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TR17 The Lost Kansai#4 โอซาก้า เกียวโต อิเนะ อามาโนะฮาชิดาเตะ โกเบ 4วัน3คืน  

 

The Lost Kansai#4 โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชิ

ดาเตะ โกเบ 4วนั3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES บนิสูส่นามบนิคนัไซ (โอ
ซากา้) เครือ่งใหมล่ าใหญ ่DREAM LINER  B787-8  ทนัสมยัสดุๆ 340 ทีน่ ัง่ 

พเิศษ!!! น า้หนกักระเป๋า  20 KG 

สดุคุม้!!เร ิม่ตน้เพยีง 22 ,900 บาท พกัยา่นโอซากา้หรอืคนั
ไซ2คนื โกเบ ออนเซ็น 1คนื 
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วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

DAY 1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 

DAY 2  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option บตัรยนูเิวอรแ์ซล เจแปน 

DAY 3  โอซากา้ - เกยีวโต มยิาส ึ- วดัชอิอนจ ิ- อามาโนะฮาชดิาเตะ น ัง่กระเชา้สูจ่ดุชมววิ - เมอืงอิ
เนะ - โกเบ ออนเซ็น 

DAY 4  ปราสาทโอซากา้ (น าชมดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี– Expo city Osaka – สนามบนิคนัไซ 
– ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

28 - 31 Jan 2018  19,888  19,888 19,888 7,000 7,500 

04 - 07 Feb 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 7,500 

11 - 14 Feb 2018  23,888  23,888 23,888 7,000 7,500 

18 - 21 Feb 2018  22,900  22,900 22,900 7,000 7,500 

25 - 28 Feb 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 7,500 

04 - 07 Mar 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 7,500 
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11 - 14 Mar 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 7,500 

18 - 21 Mar 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 7,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ DAY 1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท 

06.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้3 ประต ู6 
เคานเ์ตอร ์7สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีบ่รษัิทใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารและตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

09.25  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR298 ** 
ราคาทวัรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) ** 

16.55  เดนิทางถงึสนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของ
ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ ผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น าทา่นขึน้รถปรับอากาศเดนิทาง
ไป รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัอกีแหง่หนึง่ของโอซากา้ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงรงิกตุรง
ขา้มกบัทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โดยออกแบบใหม้ลีกัษณะเหมอืนกบัเมอืงทา่ของ
สหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไมใ่หญโ่ตมากนัก แตก็่เพยีบพรอ้มไป
ดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมชีือ่เสยีงจาก
ตา่งประเทศ อาระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานัด
หมายน าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั 

ทีพ่กั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วันที่ DAY 2 อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ Option บตัรยนูเิวอรแ์ซล เจ
แปน 

08.30  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 

>> หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้บตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน 

**กรณีสัง่ซือ้กบับรษัิท ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรณุาสัง่ซือ้พรอ้มจองทัวร์
หรอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้ (ทางบรษัิทจ าหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมร่วมคา่รถไฟ
ในการเดนิทาง) 

**ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบตัรขึน้ถา้เงนิเยนมกีารปรับขึน้เรท100เยน=35
บาท** 

- ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดงัทีท่า่นชืน่ชอบ 
กบัโลกภาพยนตรข์องฮอลล์วิูด้  เชน่ Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,
ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง Jurassic Park น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า
สะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั Jaw ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้น
เยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีร่อให ้
ทา่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตวัการต์นูส าหรับเด็กโซน “วนัเดอรแ์ลนด”์ 
เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงัของ
ญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืเป็นโซนใหม ่ HARRY POTTER ให ้
ทา่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรีพ่อรต์เตอร ์และพบกบัโซนใหม่
ลา่สดุทีจ่ะเปิดในวันที2่1เมษายน 2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุกUniversal 
หา้มน าอาหารและเครือ่งดืม่เขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซือ้อาหารได ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์Jl17 THE LOST KANSAI4 4D3N  MAR18-TR-W21  

จาก  ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk 
Osaka เป็นพืน้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีม่รีา้นอาหารมากมาย 

