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CODE: TZ93 Super Golden Route Osaka Tokyo 5Days 4Nights 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

โอซากา้ ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ เกยีวโต โตเกยีว 5วนั 4คนื  
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิตรงสู่คนัไซ (โอซากา้)   

เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREAMLINER  B787-8 ทนัสมยั สุด ๆ 340 ทีน่ ัง่ พเิศษน า้หนกักระเป๋า  20 KG  

ราคาเร ิม่ 31,900 บาท พกัคนัไซ1คนื กโุจ/กฟิ1ุคนื มตัสโึมโต/้นากาโนะ1คนื นารติะ1คนื 
  
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

24-28 ม.ีค. 
 

34,900  

 

 

 

 

8,500 34  

31ม.ีค. – 4เม.ย.  35,900  8,500 34  

7-11 เม.ย.  35,900 8,500 34  

14-18 เม.ย. สงกรานต ์ 39,900 8,500 34  
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 21-25เม.ย. 34,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant/เด็กอายุไม่เกนิ 

2 ปี ราคา7,000 บาท) 

8,500 34  

28เม.ย. – 2พ.ค.วนัแรงงาน 36,900 8,500 34  

5-9 พ.ค. วนัฉตัรมงคล 35,900 8,500 34  

12-16พ.ค. 32,900 8,500 34  

19-23พ.ค. 32,900 8,500 34  

26-30พ.ค. 32,900 8,500 34  

2-6ม.ิย. 32,900 8,500 34  

9-13ม.ิย. 31,900  8,500 34  

16-20 ม.ิย. 31,900  8,500 34  

23-27ม.ิย. 31,900  8,500 34  

30ม.ิย. – 4ก.ค. 31,900  8,500 34  

 
 
 

วนัแรก     กรุงเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ – โอซากา้ - ชินไชบาชิ       
               อาหารเย็น (บุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku) 

 
06.30น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ

ขาออก ช ัน้3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่ห ้
การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35น.  น ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น โดยสำยกำรบนิ SCOOT 
เท ี่ยวบินที่ TZ298 ** รำคำทัวร์ไม่รวมอำหำรบนเครื่อง (บนเครื่องม ีบริกำร
จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดืม่) **  

16.45น. เดนิทำงถงึ สนามบนิคนัไซ  โอซากา้ (เวลำเร็วกว่ำเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำน เพื่อควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) ผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตให้
น า อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี
โทษจบัและปรบั  รับกระเป๋ำเรยีบรอ้ยและท ำภำรกจิส่วนตัว จำกนัน้น ำท่ำนขึน้รถ
ปรับอำกำศ เดนิทำง เมอืงโอซากา้ ใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้ท ีถ่นนโดตงโบ
ร ิยา่นชินไซบาช ิแหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีสุ่ดของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้
มำกมำยทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดัง
มำกมำยหลำกหลำยชนดิและไม่ควรพลำดชอ้ปป้ิงที่
รา้นดองกี ้และมัตสุโมโตค้โิยช ิรำ้นคำ้ยอดนยิมใน
ใจของคนไทยทั ้งหลำยที่ตอ้งแวะเมื่อมีโอกำสไป
ญีปุ่่น 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที1่) เมนูบุฟเฟ่ต ์BBQ Yakiniku 

 
 
 
 
 

 ทีพ่กั: Plaza Osaka หรอืยา่นคนัไซ (โอซากา้, โกเบ, เกยีวโต หรอืคนัไซ) หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั   
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        (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดนิทำง) 

 

