
JXW27 Super Golden Route โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ โตเกยีว 5วนั 3คนื  

 

Super Golden Route 

โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 
โตเกยีว 5วนั 3คนื 

สดุคุม้!!!«แชอ่อนเซ็น«Wi-Fi on bus«ทานไมอ่ ัน้!!บฟุเฟ่ต์
ชาบ ูและบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

มไีกด ์รถพาเทีย่วครบทกุวนั ไมม่วีนัอสิระฟรี
เดย ์

พกัโอกาก ิ1 คนื นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คนื โตเกยีว 1 คนื  

บนิตรงสูโ่อซากา้(สนามบนิคนัไซ) และบนิกลบัจากโตเกยีว (สนามบนินารติะ)โดยสายการ
บนิ NokScoot (XW) นํา้หนกักระเป๋า 20 กก. บรกิารอาหารพรอ้มนํา้ด ืม่บนเครือ่ง 1เทีย่ว 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  สนามบนิคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – ซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง - ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – เกยีวโต 
– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอกาก ิ– มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิุ 

3  เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนัมา
ชซิูจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น 

4  
นากาโนะ - ยามานาช ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก- โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

5  โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ถา่ยรปูซากรุะรมิแมน่ํา้สมุดิะและถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- ทา่อากาศยานนารติะ - 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

27 - 31 Mar 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

03 - 07 Apr 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

10 - 14 Apr 2019  35,888  35,888 35,888 7,000 9,500 

17 - 21 Apr 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

24 - 28 Apr 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

01 - 05 May 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

08 - 12 May 2019  29,888  29,888 29,888 7,000 9,500 

15 - 19 May 2019  26,888  26,888 26,888 7,000 9,500 

22 - 26 May 2019  25,888  25,888 25,888 7,000 9,500 

29 May - 02 Jun 2019  24,888  24,888 24,888 7,000 9,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

20.30  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้3 เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ NOKScoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

23.40  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW112 (บน
เครือ่งมอีาหารบรกิารรอ้นและน้ําดืม่)   

วนัที ่2 สนามบนิคนัไซ - โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ – ซากรุะสวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง - ถา่ยรปูป้ายกลูโิกะ – 
เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– โอกาก ิ– มติชุยเอา้ทเ์ล็ท Shigaryuo - โอกาก ิจ.กฟิุ 

เชา้  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร สําคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก เนือ้สัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนจะมโีทษจับและปรับ  รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศนําทา่นขึน้รถ
ปรับอากาศเดนิทาง เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ 
สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมือ่ปีค.ศ.1583โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.
1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรก แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-



jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูทําลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาไดร้ับการบรูณะ
ใหมใ่นสมัย Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมดกอ่นจะทําการบรูณะขึน้มา
ใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้ 
เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงาม (ทวัรน์ําชมและ
ถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) ชว่งปลายมนีา-ตน้เมษาทา่นสามารถชมดอกซากรุะไดท้ี ่สวนนชิโินะมะรเุทเอ็ง
ปราสาทโอซากา้ (Nishi No Maru Teien Park) สวนนีต้ัง้อยูภ่ายในอาณาเขตของปราสาทโอซากา้ มซีากรุะกวา่ 
600 ตน้ (ชว่งซากรุะบานอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถานทีแ่ละสภาพอากาศในแตล่ะปี)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) เมนชูาบชูาบบูฟุเฟ่ต ์ 

บา่ย  นําทา่นไป ถา่ยรปูกบัป้ากลูโิกะ หนึง่ในป้ายไฟทีโ่ดง่ดังมากทีส่ดุแหง่โดทมโบร ิเมือ่มาโอซากา้ตอ้งไมพ่ลาดที่
จะถา่ยรปูกับป้ายกลูโิกะทีน่ีเ่พราะวา่ป้ายแหง่นีถ้อืวา่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ จากนัน้เดนิทางสูเ่กยีวโต 
เป็นจังหวัดหนึง่ในภมูภิาคคันไซ(Kansai) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุตัง้แตปี่ค.ศ. 
794 ถงึ 1868 ราวๆ 1,100 ปี นํา  ทา่นไปชม ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิFushimi Inari Shrine ชม เสาโทรอิ ิ
ซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล่ันกัน
บนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ทีซ่ายรู ินางเอกของ
เรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนาจนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่ เมอืง
โอกาก ิจากนัน้ทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมดร์าคาพเิศษที ่MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO 
เอา้ทเ์ล็ทมอลล ์ขนาดใหญ ่มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร เครือ่งดืม่ รา้นกาแฟ อสิระใหท้า่นช ้

อปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั  

ค่ํา  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Hotel Koyo หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

(อาจจะมกีารปรับเปลีย่นพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกยา่) 

 

วนัที ่3 เมอืงเซก ิ- รา้นมดีซนัชู – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืง
เกา่ซนัมาชซิูจ ิ- นากาโนะ - ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซก ินําทา่นแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ีผ่ลติมดีไดค้มสดุๆ อกี
ทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยา่งดาบเซก ิสําหรับทีร่า้นซนัชนูีม้เีครือ่งใชข้องมคีมตา่งๆ 
มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแตง่กิง่และสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรอื
มดีสําหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุง่ายยิง่ขึน้นอกจากนียั้งมดีาบญีปุ่่ น ขนม
และเครือ่งดืม่เย็นๆ จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไมไ่ดเ้มือ่มารา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกิ
ร ิดาบซามไูรคมๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผก็่ขาดเป็น 2 ทอ่น พรอ้มใสชุ่ดกโิมโนและเสือ้ก ัก๊ซามไูรถา่ยรปูเป็นที่
ระลกึ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นทีส่วยงามและเป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่ห์
ดงึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเทศ เป็นจํานวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึรุ ิ(Gassho-
zukuri) บา้นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําวา่“กัสโช” ซึง่แปลวา่ “พนมมอื”ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคา
ชนัถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 
10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้วัสดอุปุกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นแตม่าจาก
วัสดจุากธรรมชาต ิอยา่งตน้หญา้ทีป่ลกูไวเ้พือ่นํามาใชม้งุเป็นหลังคาขนาดหนาแตยั่งคงความแข็งแรง จน
สามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) เมนแูบบเซตญีปุ่่ น (นาเบไ้ก+่โทบงัยากหิม)ู 

บา่ย  นําทา่นชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ 
เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุ
ตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ (ทัวรนํ์าชมดา้นอก) จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื เขตเมอืง
เกา่ซนัมาชซิูจ ิSanmachi-Suji ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทียั่งอนุรักษ์และคงสภาพ
เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ
และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจํา  หน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ



พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์หนึง่ของ
เมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ
เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอื
ถา่ยรปูกับสะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดันากา
โนะ นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที4่) บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ สมัผสัวฒันธรรมการอาบนํา้แรอ่อนเซ็น (Onsen) น้ําแรใ่นสไตล์
ญีปุ่่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น้ําแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง ระบบการหมนุเวยีนของ
เลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ยตา่งๆ และชว่ยผอ่นคลายความตงึเครยีดไดอ้ยา่งด ีพรอ้มทัง้บํารงุ
ผวิพรรณใหเ้ปลง่ปล่ัง 

ทีพ่กั: Shirakabako Kogen Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
นากาโนะ - ยามานาช ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอชโินะ ฮกัไก- โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

นําทา่นเดนิทางไป จงัหวดัยามานาซ ิยา่นภเูขาไฟฟจู ิ นําทา่นเดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี ่
พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว Experience Earthquake ทา่นจะไดท้ดสอบในบา้นจําลองแผน่ดนิไหว รับการ
สั่นสะเทอืนจากขัน้ต่ําสดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบตา่งๆ จากนัน้ให ้
ทา่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน้ํามันมา้ โฟมลา้งหนา้
ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงูจ ิซึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดังของ
ชาวญีปุ่่ น เดนิทางไปยัง หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ย
บอ่น้ํา 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น้ําทัง้ 8 นีเ้กดิจาก
การละลายหมิะบนภเูขาไฟฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีม่อีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ชเ้วลาอันยาวนาน ในการ
ไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังบอ่น้ําแตล่ะบอ่น้ํา ดังนัน้น้ําทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน้ําทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก 
ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นียั้งไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับ แหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกี
ดว้ย  อกีทัง้บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจ่มใส ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกับบรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ทะเลสาบคาวากจู ิ
โกะ เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่6) เมน ูJapan Sukiyaki Set 

