
 

CODE: XW77Tokyo Snow Loverโตเกยีว ฟจู ิสก ีคามาครูะ4วนั 3คนื 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Charter FlightTokyo Snow Lover โตเกยีว ฟจู ิคามาครูะ4วนั3คนื 

โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทรวีนอทุยานฮาโกเน ่ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอ
วาคดุาน ิชมิไขด่าํอายยุนื7ปี ลานสก ีFujitenหมูบ่า้นนํา้ใสโอชโินะฮคัไก คาวากจูโิกะ  

พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุโอไดบะ ชมUnicorn Gundamตวัใหมห่า้งไดเวอรช์ติ ี ้

พกัฟจูอิอนเซ็น1คนื นารติะ2คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT(XW)บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ) 

เครือ่งลาํใหญ ่B777-200 (ทีน่ ัง่3-4-3)มบีรกิารอาหารรอ้น+นํา้ด ืม่เสริฟ์ท ัง้ไปและกลบั 

นํา้หนกักระเป๋าขาไปและกลบั 20 KG  
สดุคุม้!!! ราคาเร ิม่ตน้27,900 บาทคุม้กวา่!!!มรีถไกด ์พาเทีย่วทกุวนั อาหาร 7มือ้  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6 ปี ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่วเพิม่ / 

เดนิทางทา่นเดยีว 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

4 – 7 ธนัวาคม  29,900  

ไมม่รีาคาเด็ก  

(เด็กทารกอายไุมเ่กนิ2 ขวบ ราคา 7,000 บาท) 

7,500 34  

6 – 9 ธนัวาคม  28,900 7,500 34  

11 – 14 ธนัวาคม 27,900 7,500 34  

13 – 16 ธนัวาคม  28,900 7,500 34  

18 – 21 ธนัวาคม  29,900 7,500 34  

20 – 23 ธนัวาคม  29,900 7,500 34  

25- 28  ธนัวาคม  29,900 7,500 34  

27 – 30 ธนัวาคม  32,900 7,500 34  

 

วนัทีแ่รก ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ –โอไดบะ - กนัด ัม้Unicorn– 
 อาหารเทีย่ง 



 

01.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 
ประต ู6 เคานเ์ตอร6์ สายการบนิNOKSCOOTมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานว ยความ
สะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

04.15น. นําท่ านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิ NOKSCOOT
เทีย่วบนิทีX่W918(บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มน้ําดืม่) 

11.55น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)สําคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหาร
สด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบัผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร จากนัน้นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูโ่ตเกยีว 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่1 )เมน ูBBQ YAKINIKUBUFFET 
 
 
 
 
 
 
 หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัอาซากุ สะ SENSOJI TEMPLEกราบ

นมสัการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคาํทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาด
เล็กเพยีง 5.5เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้น
นยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นที่
ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคาํรณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่ี
ความสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและ
เชา่เครือ่งรางของขลังอนัศักดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นีห้รเืพลดิเพลนิกบั ถนน

นาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มี
รา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบ
ทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายงัวัดแหง่นี้
ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กบั
การชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของ

เครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่
, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ 
เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่ และใกล ้ๆ วัด ทา่น
สามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอย
ทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทรี  
(Tokyo Sky tree)แลนดม์ารค์
ของมหานครโตเกยีวทีท่า่นสามารถ
ถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บั
วัดอาซากซุะ สําหรับโตเกยีวสกายท ี
เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาว น์เวอร์
ทีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป โอไดบะ 
ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ชอ้ปป้ิงทีห่า้งไดเวอรซ์ติ ีซ้ ึง่ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และ
แหลง่บนัเทงิ มากมาย และถา่ยรปูกบั กนัด ัม้ตวัใหม ่ RX-0 Unicornขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตาม
อตัราสว่น 1:1 เหมอืนตัวเดมิ ทําใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันที ่
24 กนัยายน  2560 อสิระอาหารคํา่เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั
ยา่นนารติะ 