วนัที่สอง     ปราสาทโอซากา้ - เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชิม ิอนิาร ิ– วดัคนิคะคุจ ิ– กุโจ/กฟิุ 
                  อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซำกำ้ สรำ้งขึ้นเป็นครัง้แรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji 
เมือ่ปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับ
ไดเมยีวผูพ้ยำยำมรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสำทหรอืส่วนที่
เรยีกว่ำ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมำ  แต่หลังจำกสงครำม Osaka 
Natsu No-jinใน ปี ค. ศ. 1615 ต ระกู ล  Toyotomi ถู ก ฆ่ ำล ้ำงโค ต ร 
Tenshukakuก็ถูกท ำลำยลงย่อยยับ ต่อมำไดรั้บกำรบูรณะใหม่ใน  สมัย 
Tokugawa แต่น่ำเสียดำยที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้ำฝ่ำเสยีหำยทัง้หมด 
ก่อนจะท ำกำรบูรณะขึน้มำใหม่อกีครัง้และถกูประกำศใหเ้ป็นสมบัตขิองชำติ
อกีดว้ย ปรำสำทโอซำกำ้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชัน้เครือ่งประดับ
หลังคำและภำพเสือบนก ำแพงตัวปรำสำทและหลำยๆส่วนลงทองสอีร่ำม
สวยงำมบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuท่ำนสำมำรถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซำกำ้ไดอ้ย่ำงชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเท ีย่วจำก
ทัง้ในและนอกประเทศมำเยือนปีละรำว 1-3 ลำ้นคน  (ชมและถ่ำยรูป
บรเิวณดำ้นนอก) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่ำแก่
ของญี่ ปุ่นซึ่งมำมีอ ำ ยุย ำวนำนก ว่ำ  1,000 ปี  ซึ่งใ น อดีต  มีควำม
เจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้นศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง ไปชม ศาล
เจา้ฟูชมิ ิอินาร ิชม เสาโทรอิิ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศำลเจำ้ ท ี่
มมีำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตัวยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหล่ันกันบนเสน้ทำง
ยำวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF 
GEISHAที ่ซำยูร ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจำ้ให ้
ตนเองสมควำมปรำรถนำ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)   

บา่ย            น าชม  วดัคนิคะคุจิ หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันว่ำวดัทอง เป็นวัดที่ดังวัด
หนึง่ในญีปุ่่น หำกมำเทีย่วเกยีวโตแลว้ไม่ไดม้ำทีวั่ดนีถ้อืว่ำยังไมม่ำถงึเกยีวโต 
สรำ้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ศำลำสทีองทีเ่ห็นในปัจจุบันเพิ่งไดรั้บกำรแปะผนังทองไปเมือ่ปี พ.ศ.2530 ที่ผ่ำนมำ จึง
มองเห็นเหลอืงอล่ำมสะทอ้นในสระน ้ำอย่ำงสวยงำมวหิำรสรำ้งในปี 1955 จ ำลองแบบจำกของเดมิในศตวรรษที ่
15 และเพิ่งหุม้ทองค ำครัง้หลังสุดในปี 1987 วหิำรม ี3 ชัน้ โดยชัน้แรกมลัีกษณะเป็นพระรำชวัง ชัน้ท ีส่องเป็นแบบ
บำ้นซำมูไร ส่วนชัน้ท ี่สำมเป็นแบบวัดเซน คนิคะคุจิตัง้อยู่กลำงทัศนยีภำพอันเหมำะเจำะ ผืนน ้ำในสระกวำ้งเบือ้ง
หนำ้สะทอ้นประกำยระยับกัน้โอบดว้ยแมกไม ้วัดนีเ้ป็นวัดดังในกำรตู์นเรือ่งอกิควิซัง เณรนอ้ยเจำ้ปัญญำ ก็จ ำลอง
เรือ่งรำวเหตุกำรณ์ของศำลำทองในวัดนี้ใหเ้ป็นปรำสำทของท่ำนโชกุน (โชกุนอำชิกำงะ โยชิมสิ ึ ( Ashikaga 
Yoshimistsu ) และบุตรชำยของเขำทีเ่ป็นเจำ้ของพลับพลำหลังนี้ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นท รัพย์สมบัตขิองวัดโรกุน
นอนจิ (Rokuonji : อกีชือ่ของวัดนี้) ในเวลำต่อมำพลับพลำหลังนี้เคยถูกลอบวำงเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดย
พระภกิษุทีบ่วชอยู่ในวัด พระรูปนีบ้วชเขำ้มำแลว้เกดิควำมหลงใหลในควำมงำมของพระวหิำรและคดิว่ำกำรทีจ่ะ
เขำ้ถงึแก่นแทข้องควำมงำนตอ้งเผำท ำลำยวัตถุแห่งควำมงำมนัน้ไปดว้ย จงึไดม้กีำรสรำ้งใหม่เม ื่อปี พ.ศ.2498 
ก่อนทำงออกจะมกีำรขอพรโดยกำรเขยีนขอพรทีแ่ผ่นไม ้ “อกิควิ” โดยส่วนมำกจะเขยีนขอใหม้ ีสตปัิญญำ หลัก
แหลม ฉลำดแบบอกิควิซัง จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่กุโจ หรอื กฟิู เพือ่เขา้ทีพ่กั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (มือ้ที4่) เมนู Japanese Set 

