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TR85 SUPER Golden Route A Tokyo Osaka 5D 3N  

 

SUPER Golden RouteAโตเกยีว โอซากา้ 5
วนั 3คนื 
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โตเกยีว ฟจู ิโอชโินะฮกัไก มตัสโึมโต ้ทาคายามา่ ชริาคาวา
โกะ โอซากา้ 

โตเกยีว จงัหวดัยามานาช ิโอชโินะฮกัไก เมอืงมตัสโึมโต ้ปราสาทมตัสโึมโต ้
เมอืงทาคายามา่ ลติเต ิล้เกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 
โอกาก/ินาโกยา่ เกยีวโต ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชา รงิกเุอา้ท์

เล็ท ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ ชนิไชบาช ิ

พกัมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 1 คนื โอกาก/ินาโกยา่ 1 คนื โอ
ซากา้/คนัไซ 1 คนื 

บนิตรงสูโ่ตเกยีว (นารติะ) โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) และบนิกลบัจาก
โอซากา้ (คนัไซ) โดยสายการบนิ SCOOT (TR) นํา้หนกักระเป๋า 20 กก. 

เทีย่วครบทกุวนั ไมม่อีสิระฟรเีดย ์Wi-Fi on bus แชอ่อน
เซ็น บฟุเฟ่ตไ์มอ่ ัน้BBQและชาบ ู

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ทา่อากาศยานนารติะ – จงัหวดัยามานาช ิ– โอชโินะฮกัไก - มตัสโึมโต ้- ปราสาท
มตัสโึมโต ้- ออนเซ็น 

3  มตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ – ลติเติล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิูจ ิ– หมูบ่า้น
ชริาคาวาโกะ - โอกาก/ินาโกยา่ 

4  โอกาก/ินาโกยา่ - เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา - รงิกุ
เอา้ทเ์ล็ท 

5  ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศ
ยานดอนเมอืง 
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อตัราคา่บรกิาร 

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

25 - 29 Jun 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

02 - 06 Jul 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

09 - 13 Jul 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

16 - 20 Jul 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

23 - 27 Jul 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

30 Jul - 02 Aug 2018 25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

06 - 10 Aug 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

13 - 17 Aug 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

20 - 24 Aug 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

27 - 31 Aug 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

03 - 07 Sep 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

10 - 14 Sep 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

17 - 21 Sep 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

24 - 28 Sep 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

01 - 05 Oct 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

08 - 12 Oct 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

15 - 19 Oct 2018  29,900  29,900 29,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 
ประต6ู เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOTมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนารติะ – จงัหวดัยามานาช ิ– โอชโินะฮกัไก - มตัสโึมโต ้- 
ปราสาทมตัสโึมโต ้- ออนเซ็น 

02.20  นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนารติะประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ NOKSCOOT 
เทีย่วบนิที ่XW102 

*ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่) 

10.25  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับ
เวลาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรสาํคญั!!!ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบัรับกระเป๋าเรยีบและทํา
ภารกจิ นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูจ่งัหวดัยามานาชจิังหวดัทีเ่ต็มไปดว้ย
ความสวยงามของธรรมชาตแิละเป็นทีต่ัง้ของภเูขาไฟฟจู ิบรกิารอาหารกลางวนับนรถ 
เมนูแบบเบนโตะ เซตญีปุ่่ น (มือ้ที1่)   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณยา่นภเูขาไฟฟจูิ เดนิทางไปยงัหมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก 
(Oshino Hakkai Village)เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น้ํา 8 บอ่ในโอชโินะ 
ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น้ําทัง้ 8 นีเ้กดิจาก
การละลายหมิะบนภเูขาไฟฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีม่อีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ช ้
เวลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยงับอ่น้ําแตล่ะบอ่น้ํา ดงันัน้น้ํา
ทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน้ําทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นีย้งัไดถ้กูเลอืก
ใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกีทัง้บรเิวณ
โดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจม่ใส ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สูเ่มอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3.5ชัว่โมง) เป็น
เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ เป็นเมอืงเกา่ทีง่ดงามดว้ยศลิปะและ
ธรรมชาต ินําทา่นชมความสวยงามของปราสาทมตัสโึมโตะ (Matsumoto Castle)
ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้า่เป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และนอกจากนีก้ย็งัเป็น
ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นทีส่ามารถ
รอดพน้การถกูทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจบุนั ตวัปราสาทมผีนังทีท่า
ดว้ยสดํีาสนทิทําใหม้ฉีายาวา่ปราสาทอกีาดาํ(ทวัรนํ์าชมถา่ยรปูดา้นนอก)หมาย
เหต:ุ กรณีไปปราสาทไมท่นัจะพาไปถา่ยรปูในวนัรุง่ข ึน้จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั
ยา่นมตัสโึมโต ้ออนเซ็น

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที2่)

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์การอาบนํา้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen)น้ําแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพั้กผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่
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น้ําแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 มตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิูจ ิ–
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - โอกาก/ินาโกยา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่)

นําทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบูเุมอืงทาคายามา่ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) จากนัน้
นําทา่นชมทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่(ถา่ยรปู
ดา้นหนา้)ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่
ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ใน
สมยัเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชมหมูบ่า้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิ
จ ิSanmachi-Sujiซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และ
คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันยีภาพเมอืง
เกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่าย
เหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่หีนา้ตาซึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ หนึง่ของ
เมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลาง
ของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ทา่นยงัสามารถ
ลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถา่ยรปูกบัสะพานสแีดงนาคาบาช ิ
Nakabashi Bridge 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูแบบเซตญีปุ่่ น