ทีพ่กั:Radisson Narita  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

 

วนัทีส่องนารติะ - คามาครูะพระใหญไ่ดบทุส–ึฮาโกเน ่- ทะเลสาบอาช ิลอ่งเรอืโจรสลดั - โอวาคดุาน–ิ 
ออนเซ็น อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่2 ) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคามาครูะ ตัง้อยูใ่นจังหวัด Kanagawaนําทา่นไปชม

และกราบไหว ้ พระใหญ่ Great Buddha หรอื Daibutsuแหง่คะมะคุ
ระ บรเิวณทีต่ัง้ของDaibutsuน ัน้เดมิทเีป็นทีต่ ัง้ของวดั Kōtokuin วัดแหง่
นีส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1252 แตไ่ดเ้กดิความเสยีหายหลายครัง้จากไตฝุ้่ นทําใหต้ัว
อาคารวัดนัน้พังทลายหายไป เหลอืเพยีงแตอ่งคพ์ระ Daibutsu อยูท่า่มกลาง
ซากปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้บัชาวญีปุ่่ น และเลือ่มใสในความ
ศักดิส์ทิธิข์องทา่น ทีไ่ดป้กปักรักษาเมอืงคะมะครุะตลอดมา จากน ัน้เดนิทางสู่



วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมโดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮา
โกเน่-อสิทึีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปี 
ทวิทัศนท์ีส่วยงามหลากหลายรวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอวาคดุานฮิาโกเน่ยงัมชีือ่เสยีงในเรือ่ง
ของการเป็นแหลง่น้ําพรุอ้นและมจํีานวนน้ําพรุอ้นมากถงึ 17  แหง่ 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่3 )เซ็ตอาหารญีปุ่่ น  
บา่ย นําทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดั ที่

ทะเลสาบอาช ิ ทะเลสาบทีก่อ่ตัว
จากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวัน
ใดอากาศสดใสทา่นจะไดส้มัผัส
กบัทัศนยีภาพอนังดงามของ
ทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉาก
หลังนําทา่นเดนิทางสู่ หบุเขาโอ
วาคดุาน ิหรอื หบุเขานรกชมบอ่
น้ําแรกํ่ามะถันทีส่ามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่าํทีเ่ชือ่กนัวา่ เมือ่กนิไขดํ่า 1 ฟอง 
จะทําใหม้อีายยุนืยาวขึน้ 7 ปีอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้ สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่มากมาย อาท ิสบูดํ่า, 
แชมพดํูา,โฟมลา้งหนา้ดําซึง่ลว้นเป็นผลติภณัฑจ์ากกํามะถันทีค่นญีปุ่่ นเชือ่วา่บํารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้ี
รวมทัง้ คติตีไ้ขด่าํซึง่เป็นโอท็อป อยา่งหนึง่ของญีปุ่่ นไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ีพั่กออนเซน็ 

คํา่     รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที ่4 )พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้แร่

ธรรมชาติเพือ่สขุภาพ / ออนเซ็น  (Onsen)นํา้แรใ่น
สไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาว
ญีปุ่่ นเชือ่วา่นํา้แรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไข้
เจ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

 ทีพ่กั: FUJI GARDEN HOTEL หรอืระดบั

ใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม      ลานสก ีFUJITEN–โอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว –คาวากจูโิกะ –โตเกยีว - ชนิจกู ุ– 
นารติะ อาหารเชา้,เทีย่ง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั(มือ้ที ่5 ) 
 นําทา่นไปลานสกี ฟูจเิท็นสกรีสีอรท์