 ทีพ่กั: Gujo Kogen HOTEL /กฟิุ/ยา่นนาโกยา่ หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั   
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        (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดนิทำง) 

 

วนัที่สาม     หมูบ่า้นชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ลติเติล้เกยีวโต – มตัสโึมโต/้นากาโนะ 
                 อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ)์ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่)  

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท ียั่งคงอนุรักษ์บำ้น
สไตล์ญี่ปุ่นขนำนแท ดั้้งเดิม และยังไดรั้บ
เลอืกจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 
ในเดอืนธันวำคม 1995  บำ้นสไตลก์ัสโชสคุึร ิ
จะมีควำมยำวประมำณ 18 เมตร ควำมกวำ้ง 
10 เมตร โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับ
หมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนำวไดด้ ีและรูปร่ำง
ของหลังคำเหมอืนกับสองมือพนมของพระ
เจำ้จงึเรยีกหมู่บำ้นสไตล ์นีว่้ำ “กัสโช” และมี

ผูค้นจำกทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมควำมงำมในแต่ละปีไม่ต ่ำกว่ำ 680,000 คน  
 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) 

        เมนู Japanese Set   
บา่ย น ำท่ำนชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเก่าเมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว่้ำแห่งเมอืงทำคำยำม่ำ 

เป็นทีท่ ำงำนและทีอ่ยู่อำศัยของผูว่้ำรำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกว่ำ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกุนตระกูล
กุกำวำ ในสมัยเอโดะ จำกนัน้น ำท่ำนเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาช ิซูจ ิซึง่เป็น
หมู่บำ้นเก่ำแก่สมัยเอโดะกว่ำ 300 ปี
ก่อน ทียั่งอนุรักษ์และคงสภำพเดมิได ้
เป็นอย่ำงดี อ ิสระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดิน
เท ี่ยวและชื่นชมกับทัศนยีภำพเมือง
เก่ำซึ่งเต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนโบรำณ 
และรำ้นคำ้หลำกหลำย เช่น รำ้นผลิต
และจ ำหน่ำยเหลำ้สำเก รำ้นท ำมิโสะ 
ฯลฯ พรอ้มทั ้งเลือกซื้อของที่ระลึก
พื้นเมืองเฉพำะถ ิน่ เช่น ซำรุโบะโบะ 
หรอื ตุ๊กตำทำรกลงิตัวสแีดงไม่มหีนำ้ตำ ซึง่ถอืว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทำคำยำม่ำ และเป็นสนิคำ้ยอดนยิม 
เพรำะแฝงไปดว้ยควำมเชือ่เก ีย่วกับโชคลำงของชำวญีปุ่่นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยำกำศอันน่ำประทับใจมำกมำย 
ท่ำนยังสำมำรถลองลิ้มชมิรสขนมของหวำนนำนำชนดิอีกดว้ย จนสมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืงมตัสึโม
โต/้นากาโนะ เพือ่เดนิทางเขา้ทีพ่กั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

(มือ้ที7่) เมนู บุฟเฟตข์าปูยกัษ์ 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบ

น า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) 
น า้แรใ่นสไตล์ญีปุ่่นให ้ทา่นได้พกัผ่อนอยา่งเต็ม
อิ่ม ซึ่งชาวญีปุ่่นเชื่อวา่น ้าแรธ่รรมชาตินี้มสี่วน
ชว่ยเร ือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปล ั่ง 

 ทีพ่กั: Tateshina Park Hotel/ Matsumoto Tokyo Rei หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั โรงแรม 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วันก่อนวันเดนิทำง) 
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วนัที่สี ่    ยามานาชิ – โอชิโนะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – ชินจูกุ -  
              นารติะ      อาหารเช้า,เที่ยง 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที8่) 