- เลอืกอสิระเทีย่วเอง ชอ้ปป้ิงอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมคา่รถไฟและไม่
มรีถบสับรกิาร) ดว้ยการน่ังรถไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่น
ตา่งๆทีเ่ป็นไฮไลทข์องโอซากา้ยา่นดงัทีเ่ลอืกสรรเป็นสวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีย่ว ช ้

อป ไดแ้ก ่

     > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโอซากา้ 
เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทางจะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 
180 รา้น ทางฝ่ังทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบาชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 

      > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึง่ในสถานบนัเทงิยามค า่คนืทีโ่ดง่ดงัของโอซากา้ 
แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแหง่นี้จะเลยีบรมิคลอง
โดทงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย รวมไปถงึป้ายนักวิง่กลูโิกะ 
(Glico Running Man s ign) และปคูานโิดราค ุ(Kani Doraku crab  sign) ทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 

      > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา สามารถน่ัง
พักผอ่นในสวนแบบธรรมชาตทิา่มกลางภมูทิัศนเ์มอืงใหญ ่มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 120 
รา้น รวมทัง้โรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มรีา้นอาหารจ านวนมาก
เปิดใหบ้รกิาร ไมว่า่จะเป็น อาหารเกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืน่ๆ 
รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 

      > ยา่นเด็นเด็น Den Den Town ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขาย
สนิคา้อเิล็กทรอนกิส ์คลา้ยกบัยา่น Akihabara ของโตเกยีว นอกจากนีย้ังมกีารต์นูมังงะ 
อนเิมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ตต์า่งๆรวมอยูท่ีน่ี่ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-
11:00 และ 19:00-20:00 

**วนันีไ้มม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

ทีพ่กั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วันที่ DAY 3 โอซากา้ - เกยีวโต มยิาส ึ- วดัชอิอนจ ิ- อามาโนะฮาชดิาเตะ น ัง่กระเชา้สูจ่ดุชม
ววิ - เมอืงอเินะ - โกเบ ออนเซ็น 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที2่) 