(Fujiten Ski Resort)ลานสกแีละที่
พักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะ
ไดส้มัผัสกบัหมิะขาวโพลนอสิระใหท้า่น
ไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิ
ตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุก
กบัสโนวบ์อรด์ หรอืเลอืกเพลดิเพลนิ
กบัการน ัง่เลือ่นหมิะ ทีท่า่นจะสามารถ
น่ังดืม่ดํ่ากบัทัศนยีภ์าพทีถ่กูปกคลมุดว้ย
หมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก  หรอืทา่น
จะสามารถเลอืกถา่ยรปูบรเิวณรอบหรอื
ซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenirshop 
หรอืเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้2ของตัวอาคารไดต้าม
อธัยาศัย(คา่ทวัร ์ไมร่วมอตัราเชา่อปุกรณ์สกแีละชุดสําหรบั
เลน่สกี ราคาประมาณทา่นละ 4 ,500เยน ,กระดานเลือ่น
Snow Sled 1,200 เยน,Snowboarding 4,500เยน)
หมายเหต:ุขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยงัไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร
ตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลง หรอือากาศไมเ่อือ้อํานวย 
หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมิาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิท
จะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็น หมูบ่า้นน้ําใสหรอืโอชโินะฮคัไก
แทนและสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ์ จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทาง สู่โอชโินะฮคัไค หรอืหมูบ่า้นนํา้ใส บอ่น้ําทีแ่ปดในโอชโินะทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบน
ภเูขาไฟฟจูมิอีายมุามากกวา่ 1,200ปีทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่

พืน้ดนิและซมึซาบไปยงับอ่น้ําแตล่ะบอ่น้ํา ดังนัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน้ําทีใ่ส
สะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อนัดับ แหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย   อกีทัง้บรเิวณโดยรอบ
สามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิด ้ ในวันทีอ่ากาศแจม่ใส ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิ กบับรรยากาศ พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง จากน ัน้นํา
ทา่นเดนิทางสูร่มิทะเลสาบคาวากจูโิกะเพือ่ทา่นอาหารกลางวนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6 ) 



บา่ย นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ีE่xperience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหวทา่นจะ
ไดท้ดสอบในหอ้งจําลองแผน่ดนิไหวรับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง 
เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน้ํามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4 GF หรอืวติามนิบํารงุ
รา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของชาวญีปุ่่ น สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางเขา้สู่โตเกยีวนํา
ทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ ยา่นชอ้ปป้ิงชัน้นําของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์ ใหม่ๆ เป็นยา่นความ
เจรญิอนัดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนัเชญิทา่นเลอืก ชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า , 
กลอ้งถา่ยรปู, MP-3,คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO 
, SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน(อยู่
ตกึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก
กลับบา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋าอาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยัจนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี่
พกัยา่นนารติะ 

ทีพ่กัRadisson Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 

วนัทีส่ ีน่ารติะ–วดันารติะ–เอออนพลาซา่–ดองกีโ้ฮเตะ–สนามบนินารติะ - ดอนเมอืง                                              
 อาหารเชา้ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ โรงแรมทีพ่กั(มือ้ที ่7) 
  นําทา่นเดนิทางสู่วดันารติะวัดนีเ้ป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในภมูภิาคคันโต ถอื

วา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในแถบชบิะและจํานวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็นรองเพยีงศาลเจา้เมจใิน
กรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลัก มทีางเดนิบนัไดขึน้สูอ่าคารหลักเป็น
สถานทีสํ่าหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถ
บนัทกึภาพเจดยีห์า้ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน้ํา
ขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณสําหรับเลีย้งสตัวภ์ายใน
กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดย
ยงัคงเอกลักษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ นเอาไวนํ้าทา่น
กราบนมสัการขอพรพระ เพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่ี
และยนืยาว พรอ้มเลอืกชมและซือ้เครือ่งรางของขลัง
และสนิคา้พืน้เมอืง  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงที่ รา้น ดองกีโ้ฮเตะ และ เอออนพลาซา่ พบกบัสนิคา้มากมายหลาย
ชนดิ(อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั)สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

16.50  น.เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิNOKSCOOT เทีย่วบนิทีX่W919 
 (บนเครือ่งมบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มน้ําดืม่) 
22.05น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 
 

 

สายการบนินกสกูต๊ ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ ัง่STANDARD SEATไดใ้นกรณีใดๆ ก็ตาม จะเป็นการRandom 

Seat ของสายการบนิเทา่น ัน้ยกเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ ัง่เพิม่เทา่น ัน้!!! 

