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TR85 SUPER Golden Route A Tokyo Osaka 5D 3N  

 

SUPER Golden Route A โตเกยีว โอซากา้ 
5วนั 3คนื 

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 รงิกเุอา้ท ์

เล็ท ปราสาทโอซากา้ หา้งโดทงพลาซา่ ชนิไชบาช ิ

พกัมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 1 คนื โอกาก/ินาโกยา่ 1 คนื โอ
ซากา้/คนัไซ 1 คนื 
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บนิตรงสูโ่ตเกยีว (นารติะ) โดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) และบนิกลบัจาก
โอซากา้ (คนัไซ) โดยสายการบนิ SCOOT (TR) น า้หนกักระเป๋า 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 – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ– หมูบ่า้น
ชริาคาวาโกะ - โอกาก/ินาโกยา่ 

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

5  ปราสาทโอซากา้ – โดทงพลาซา่ – ชนิไชบาช ิ– ทา่อากาศยานคนัไซ - ทา่อากาศ
ยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

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

18 - 22 Jun 2018  21,900  21,900 21,900 7,000 8,500 

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 
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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 
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รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

23.00  พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 
3 ประต6ู เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOKSCOOT มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอย
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า 

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

02.20  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ 
NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW102 

*ราคาทวัรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่) 

10.25  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนารติะ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับ
เวลาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับกระเป๋าเรยีบและท า
ภารกจิ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู ่จงัหวดัยามานาช ิจังหวัดทีเ่ตม็ไป
ดว้ยความสวยงามของธรรมชาตแิละเป็นทีต่ัง้ของภเูขาไฟฟจู ิบรกิารอาหารกลางวนั
บนรถ เมนูแบบเบนโตะ เซตญีปุ่่ น (มือ้ที1่)   

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูบ่รเิวณ ยา่นภเูขาไฟฟูจ ิ เดนิทางไปยัง หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก 
(Oshino Hakkai Village) เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น ้า 8 บอ่ในโอชโินะ 
ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูโิกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่น ้าทัง้ 8 นี้เกดิจาก
การละลายหมิะบนภเูขาไฟฟจูทิีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีม่อีายมุามากกวา่ 1,200 ปี ทีใ่ช ้

เวลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังบอ่น ้าแตล่ะบอ่น ้า ดงันัน้น ้า
ทีอ่ยูใ่นบอ่จะเป็นน ้าทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่หง่นี้ยังไดถ้กูเลอืก
ใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหลง่น ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย  อกีทัง้
บรเิวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละววิของภเูขาไฟฟจูไิดใ้นวันทีอ่ากาศแจม่ใส ให ้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศ พรอ้มชมและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto) (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3.5
ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของจังหวัดนากาโน่ เป็นเมอืงเกา่ทีง่ดงามดว้ย
ศลิปะและธรรมชาต ิน าทา่นชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโตะ 
(Matsumoto Castle) ทีถ่กูสรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้า่เป็นปราสาททีเ่กา่แก่
ทีส่ดุ และนอกจากนี้กย็ังเป็น ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวาม
สวยงามทีสุ่ดของญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถกูท าลายจากเพลงิของสงครามมาได ้
จนถงึปัจจุบนั ตวัปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดี าสนทิท าใหม้ฉีายาวา่ ปราสาทอกีาด า 
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(ทวัรน์ าชมถา่ยรปูดา้นนอก) หมายเหต:ุ กรณีไปปราสาทไมท่นัจะพาไปถา่ยรปู
ในวนัรุง่ข ึน้ จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัยา่นมตัสโึมโต ้ออนเซ็น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที2่) 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) น ้าแรใ่นสไตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้ักผอ่นอยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่
น ้าแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลัง่ 

ทีพ่กั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วันกอ่นวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 มตัสโึมโต ้– เมอืงทาคายามา่ – ลติเติล้เกยีวโต – เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ– 
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - โอกาก/ินาโกยา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

น าทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืงทาคายามา่ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) 
จากนัน้น าทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 
(ถา่ยรปูดา้นหนา้) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศยั
ของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลู
กกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าทา่นเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอืเขตเมอืง
เกา่ซนัมาชซูิจ ิSanmachi-Suji ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที่
ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบั
ทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้น
ผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง
เฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็น
สญัลกัษณ์ หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความ
เชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจ
มากมาย ทา่นยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ยหรอืถา่ยรปูกบั
สะพานสแีดงนาคาบาช ิNakabashi Bridge 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูแบบเซตญีปุ่่ น 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยเูนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบ่า้นทีส่วยงาม
และเป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเทศ 
เป็นจ านวนมาก เอกลกัษณข์องบา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบญีปุ่่ น
ดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากค าวา่“กสัโช” ซึง่แปลวา่“พนมมอื”ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลงัคา
ชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมไ่ดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้
วัสดอุปุกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นแตม่าจากวัสดจุากธรรมชาต ิอยา่งตน้หญา้ทีป่ลกู
ไวเ้พือ่น ามาใชม้งุเป็นหลงัคา ขนาดหนาแตย่ังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะที่
ตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอกาก/ิ
นาโกยา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ที5่) เมนู BBQ BUFFET YAKINIKU สมควรแกเ่วลา
น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Quintessa Ogaki /KOYO HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที6่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) เเป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เมอืงแหง่ศลิปะและ
วัฒนธรรมของญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ เต็มไปดว้ยวัดและศาลเจา้เกา่แกโ่บราณทีม่คีวาม
สวยงามในแบบของญีปุ่่ นดัง้เดมิ เดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ(Fushimi Inari 
Shrine) คนไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จ ิง้จอกเป็นศาลเจา้
ชนิโต (Shinto)ทีม่คีวามส าคญัแหง่หนึง่ของเมอืงเกยีวโต(Kyoto) ศาลเจา้เป็นทีส่ถติ
ของพระแมโ่พสพ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวาม
เป็นอยูอ่ดุมสมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าทา่นสกัการะพระแมโ่พสพและ
เทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็นทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายัง
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โลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรปูปัน้ของเทพจิง้จอกทีม่จี านวนมากมายและชมเสาโท
รอิซุิม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตู
เพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ ปรารถนา      