          น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยิาส ึ(Miyazu) ซึง่อยูภ่ายในอาณาเขตของทาง
ตอนบนของจังหวัดเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) น าทา่นชมวดัชอิอน
จ ิ(Chionji Temple) เป็น 1 ใน 3 วัด  ของญีปุ่่ นทีม่รีปูปัน้ส าคญัของเทพเจา้ Monju 
Bosatsu ซึง่เป็นเทพแหง่สตปัิญญา นักเรยีนและประชาชนทัว่ไปจงึนยิมมาขอพร
เกีย่วกบัการเรยีน ความส าเร็จทางวชิาการตา่งๆ และยงันยิมซือ้เครือ่งราง omikuji (มี
ลกัษณะเหมอืนพัดทีพ่ับไว)้ แลว้น าไปแขวนไวท้ีต่น้สน   สมควรแกเ่วลาน าทา่นไป
ชม อามาโนะฮาชดิาเตะ หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ สะพานสูส่รวงสวรรค ์(bridge in 
heaven) เนือ่งจากเป็นจดุชมววิทีต่ดิ 1 ใน 3 ของววิชายทะเลทีส่วยทีส่ดุใน
ญีปุ่่ น มองเห็นอา่วมยิาส ึยาวกวา่ 3 กโิลเมตร ทีม่ ีลกัษณะเป็นสนัทรายคดเคีย้ว
เชือ่มตอ่กนั สว่นมมุทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ คอืบรเิวณจดุชมววิของภเูขาทัง้ 2 ฝ่ัง ซึง่
ไดร้บัการยอมรับมานานหลายศตวรรษวา่เป็นจดุทีส่วยทีส่ดุ จดุชมววิทีต่ดิอนัดบัสวย
ทีส่ดุ 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่่ น ไดแ้ก ่1.อา่วมะทสชึมิา่ เมอืงเซน็ได จ.มยิาง ิ2.เกาะมิ
ยะ  จมิา่ จ.ฮโิระชมิา่ 3.อะมาโนะ ฮาชดิาเตะ เมอืงเกยีวโต สะพานนีม้คีวามยาว
ประมาณ 3.6 กโิลเมตร ภมูปิระเทศทีห่าพบไดย้าก คอื มตีน้สนขนาดเล็กใหญร่าว 
8,000 ตน้ขึน้อยูเ่รยีงราย ลกัษณะทางธรรมชาตทิีใ่ชเ้วลาสรา้งหลายพันปีแหง่นีเ้ป็น
ความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีค่วรคา่แกก่ารชืน่ชม ดว้ยทวิสนรมิหาดทรายตดัผา่นอา่ว
มยิาซบึนคาบสมทุรทังโกะทางตอนเหนือของเกยีวโต น าทา่นขึน้กระเชา้เคเบิล้คาร ์
เพือ่น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมววิดา้นบน ทา่นจะสามารถชมสดุยอดแหง่ความสวยงามที่
นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตนิอ้ยคนนักทีจ่ะพบเห็นถงึความละเมยีดละไมของธรรมชาต ิเปรยีบ
ดัง่ภาพวาดสนี ้ามนั ทา่นสามารถสมัผัสไดถ้งึบรรยากาศของสายลม แสงแดด อนัเป็น
พเิศษสดุ ทา่นสามารถลองสิง่ทีน่่าสนใจ คอื ท ามาตาโนโซก ิในทีท่ีท่า่นยนือยู ่ใหก้ม้
ลงไประหวา่งขา 2 ขา้ง ซึง่ทา่นจะสามารถเห็นทัศนยีภาพปรากฏราวกบัสวรรคย์า้ยมา
อยูบ่นพืน้ดนิ และโลกอยูบ่นสรวงสวรรคต์รงกนัขา้ม 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 
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บ่าย  น าทา่นเดนิทางไป เมอืงอเินะ (Ine) เป็นเมอืงทา่ประมง ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของ
คาบสมทุรทังโกะ ฝ่ังทะเลญีปุ่่ น ในจังหวัดเกยีวโต น าทา่นลงเรอืลอ่งไปในอา่วอเินะ 
ระหวา่งลอ่งเรอืสนุกตืน่เตน้ในการใหอ้าหารนกนางนวล และทา่นจะไดช้มภาพทีถ่กู
จดจ าไดค้อื แนวอาคารบา้นเรอืน ฟนุายะ ทีต่ัง้อยูเ่ลยีบ อา่วอเินะ ทอดยาวเป็นแนวเสน้
โคง้สวยงาม โดยไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตสงวนส าคญัส าหรับสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ
ของญีปุ่่ น แตเ่ดมิแลว้ ฟนุายะ ใชเ้รยีกรปูแบบทีอ่ยูอ่าศยัแบบสรา้งพืน้ทีเ่ก็บเรอืล าเล็ก
ส าหรับหาปลาเอาไวท้ีช่ัน้ 1 ของบา้น และเนื่องจากทกุครัวเรอืนมบีา้นตัง้อยูต่ดิกบั
ทะเล  จงึสามารถดืม่ด า่กบัทัศนียภาพแสนงดงามจากทีบ่า้นได ้ปัจจบุนั ชาวประมง
มักจะปรับเปลีย่นชัน้ 2 ของบา้นไปเป็นทีพ่ักส าหรับนักทอ่งเทีย่ว สมควรแกเ่วลาน าทา่น
เดนิทางสูโ่กเบ เพือ่น าทา่นเขา้ทีพ่กั Fruit & Park Hotel Onsen  โรงแรม
สวยงามสไตลย์โุรปทีต่กแตง่พรอ้มสวนสวยงามขนาดใหญ ่

