
 
CODE: TR17 The Lost Kansai#4 โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โกเบ 4วนั3คนื  

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Lost Kansai#4 โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โกเบ 4วนั3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ � SCOOT AIRLINES บนิสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)   

เครื;องใหมลํ่าใหญ ่DREM LINER  B787-8  ทนัสมยัสดุๆ 340 ที;น ั;ง พเิศษ!!! นํ Lาหนกักระเป๋า  20 KG 
�สดุคุม้!!เร ิ;มตน้เพยีง 22 ,900 บาท พกัยา่นโอซากา้หรอืคนัไซ2คนื โกเบ ออนเซ็น 1คนื 

   
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 
พกัเดี;ยวเพิ;ม/

เดนิทางทา่นเดยีว 
ที;น ั;ง หมายเหต ุ

29ต.ค. – 1 พ.ย.60 24,900  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000 บาท  
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  
5 – 8 พ.ย. 60 22,900 7,500 34  
12 – 15 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  
19 -22 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  
26 – 29 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  
3 – 6 ธ.ค. 60 28,900 7,500 34  
10 – 13 ธ.ค. 60 28,900 7,500 34  
17 – 20 ธ.ค. 60 26,900 7,500 34  
24 – 27 ธ.ค.60 26,900 7,500 34  
31ธ.ค. – 3ม.ค. 61 35,900  7,500 34  
7 -10 ม.ค. 61 22,900  7,500 34  
14 – 17 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  
21 – 24 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  
28 – 31 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  
4 – 7 ก.พ. 61 25,900  7,500 34  



11 – 14ก.พ. 61 25,900  7,500 34  
18 – 21 ก.พ. 61 22,900  7,500 34  
25 – 28 ก.พ.61 25,900   7,500 34  
4  -7 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  
11 – 14 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  
18 – 21 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  
  
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมี;ยม เอา้ทเ์ลท   
 
06.00น. พร้อมกนัที;ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก ช ัLน3 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot 
เจา้หนา้ที;บรษิทัใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึLนเครื;อง  

09.25น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี;ปุ่ น โดยสายการบิน 
SCOOT เที�ยวบนิที� TR298 ** ราคาทัวรยั์งไม่รวมคา่อาหารบนเครื�อง (บน
เครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) ** 

16.55น. เดนิทางถงึสนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
สําคญั!!! ประเทศญี;ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืLอสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและสัมภาระเรียบรอ้ย 
จากนั7นนําท่านขึ7นรถปรับอากาศเดนิทางไป  รงิกุ พรเีมี;ยม เอา้ทเ์ลท 
แหลง่ชอ้ปปิ7งชื�อดังอกีแหง่หนึ�งของโอซากา้ ตั 7งอยูท่ี�เมอืงรงิกตุรงขา้มกับ
ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกับเมอืง
ท่าของสหรัฐอเมรกิาและมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ�งภายในแมจ้ะไม่
ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวกมากมาย 
และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมชีื�อเสยีงจากตา่งประเทศ อาระใหท้า่นชอ้ปปิ7งตามอธัยาศัย (อาหารคํ�าอสิระ
ตามอธัยาศัย) จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี;พกั 

     �ที;พกั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที;สอง อสิระทอ่งเที;ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซืLอ Option บตัรยนูเิวอรแ์ซล เจแปน                         
                     � อาหารเชา้  

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั (มืLอที;1)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเที;ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซื7อบตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ั;งซืLอกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ั;งซืLอพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนั

เทา่น ัLน (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึ7นถา้เงนิเยนมกีารปรับขึ7นเรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื�องเล่นหลากหลายชนดิตื�นเตน้ระทกึใจจาก
หนังดังที�ท่านชื�นชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้  เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่องเรอืผจญภัยกับ
ไดโนเสาร์จากเรื�อง Jurassic Park นั�งเรอืเพื�อพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกับ Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาล
กว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครื�องเล่น
ภาคใหมข่อง Spider-Man ที�รอใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทั 7ง
พบกับโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารักชื�อ
ดังของญี�ปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซน



