฟฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ นจะมีการจดัแสดงแสงสียามราตรีและยงัมี
บริการจาหน่ายอาหารอีกดว้ย ส าาหรับเทศกาลงานประดบัไฟถือไดว่้าเป็นการประดบัไฟท่ีอลงัการอย่างสวยงามในธีมต่างๆมีหลากหลายโซน

และการแสดงไฟก็จะแตกต่างกนัออกไป ไฮไลทข์องท่ีน่ีคืออุโมงคท์างเดินท่ีประดบัไฟระยิบระยบั หรือ Tunnel of Light ท่ีมีระยะทางกว่า 200 

เมตร (เรียกไดว่้าให้บรรยากาศท่ีโรแมนติกสุดๆ) นอกจากน้ีท่ี Nabana No Sato ในแต่ละปีก็จะมีธีมการจดังานท่ีไม่เหมือนกนั 

 

 

 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง มิตซุยเอาทเ์ลต็ เป็นเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ตั้งอยูห่นา้ Kurashiki Station จ าหน่ายสินคา้แบรนดด์งัของญ่ีปุ่ นและต่างประเทศใน

ราคาถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ มีผลิตภณัฑม์ากมายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของเล่น เคร่ืองครัว และเคร่ืองส าอาง มีร้านคา้ปลอด

ภาษีหลายร้าน เป็นสถานท่ีซ้ือของฝากโดนใจ มีแผนผงัแนะน าร้านคา้แต่ละชั้น 

 

 

 

 

 

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานนอาหาร อิสระเอาท์เล็ต 

พกั : Comfort Hotel Airport ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day 6. ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ ช็อปป้ิงดิวตีฟ้รี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชูบุเซ็นแทรร์ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถ ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี เลือกซ้ือของฝาก  

ของท่ีระลึกได ้ภายในสนามบิน 

11.00 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน การบินไทย เที่ยวบินท่ี  TG 645 

15.40 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน 

สภาพอากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน  (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 



 

อตัราค่าบริการ 

 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

31 มกราคม 66 – 05 กุมภาพนัธ์ 66 47,977.- 45,977.- 9,977.- 

07 – 12 กุมภาพนัธ์ 66 47,977.- 45,977.- 9,977.- 

17 – 19 กุมภาพนัธ์ 66 47,977.- 45,977.- 9,977.- 

21 – 26 กุมภาพนัธ์ 66 50,977.- 48,977.- 9,977.- 

28 กุมภาพนัธ์ – 05 มีนาคม 66 50,977.- 48,977.- 9,977.- 

07 – 12 มีนาคม 66 52,977.- 50,977.- 9,977.- 

28 มีนาคม – 02 เมษายน 66 53,977.- 51,977.- 9,977.- 



 

 

 



  



 

 



  





 



  



 

 