 น ำท่ำนเดนิทำงไปจังหวัดยำมำนำซ ิชม หมูบ่า้นน า้ใส-โอชโินะฮ ัคไก ชมบ่อน ้ำท ี่
แปดในโอชิโนะ ท ี่เกดิจำกกำรละลำยของหมิะจำกบนภูเขำไฟฟูจมิอีำยุมำมำกกว่ำ 
1,200 ปี ท ีใ่ชเ้วลำอันยำวนำน ในกำรไหลลงมำสู่พื้นดนิและซมึซำบไปยังบ่อน ้ำแต่
ละบ่อน ้ำ ดังนัน้น ้ำท ีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน ้ำท ีใ่สสะอำดและสดชืน่มำกในปี 1985 สถำนที่
แห่งนียั้งไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน ้ำจำกธรรมชำตทิ ีด่ ีท ีสุ่ดของ
ญีปุ่่นอกีดว้ย  อกีทั ้งบรเิวณโดยรอบสำมำรถชมววิของภูเขำไฟฟูจไิดใ้นวันทีอ่ำกำศ
แจ่มใส ใหท้่ำนไดเ้พลดิเพลนิ กับ บรรยำกำศ พรอ้ม ชม และเลอืกซือ้สนิคำ้พื้นเมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงไป ทะเลสาบคาวากูจโิกะเพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที9่)  เมนู Japanese Set   

บา่ย          น ำท่ำนเดนิทำงไปสัมผัสประสบกำรณ์แปลกใหม่ ท ี ่Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ท่ำน
จะไดท้ดสอบในบำ้นจ ำลองแผ่นดินไหว รับกำรส่ันสะเทอืนจำกขั้นต ่ำสุดสู่ขั ้นสูงสุด และสนุกสำนในกำรเรียนรู ้
ประสบกำรณ์ ในหอ้งจ ำลองแบบต่ำงๆ จำกนั้น ใหท้่ำนเลอืกทอ้ของฝำกรำคำถูก   อำทเิช่น ขนม เครือ่งส ำอำง 
เครื่องไฟฟ้ำ สมควรแก่เวลาน า
ทา่นเดนิทางเขา้สู่โตเกียว เมือง
หลวง เดินทำง สู่ วดัอ าซากุส ะ 
SENSOJI TEMPLE กรำบนมัสกำร
ขอพรจำกองค ์เจ้าแมก่วนอิมทอง
ค า ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ ม ีขนำดเล็ก
เพี ยง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่
เก่ำแก่ท ี่สุดในภูมภิำคคันโต และมี
ผูค้นนิยมมำกรำบไหวข้อพ รเพื่ อ
ควำมเป็นสิรมิงคลตลอดทั ้งปี ถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึ่งมโีคมไฟสแีดงขนำด
ยักษ์ที่มคีวำมสูงถ ึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่ำเครื่องรำงของขลังอัน
ศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี ้ หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชีือ่เสยีงของวัด มรีำ้นขำยของทีร่ะลกึ
มำกมำยไม่ว่ำจะเป็นเครือ่งรำงของขลัง ของเล่นโบรำณ และตบทำ้ยดว้ยรำ้นขำยขนมทีค่นญีปุ่่นมำยังวัดแห่งนีต้อ้ง
มำต่อควิกัน ท่ำนจะไดเ้พลดิเพลนิ กับกำร ชอ้ปป้ิงของฝำกทีเ่ป็นแบบญีปุ่่น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขำ้ว
ของเครือ่งใชคุ้ณภำพด ีมำกมำย อำท ิร่ม, หมวก, รองเทำ้, กระเป๋ำ, เสือ้ผำ้ เป็นตน้ ไดท้ ีน่ ี ่ทา่นสามารถเดนิไป
ถา่ยรูปคู่กบัหอคอยทีสู่งที่สุดในโลก โตเกียวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) ได้ตามอธัยาศยั แลนดม์ำร์ค
ใหม่ของมหำนครโตเกยีว ท ีท่่ำนสำมำรถถ่ำยรูปไดง้ดงำมจำกบรเิวณใกลก้ับวัดอำซำกุสะ จำกนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิง 
ยา่นชินจูกุ ย่ำนชอ้ปป้ิงชั้นน ำของชำวญี่ปุ่นที่ถอืว่ำเป็น
แหล่งอัพเดทเทรนดข์องชำวปลำดบิ เป็นย่ำนควำมเจริญ
อันดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชิญท่ำนเลือก 
ชมและซื้อ  สินคำ้มำกมำย อำทเิช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ, 
กลอ้งถ่ ำย รูป , MP-3,  ค อมพิ วเต อร์, Note Book, 
นำฬิกำ, เสือ้ผำ้ และเครือ่งส ำอำง KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมำกมำย ทีร่ำคำค่อนขำ้ง
ถูกกว่ำเมอืงไทย และทีจ่ะขำดไม่ไดเ้ลยก็ คอื รา้น 100
เยน(อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคำ้ทุกอย่ำงภำยในรำ้นจะรำคำ 100 เยน เท่ำกันหมด ทีท่่ำนสำมำรถเลอืกซือ้เป็น
ของฝำกกลับบำ้นได ้ในรำคำทีส่บำยกระเป๋ำสมควรแก่เวลำ  เพื่อใหท้า่นไดใ้ช้เวลาไดอ้ยา่งคุ้มคา่ อาหารมื้อ
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 เย็นอิสระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลือกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆ  จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสู่ท ีพ่กัยา่น