ใหม ่  HARRY POTTER ใหท้่านไดด้ื�มดํ�ากับบรรยากาศที�จําลองมาจากในเรื�องแฮรี�พอรต์เตอร ์และพบกับโซน
ใหมล่่าสดุที�จะเปิดในวันที�21เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและ
เครื�องดื�มเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซื7ออาหารไดจ้าก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวน
สนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพื7นที�จําหน่ายสนิคา้ที�มรีา้นอาหารมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเที;ยวเอง ชอ้ปปิL งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไม่รวมค่ารถไฟและไม่มรีถบัสบรกิาร) ดว้ยการนั�ง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปย่านต่างๆที�เป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังที�เลือกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เที�ยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปปิ7งที�มชี ื�อเสยีงที�สดุ
ในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทาง
จะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝั�งทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึ�งในสถานบนัเทงิยามคํ�าคนืที�โดง่ดังของ
โอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง ถนนแหง่นี7
จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีั 7งรา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย 
รวมไปถงึป้ายนักวิ�งกลูโิกะ (Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ที�เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา 
สามารถนั�งพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มี
หา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทั 7งโรงภาพยนตร์ อัฒจรรย ์และสวน
ดาดฟ้า บนชั 7น 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็น อาหาร
เกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอื�นๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-
21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตั 7งอยูใ่นพื7นที� Nipponbashi เป็น
ย่านขายสนิคา้อเิล็กทรอนิกส์ คลา้ยกับย่าน Akihabara ของโตเกียว 
นอกจากนี7ยังมกีาร์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์่างๆรวมอยู่ที�นี�
ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีLไมม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํ;า ** 

      �ที;พกั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที;สาม โอซากา้ - เกยีวโต มยิาส ึ– วดัชอิอนจ ิ- อามาโนะฮาชดิาเตะ น ั;งกระเชา้สูจ่ดุชมววิ - เมอืงอเินะ -  
                  โกเบ ออนเซ็น         �อาหารเชา้,เที;ยง ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 
 
เชา้ �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั (มืLอที;2)  
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมยิาส ึ(Miyazu) ซึ�งอยู่ภายในอาณาเขตของทาง

ตอนบนของจงัหวดัเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) นําท่าน
ชมวดัชอิอนจ ิ(Chionji Temple) เป็น 1 ใน 3 วัด  ของญี�ปุ่ นที�มรีูปปั7น
สําคัญของเทพเจา้ Monju Bosatsu ซึ�งเป็นเทพแห่งสตปัิญญา นักเรยีนและ
ประชาชนทั�วไปจงึนิยมมาขอพรเกี�ยวกับการเรยีน ความสําเร็จทางวชิาการ
ต่างๆ และยังนยิมซื7อเครื�องราง omikuji (มลีักษณะเหมอืนพัดที�พับไว)้ แลว้

นําไปแขวนไวท้ี�ตน้สน   สมควร
แก่เวลานําท่านไปชม อามาโนะฮาชดิาเตะ หรือเรียกอีกชื�อหนึ�ง
ว่า สะพานสู่สรวงสวรรค ์(bridge in 
heaven) เนื;องจากเป็นจุดชมววิที;ตดิ 1 
ใน 3 ของววิ
ชายทะเลที;สวย
ที; สุ ด ใ น ญี; ปุ่ น 
ม อ ง เ ห็ น อ่ า ว



มยิาส ึยาวกวา่ 3 กโิลเมตร ที�ม ีลักษณะเป็นสันทรายคดเคี7ยวเชื�อมต่อกัน สว่นมมุที�มชี ื�อเสยีงมากที�สดุ คอืบรเิวณ
จดุชมววิของภเูขาทั 7ง 2 ฝั�ง ซึ�งไดรั้บการยอมรับมานานหลายศตวรรษวา่เป็นจดุที�สวยที�สดุ จดุชมววิที�ตดิอนัดับสวย

ที�สดุ 1 ใน 3 ของประเทศญี�ปุ่ น ไดแ้ก ่1.อา่วมะทสชึมิา่ เมอืงเซ็นได จ.มยิาง ิ2.
เกาะมยิะ  จมิา่ จ.ฮโิระชมิา่ 3.อะมาโนะ ฮาชดิาเตะ เมอืงเกยีวโต สะพานนี7มคีวาม
ยาวประมาณ 3.6 กโิลเมตร ภูมปิระเทศที�หาพบไดย้าก คือ มตีน้สนขนาดเล็ก
ใหญร่าว 8,000 ตน้ขึ7นอยูเ่รยีงราย ลักษณะทางธรรมชาตทิี�ใชเ้วลาสรา้งหลายพัน
ปีแหง่นี7เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี�ควรคา่แกก่ารชื�นชม ดว้ยทวิสนรมิหาด
ทรายตัดผ่านอา่วมยิาซบึนคาบสมุทรทังโกะทางตอนเหนือของเกยีวโต นําท่าน
ขึLนกระเชา้เคเบิLลคาร ์เพื�อนําท่านขึ7นสูจุ่ดชมววิดา้นบน ท่านจะสามารถชมสุด
ยอดแห่งความสวยงามที�นักท่องเที�ยวต่างชาตนิอ้ยคนนักที�จะพบเห็นถงึความ
ละเมยีดละไมของธรรมชาต ิเปรยีบดั�งภาพวาดสนํี7ามัน ท่านสามารถสัมผัสไดถ้งึ
บรรยากาศของสายลม แสงแดด อนัเป็นพเิศษสดุ ท่านสามารถลองสิ�งที�น่าสนใจ 

