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ก ำหนดกำรเดนิทำง           16 – 22 พ.ย. // 17 – 23 พ.ย. // 23 – 29 พ.ย. 2559         (58,900.-) 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ                                 

19.00 น.  พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคำน์เตอร์ C 
   โดยสายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.15 น.   เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 
   (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

วนัทีส่อง             โอซำก้ำ – อำรำชิยำม่ำ – น่ังรถไฟซำกำโน่ – ป่ำไผ่ – สะพำนโทเกต็สึเคียว – ปรำสำทนิโจ – วดัโทฟุคุจิ –  
   ศำลเจ้ำฟูชิมิอนิำริ  

06.25 น.   เดินทำงถึง สนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ำ ณ ประเทศญีปุ่่น หลงัจำกผ่ำนข้ันตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำรำชิยำม่ำ พาท่าน น่ังรถไฟสำยโรแมนติก ท่ีวิ่งเลียบแม่น ้ าผ่านทิวทัศน์หุบเขา               
อนังดงาม ท่านจะได้ด่ืมด ่ าความงามของธรรมชาติสุดบรรยาย  (หมายเหตุ : รถไฟสายโรแมนติก หยุด
ใหบ้ริการทุกวนัพุธ แต่หากตรงกบัวนัเทศกาล หรือ วนัหยดุแห่งชาติของญ่ีปุ่น ก็จะมีการบริการเดินรถปกติ )  
จากนั้นน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืนของทิวไผ่ อนัเขียวขจี (Bamboo Groves) นบัหม่ืนตน้ตลอดขา้ง จากนั้น
ชม สะพำนโทเก็ตสึเคียว สะพานท่ีสวยงาม และเป็นบริเวณท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ืนชอบ และเล่ืองลือวา่เป็นจุดชมวิวท่ี 
สวยท่ีสุดอีกแห่งในเกียวโต 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
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  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” อดีตเมืองหลวงท่ีมีอายุยาวนานมากวา่ 1,000 ปีชม “ปรำสำทนิโจ” เป็นหน่ึง
ในปราสาทท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ไดถู้กสร้างข้ึนในปี 1603 เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัของท่านโชกุนโทคุกาวะ 
ซ่ึงเป็นโชกุนคนแรกในสมัยเอโดะ (ยุคเอโดะ 1603-1867) หลังจากหมดยุคราชวงศ์โทคุกาวะในปี 1867 
ปราสาทนิโจถูกใช้เป็นพระราชวงัส าหรับราชวงศ ์หลงัจากนั้นปราสาทจึงไดถู้กมอบให้กบัเมืองเกียวโตและ
เปิดให้เป็นสถานท่ีทางประวติัศาสตร์เพื่อประชาชนเขา้เยี่ยมชม ปราสาทนิโจมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
ของญ่ีปุ่นท่ีสวยงาม ใหท้่านเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น เดินทางสู่ “วดัโทฟุคุจิ” สร้างข้ึนในปีค.ศ. 1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ เป็นวดัเซ็นขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงในการ
ชมใบไมแ้ดง ในฤดูใบไมร่้วง โดยช่ือของวดัมาจากการยืมช่ือวดั 2 แห่งในนารา คือ วดัโทไดจิ และ วดัโคฟุกุจิ  
ใหท้่านไดช้มความงามของ สะพานซึเทนเคียว เป็นสะพานขา้มหุบเขา ซ่ึงตน้เมเปิลจะปกคลุมสะพานยาวกวา่ 
100 เมตร ตลอดจนถึงดา้นล่าง จะมีสวนหินโฮโจ ซ่ึงเป็นสวนหินของนิกายเซน  

จากนั้น น าท่านชม “ศำลเจ้ำฟูชิมิอนิำริ” ท่ีสถิตยข์องพระแม่โพสภเทพเจา้ท่ีเป็นนบัถือยิง่ของประชาชน                    
ท่ีมาสักการะขอพรใหมี้ความเป็นอยู ่ท่ีอุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธญัญาหาร น าท่านสักการะ              
“พระแม่โพสภ” และ “เทพจ้ิงจอก” (Kitsune) ท่ีชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่เป็น “ฑูตสวรรค”์ ผูค้อยน าข่าวสาร                
จากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ ท่านจะไดต่ื้นตากบัรูปป้ันของ “เทพจ้ิงจอก” ท่ีมีจ  านวนมากมาย แลว้น า
ท่านชมพร้อมบนัทึกภาพความงามของ “ศาลโทริอิ” ซุม้ประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของศาลเจา้  ท่ีมีความ
มากกวา่ร้อยตน้ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นฉากของ
ภาพยนตร์เร่ือง Memories of Geisha ท่ี “ซายริู” นางเอกของเร่ืองวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ให้
ตนเองสมหวงัในความปรารถนา 

