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TR94 Tokyo Winter Love โตเกยีว ฟจูสิก ีฟรเีดย ์5วนั 3คนื  

 

 CODE:TR94 Tokyo Winter Love โตเกยีว 
ฟจู ิสก ีฟรเีดย ์5วนั 3คนื 

แชอ่อนเซ็น บฟุเฟ่ต ์BBQ+ขาปยูกัษ ์FREE WIFI ON BUS 

สดุคุม้!!!เร ิม่24,900 บาท พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื นารติะ 2คนื 

Hilight โปรแกรม 
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› นารติะ วดันารติะ โตเกยีว วดัอาซากสุะ หุน่กนัด ัม้ โอไดบะ ฟจูอิอนเซ็น ลาน
สกฟีจูเิท็น ทะเลสาบคาวากจูโิกะ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ชนิจกู ุนารติะ อสิระฟรี

เดย1์วนัหรอืเลอืกเทีย่วดสินยีแ์ลนด ์

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TR) บนิสูโ่ตเกยีว(สนามบนินาร ิ
ตะ) 

เครือ่งล าใหญ ่B787-8   DREAM LINER ทนัสมยัสดุๆ น า้หนกักระเป๋าไป-กลบั 
20 KG 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

2  สนามบนินารติะ - วดันารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - โอไดบะ กนัด ัม้ Unicorn – 
ออนเซ็น 

3  คาวากจูโิกะ – ลานสกฟีจูเิท็นหรอืโอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – 
โตเกยีว – ชนิจกู ุ– นารติะ 

4  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอื ซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(บตัรราคา 2,700 
บาท) 

5  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

02 - 06 Dec 2017  18,900  22,555 22,555 7,000 7,500 

06 - 10 Dec 2017  22,555  22,555 22,555 7,000 7,500 

09 - 13 Dec 2017  22,555  22,555 22,555 7,000 7,500 
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13 - 17 Dec 2017  22,555  22,555 22,555 7,000 7,500 

16 - 20 Dec 2017  22,555  22,555 22,555 7,000 7,500 

20 - 24 Dec 2017  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

27 - 31 Dec 2017  27,900  27,900 27,900 7,000 7,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 

21.00  พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 3 
ประต5ู เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ - วดันารติะ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - โอไดบะ กนัด ัม้ 
Unicorn – ออนเซ็น 

00.30  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่
TR868 ** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหนา่ย
อาหารและเครือ่งดืม่) 

08.00  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า
อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั
และปรบั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ วัดนีเ้ป็นหนึง่ในวัดทีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุ
ในภมูภิาคคนัโต ถอืวา่เป็นวัดทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในแถบชบิะ และจ านวนผูม้าเยีย่มชมก็เป็น
รองเพยีงศาลเจา้เมจ ิในกรงุโตเกยีว บรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของประตหูลกั มทีางเดนิบนัได
ขึน้สูอ่าคารหลกัเป็นสถานทีส่ าหรับสกัการะบชูาภายในวัดทา่นสามรถบนัทกึภาพเจดยี์
หา้ชัน้หนึง่คู ่สวนหยอ่มทีม่สีระน ้าขนาดใหญ ่รวมทัง้บรเิวณส าหรับเลีย้งสตัว ์ภายใน
กอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพทุธแบบอนิเดยี โดยยังคงเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบญีปุ่่ น
เอาไว ้น าทา่นกราบนมัสการขอพรพระเพือ่สริมิงคล ใหม้ชีวีติทีด่แีละยนืยาว พรอ้มเลอืก
ชมและซือ้เครือ่งรางของขลงัและสนิคา้พืน้เมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนู บฟุเฟ่ต ์BBQ 
YAKINIKU 
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บา่ย  หลงัอาหารกลางวันน าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีวเมอืงหลวง น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอา
ซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองค า ที่
เป็นทองสมัฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคนั
โต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถา่ยภาพเป็นที่
ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 
4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลงัอนั
ศกัดิส์ทิธิข์องวัดแหง่นี้หรเืพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ
วัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และ
ตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นมายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะได ้
เพลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝากทีเ่ป็นแบบญีปุ่่ น ญีปุ่่ น Made In Japan แท ้ๆ  
รวมทัง้ขา้วของเครือ่งใชค้ณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ 
เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก 
โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ทีท่า่น
สามารถถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากซุะ ส าหรับโตเกยีวสกายท ีเปิด
ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอื
หอคอยแคนตนัทาวนเ์วอรท์ีน่ครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอน
โตของแคนาดา จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป โอไดบะ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กดิจากการถม
ทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา่หลากหลายชนดิทีห่า้งไดเวอรซ์ติี ้ซ ึง่
ภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทงิมากมาย และถา่ยรปูกบักนัด ัม้ตวัใหม ่
RX-0 Unicorn ขนาดเทา่ของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอตัราสว่น 1:1 เหมอืนตวัเดมิ 
ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตวัเดมิสงู 18 เมตร) และเปิดตวัเป็นทางการในวนัที ่24 
กนัยายน 2560   จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัจงัหวดัยามานาช ิยา่น
ทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) พรอ้มขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้!!! หลงัอาหารไมค่วรพลาด
ประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แร่
ในสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่น า้แร่
ธรรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่ 