คอื ทํามาตาโนโซก ิในที�ที�ทา่นยนือยู ่ใหก้ม้ลงไประหวา่งขา 2 ขา้ง ซึ�งท่านจะสามารถเห็นทัศนียภาพปรากฏราว
กบัสวรรคย์า้ยมาอยูบ่นพื7นดนิ และโลกอยูบ่นสรวงสวรรคต์รงกนัขา้ม 

 
เที;ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืLอที;3)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางไป เมอืงอเินะ (Ine) เป็นเมอืงท่าประมง ตั 7งอยูท่างทศิตะวันออก

ของคาบสมุทรทังโกะ ฝั�งทะเลญี�ปุ่ น ในจงัหวดัเกยีวโต นําท่านลงเรอืล่องไปใน
อา่วอเินะ ระหวา่งลอ่งเรอืสนุกตื�นเตน้ในการใหอ้าหารนกนางนวล และทา่นจะไดช้ม
ภาพที�ถูกจดจําไดค้อื แนวอาคารบา้นเรอืน ฟนุายะ ที�ตั 7งอยู่เลยีบ อา่วอเินะ ทอด
ยาวเป็นแนวเสน้โคง้สวยงาม โดยไดรั้บการขึ7นทะเบยีนเป็นเขตสงวนสําคัญสําหรับ
สถาปัตยกรรมดั 7งเดมิของญี�ปุ่ น แต่เดมิแลว้ ฟนุายะ ใชเ้รยีกรูปแบบที�อยูอ่าศัยแบบ

สร า้ งพื7นที� เ ก็ บ เ รือ ลํ า เ ล็ ก
สําหรับหาปลาเอาไวท้ี�ชั 7น 1 
ของบา้น และเนื�องจากทุก
ครัวเรือนมีบา้นตั 7งอยู่ต ิดกับ
ทะเล  จึงสามารถดื�มดํ�ากับ
ทัศนียภาพแสนงดงามจากที�
บา้นได ้ปัจจุบัน ชาวประมง
มักจะปรับเปลี�ยนชั 7น 2 ของบา้นไปเป็นที�พักสําหรับ
นักท่องเที�ยว สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่โกเบ เพื�อนํา
ทา่นเขา้ที;พกั Fruit & Park Hotel Onsen  โรงแรม

สวยงามสไตลย์โุรปที�ตกแตง่พรอ้มสวนสวยงามขนาดใหญ ่
 
คํ;า � รบัประทานอาหารคํ;า (มืLอที;4) พรอ้มเมนขูาปยูกัษไ์มอ่ ัLน 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํLาแรธ่รรมชาต ิเพื;อสขุภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Lาแรใ่น

สไตลญ์ี;ปุ่ นที;มสีแีละแรธ่าตทุี;แตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืLนที; ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบอ่นํ Lารอ้นธรรมชาตดิว้ย
รา่งการเปลอืยเปลา่ เพื;อเพิ;มความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบาํรงุผวิพรรณใหด้เูปลง่ปล ั;ง เรยีบเนยีน และ
ยงัมสี่วนช่วยในเรื;องของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย และที;โรงแรมแห่งนีLยงัม ีArima 
Onsen ออนเซ็นขึLนชื;อของเมอืงโกเบ เป็นนํ Lาแรธ่รรมชาตสิทีองเป็นที;รูจ้กักนัมากในญี;ปุ่ น เนื;องจากเคยมี
จกัรพรรดิ�องคห์นึ;งของญี;ปุ่ นไดล้งมาแชอ่อนเซ็นที;แหง่นีLจนเป็นที;เลื;องลอืและรูจ้กักนัแพรห่ลาย 

 �ที;พกั: FRUIT & PARK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที;ส ี;        ปราสาทโอซากา้ (นําชมดา้นนอก) – ชอ้ปปิL งดวิตีLฟร ี– Expo city Osaka – สนามบนิคนัไซ –  
                ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                                � อาหารเชา้ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที;พกั (มืLอที;5)  



นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมอืง
โอซากา้ สรา้งขึ7นเป็นครั 7งแรกบนบรเิวณที�เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji
เมื�อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบ
ระดับได  เมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 7งแรกหอคอยประสาทหรอื
สว่นที�เรยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม 
Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ลา้งโคตร 
Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบูรณะใหม่ในสมัย 
Tokugawa  แต่น่าเสยีดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทั 7งหมด 
ก่อนจะทําการบูรณะขึ7นมาใหม่อกีครั 7งและถูกประกา   ศใหเ้ป็นสมบัตขิอง
ชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั 7นเครื�องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัว
ปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชั 7น 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทวิทัศน์
โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเที�ยวจากทั 7งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 
1-3 ลา้นคน (ทัวรนํ์าชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) จนสมควรแกเ่วลานําทา่นไปชอ้ปปิ7งที� Joy one Duty Free 
ใหท้่านเลอืกซื7อของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เครื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า โฟมลา้งหนา้และยาสระผมถ่านหนิ
ภเูขาไฟ, ผลติภัณฑย์า อาหารเสรมิคอลลาเจน ของดร. โนงูจ ิฮเิดโยะบคุคลสําคัญคนหนึ�งในประวัตศิาสตรด์า้น
การแพทย์ของประเทศญี�ปุ่ น หรือจะเป็น
ผลติภณัฑจ์ากนํ7ามันมา้ อสิระใหท้่านเลอืกซื7อ
ตามอัธยาศัย  จากนั7น นําท่านเดินทางสู ่
EXPOCITY http://www.expocity-
mf.com/en/# เป็นศูนยบ์ันเทงิครบวงจรที�โอ
ซ า ก า  โ ด ย ร ว ม ส ว น ส นุ ก ,พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ ,
ห า้งสรรพสินค า้ ,ศูนย์เ รียนรู ,้ร า้นอาหาร
นานาชาต ิรวมกันไวท้ี�นี� เป็นแหล่งเที�ยว,กนิ
,ช็อปปิ7งและเรยีนรูข้นาดใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่ น และเป็นสถานที�ท่องเที�ยวไฮไลทท์ี�ไม่แพยู้นเิวอร์แซล สตูดโิอ หรื
อดสินียแ์ลนด์ โอซากาเคยเป็นเจา้ภาพจัดงาน World Expo เมื�อปี 1970 หลังจากนั7นพื7นที�จัดงานไดถู้ก
เปลี�ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึ�งอยูห่่างจากใจกลางนครโอซากาไปเพยีง 1ชั�วโมงกว่า พื7นที�สว่นหนึ�งกว่า 
170,000 ตารางเมตรไดถ้กูเปลี�ยนเป็นศนูยบ์นัเทงิครบวงจรแห่งใหมใ่นชื�อว่า EXPOCITY ที�รวมทุกสิ�งทุกอยา่งไว ้
ในพื7นที�แบบ "วันเดยีวเดนิไมท่ั�ว ครั 7งเดยีวเที�ยวไมเ่ต็มอิ�ม" อาหารเที�ยงอสิระตามอธัยาศัย  
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

18.00น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที;ยวบนิที; TR297 
 ** ราคาทัวรยั์งไม่รวมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและ

เครื�องดื�ม) ** 
21.55น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

**************************** 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี;ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื;องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี;ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี;ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื;อใหท้า่นทอ่งเที;ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที;ยวญี;ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี;ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั;วโมง มอิาจเพิ;มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี;ยนเวลาท่องเที;ยวตามสถานที;ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี;ยนเงนิเยนปรบัสงูขึLน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ;มขึLนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
เงื;อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัLงนีLจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึLนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที;ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที;ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัLง มฉิะน ัLนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัLงสิLน  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิ�มเตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื�อจองทัวร์และชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านั7น แต่กรณีพเีรยีดที�
เดนิทางนั7นๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลี�ยนผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชั�นเมื�อจองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 



กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 7งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั 7งสิ7น  รวมถงึเมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทั 7งสิ7น  
อตัราคา่บรกิารนีLรวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 7นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 7งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดบัชั 7นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นั7น และทาง
เซ็นเตอรจ์ะทําจองที�นั�งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มื�อE-Ticket ทั 7งกรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวนัเดนิทาง**  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ7นไปนั�ง
เนื�องจากที�นั�งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที�นั�งScoot Biz ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สามารถสั�งซื7อจากเลม่เมนูบนเครื�องไดเ้ลยเนื�องจากตั�วกรุ๊ปไม่สามารถสั�งจองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ Lาหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื7อนํ7าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ7าหนัก** 

- ซื7อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื7อนํ7าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,700 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ7ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที;มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Lาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี;ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี;ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัLนในประเทศญี;ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื;อการทอ่งเที;ยว เยี;ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื;นเอกสารในข ัLนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื;อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี;ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีL 
1.       ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ7นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี;ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี;ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 7น 
 3.       ในขั 7นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัLงหมดกอ่นทําการจอง เพื;อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื;อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัLงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื;อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัLงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี;จะเลื;อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึLนในกรณีที;มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ7นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 7งสิ7น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 7งสิ7น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั 7งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 7งหมด  
7. รายการนี7เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 7งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 7งนี7ข ึ7นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั7น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 7งสิ7นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั7น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ7งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 7งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ7าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันที�ทําทัวรเ์ต็มวัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั7น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 7งนี7ข ึ7นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั7นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั7น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื7อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัทประกันทั� วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 7งสิ7นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั7น  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