ค ่ำ             รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
   ทีพ่กั  SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

http://www.talonjapan.com/kofukuji-temple/
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วนัทีส่ำม หุบเขำโครังเค – สวนโอบำระ – อุโมงค์ต้นเมเป้ิล – โอชิโนะฮัคไค  

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ “หุบเขำโครังเค” สถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีอนัดบัตน้ๆของจงัหวดัไอจิ ดว้ยความหลากหลาย
ของสีสันจากตน้เมเป้ิล กวา่ 4,000 ตน้ท่ี อยูร่ายรอบหุบเขาแห่งน้ี น าท่านชม “สะพำนไทเกะสึเคียว” สะพาน             
สีแดงสดท่ีทอดยาวขา้มแม่น ้ าโทโมเอะ เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมถ่ายภาพคู่กบั ใบไมแ้ดง อิสระให้
ท่านไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “สวนโอบำระ” ชมเทศกาลดอกซากุระท่ีจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ใครท่ีพลาดชม
ซากุระตน้ปีท่ีผา่นมาสามารถไปชมไดท่ี้น่ี ซ่ึงซากุระจะบานประชนัความงามกบัใบไมเ้ปล่ียนสีอีกดว้ย นบัเป็น
ภาพท่ีหาชมไดย้าก เป็นดอกซากุระท่ีบานในฤดูใบไมร่้วงท่ีเดียวในโลก 

กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
น าท่านชม “อุโมงค์ต้นเมเป้ิล” จุดชมววิใบไมเ้ปล่ียนสีใกลท้ะเลสาบคาวาคูจิโกะ ท่ีเปล่ียนสีเป็นสีแดงอมส้ม
สวยงาม เหมาะแก่การเก็บภาพเป็นอยา่งยิง่ 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใช้เวลาอนัยาวนาน             
ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อน ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้ าท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด ในปี 1985 
สถานท่ีแห่งน้ียงัได ้ถูกเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ โรงแรมทีพ่กั *** ขำปูยกัษ์ ***         
   พกัที ่ TOMONOKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ                       

ให้ท่านได้สัมผสักับการอาบน ้ าแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้า             
การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย 
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วนัทีส่ี่  ภูเขำไฟฟูจิ(ถ่ำยรูป) – มิชิมะ สกำยวอล์ค – น ำ้ตกชิไรโตะ – วดัโคโตคุอนิ – มิตซุยเอ้ำท์เลต็ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม   
ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั “ภูเขำไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
และรูปทรงกรวยคว  ่าท่ีไดส้ัดส่วนจึงเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินทั้งนกัประพนัธ์ 
และกวผีูมี้ช่ือเสียงของญ่ีปุ่นเดิมทีชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่ภูเขาไฟฟูจิเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นท่ีสถิตของเทพเจา้จึง
เป็นแดนตอ้งหา้มส าหรับสตรีมานานนบัร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดทา้ยเม่ือกวา่สามร้อยปีมาแลว้ 

จากนั้น  น าท่านไปยงั “มิชิมะ สกำยวอล์ค” สะพานคนเดินยาว 400 ม. ยาวท่ีสุดในญ่ีปุ่น ให้ท่านไดเ้ดินชม และเก็บ
ภาพกบัภูเขาไฟฟูจิกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ “น ้ำตกชิไรโตะ” หรือน ้ าตกเส้นดา้ย ซ่ึงเกิดจากการละลายของน ้ าแข็ง บนยอดของภูเขาไฟ              
ฟูจิไหลลงมาแลว้ผา่นรอยพรุนของหินซ่ึงเป็นรูเล็กๆ เหมือนรูเข็มพุ่งออกมาเหมือนเส้นดา้ย ให้ท่านเก็บภาพ
กนัตามอธัยาศยั   

กลำงวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
  น าท่านเดินทางสู่ “วัดโคโตคุอิน” ให้ท่านไดส้ักการะ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ หรือท่ี พระใหญ่คำมำคุระ 