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go)ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนให ้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นทีส่วยงามและ
เป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเทศ เป็น
จํานวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบญีปุ่่ น
ดัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากคําวา่“กสัโช” ซึง่แปลวา่“พนมมอื”ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลังคา
ชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้
วสัดอุปุกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นแตม่าจากวสัดจุากธรรมชาต ิอยา่งตน้หญา้ทีป่ลกู
ไวเ้พือ่นํามาใชม้งุเป็นหลงัคา ขนาดหนาแตย่งัคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะที่
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ตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอกาก/ิ
นาโกยา่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ (มือ้ที5่) เมนู BBQ BUFFET YAKINIKU สมควรแกเ่วลา
นําทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Quintessa Ogaki /KOYO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 โอกาก/ินาโกยา่ - เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชา -
รงิกเุอา้ทเ์ล็ท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที6่)

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto)เเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เมอืงแหง่ศลิปะและวฒันธรรม
ของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ เตม็ไปดว้ยวัดและศาลเจา้เกา่แกโ่บราณทีม่คีวามสวยงามในแบบ
ของญีปุ่่ นดัง้เดมิ เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) คนไทย
ชอบเรยีกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จ ิง้จอกเป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto)ทีม่ี
ความสําคญัแหง่หนึง่ของเมอืงเกยีวโต(Kyoto) ศาลเจา้เป็นทีส่ถติของพระแมโ่พสพ 
เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์
ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร นําทา่นสกัการะพระแมโ่พสพและเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ น
ชือ่วา่เป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่
ตากบัรปูปัน้ของเทพจิง้จอกทีม่จํีานวนมากมายและชมเสาโทรอิซุิม้ประตสูแีดงทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลัน่
กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF 
GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม
ความ ปรารถนา      

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมน ูSHABU BUFEET  

บา่ย นําทา่นเดนิทางไปชมศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine)ศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและ
สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถกูสรา้งขึน้เนือ่งในโอกาสครบรอบปี 
1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่น โดยสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ
(Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงคแ์รก
และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลกัของศาลเจา้นีม้ตีน้แบบมาจากอาคารเดมิทีอ่ยู่
ในพระราชวงัสมยัยคุเฮอนัซึง่มขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ จากนัน้นําทา่นสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษพธิชีงชาแบบญีปุ่่ นใหท้า่นไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนยีมญีปุ่่ น 
และทา่นสามารถเลอืกซือ้ชาชาตติา่งๆและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทีน่ีเ่ชน่โฟ
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มลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภณัฑจ์ากน้ํามนัมา้ และ
ยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบํ่ารงุสขุภาพและผวิพรรณ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูร่งิก ุพรี
เมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท Rinku Premium Outletเป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุในโอซากา้ 
พร่ังพรอ้มดว้ยแบรนดย์อดนยิมของญีปุ่่ นและแบรนดด์งัจากตา่งประเทศกวา่ 200 รา้นให ้
เลอืกซือ้กนัไดใ้นราคาพเิศษอาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยัจากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ี่
พักแรม 

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่
อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8)

นําทา่นเดนิทางสูป่ราสาทโอซากา้เป็นสญัลักษณอ์นัโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้ง
ขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศ
เป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา 
แตห่ลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลูToyotomi ถกูฆา่ลา้ง
โคตร Tenshukakก็ถกูทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยั Tokugawa 
แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มา
ใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุนัสงู 55 
เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบัหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตวัปราสาทและหลายๆ
สว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถมองเห็น
ทวิทศันโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ใน
และนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน(ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก)
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูห่า้งโดทงพลาซา่ DOTON PLAZAใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิง
สนิคา้ราคาถกู หลากหลายรายการ อาทเิชน่ ขนม เครือ่งสําอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑ์
จากน้ํามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF หรอืวติามนิบํารงุ
รา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซึง่เป็นนักวจิัยชือ่ดงัของชาวญีปุ่่ นนําทา่นไปชอ้ปป้ิงยา่น
ชนิไซบาช ิซ ึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมยั
ปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ ขนมเคก้แสนอรอ่ย 
จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุ และตืน่ตากบัลลีาชวีติของคน
หนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้ 
รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบั จดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปู
ยกัษ์ หนา้ภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้
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ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ปผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ จากดสินยี ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอื
อาหารขึน้ชือ่ ของนครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วนั นอกจากนีใ้นยา่นนีย้งัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีง 
อยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
เลอืกหาอกีดว้ยจนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไปสนามบนิคนัไซเพือ่เช็คอนิ
เดนิทางกลบั 

17.55  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867 *ราคาทวัร์
ยงัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

22.30  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางกรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ
ในการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสง่จอยทวัรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทางโดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 10 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยงัประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
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2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร ชาํระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการเดนิทาง 20
วนั 

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ
มดัจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัรเ์มือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วัน
เดนิทาง 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง (อพัไดแ้ค ่Stretch/Long leg ) จะตอ้ง
ดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้** 

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลับ)**หา้มเด็กตํา่กวา่16ปีและ
ผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ังเนือ่งจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 

- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้

** คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนือ่งจากตัว๋กรุ๊ปไม่
สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็น
หอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบ
เตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้

กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพัก
คู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 
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3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Nok ScootและScoot กาํหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ ต ัว๋
กรุป๊ทวัรไ์มร่วมประกนักระเป๋าเดนิทาง 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทวัร ์พรอ้มชําระคา่น้ําหนัก** 

-       ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ชําระเพิม่ 1,200 บาท 

-       ซือ้น้ําหนักเพิม่15กก. ชาํระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ชาํระเพิม่ 2,200 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรมไ์มร่วมประกนั
สขุภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิสาํหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
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1.       ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น
ได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 

3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจดัการให)้ 

4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ย
คณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธ
ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
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6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีทํ่าทวัรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน
4ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วยทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

  

  

 


