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CODE: TR19 Wonder SakuraOsaka Takayama Shirakawago Nara Kyoto 5D4N  

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 
 

 

 
 
 
 

Wonder Sakura 
โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ นารา เกยีวโต 5วนั 4คนื  

 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) เครือ่งใหม ่ทนัสมยั  
DREM LINER B787-8   340 ทีน่ ัง่ นํา้หนกักระเป๋า 20 KG 

พกัโอกาก/ินาโกยา่ 1 คนื กโุจออนเซ็น 1คนื โอซากา้/คนัไซ 2 คนื 
นาโกย่า/โอกาก ิเมอืงเซก ิรา้นมดีซันช ูHamonoyasan หมู่บา้นชริาคาวาโกะ ทาคายาม่า ลติเติล้เกยีวโต 
เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิ กุโจ วัดทอง คนิคะคุจ ิศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ คันไซ  รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท นารา 
สวนกวาง วัด โทไดจ ิโอซากา้ ปราสาทโอซากา้ หา้ง Doton Plaza ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิชนิเซไก อเูมดะ หา้ง 
EXPO CITY   

พเิศษ!!! Wifi on bus ทานเมนูบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์และ BBQ หมูยา่งไมอ่ ัน้ 
วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 ม.ีค. – 1 เม.ย.  35,900  
เด็กทารกไมเ่กนิ 2 ขวบ 7,000 บาท 
 

8,500 34  

11 - 15 เม.ย.  38,900 8,500 34  

 

 

ไฟลท์บนิ 

Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45 

Return       KIX – DMK TR867 17.55-22.30 
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วนัแรก       กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – นาโกยา่/โอกาก ิ 

 
 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ช ัน้ 3 

ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก
ดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
09.35น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR866 

*ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 
 

16.45น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั นําท่านขึน้รถ
ปรับอากาศ เดนิทางสู ่นาโกยา่ เป็นเมอืงใหญ่ที่สุดใน ภูมภิาคชูบุ ซึง่อยู่ตรงกลางของประเทศญีปุ่่ น บรเิวณ
รอบๆนาโกย่ามีแหล่งผลิตสนิคา้การเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่ น อีกทั ้งยังเป็นเมือง
อตุสาหกรรม โดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครือ่งจักร, เซรามกิ ฯลฯ 

 (อสิระอาหารเย็น ณ จดุ พกัรถ ) นําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Quintessa Ogaki/Hotel Rubura Ohzan Nagoya หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง นาโกยา่ - เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ –  
                  เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ- กโุจ                    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น (BBQ หมยูา่ง+เครือ่งดืม่ซอฟดริง้) 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 
 นําท่านสูเ่มอืงเซก ิเมอืงขึน้ชือ่สถานที่ทีผ่ลติมดีไดค้มสุดๆอกีทัง้ยัง

เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอย่างดาบเซกดิว้ย นําท่าน
เดนิทางสู่  รา้นมดีซนัชู Hamonoyasan มเีครือ่งใชข้องมคีมต่าง ๆ 
มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิง่และสวน 
กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด และใหท้า่นชมการแสดงดาบวชิาอิ
กริ ิจากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-
go) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยเูนสโก
เมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นทีส่วยงามและเป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมิ
นัน้มเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก 
เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุ  ร ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบ
ญี่ปุ่ นดัง้เดิม ชื่อนี้ไดม้าจากคําว่า“กัสโช”ซึง่แปลว่า“พนมมือ”ตาม
รูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ย  สองมอืที่
พนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 
10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ไดใ้ชต้ะปู อกีทัง้วัสดุ
อุปกรณ์ในการก่อสรา้งต่างๆ ลว้นแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติอย่าง
ตน้หญา้ทีป่ลูกไวเ้พือ่นํามาใชม้งุเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรงจนสามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่ง
หนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
บา่ย นําท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า 

เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวร์นํา
ชมดา้นอก)  จากนั้นนําท่าน
เ ดิ ม ช ม  ห มู่ บ ้ า น  Little 
Kyoto หรอื  เขตเมอืง
เก่าซนัมาชซูิจ  ิ Sanmachi-
Suji ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัย
เอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยัง  
อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได ้
เป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นได ้
เดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติ
และจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื 
ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม 
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เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถ่ายรูปกับสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi 
Bridge จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกโุจ เพือ่เขา้ทีพ่กัแรม  

