FTT2375 ทัวร์ญ่ีปนุ่ โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

JXJ13 TOKYO FUJI SHIRAKAWAGO TAKAYAMA
่ ุ่น...โตเกียว ฟู จิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6วัน 4คืน
เที่ยวญีป
เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X นา้ หนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก.
ที่พัก นากาโน่ 1 คืน ไอจิ 1 คืน ฟู จอ
ิ อนเซ็น 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน

ทานบุฟเฟ่ตช
์ าบูชาบูและปิ้งย่างYakiniku แบบไม่อั้น!!!

วันเดินทาง
03-08 พฤศจิกายน 65

ราคาผู้ใหญ่
(บาท)
34,888

ราคาเด็ก 2-12 ปี

09-14 พฤศจิกายน 65

34,888

6,500

31

16-21 พฤศจิกายน 65

34,888

6,500

31

23-28 พฤศจิกายน 65

34,888

6,500

31

01-06 ธันวาคม 65

34,888

6,500

31

08-13 ธันวาคม 65

34,888

6,500

31

15-20 ธันวาคม 65

34,888

6,500

31

21-26 ธันวาคม 65

37,888

6,500

31

27 ธันวาคม 65 –01 มกราคม
66

42,888

6,500

31

28 ธันวาคม 65 –02 มกราคม
66

42,888

6,500

31

29 ธันวาคม 65 –03 มกราคม
66

42,888

6,500

31

11-16 มกราคม 66

35,888

6,500

31

18-23 มกราคม 66

35,888

6,500

31

25-30 มกราคม 66

35,888

6,500

31

08-13 กุมภาพันธ์ 66

35,888

6,500

31

15-20 กุมภาพันธ์ 66

35,888

6,500

31

22-27 กุมภาพันธ์ 66

35,888

6,500

31

08-13 มีนาคม 66

35,888

6,500

31

15-20 มีนาคม 66

35,888

6,500

31

เด็กราคาเท่าผู้ใหญ่
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000
บาท)

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)
6,500

ที่นง
ั่

ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน
่ วีซ่า (ประเทศญี่ปน
ุ่ ) 2,000 บาท

31

หมายเหตุ

◼ FLIGHT:
DEPARTURE: XJ600
BKK-NRT
23.50-08.40
RETURN:
XJ601
NRT-BKK
09.15-14.00
วันทีห
่ นึง
่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

น. Nabana
พร้อมกัน
ที่ ณ
ท่าWinter
อากาศยานสุ
วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR
นิท20.30
รรศการ
No
Sato
Illumination
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.50 น.

ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร

บนเครื่อง บนเครื่องมีจาหน่าย)
วันที่สอง
,เย็น
08.40 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน่-ปราสาทมัตสึโมโตะ  อาหาร เที่ยง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญีป
่ ุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ

นาฬิ กา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่ อความสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร สาคัญ!!!
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เที่ยง

นาทุกท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุ
สะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์
เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ทองค าที่ เ ป็ น ทองสั ม ฤทธิ์ มี ข นาดเล็ ก
เพี ยง 5.5 เซนติเมตร วัดพุ ทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาค
คั น โต ให้ ท่ า นถ่ า ยภาพเป็ น ที่ ร ะลึ ก กั บ คามิ น าริ ม ง
(ประตูฟา้ คารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความ
สู ง ถึ ง 4.5 เมตร โคมไฟที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลกแขวนอยู่
เลื อ กชมและเช่ าเครื่ องรางอันศั กดิ์ สิทธิ์ ของวัดแห่งนี้
หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ
ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น
Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถ
เดิน ไปถ่ายรูป คู่กับ วิวของหอคอยที่สูงที่สุด ในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานคร
โตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ
รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese Set

พาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ นากาโน่ (Nagano) จั ง หวั ด ใน
ภูมิภาคชูบุ เมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติสวย
อั น ดั บ ต้ น ๆของญี่ ปุ่ น มี เ มื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มคื อ
มั ต สึ โ มโต ะ ( Matsumoto) ชม ป รา ส าทมั ต สึ โ มโตะ
ปราสาทอีกาแห่งนากาโนะ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศญี่ ปุ่ น เป็ น หนึ่ ง ในห้ า ปราสาทในญี่ ปุ่ น ที่ ถู ก
กาหนดให้เป็นสมบัติประจาชาติ ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วย
ไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวจุดเด่นของปราสาทมัตสึโม
โตะอยู่ที่กาแพงสีดาของเท็นชุคาคุ จึ ง มี ชื่ อเรี ยกว่ า คา
ราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีก า อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจรอบปราสาท (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าปราสาท)
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟ่ตช
์ าบู
ที่พัก: Premium Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