นารติะ 

ทีพ่กั: NIKKO NARITA HOTEL หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันก่อนวันเดนิทำง) 
 

วนัที่หา้     นารติะ - สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง      อาหารเช้า  

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)   

    สมควรแก่เวลำเดนิทำงสู่สนามบนินารติะ เพื่อเตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้ำสู่ สนำมบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ  SCOOT   เทีย่วบนิที ่TZ291 
14.55น. เดนิทำงถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิำพ  

  
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี่ยนโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
 
อตัราแลกเปลี่ยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสิทธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ขึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้ ีวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเที่ยวเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ี่จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึ30ท่ำน  

- หรอืส่งจอยทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิ่ม (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทำงไม่ถ ึง30ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) 
โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้่ำนทรำบก่อนล่วงหนำ้ 

2. ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิ ัทฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิ้น  
3.การช าระคา่บรกิารช ำระเงนิค่ำจองทัวรท์่ำนละ 15,000 บำท ส่วนทีเ่หลอืช ำระก่อนกำรเดนิทำง 20วัน  
**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (*จะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับ*)  
กรุณำตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทม ิฉะนั ้นทำงบริษัทจะไม่ รับผดิชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและเขำ้เม ือง

ท่ำน*** กรุณำส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ หรือส่งพรอ้มยอดคงเหลอื**  

4.การยกเลิกและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจำกเป็นรำคำต๋ัวเครื่องบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก เลือ่น ขอคนืเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่ำทัวรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้
ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิมัด
จำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่ำต๋ัวโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
ทีน่ั่งเป็นไปตำมกำรจัดสรรของสำยกำรบนิ 
กรณีตอ้งกำรระบุท ีน่ั่งตดิกันทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนำ้ต่ำงหรอืรมิทำงเดนิ แจง้หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ช็คอนิ ณ วันเดนิทำง 
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 *กรณีท่ำนมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ท ีน่ั่งจะตอ้งด ำเนนิกำรแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืก่อนเดนิทำง15วัน

เท่ำนัน้* 
- ท ีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช ำระเพิ่ม 4,500 บำท (รวมไป-กลับ) **หำ้มเด็กต ่ำกว่ำ16ปีและผูสู้งอำยุ65ปีข ึน้ไป** 
- ทีน่ั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถอัพเกรดได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่ำทีพั่กหอ้งละ 2 ท่ำนตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดับเทยีบเท่ำ 
3. ค่ำอำหำรค่ำเขำ้ชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนดิตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก ำหนดท่านละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่ำประกันวนิำศภัยเครือ่งบิน
ตำมเงือ่นไขของแต่ละสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
**กรณีท่ำนมคีวำมประสงคจ์ะซือ้น ้ำหนักเพิ่ม กรุณำแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช ำระค่ำน ้ำหนัก** 