 

 
หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง,สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรมการบรกิารของรถบสันํา
เทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมจงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ ญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่
ต ัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง  
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้กรณุาจองต ัว๋เผือ่เวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัว่โมง กอ่นเวลาบนิ 



3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*) 
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง

ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
การยกเลกิทวัร ์ เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ สามารถยกเลกิได4้5วันกอ่นเดนิทางเทา่นัน้ แตก่รณีพเีรยีดที่
เดนิทางนัน้ๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่ สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ คา่ทัวร์คนื
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกระบทุีน่ั่ง STANDARD SEATไดย้กเวน้!!! จะมกีารซือ้ทีน่ั่งเพิม่
เทา่นัน้!!! 
 1.1 การอพัเกรดทีน่ ัง่ 
 สายการบนิ NOKSCOOT มทีีน่ั่งจํานวน 415 ทีน่ั่ง ซึง่เป็นทีน่ั่งแบบ  3-4-3 โดยจะมกีารแบง่เป็นประเภทของทีน่ั่ง ตาม
รายละเอยีดดังนี้Business / Stretch / Super หากตอ้งการอพัเกรด จะตอ้งแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง10วัน 
การอพัเกรดทีน่ั่งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
-Business Seatมจํีานวน 24 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งมลีักษณะเป็นเบาะหนังสดํีา มอีปุกรณ์สําหรับชารท์เครือ่งมอือเิล็กทรอนกิส ์
ราคา 5,000 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 
 
-Stretch Seatหรอื Long Leg มจํีานวน 30 ทีน่ั่ง ซึง่จะเป็นทีน่ั่งทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ จะมพีืน้ทีก่วา้ง สามารถยดืขาได ้
ราคา2,800 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 
 
-Super Seatมจํีานวน 63 ทีน่ั่ง ซึง่จะเป็นทีน่ั่งทีอ่ยูบ่รเิวณถัดจาก Stretch Seat และบรเิวณดา้นหลังของเครือ่งจะมพีืน้ทีก่วา้ง
กวา่ Standard Seat ราคา 1,600 บาท (ราคารวมทัง้ขาไปและขากลับ) 
 
-Standard Seatเป็นทีน่ั่งปกต ิมจํีานวน 298 ทีน่ั่ง ตอ้งการระบทุีน่ั่งชําระเพิม่ 1,000 บาท 

ทีน่ั่งไมส่ามารถเปลีย่นแปลงทีน่ั่งหนา้เคาเตอรเ์ชค็อนิได ้
หมายเหต ุ
-ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 16 ปี ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต ่65 ปีขึน้ไปน่ังแถวหนา้ (Stretch Seat) 
-ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 12 ปี น่ังในโซนเงยีบ (Silence Zone) แถวที ่21-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่  กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็นหอ้ง Triple จะเป็น
แบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทีส่ายการบนิ  NokScootกําหนดขาไปและขากลับทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และคา่
ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระเงนิคา่น้ําหนัก**มคีา่ใชจ้า่ยดังนี ้
-เพิม่   5 กโิลกรัม = 350 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
-เพิม่ 10 กโิลกรัม = 550 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 



-เพิม่ 15 กโิลกรัม = 750 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
-เพิม่ 20 กโิลกรัม = 1,150 บาท/ทา่น/เทีย่วบนิ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ  1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรมไ์มร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหักณทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจจากทา่น 

 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น(ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
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 มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท ัง้หมด 
1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ30ทา่น 
2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ ,การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม
และอบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้
9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ ใชว้วิแชร์กรณุาแจง้บรษัิทฯ  ลว่งหนา้  7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
10.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14.บรกิารนํา้ดืม่ทา่นในวนัทําทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 



15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16.การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด)  
17.มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
18.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 