เดิมทีพระพุทธรูปองค์แรกสุดเป็นไมแ้กะสลกั ตั้งอยู่ภายในวิหาร สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1243 สูง 24 เมตร (ใหญ่
กว่าองค์ปัจจุบนั 1 เท่าตวั) แต่น่าเสียดายท่ีวิหารและพระองค์นั้นถูกพายุใตผุ้่นท าลายเสียหาย องค์ปัจจุบนั 
สร้างจากส าริด เสร็จเม่ือปี พ.ศ.1975 มีความสูงรวมฐานอยู่ท่ี 13.35 เมตร ในสวนของวดัแห่งน้ียงัมีตน้สนท่ี
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงปลูกไวใ้นวโรกาสท่ีเสด็จพระราชด าเนินพร้อมดว้ยสมเด็จพระนาง
เจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชินี เยอืนวดัแห่งน้ีในวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2474 ใหท้่านเก็บภาพตามอธัยาศยั 

http://japanbackpack.files.wordpress.com/2010/10/japan_shikizakura.jpg
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้ำท์เล็ต” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั สินคา้แบรนด์เนมมากมาย อิสระให้ท่านได้
เพลินเพลินกบัการ “เลือกชม และซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบอสิระ (ไม่รวมค่ำอำหำร)เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 

 พกัที ่ TOKYO BAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ                  

 
 

วนัที่ห้ำ  อสิระให้ท่ำนได้พกัผ่อนกนัตำมอธัยำศัย (ไม่มีรถบริกำร และไม่รวมค่ำรถไฟ)  
  หรือ ทวัร์เสริม 1: ตั๋วโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ + ตั๋วรถไฟ ไป - กลบั (ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 2,900 / เด็ก 2,300บำท)   

  หรือ ทวัร์เสริม 2: ท่องเที่ยวโดยรถไฟ + ตั๋วรถไฟ (ท่ำนละ 1,000 บำท / เด็ก 800 บำท) โตเกยีว ซี ไลฟ์ ปำร์ค  
  – ช้อปป้ิงชิบูยะ – ช้อปป้ิงอเิคบุคุโระ  

 เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม   
                 อสิระให้ท่ำนได้พกัผ่อนกนัตำมอธัยำศัย 

ท่ำนที่ซ้ือทัวร์เสริม 1 ---> เดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวยัท่ีมีผูเ้ขา้ชม
มากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ท่ีแบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกบั ADVENTURE 
LAND ท่ีน าท่านผจญภยักบัการล่องเรือโจรสลดั PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนียแ์ลนด์ 
โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกับ
เคร่ืองเล่นต่างๆ มากมายยงั WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินท่ี BIG THUNDER MOUNTAIN หรือ
เลือกสนุกกบั SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภยับนผาสูงชนัในโซน CRITTER COUNTRY เขา้ชมบา้นผี
สิง HUNTED MANSION อนัน่ากลวั และชมบา้นน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์  POOH’S HUNNY HUNT ใน
โซน  FANTASY LAND เพลิดเพลินกบัการแต่งกายชุดประจ าชาติของตุ๊กตาตวัน้อยๆกบั IT’S A SMALL 
WORLD ผจญภยัไปกบั PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกใน TOON 
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TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNIE HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินน่ี หรือ CHIP’N 
DALE’S TREEHOUSE บ้ าน ต้น ไม้ ช อ ง ชิ บ กับ เด ล  ห รือส นุ ก กัน ต่ อกับ เค ร่ื อ ง เล่ น มัน ส์ ๆ โซ น 
TOMORROWLAND  สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางใน
อวกาศแบบสบายๆ ไปกบั STAR TOUR สนุกกบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ BUZZ 
LIGHT YEAR ประชนัความแม่นกบัเพื่อนดว้ยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปป้ิงกบัสินคา้ของดิสนียท่ี์มี
มากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือกเป็นของท่ีระลึกฝากทางบา้นยงั WORLD BAZAAR   

 
 

ท่ำนที่ซ้ือทัวร์เสริม 2 ---> น าท่าน ชม สัตวน์ ้ านานาชนิด ท่ีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า “โตเกียว ซี ไลฟ์ ปำร์ค” ซ่ึงเป็น
ท่ีนิยมมากอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ภายในพิพิธภณัแห่งน้ี เป็นแหล่งท่ีอยู ่ของสัตวน์ ้านานาชนิด อาทิ เช่น 
JELLY FISH,PENGUINS AUKS AND PUFFINS,BLUEFIN TUNA,BLUEPINE UNICORN FISH 
,LEAFY SEA DRAGON,PEZ CHANCHO,PICOROCO,NURSERY FISH ฯลฯ ( หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเข้า ) 