 
คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที3่) เมน ู BBQ 

หมยูา่งบฟุเฟต ์พรอ้มเครือ่งดืม่ซอฟดริง้ 
  หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ เพือ่

สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํา้แรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่น
อยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง 
โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่   

ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม กโุจ – เกยีวโต – วดัทอง คนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– คนัไซ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 
                                                                                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่)  

นําท่านเดนิทางสูเ่กยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญีปุ่่ นซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ใน อดตี มคีวาม
เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและการปกครอง (ใชเ้วลาเดนิทางจาก กโุจถงึเกยีวโต ประมาณ 2.30 
ชม.) เดนิทางถงึเกยีวโต นําทา่นชม  วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkaku-ji) หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่า วดัทอง  เป็นวัดที่
ดังวัดหนึง่ในญีปุ่่ น หากมาเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้าทีว่ดันีถ้อืวา่ยงัไมม่าถงึเกยีวโต สรา้งเมือ่ปี พ .ศ . 1940 ศาลาสี

ทองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิง่ไดรั้บการแปะผนังทองไปเมือ่ปี พ  .ศ . 2530 
ที่ผ่านมา จงึมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นในสระน้ําอย่างสวยงาม
วหิารสรา้งในปี 1955  จําลองแบบจากของเดมิในศตวร รษที ่ 15  และ
เพิง่หุม้ทองคําครัง้หลังสุดในปี 1987 วหิารม ี3 ชัน้ โดยชัน้แรกมี
ลักษณะเป็นพระราชวัง ชัน้ทีส่องเป็นแบบบา้นซามไูร  สว่นชัน้ทีส่าม

เป็นแบบวัดเซน คนิคะคจุติัง้อยูก่ลางทัศนยีภาพอนัเหมาะเจาะ ผนืน้ํา
ในสระกวา้งเบือ้งหนา้สะทอ้นประกายระยับกัน้โอบดว้ยแมกไม ้วัดนี้
เป็นวัดดังในการต์นูเรือ่งอกิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปญัญา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดง

ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตาม
เสน้ทางของไหล่เขา
ลดหลั่นกันบนเสน้ทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และ
เป็นฉากของภาพยนตร์
เรือ่ง MEMORIES OF 
GEISHAที่ ซ า ยู ร ิ
นางเอกของเรือ่งวิง่ลอด
ซุม้ประตูเพื่อไปขอพร
เทพเจา้ใหต้นเองสม
ความปรารถนา จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

 อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอื ทา่นสามารถเดนิไป ชอ้ปป้ิง รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท Rinku Premium 
Outlets แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังอกีแหง่หนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกุตรงขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ 
โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับเมอืงท่าของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไม่
ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอันมี
ชือ่เสยีงจากตา่งประเทศ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

             

ทีพ่กั: N Gate Hotel Kansai หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่      นารา – วดัโทไดจ ิ– โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – หา้ง Doton Plaza - ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ               
                                                                                                                                       อาหารเชา้,เทีย่ง  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 



 
4 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงนารา(Nara) จังหวัดเล็กๆ ของญีปุ่่ นทีเ่คยเป็นเมอืงหลวงในอดตี เป็นเมอืงแห่งพระใหญ่
และฝงูกวาง นาราเคยเจรญิรุ่งเรอืงใน
ฐานะทีเ่ป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ นตัง้แต่
ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต ้
(300-600) จนกระทั่งเมอืงหลวงถูก
ยา้ยในปี 784 นําท่านกราบนมัสการ
ขอพรพระพทุธรปูสํารดิทีเ่กา่แกต่ัง้แต่
สมัยครศิตวรรษที่ 18 ณ วดัโทไดจ ิ
ซ ึ่ง เป็นที่เคารพสักการะของผูค้น
มากมาย ใหท้่านไดช้ม วิหารไม ้ที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก และเพลดิเพลนิกับ
ความน่ารักของฝูงกวางมากมายทีป่ล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติ พรอ้มป้อนอาหารใหก้ับกวางที ่สวนกวาง นําท่าน
นมสัการหลวงพอ่โตไดบสุส ึทีส่รา้งตัง้แต่สมัยค.ศ 700 อยูใ่นวหิารขนาดใหญ่ พรอ้มกับขอพรตามประสงค ์วหิาร
และหลวงพอ่โตองคน์ี ้สรา้งโดยจักรพรรดคิัมม ุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําทา่นถา่ยภาพ ปราสาทโอซากา้ 

เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืงโอซากา้สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบน
บริเวณที่เคยเป็นวัดOsaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู ้
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่
เรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ลา้ง
โคตร Tenshukak ก็ถูกทําลายลงยอ่ยยับ ต่อมาไดรั้บการบรูณะใหม่
ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า
เสียหายทั ้งหมด ก่อนจะทําการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั ้งและถูก
ประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 
เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัว
ปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ 
Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้
ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศ
มาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน   (ชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) นํา
ท่านเดนิทางสู ่หา้ง Doton Plaza เป็นหา้งสําหรับละลานเงนิเยน 
พบกบัสนิคา้หลากหลายราคาถกู ไมว่า่จะเป็นเครือ่งสําอาง ครมี ของใช ้ยาบํารงุ สขุภาพ สบู ่ครมีลา้งหนา้ เครือ่ง
ไฟฟ้า เป็นตน้ จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุ
ของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นมของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมายหลากหลายชนดิและ
ไมค่วรพลาดชอ้ปป้ิงที ่รา้นดองกี ้และมตัสโึมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มี
โอกาสไปญีปุ่่ น (อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั: N Gate Hotel Kansai หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีห่า้      ชนิเซไก – อเูมดะ - EXPO CITY – สนามบนิคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง   
                                                                                                                อาหารเชา้, เทีย่ง (บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 

นําท่านไป ยา่นชนิเซไก Shinsekai มปีระวัตมิาตัง้แต่ปี 1903 เมือ่รัฐบาล
เป็นเจา้ภาพจัดงานแสดงสินคา้ในประเทศครั้งที่ 5 บริเวณนี้และย่าน 
Tennoji ใกลเ้คยีงไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทีจ่ัดแสดงหลังเสร็จสิน้การแสดง
แลว้ ทางราชการไดต้กลงใหส้รา้งสวนสาธารณะ Tennoji และหอคอย 
Tsutenkakuไวเ้ป็นทีร่ะลกึทางทศิตะวันตก สว่นทางทศิใตม้สีวนสนุก Luna 
Park โรงละคร และโรงภาพยนตร ์มผีูค้นพากันมาคกึครืน้รืน่เรงิกันเสมอืน
เป็น "โลกใหม่" (Shinsekai) ปัจจุบันสวนสนุกและโรงภาพยนตรถ์ูกยุบไป
แลว้แต่ก็ยังมนัีกท่องเทีย่วจากทีต่่างๆมาเยอืนกันเป็นประจํา ใตห้อคอยมโีรงละคร
เล็กๆทีม่นัีกรอ้งประจําเปิดแสดงทุกวันเสาร ์ทอดไปทางทศิเหนือจรดใตร้าว 130 
เมตรคอื JanjanYokochoอาเขตการคา้ซึง่มรีา้นอาหาร Kuchi-katsu,Dote-yakiโรง
แขง่หมากรกุญีปุ่่ น Shogi เรยีงรายอยูร่าว 50 รา้น  จากนัน้นําท่านเดนิทางสูอ่เูมดะ
เพือ่ทานอาหารกลางวัน   

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
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เมนบูฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ชูซ ิและอาหารหลากหลายชนดิแบบไมอ่ ัน้ 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ หา้งเอ็กซโ์ปซติี ้(EXPOCITY) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอ

ซากา้ เป็นศูนยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึง่ของประเทศญี่ปุ่ น
เลยทเีดยีว ซึง่นักทอ่งเทีย่วจะไดท้ัง้เทีย่ว กนิ ชอ้ปป้ิง พรอ้มเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ 
ไดใ้นที่เดียว เอ็กซโ์ปซติี้ เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สรา้งขึน้เพื่อ
ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปประเทศญีปุ่่ น ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 จนสมควรแก่
เวลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลับ 

17.55น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867  
* ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

22.30น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ  
 

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจ
คนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นัน้ และทาง

เซ็นเตอรจ์ะทําจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทาง**  

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ัง

เนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://travel.kapook.com/view137699.html
https://travel.kapook.com/view76967.html
https://travel.kapook.com/view76967.html
https://travel.kapook.com/view62960.html
https://travel.kapook.com/view62960.html
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2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,200 บาท 
- ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชําระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชําระเพิม่ 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