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนู SHABU BUFEET  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางไปชม ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและ
สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถกูสรา้งขึน้เนื่องในโอกาสครบรอบปี 
1100 ของเมอืงเกยีวโตเมือ่รอ้ยกวา่ปีกอ่น โดยสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามม ุ
(Emperor Kammu) และจักรพรรดิโ์คเมอ ิ(Emperor Komei) ซึง่เป็นจักรพรรดอิงค์
แรกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต อาคารหลกัของศาลเจา้นี้มตีน้แบบมาจากอาคารเดมิที่
อยูใ่นพระราชวังสมยัยคุเฮอนัซึง่มขีนาดเล็กกวา่ของจรงิ จากนัน้น าทา่นสมัผสั
ประสบการณ์พเิศษพธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้รยีนชงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่่ น 
และทา่นสามารถเลอืกซือ้ชาชาตติา่งๆและสนิคา้ของฝากราคาถกูไดจ้ากทีน่ี่เชน่โฟ
มลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ โฟมชาเขยีว โฟมขา้วญีปุ่่ น หรอืผลติภัณฑจ์ากน ้ามันมา้ และ
ยาและวติามนิของญีปุ่่ นทีบ่ ารงุสขุภาพและผวิพรรณ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รงิก ุพรี
เมีย่ม เอา้ทเ์ล็ท Rinku Premium Outlet เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญท่ีส่ดุในโอซากา้ 
พรั่งพรอ้มดว้ยแบรนดย์อดนยิมของญีปุ่่ นและแบรนดด์งัจากตา่งประเทศกวา่ 200 รา้น
ใหเ้ลอืกซือ้กนัไดใ้นราคาพเิศษ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นเขา้
สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณอ์นัโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ 
สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณทีเ่คยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดย
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ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศ
เป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอืสว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา 
แตห่ลงัจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกลูToyotomi ถกูฆา่ลา้ง
โคตร Tenshukakก็ถกูท าลายลงยอ่ยยับ ตอ่มาไดร้ับการบรูณะใหมใ่นสมัย Tokugawa 
แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะท าการบรูณะขึน้มา
ใหมอ่กีครัง้และถกูประกาศใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุันสงู 
55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้เครือ่งประดบัหลังคาและภาพเสอืบนก าแพงตวัปราสาทและ
หลายๆสว่นลงทองสอีรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukakuทา่นสามารถ
มองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่ว
จากทัง้ในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้น
นอก) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งโดทงพลาซา่ DOTON PLAZA ใหท้า่นได ้
เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถกู หลากหลายรายการ อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่ง
ไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากน ้ามนัมา้ โฟมลา้งหนา้ถา่นหนิภเูขาไฟ ผลติภณัฑแ์บรนด ์4GF 
หรอืวติามนิบ ารงุรา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึง่เป็นนักวจัิยชือ่ดงัของชาวญีปุ่่ น น า
ทา่นไปชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ ทัง้
รา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปนกนั มสีนิคา้มากมายทัง้ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่
ลา่สดุ ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุ และ
ตืน่ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะสนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทาง
ฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้ รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบั จดุเดน่ของ
แตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปยูักษ์ หนา้ภัตตาคารขาปยูักษ์ และสญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนี้คอื ตกึ
รปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง หรอืจะเป็น
รา้นดสินียช์อ้ปผลติภัณฑใ์หม่ๆ จากดสินีย ์และยา่นเกา่แกอ่ยา่งถนนโดทงบรุ ิซึง่ทา่น
สามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ ของนครโอซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิ
เป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกนัตลอดทัง้วนั นอกจากนี้ในยา่นนีย้ังมหีา้งสรรพสนิคา้
ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีง อยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป 
สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

17.55  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867 *ราคาทัวร์
ยังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

22.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
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หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของ
ประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ
ในการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึ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 ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การช าระคา่บรกิาร ช าระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20
วัน 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ
มัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

http://bondstreettour.com/wp-content/uploads/2018/02/tr.jpg
http://bondstreettour.com/wp-content/uploads/2018/02/tr.jpg
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนั
เดนิทาง 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่ง (อพัไดแ้ค ่Stretch/Long leg ) จะตอ้ง
ด าเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นัน้** 

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

- ทีน่ั่งScoot Biz ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้

** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง สามารถสัง่ซือ้จากเลม่เมนูบนเครือ่งไดเ้ลยเนื่องจากตัว๋กรุ๊ปไม่
สามารถสัง่จองลว่งหนา้ได ้

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ทา่นจะเป็น
หอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบ
เตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้

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

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการบนิ Nok ScootและScoot ก าหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 
กโิลกรมัและคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ ต ัว๋
กรุป๊ทวัรไ์มร่วมประกนักระเป๋าเดนิทาง 

**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 
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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)้ 

2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น
ได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
เครดติ เป็นตน้) 

3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ย
คณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธ
ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

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. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 
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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
4ขวด 

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. การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
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18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

  

  

 