จากนั้น น าท่านไปยงั “ย่ำนชิบูย่ำ” ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขั
แสนรู้ ท่ีกลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียว ท่ีตึก (109) อิจิมารุคิว 
ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท ์
และน าท่าน ไปยงั “Shibuya Hikarie” แหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ของ Shibuya ท่ีเน้นสินคา้เอาใจวยัท างาน อิสระ 
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านไปยงัย่าน “อิเคะบุคุโระ” ย่านช็อปป้ิงท่ียิ่งใหญ่ และทนัสมยัมากแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น อิสระให้ทุกท่าน
เลือกซ้ือสินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่ต่างๆ ให้ท่านได้
เดินชอ้ปป้ิงบริเวณใตดิ้นของสถานีรถไฟ หรือเลือกชอ้ปป้ิงห้างร้านต่างๆในบริเวณใกลเ้คียง ไม่วา่จะเป็น bic 
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camera, tokyu hands รวมไปถึงตึกซนัชายซิต้ี ซ่ึงมีพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าขนาดยอ่มให้ชม หรือจะชิมเก๊ียวซ่า และ
ไอศรีม รสแปลกๆ ต่างๆท่ี namja town หรือจะเดินเล่นท่ีถนน โอโตเมะ แหล่งขายหนังสือการ์ตูน และชุด
ส าหรับแต่งคอสเพล ท่ีมีมากมายหลายร้านใหท้่านไดเ้ดินชมกนัตามอธัยาศยั) 

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมอำกำรกลำงวนั) เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบอสิระ (ไม่รวมค่ำอำหำร)เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
 พกัที ่ TOKYO BAY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ                  

วนัที่ห้ำ  วดันิฮอนจิ (พระใหญ่) – เจ้ำแม่กวนอมิแห่งอ่ำวโตเกยีว – ถนนอโิชนำมิก ิ– ศำลเจ้ำเมจิ – ฮำรำจูกุ –  
   วดัอำซำกุสะ – โตเกยีว สกำย ทรี (ถ่ำยรูป) – ช้อปป้ิงชินจูกุ – สนำมบินฮำเนดะ 

เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรโรงแรม   

 น าท่านนมสัการ “พระพุทธรูปสลกัหิน” ท่ีมีความสูงถึง 31 เมตร เป็นพระพุทธรูปสลกัหินท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น  
โดยสลกัเป็นพระยะคุชิเนียวไร หรือก็คือ พระไภษชัยคุรุ ซ่ึงก็คือพระพุทธเจา้แห่งการรักษานัน่เอง ประดิษฐ์
สถาน บนเขาโยโกกิริ จงัหวดัชิบะ ด าเนินการก่อนสร้างในยคุเมืองนารา ประมาณปี 725 โดยการสั่งด าเนินการ
สร้าง โดยจกัรพรรดิ ชูมมู ผูด้  าเนินการสร้างเป็นพระ นามวา่ เกียวกิ (พระนิกาย โฮโซ) โดยใชช่้างผูก่้อนสร้าง
ช านาญการ ศิลปะเดียวกบั พระพุทธรูปไดบุทสึ วดัโทไดจิ เมืองนารา อิสระใหท้่านไดข้อพรกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านนมัสการเทวรูป  “เจ้ำแม่กวนอิมแห่งอ่ำวโตเกียว” สร้านในปี 1961 ท่ี มีความสูงกว่า 56 เมตร 
ประดิษฐาน หนัหนา้เขา้สู้ทางเขา้ อ่าวโตเกียว เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสงบสุข ด าเนินการสร้างโดย มาซา
เอะ อุซามิ อิสระใหท้่านไดข้อพร และเก็บภาพเป็นท่ีระลึกกนัตามอธัยาศยั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “อโิชนำมิก”ิ  ถนนสายโรแมนติกท่ามกลางสายลมหนาว ใบไมส้องขา้งทางถนน เต็มไปดว้ย
ตน้แปะก๊วยท่ีเปล่ียนสีเป็นสีเหลืองทองสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั  

จากนั้น น าท่านสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ี “ศำลเจ้ำเมจิ” ศาลเจา้ชินโตท่ีส าคญัของมหานครโตเกียว 
ไดเ้คยถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลกัษณ์
เด่นคือซุม้ประตูท่ีท าดว้ยไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