บา่ย  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โตเกยีว เมอืงหลวง นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชัน้นํา
ของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็นแหลง่อัพเดทเทรนดใ์หม่ๆ เป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน 
เชญิทา่นเลอืก ชมและซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note 
Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งสําอาง KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอืน่ๆ อกีมากมาย ทีร่าคา
คอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายใน
รา้นจะราคา 100 เยน เทา่กันหมด ทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับบา้นไดห้รอืชอ้ปป้ิง รา้นดองกี ้เป็น
รา้นทีร่วบรวมสนิคา้ตา่งๆของญีปุ่่ นไวม้ากมาย ในราคาพเิศษ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นได้
เลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆจนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

ทีพ่กั: The Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย3-5วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่5 โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ถา่ยรปูซากรุะรมิแมน่ํา้สมุดิะและถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- ทา่อากาศยานนารติะ - 
ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่7)  

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองคําทีเ่ป็นทอง
สัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน ภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพร
เพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาด
ยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอันศักดิส์ทิธิ์
ของวัดแหง่นีบ้รเิวณวัดม ีถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็น

เครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขาย ขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นีต้อ้งมาตอ่ควิกัน ทา่นจะได ้
เพลดิเพลนิ กับการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ี
มากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี ่หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บั
หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว สําหรับ
โตเกยีวสกายท ีเปิด ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคน
ตันทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา ชว่งซากรุะออกดอก
สวยงามทา่นสามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณรมิแมน้ํ่าสมุดิะ(Sumida) เป็นแมน้ํ่าทีไ่หลผา่นเมอืงโตเกยีว (Tokyo) 
ออกสูอ่า่วโตเกยีว (Tokyo Bay) โดยเป็นแมน้ํ่าทีแ่ยกออกมาจากแมน้ํ่าอาราคาวะ (Arakawa River) ทีไ่หลผา่น
จังหวัดไซตามะ (Saitama) ซึง่อยูท่างเหนอืของโตเกยีว (ซากรุะจะบานชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน 
และอาจเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสภาพอากาศแตล่ะปี) สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวั
เดนิทางกลบั 

13.55  เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW101 *ราคาทัวรยั์งไมร่วมคา่อาหารบน
เครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

19.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว
ญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ
เดนิทาง 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูข ึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 



- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้ับบรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท
จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอด
คงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

  

5.อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้ยกเวน้การซือ้ทีน่ั่งเพิม่ 

ซือ้ทีน่ ัง่เพิม่ สายการบนิ Nok Scoot (XW) เสน้ทางโตเกยีว-นารติะ สามารถUpgrade ทีน่ั่ง พรอ้มชําระคา่ทีน่ั่งไดดั้งนี้ 

- ทีน่ ัง่ช ัน้ ScootBiz ราคาเทีย่วเดยีว 5,500 บาท /ทา่น (ราคาไป-กลบั 10,000 บาท) แจง้กอ่นเดนิทาง10วนั 

- ทีน่ ัง่แบบ Super หรอื Stretch Seat แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั มคีา่ใชจ้า่ยและเงือ่นไข ดงันี ้



 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีหอ้งพักคู่/พักสามทา่นเต็มอาจมปีรับเปลีย่นพัก
หอ้ง Single 1ทา่นตอ่หอ้งในโรงแรมระดับเดยีวกันได ้

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ NokScoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืข ึน้เครือ่งไมเ่กนิ7
กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ (คา่ทัวรไ์มร่วมการประกันความ
คุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรัพยส์นิสว่นตัว กรณีเกดิความเสยี บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบได)้ 

ซือ้น้ําหนักสัมภาระเพิม่สายการบนิ Nok Scoot(XW) เสน้ทางโตเกยีว มคีา่ใชจ้่ายดังนี้ 

+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท 

+15กก. -- 1,000 บาท 

+20กก. -- 1,300 บาท 

+30กก. -- 2,350 บาท 

หมายเหต:ุ สายการบนิไมจํ่ากัดจํานวนชิน้ในการโหลด แตก่ฎหมายการบนิทั่วโลกให1้ใบนน.สงูสดุได ้32กก./ชิน้ 



6. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ
วงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได  ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํา้ใจจากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิจะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนั
การมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 



4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได  ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทัวรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที่2ของการเดนิทางรวมจํานวน3ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบัุตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