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที4่) พรอ้มเมนูขาปยูกัษไ์มอ่ ัน้ 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สขุภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นทีม่สีแีละแรธ่าตทุีแ่ตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืน้ที ่ให ้
ทา่นไดล้งไปแชใ่นบอ่น ้ารอ้นธรรมชาตดิว้ยรา่งการเปลอืยเปลา่ เพือ่เพิม่ความผอ่น
คลายใหร้า่ยการและบ ารงุผวิพรรณใหด้เูปลง่ปลัง่ เรยีบเนียน และยังมสีว่นชว่ยในเรือ่ง
ของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย และทีโ่รงแรมแหง่นี้ยังม ีArima Onsen 
ออนเซน็ขึน้ชือ่ของเมอืงโกเบ เป็นน ้าแรธ่รรมชาตสิทีองเป็นทีรู่จั้กกนัมากในญีปุ่่ น 
เนื่องจากเคยมจัีกรพรรดิอ์งคห์นึง่ของญีปุ่่ นไดล้งมาแชอ่อนเซน็ทีแ่หง่นี้จนเป็นทีเ่ลือ่ง
ลอืและรูจั้กกนัแพรห่ลาย 

ทีพ่กั: FRUIT & PARK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วันที่ DAY 4 ปราสาทโอซากา้ (น าชมดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี– Expo city Osaka – 
สนามบนิคนัไซ – ทา่อากาศยานดอนเมอืง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์Jl17 THE LOST KANSAI4 4D3N  MAR18-TR-W21  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที5่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณอ์นัโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ 
สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับได เมยีวผูพ้ยายามรวบรวม
ประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปี
ตอ่มา แตห่ลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกู
ฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถกูท าลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาไดร้ับการบรูณะใหมใ่นสมัย 
Tokugawa  แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะท า
การบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกูประกา  ศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอ
ซากา้ปัจจบุนัสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบัหลงัคาและภาพเสอืบนก าแพง
ตวัปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukaku
ทา่นสามารถมองเห็นทวิทศันโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมี
นักทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ทัวรน์ าชมและ
ถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่Joy one Duty Free 
ใหท้า่นเลอืกซือ้ของฝากราคาถกู อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า โฟมลา้ง
หนา้และยาสระผมถา่นหนิภเูขาไฟ, ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิคอลลาเจน ของดร. โนงู
จ ิฮเิดโยะบคุคลส าคญัคนหนึง่ในประวัตศิาสตรด์า้นการแพทยข์องประเทศญีปุ่่ น หรอืจะ
เป็นผลติภัณฑจ์ากน ้ามนัมา้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่EXPOCITY http://www.expocity-mf.com/en/# เป็นศนูยบ์นัเทงิครบวงจรทีโ่อ
ซากา โดยรวมสวนสนุก,พพิธิภัณฑ,์หา้งสรรพสนิคา้,ศนูยเ์รยีนรู,้รา้นอาหารนานาชาต ิ
รวมกนัไวท้ีน่ี่ เป็นแหลง่เทีย่ว,กนิ,ชอ็ปป้ิงและเรยีนรูข้นาดใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วไฮไลทท์ีไ่มแ่พย้นูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ หรอืดสินียแ์ลนด ์โอซากาเคย
เป็นเจา้ภาพจัดงาน World Expo เมือ่ปี 1970 หลงัจากนัน้พืน้ทีจั่ดงานไดถ้กูเปลีย่นเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ ่ซึง่อยูห่า่งจากใจกลางนครโอซากาไปเพยีง 1ชัว่โมงกวา่ 
พืน้ทีส่ว่นหนึง่กวา่ 170,000 ตารางเมตรไดถ้กูเปลีย่นเป็นศนูยบ์นัเทงิครบวงจรแหง่ใหม่
ในชือ่วา่ EXPOCITY ทีร่วมทกุสิง่ทกุอยา่งไวใ้นพืน้ทีแ่บบ "วันเดยีวเดนิไมท่ั่ว ครัง้เดยีว
เทีย่วไมเ่ตม็อิม่" อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั 

จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

18.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR297 

** ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่) ** 

21.55  เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ 
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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 าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิได ้
ทกุกรณี 

 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 ้

** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไม่
สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้
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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** 

- 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 
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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)้ 

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 
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 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 

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 ้ 
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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 

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

 