จากนั้น  น าท่านไปยงั “ฮำรำจูกุ” แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่น อิสระกบัการช้อปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” 
สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋าร้านฟาสท์ฟูดร้านเครป

https://www.google.co.th/search?client=opera&hs=GUU&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjh1ez9nuXLAhWRG44KHduWBoMQvwUIGCgA
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ญ่ีปุ่นอร่อยๆมากมาย หรือเลือกช้อปป้ิงบนถนน “โอโมเตะซันโด” ย่านส าหรับคนท่ีมีไลฟ์สไตล์ท่ีทนัสมยั 
และหรูหรา ดว้ยร้านคา้ชั้นน ามากมาย เช่น DIOR, LOUIS VUITTON เป็นตน้  

จากนั้น   น าท่านไปยงั “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอำซำกุสะ” วดัท่ีเหล่าโชกุน และซามูไรให้ ความเล่ือมใสศรัทธา                
เป็นอย่างมาก นมสัการองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ        
“คามินาริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” แขวนอยู ่                  
โดยมี ถนนร้านคา้“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวกั 
ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมนัจู” ก็สามารถหาซ้ือไดท่ี้ถนนแห่งน้ี  

จากนั้น          น าท่านถ่ายรูปกบั “โตเกียวสกำย ทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคล่ืนตั้งอยูท่ี่เขตซุมิดะ
กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น ท่ีความสูง 634.00 เมตร                   
(2,080 ฟุต)โตเกียวสกายทรี ไดก้ลายเป็นหอคอยส่ือสารท่ีสูงท่ีสุด ในโลก ให้ท่านไดเ้ก็บภาพกนัตามอธัยาศยั
บริเวณริมแม่น ้าสุมิดะ 

  *** หากมีเวลา ***   น าท่านเดินทางสู่โตเกียวไปยงั “ชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็น
จุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, 
MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมอำกำรกลำงวนั) เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ แบบอสิระ (ไม่รวมค่ำอำหำร)เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำอย่ำงคุ้มค่ำ 
  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

      

วนัทีเ่จ็ด  สนำมบินฮำเนดะ - กรุงเทพฯ 
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00.20 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สำยกำรบินไทย เที่ยวบินที ่ TG661 
05.25 น.     เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

**************************************************** 
 

หมำยเหตุ  :  รำยกำรทวัร์สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,  
สำยกำรบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 
อตัรำค่ำบริกำร       (ราคาต่อ 1 ท่าน) 

วนัเดนิทำง รำคำ ผู้ใหญ่ เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
(มเีตยีงเสริม) 

เดก็ 1 ท่ำน พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่มเีตยีงเสริม) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

16 – 22 พ.ย.59 
17 – 23 พ.ย.59 
23 – 29 พ.ย. 59 

รวมตัว๋ 58,900.- บำท 55,900.- บำท 55,900.- บำท 52,900.- บำท 
8,000.- บำท 

ไม่รวมตัว๋ 38,900.- บาท 38,900.- บาท 38,900.- บาท 36,900.- บาท 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตัว๋ดังกลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรับผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ดังกลา่วทกุกรณี 

3. การช าระคา่บรกิาร  

3.1 กรณุาส ารองทีน่ั่ง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

3.3 กรณุาช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามก าหนดการในใบแจง้การช าระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด  
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4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไมผ่า่น (ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถูกตอ้ง และตรงตามก าหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลังจากวันทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตั๋ว  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไมผ่า่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะ

ขึน้อยูก่บัราคาตั๋วเครือ่งบนิในแตล่ะกรุ๊ป)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้า่ยนัน้ๆคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุป๊ บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

ทัวรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้ 50% 

โดยขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการ

บนิ ทางบรษัิทไมอ่าจก าหนดเองได ้อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง หากมคีา่ใชจ่า่ยใดๆ ทเีพิม่ขึน้ ถอืเป็น

คา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  

หมายเหตุ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนัน้ท่านควรที่จะส่งเรือ่งแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อยา่งนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
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การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ 

หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

      5.คา่น า้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไมเ่กนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็  

6.คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธรัิบ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปี ขึน้ไป  จะมสีทิธรัิบเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอบุตัเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จ ากดัจ านวนเงนิความรับผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งท าเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไมเ่ดนิทางไป - กลับพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  

*** กรณีดังกลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ *** 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนตามทีก่ าหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ ทีจ่ าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การน าสิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
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6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 

เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้าน เหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายไุมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายไมว่า่

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ ARIGATOU AUTUMN A16-TG-W30 

 

 
หมายเหต ุโปรแกรมจัดท าขึน้ส าหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนือ่งจากบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นการช าระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้สิน้ ไมส่ามารถคนืไดไ้มว่า่กรณีใด 

 

 