ทีพ่กั: Route Inn Kawagujiko // FUJI GARDEN HOTEL หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 
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วนัที ่3 คาวากจูโิกะ – ลานสกฟีจูเิท็นหรอืโอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – 
โตเกยีว – ชนิจกู ุ– นารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

จากนัน้ น าทา่นไปลานสกฟีูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski Resort) ลานสกแีละที่
พักทีต่ัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิทา่นจะไดส้มัผัสกบัหมิะขาวโพลนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
สมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตืน่เตน้กบัการลืน่ไถลดว้ยสกเีลอืกสนุกกบัสโนวบ์อรด์
หรอืเลอืกเพลดิเพลนิกบัการน่ังเลือ่นหมิะทีท่า่นจะสามารถน่ังดืม่ด า่กบัทัศนยีภ์าพทีถ่กู
ปกคลมุดว้ยหมิะทีด่แูลว้สะอาดตายิง่นัก หรอืทา่นจะสามารถเลอืกถา่ยรปูบรเิวณรอบ 
หรอืซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครือ่งดืม่ทีบ่รเิวณชัน้
2ของตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั (คา่ทวัรไ์มร่วมอตัราเชา่อุปกรณ์สกแีละชดุส าหรับ
เลน่สกรีาคาประมาณทา่นละ 4,500 เยน,กระดานเลือ่น Snow Sled 1,200 เยน, 
Snowboarding 4,500เยน) หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไมพ่รอ้ม
ใหบ้รกิารตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลงหรอือากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอืลานสกี
ปิด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู ่โดยทางบรษัิทจะเปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็น
หมูบ่า้นน ้าใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไมส่ามารถคาดการณ ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี ่Experience 
Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทา่นจะไดท้ดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดนิไหว
รับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ต า่สดุสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ใน
หอ้งจ าลองแบบตา่งๆ จากนัน้ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เค รือ่ง
ส าอาง เครือ่งไฟฟ้า ผลติภณัฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภัณฑ์
แบรนด ์4GF หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดงัของ
ชาวญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุยา่นช ้

อปป้ิงชัน้น าของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่น
ความเจรญิอนัดบัหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนั เชญิทา่นเลอืก ชมและซือ้ สนิคา้
มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอืน่ ๆ อกี
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มากมาย ทีร่าคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาดไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน
(อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมดทีท่า่น
สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า 

อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่น
นารติะ 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita // Radison Narita Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั หรอื ซือ้บตัรเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(บตัรราคา 
2,700 บาท) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่5) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไมม่รีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะน าการ
เดนิทางใหท้า่นชอ้ปป้ิงหรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ เชน่ อากฮิาบารา่ ,ฮาราจุ
ก ุหรอืชนิจกูหุรอืชอ้ปป้ิงทีช่ซิยุ      
เอา้ทเ์ล็ท ทอ่งเทีย่วโดยตวัทา่นเอง หรอืจะเลอืกเทีย่วดสินียแ์ลนดซ์ ึง่สามารถเดนิทาง
โดยรถไฟ ราคาบตัรดสินยีท์า่นละ 2,700.- บาท(ไมร่วมคา่เดนิทาง) (กรณีทีท่า่น
ตอ้งการซือ้บตัรเทีย่วTokyo Disneyland กรณุาแจง้ความประสงคก์อ่นเดนิทาง7วัน 
พรอ้มช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 2,700.- บาท) 

- ดสินยีแ์ลนด ์โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรก
ทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช ้

ทนุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ ( ไมจ่ ากดั
จ านวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดน ตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์
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การตนูเรือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก
ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion 
สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์
สามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจับจา่ยเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์นูเอกจาก
วอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการ
จับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์

- SHISUI OUTLET สามารถชอ้ปไดต้ัง้แตเ่วลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอย่างจใุจ
กบัสนิคา้แบรนดเ์นมทีแ่หลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย 

เดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบนินารติะ จะมรีถบสั Outlet Shuttle ออกจาก 
(Terminal 1) No.30 หรอื (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM 
OUTLET ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีห  รอืจะเลอืก 

เดนิทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงทีส่ถานี JR Shisui Station 
แลว้ขึน้รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาท ี