วันที่สาม

ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเติล
้ เกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-สะพาน Nakabashi Bridgeหมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-อินุยามะ-Inuyama walking street

,เที่ยง,เย็น
เช้า

เที่ยง

 อ า ห า ร เ ช้ า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นาท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่า
เมื อ งทาคายาม่ า (ถ่ า ยรู ป ด้ า นหน้ า ) ซึ่ ง เป็ น จวนผู้ ว่า แห่ ง
เมืองทาคายาม่า นาท่านเดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO
หรือ ย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่า
ที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปี
ไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town
ของญี่ ปุ่ น เมื่ อ ครั้ ง หนึ่ ง ในอดี ต คื อ ในยุ คเอโดะที่ มี ความ
เ ฟื่ อ ง ฟู ท า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ อ ย่ า ง มา กเ พรา ะ ว่ า เ ป็ น ย่ า น
ศู น ย์ ก ลางส าหรั บ การท าการค้ า ของเมื อ งทาคายาม่ า
จุ ด เด่ น คื อ อาคารเก่ า แก่ ส่ ว นใหญ่ ที่ มี ม าตั้ ง แต่ ยุ คเอโดะ
เป็นการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ บ้านทั้ง2
ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีน้าตาลหรือสีดา อิสระให้ทุกท่านได้
เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจาหน่ายเหล้าสาเก ร้านทามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซือ
้ ของ
ที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ
เมื อ งทาคายาม่ า ให้ ท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ สะพาน Nakabashi Bridge สะพานสี แ ดงที่ ท อดข้ า มแม่ น้ า มิ ย ากาวะซึ ง เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจ
 รับประทานอาหารเที่ยง (มือ
้ ที4
่ ) Japanese Set

เย็น

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆที่สร้างทอดตัวขนานไปกับแม่น้าโช
คาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขา เป็นหมู่บ้านสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับ
เลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จุดเด่นคือบ้านทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง
10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนัก
ในช่ วงฤดู ห นาวได้ ดี ความชั น ถึ ง 60 องศาคล้ า ยกั บ การ
พนมมือเข้าหากัน วัสดุในการสร้างบ้านนามาจากธรรมชาติ
ล้วนๆ ใช้ต้นหญ้าที่ปลูกในหมู่บ้านมาทาหลังคา ตัวบ้านจะไม่
มี ก ารตอกตะปู บ้ า นบางหลั ง มี อ ายุ ย าวนานกว่ า 250 ปี
ปัจจุบันยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วย อิสระเดินเที่ยว
ชมตามอัธยาศั ย เดินทางสู่ นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคชูบุ และเป็นเมืองหลักของจังหวัดไอจิ นาท่านเที่ยว
ชม เมืองอินย
ุ า ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ เป็นเมืองทีม
่ เี อกลักษณ์
ประจาท้องถิ่นที่มีทั้งความงามความเก่าแก่และอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติและความดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเดินเที่ยวชม Inuyama walking street
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) บุฟเฟ่ตป
์ ้ งย่
ิ าง Yakiniku
ที่พัก: Loisir Hotel Toyohashi หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันทีส
่ ี่

นาโกย่า-ชิซูโอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นัง
่ กระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ช้อปปิ้งที่
FUJITAYA – หมู่บา้ นโอชิโนะฮักไก

เช้า

เที่ยง
บ่าย

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
พาทุกท่านเดินทางสู่ ชิซูโอกะ เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของภูเขาฟู จิและมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดใน
ญี่ปุ่น แวะถ่ายรูปกับ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamanako) ที่ต้ังอยู่บริเวณริมชายฝั่งแปซิฟค
ิ ทิศตะวันตกของ
จังหวัดชิซโู อกะ เดิมทีตัวทะเลสาบเป็นทะเลสาบน้าจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทา
ให้น้าจืดเปลี่ยนเป็นน้าเค็ม จากนั้นเดินทางต่อไปบริเวณภูเขาไฟฟู จิ
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese Set
นาท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชื่อเดิมคือ Mt. Kachi Kachi Ropeway
เป็ น กระเช้ า ลอยฟ้า ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งริ ม ฝั่ งทะเลสาบคาวากุ จิ โ กะ และยอดเขาเทนโจ ให้ ท่ า นชมวิ วภู เ ขาไฟฟู จิ แ ละวิ ว
ทะเลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุ
ยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,ลูกชิ้นทอดรูปฟู จิซัง,โคโร ะเกะรูปฟู จิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้า
ขึ้น-ลง) จุดไฮไลท์ใหม่ของทีน
่ ค
ี่ อ
ื นัง
่ ชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟู จิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน) ช้อปปิ้งที่ FUJITAYA
ที่รวบรวมสินค้าราคาพิ เศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น ครีมบารุงผิว เครื่องสาอาง
วิตามินบารุง และขนมมากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก

เย็น

พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟู จิ บริเวณทะเลสาบ
ยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟู จิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณ
นี้มีบ่อน้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้าที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟู จิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี
อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง แสนอร่อย ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้นั้นเอง
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่าน
ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิม
่ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก: Tominoko Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันทีห
่ ้า

ขึ้นภูเขาไฟฟู จท
ิ ส
ี่ ถานีที่5 หรือ ลานสกี Fuji ten - JTC Fujinoeki ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว -สวนโออิชป
ิ าร์ค -

โตเกียวเช้า

ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-ป้าย Tokyo
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)

 อาหาร เช้า,เที่ยง

นาท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟู จิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่
5 บนระดั บ ความสู ง ที่ 2,500 ซึ่ ง เป็ น ต าแหน่ ง ทางของภู เ ขาไฟฟู จินั้นเอง
อิสระให้ท่านสัมผัสความสวยงามและบรรยากาศภูเขาไฟฟู จิ เก็บภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย ในช่วง Winter ขอเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น ลาน
สกี Fuji ten เป็ น สกี รี ส อร์ ท ทางตอนเหนื อ ของภู เ ขาไฟฟู จิ เป็ น ท าเลที่
สวยงามมากๆของเมื อ ง สามารถมองเห็ น ภู เ ขาไฟฟู จิ เ ป็ น ฉากหลั ง และ
ทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นหิมะ) อีกหนีง
่ จุด

เที่ยง

ที่ น่ า สนใจของที่ นี้ คื อ Fujiten Snow Resort ก็ คื อ ภู เ ขาฟู จิ ที่ ส วยงามที่ คุ ณ สามารถชมได้ ใ นขณะที่ ท ากิ จ กรรม
ท่ามกลางหิมะ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ และ JTC Fujinoeki ศู นย์จาลองแผ่นดินไหว
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟู จิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทั่วทุกมุมโลก ห้อง
แสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจาลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก
นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟู จิ โซนความรู้ต่าง ๆ และโซนช้อปปิ้งสินค้างานของญี่ปุ่นต่าง ๆ ของขึ้นชื่อ
ของที่นี้ก็คือ โฟมล้างหน้าถ่านภูเขาไฟฟู จิ ของขึ้นชื่อของประเทศญีปุ่นทีน
่ ักท่องเที่ยวส่วนมากมักซื้อเป็นของฝาก ทา
จากถ่านหินเข้มของจากภูเขาไฟญี่ปุ่น ผสมด้วย สาเก,ลูกพลับ และ ไฮยารูลอน ช่วยขจัดสิ่งสกปรกและรักษาปัญหา
ผิว สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ ง่าย และ อาหารเสริมของดอกเตอร์โนกุจิ ผู้ปรากฎอยู่บนธนบัตร 1,000 เยน
ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2000 ประเทศญี่ปุ่นมักนาภาพบุคคลสาคัญพิมพ์ลงบนหน้าธนบัตร ซึ่ง ดร.โนกุจิ ฮิเดโยะ เป็นนักวิจย
ั
แบคที เ รี ยชาวญี่ปุ่น คิ ด ค้ น ยารั กษาโรคมาย นท้ า ยสุดได้ อุทิศ ตนเพื่ อ วิ จัย โรคร้ ายต่า ง ๆ จนวาระสุ ดท้ายของชีวิต
ทาใหอาหารเสริมของเขาเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมาก
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟู จิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่ง
เหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพั กผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ากับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่
อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟู จิได้เกือบทั้งลูก ที่สวยงามมาก
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) Japanese Set