- ซือ้น ำหนักเพิ่ม 5 กก. ช ำระเพิ่ม 700 บำท /เพิ่ม10กก. ช ำระเพิ่ม 1,200 บำท 
- ซือ้น ้ำหนักเพิ่ม15กก. ช ำระเพิ่ม 1,700 บำท/เพิ่ม20กก. ช ำระเพิ่ม 2,200 บำท 

6. ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ  1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำลกรณีเก ิด
อุบัตเิหตุวงเงนิท่ำนละ 500,000 บำทตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำงไทยและเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
2. ค่ำใชจ่้ำยอืน่ๆท ีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบุอำทเิช่นค่ำอำหำรเครือ่งดืม่ค่ำซักรดี ค่ำโทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, ค่ำภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. ค่ำภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 
5. ค่ำ Vat 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
6. ค่ำทปิยกกระเป๋ำทุกโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ล้วแตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
รำยละเอยีดเกีย่วกับมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย 
(เอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ) 
 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ต๋ัวเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

            รหัสโปรแกรมทัวร ์  TZ93 SUPER GOLDEN  OSAKA TOKYO JUN17 –TZ-W21 

 
 2.       สิง่ท ีย่ืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยทีอ่ำจเกดิขึ้นในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 

เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมำยเลขตดิต่อในระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่น (ทำงบรษัิทจัดกำรให)้ 
4.       ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่น (ทำงบรษัิทฯจัดกำรให)้ 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
 1.       หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนเหลอือยู่ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่ 
เขำ้ข่ำยคุณสมบัตทิ ีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 
 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ท่ำน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บค่ำนำ้มันและภำษีสนำมบนิทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้ก่อนวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเท ีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตุต่ำงๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, 
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำย  อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเท ีย่วเอง  
6. เมือ่ท่ำนตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด  
7. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอำจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อำทเิช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณำแจง้บริษัทฯ อย่ำงนอ้ย 7วันก่อนกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สำมำรถจัดกำรไดล่้วงหนำ้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกับเท่ำนัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำท ีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินกำร
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม  
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดนิทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของญีปุ่่น หรอื วันเสำรอ์ำทิตย์ รถอำจจะตดิ อำจท ำใหเ้วลำใน
กำรท่องเท ีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถำนทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในกำรบรหิำรเวลำ ซึง่อำจจะขอ
ควำมร่วมมอืจำกผูเ้ดนิทำงในบำงครัง้ท ีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเท ีย่วตำมโปรแกรม 
14. บรกิำรน ้ำดืม่ท่ำนวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ของกำรเดนิทำงถงึวันที4่ของกำรเดนิทำง รวมจ ำนวน3ขวด 
15. กำรบรกิำรของรถบัสน ำเท ีย่วญีปุ่่น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่น สำมำรถใหบ้รกิำรวันละ10ช่ัวโมง อำทเิช่น เริม่งำนเวลำ 
8.00น.ถงึเวลำ 20.00 น.ในวันนัน้ มิอำจเพิ่มเวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้
ขึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจรในวันเดนิทำงนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเวลำท่องเท ีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรม
กำรเดนิทำง 
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 16. การประกนัภยั ท ี่บรษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดินทำง เป็นกำรกำรประกันอุบัตเิหตุจำกกำรเดนิทำงท่องเท ีย่ว 

ตำมพ.ร.บ. กำรท่องเท ีย่ว เท่ำนัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถือว่ำท่ำนไดเ้ขำ้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่ำนช ำระเงินค่ำทัวร ์  (ท่ำนสำมำรถซือ้ประกัน
สุขภำพ  ในระหว่ำงกำรเดินทำงได ้จำกบริษัท  ประกั นทั่ วไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำม คุม้ครองให ล้ะเอียด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินกำรใหค้ ำสัญญำใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด  นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย
ผูม้อี ำนำจของผูจั้ดก ำกับเท่ำนัน้ 
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทำง
ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน
รำยกำรท่องเท ีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำท ีส่่อไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง 
หรอื กำรถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  
 
 