วธิกีารเดนิทางจากนารติะเขา้สูโ่ตเกยีว 

จากโรงแรมยา่นนารติะ เราสามารถน่ังรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปตอ่รถทีส่นามบนิ
นารติะเขา้สูก่ลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ีอยา่งเชน่ รถไฟ รถโดยสาร
ประจ าทาง และ แท็กซี ่ในปัจจบุนัวธิทีีก่ าลงัเป็นทีน่ยิมคอืการน่ังรถไฟ ดงันัน้ ขอ
แนะน าการเดนิทางโดยรถไฟ ซึง่สะดวกในการค านวณระยะเวลาและจัดสรรตาราง
เดนิทาง ทา่มกลางรถไฟทีม่อียูห่ลายสาย รถไฟฟ้าทีใ่หบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้
เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก ่

1)  Narita Express (N'EX) – เสน้สแีดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต ้
ผา่นจบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตาม
หมายเลขโบกี ้สว่นแรกวิง่ขึน้ไปทางเหนือผา่น Shinjuku , Omiya สว่นหลงัวิง่ไปทาง
Yokohama, Totsuka, Ofuna คา่รถอยูท่ี ่2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita 
Express วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 130 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีใน
โตเกยีวและปรมิณฑล ทกุขบวนจะวิง่ผา่นสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีทีข่บวนรถจะ
เชือ่มตอ่กนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวนทีม่าจากโอฟนุะหรอืโยะโกะฮะมะจะ
เชือ่มตอ่กบัขบวนทีม่าจากชนิจกุ ุอเิคะบคุโุระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวนเดยีวกนัวิง่
ตอ่ไปจนถงึทา่อากาศยานนะรติะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะรติะ) 
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2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เสน้สเีขยีว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี 
Tokyo ราคาประมาณ 1,280เยน 

3)  Keisei Skyliner – เสน้สนี ้าเงนิ รถดว่นของฝ่ัง Keisei เดนิทางจากสนามบนิ
นานาชาตนิารติะ ผา่นสถานีนปิโปร ิสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาเพยีง 41 นาท ีคา่ 
โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุ 160 กโิลเมตรตอ่
ชัว่โมง Skyliner มรีถออกทกุๆ 20 และ 40 นาท ีใน ระหวา่งชว่งเวลา 14.00-16.00 มี
รถวิง่ 3 เทีย่วตอ่ชัว่โมง กรณีใชบ้รกิาร Keisei Line จะตอ้งลงทีส่ถานีนปิโปร ิ(Nippori) 
หรอืไมก่็สถานีอเุอโน่ (Ueno) ซึง่ ทัง้ 2 สถานนีี้จะสามารถสามารถตอ่รถไฟ JR (JR 
Yamanote Line ) ไปยังสถานีตา่งๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไมว่า่จะเป็น 
Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 

4)  Access Express – เสน้สสีม้ เป็นรถดว่นพเิศษของสาย Keisei ปลายทางอยูท่ี่
สถานีอเุอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง คา่โดยสารประมาณ1,240 เยน 

5)  Keisei main line – เสน้สฟ้ีา เป็นรถไฟแบบดว่น (Rapid Service) วิง่จาก
สนามบนิไปสดุปลายทางทีอ่เุอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต ่60 – 90 นาท ีคา่โดยสารประมาณ 
1,030 เยน 

 อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั: Hedistar Hotel Narita // Radison Narita Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) สมควรแกเ่วลา
เดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.35  เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR869 ** ราคา
ทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

14.55  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร
เพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 10 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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3.การช าระคา่บรกิาร  ช าระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการ
เดนิทาง 20วัน 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันกอ่นเดนิทาง
เทา่นัน้ แตก่รณีพเีรยีดทีเ่ดนิทางนัน้ๆเตม็แลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีย่นผู ้
เดนิทางแทน และพเีรยีดราคาโปรโมชัน่เมือ่จองทัวรแ์ละช าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคา่ทวัรค์นืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนั
เดนิทาง 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจะตอ้งด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์
หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นัน้ และทางเซน็เตอรจ์ะท าจองทีน่ั่งอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-Ticket ทัง้
กรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วันกอ่นวันเดนิทาง** 

- ทีน่ั่ง Stretch Seat / Long Leg ช าระเพิม่ 4,500 บาท (รวมไป-กลบั) **หา้มเด็กต า่กวา่16ปีและ
ผูส้งูอาย6ุ5ปีขึน้ไปน่ังเนื่องจากทีน่ั่งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 

- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
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** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไม่
สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้

 

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็น
หอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบ
เตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Scoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และคา่
ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มช าระคา่น ้าหนัก** 
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- ซือ้น าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 700 บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,200 บาท 

- ซือ้น ้าหนักเพิม่15กก. ช าระเพิม่ 1,700 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 2,200 บาท 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สุขภาพ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนือจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศพัทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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2.ส ิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พ านักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
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5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีท่ าทัวรเ์ตม็วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
2ขวด 
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15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