เย็น

เดินทางกลับสู่ โตเกียว เมืองหลวง และพาทุกท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ และเป็นย่านความเจริญอันดับ
หนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา,
เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสาอางค์แบรนด์ต่างๆมากมาย
เช่น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีก
มากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึก PEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุก
อย่ า งภายในร้ า นจะราคา 100 เยน เท่ า กั นหมด หรื อ เป็น
ร้ า นดองกี้ ที่ ข ายสิ นค้ าราคาถูกสารพั ด อย่ าง หรื อ จะเป็น
ร้ า นมั ต สึ โ มโต้ ที่ ร วมสิ น ค้ า เครื่ องใช้ เ ครื่ อ งส าอางค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ไ ว้ อย่างหลากหลาย ให้ ท่ านช้อปปิ้งตาม
อั ธ ยาศั ย จากนั้ น พาทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ ย่ า นเมื อ งใหม่ โอ
ไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อป
ปิ้ งสิ น ค้ า หลากหลายชนิ ด ที่ ห้ า งไดเวอร์ ซิ ตี้ ซึ่ ง ภายในมี
ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร และแหล่ ง บั นเทิงมากมาย ถ่ายรูป กับ
กันดัม
้ ตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้าง
ขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทาให้มีความสูงถึง
19.7 เมตร (ตั ว เดิ ม สู ง 18 เมตร) และเพิ่ ง เปิ ด ตั ว เป็ น
ทางการในวั น ที่ 24 กั น ยายน 2560ที่ ผ่า นมา หากมีเ วลา
ท่ า นสามารถเดิ น ไปถ่ า ยรู ป คู่ กั บ จุ ด ไฮไลท์ ใ หม่ ข องที่นี่ คื อ
ป้ า ย Tokyo สี ฟ้ า ป้ า ย ใหม่ วิ วชิ ง ช้ า ส วรรค์ บ ริ เ วณ
ใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี้
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่ พั ก : The Hedistar Hotel Narita หรื อ ระดั บ ใกล้ เ คี ย ง

กัน
ชื่อโรงแรมทีท
่ า่ นพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
วันทีห
่ ก

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาหาร เช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)

09.15 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ601
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจาหน่าย )

14.00 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ประกาศสาคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้
จัดได้ชาระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรื อ ใช้ บ ริ ก ารตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใด หรื อ ได้ รับ การปฏิ เสธการเข้ าหรื อออกนอกเมือ งจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่ น (อัพเดท 27พ.ค.65) สาหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์
กลุ่มสีน้าเงิน (เสี่ยงต่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น
- ไม่ต้องกักตัว
- นักท่องเที่ยวจาเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่งสามารถทา
VDO call ได้และแชทได้ ต้องทาการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมือ
่ อัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สาหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกาหนดของรัฐบาลไทย
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. วีซ่าญี่ปุ่น
เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทดาเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้ นขาว 1รูป
- สาเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอาเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอานาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จาเป็น)
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า)
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร)
- หนังสือรับรองการทางาน ระบุตาแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) สาหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการทางานของบิดา-มารดาด้วย)

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่ อนาใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทดาเนินการให้) (ส่งสาเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ)
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลการเข้าประเทศญีป
่ ุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน
้ อยู่กบ
ั ทางรัฐบาลญีป
่ ุ่น
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถง
ึ 15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจาเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจาเป็นต้องชาระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ** สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิก
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่ า ตั๋ วโดยสารเครื่องบิ นไป-กลับ ชั้ น ประหยัด พร้ อมค่ าภาษี สนามบินทุกแห่ งตามรายการทัวร์ ข้ างต้น (ตั๋ วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพั กห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพั ก 2ห้อง กรณีห้องพั กใน
เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน

4.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.

ค่าน้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ทอ
้ งเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม
และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้อง
เสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้าหนักเพิ่ ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมชาระ
ค่าน้าหนัก**
ซื้อน้าหนักเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชาระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิ่ม20กก. ชาระเพิ่ม 3,500 บาท
ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินกาหนด

7.

การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( สาหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้า
ต้ อ งท าการรั ก ษาในโรงพยาบาลที่ ป ระกั น ครอบคลุ ม การรั ก ษาเท่ า นั้ น (เข้ า รั บ รั ก ษาในรู ป แบบอื่ น ๆประกั น จะไม่
ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่ม
ความคุ้ ม ครอง สามารถแจ้ ง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ความคุ้ ม ครองและข้ อ ยกเว้ น เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขกรมธรรม์ ป ระกันภัย
ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้
บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มา
ที่บริษัทฯ

8.

ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์

9.

ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหก
ั ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.

ค่าภาษีน้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไป
แล้ว

5.

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

6.

ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน
่ วีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลูกค้านาส่งEMSให้กับทางบริษัท)

7.

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,600 บาท ท่าน/สาหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ
น้าใจจากท่าน

8.

ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่ อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพี ย งข้ อเสนอที่ต้อ งได้รับ การยืน ยันจากบริ ษัท ฯอีก ครั้ ง หนึ่ง หลั ง จากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่า งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้
โดยอาจจะขอเปลี่ ย นห้ อ งได้ ต ามความประสงค์ ข องผู้ ที่ พั ก ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มให้ บ ริ ก ารของโรงแรม และไม่ ส ามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
้
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผา่ น
การพิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

