TOKYO FOURTH FLOWER
5 DAYS 3 NTS
BY JAL

กําหนดการเดินทาง 22

– 26 เมษายน 2561

วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

อาหาร
โรงแรม
เช้ า เทีย่ ง เย็น หรื อเทียบเท่ า
-

2

สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมทุ่งพิง้ ค์ มอส – ออนเซน+ขาปู

-

3

สวนดอกไม้ อาชิคางะ ชมวิสทีเรีย –ชมซากุระ ณสวนฮานามิยาม่ า – ออนเซน

4

สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ ค – พระพุทธรู ปอุชิคุไดบุทสึ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ

5

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

วันที่ 1
20.00 น.

23.25 น.
วันที่ 2
07.15 น.

JIRAGON NOKATA
HOTEL หรื อเทียบเท่ า

-

-

NASU ONSEN HOTEL
HOTEL หรื อเทียบเท่ า
SUNSHINE CITY PRINCE
HOTEL หรื อเทียบเท่ า

กรุ งเทพฯ – สนามบินนาริตะ
กรุ๊ ปทัวร์ พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้ น
เคาน์ เตอร์ สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับดูแลด้ านเอกสาร เช็คอินและสั มภาระในการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ ประเทศญีป่ ุ่ นโดย สายการบิน
เจแปนแอรไลน์ เทีย่ วบินที่ JL 718

4 แถว R

สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมทุ่งพิง้ ค์ มอส – ออนเซน+ เทีย่ ง เย็น
ขาปู
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสู งถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เต็มไป
ด้วยธรรมชาติอนั งดงาม และเป็ นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง ได้แก่ ยะ
มะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุ โกะ โชจินโกะ ไซโก้ และมีออนเซนหลายแห่งนําท่านสัมผัสกับ
ความงามของภูเขาไฟฟูจิช้ นั 5 บนระดับความสู งที่ 2,500 เมตร
(ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศหากอากาศไม่ เอือ้ อํานวย นําท่ านชมวิวสวยงามด้ านล่ างเพื่อควา มปลอดภัย
ของทุกท่ านเป็ นสํ าคัญ)

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมทุ่งพิง้ ค์ มอส หรื อ ชิบะซากุระ (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) มีตน้ กําเนิดมาจากทวีปอเมริ กา
ตะวันออกเฉี ยง เหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ทั้งสี ชมพูและสี ขาว ดอกจะบานที่พ้ืนดิน ญี่ปุ่น
นํามาปลูกตามรั้วบ้าน หรื อตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบาน
และหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม JIRAGON NOKATA HOTEL HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (อิม่ อร่ อยกับขาปูยกั ษ์ แบบไม่ อ้นั )
นําท่ านอาบนํา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ญปี่ ุ่ นแท้ๆทีเ่ รียกว่า “ออนเซ็น”เพื่อสุ ขภาพและผิวพรรณทีด่ ี

คํ่า

วันที่ 3

เช้ า

ซึ่งจะบานในช่วงระหว่าง
ปี

เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สวนดอกไม้ อาชิ คางะ ชมวิสทีเรีย เป็ นหนึ่งในสวนดอกวิสทีเรี ยที่สวยงามและอลังการที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ที่จดั แบ่งออกเป็ นส่ วนต่างๆมากมายให้นกั ท่องเที่ยว
ได้ชื่นชม โดยมีไฮไลท์อยูท่ ี่ อุโมงค์ตน้ วิสทีเรี ยยาวเกือบ 100 เมตร
เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่าน ชมซากุระ ณ สวนฮานามิยาม่ า เป็ นสวนบนเนินเขาที่ลอ้ มรอบด้วยพื้นที่ทาํ
การเกษตรในชนบทที่ต้งั อยูน่ อกใจกลางเมืองฟูกุชิมะ ช่วงที่ดอกซากุระ ของที่นี่จะอวดโฉม มาก
ประมาณกลางเดือน-ปลายเดือนเมษายน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม NASU ONSEN HOTEL หรื อเทียบเท่าหรื อเทียบเท่า
นําท่ านอาบนํา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รียกว่ า “ออนเซ็น”เพื่อสุ ขภาพและผิวพรรณทีด่ ี

วันที่ 4
เช้ า

สวนดอกไม้ อาชิ คางะ ชมวิสทีเรีย –ชมซากุระ ณสวนฮานามิยาม่ า –
ออนเซน

สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ ค – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – ช้ อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้ า

เทีย่ ง -

นําท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ ค (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยูใ่ น เมืองฮิตาชินากะ ใน
จังหวัดอิบารากิ เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1 ,187.5 ไร่ ที่นี่เป็ นสวรรค์ของคนรัก
ดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นกั เที่ยวได้ชมตลอด
ทั้งปี

สํ าหรับช่ วงกลางเดือนเมษายน จะเป็ น ทุ่งดอกทิวลิป( Tulip) โดยจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ต่อ
จากทุ่งดอกนาร์ ซิสซัส มีดอกทิวลิปสี สันสดใสมากกว่า 280,000 ต้น จาก 220 สายพันธุ์
สํ าหรับช่ วงปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม จะเป็ น
งานเทศกาล Nemophila Harmony ทัว่ ทั้งเนินเขาจะกลายเป็ นท้องทุ่งสี ฟ้าอ่อนที่เต็มไปด้วย ดอกนี
โมฟี ลา (Nemophila) หรื อ เบบีบ้ ลูอายส์ (Baby Blue Eyes) กว่า 4 ล้านต้น อิสระให้ท่านถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่านเดินทางเที่ยวชม พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ได้รับการบันทึกสถิติโลกจากกินเนสส์
ว่าเป็ น “Tallest Buddha” พระพุทธรู ปปางยืนทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภายใน
พระพุทธรู ปก็แบ่งออกเป็ น 5 ชั้น แต่ละชั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าอัศจรรย์ ทําให้เกิดความ
เงียบสงบและความผ่อนคลาย เมื่อขึ้นลิฟต์โดยสารไปยังจุดชมวิวบริ เวณพระอุระที่มีความสู งถึง 85
ม. ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อนั กว้างใหญ่ ซึ่ งรับชมได้จากกระจกทั้ง 4 ด้าน ใต้พระบาท
ของพระพุทธรู ปจะมีสวนกว้างใหญ่ โดยมีดินแดนสุ ขาวดีเป็ นต้นแบบ มีดอกไม้สีสันสดใสแบ่ง
บานตามฤดูกาล
ย่ านช้ อปปิ้ งชิ นจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายและ เครื่ องใช้ไฟฟ้า
กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสิ นค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋ า รองเท้า
เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เสื้ อผ้าแฟชัน่ สําหรับวัยรุ่ น เครื่ องสําอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปุ่นไม่วา่ จะเป็ น
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ

คํ่า

อิสระ

วันที่ 5

รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่ านสู่ ทพี่ กั โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่า
สนามบินนาริตะ – กรุ งเทพ ฯ

เช้ า

-

-

เช้ า
นําท่านเดินทางสู่
12.40 น.
17.40 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 717
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

22-26 เมษายน 61
ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

47,900

44,900

44,900

41,900

8,900

27,900

24,900

24,900

21,900

8,900

ราคาเด็กทารก อายุ ตํ่ากว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม











ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนํา้ มัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนํา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่ องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบนํ้าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน

ท่านละ 500,000 บาท ...)

 ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ ต
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สง่ั เพิม่ เติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าํ หนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์

เมื่อท่านทําการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา
ที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน หักค่ามัดจํา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 %
ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้)
ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั

เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)

สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระ
ในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระนํ้าหนักเกิน (ท่านต้องชําระใน
ส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง

1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

