
  
Tokyo Finn Snow โตเกยีว ฟจู ิคามาครูะ 5วนั 3คนื 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokyo Finn Snow โตเกยีว ฟจู ิคามาครูะ 5วนั 3คนื 
โตเกยีว วดัอาซากสุะ ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ีไหวพ้ระใหญไ่ดบสุส ึคามาครูะ  คานากาวา่ 

วนอทุยานฮาโกเนล่อ่งเรอืโจรสลดั ทะเลสาบอาช ิหบุเขาโอวาคดุาน ิล ิ6มลองชมิไขด่าํอายยุนื7 ปี 
โกเทมบะเอา้ทเ์ลต ลานสกฟีจูเิท็น โอชปิารค์ คาวากจูโิกะ พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ชอ้ปปิ6 งชนิจกู ุ Mitsui Shopping Park LaLaport Ebina 
**ทอ่งเทีOยวเทีOยวตามฤดกูาล         หมูบ่า้นนํ 6าใส โอชโินะฮคัไก (ชว่ง Autumn) 

                                                     หรอืสนกุสนานกบัหมิะขาวโพลนลานสก ีFUJITEN SKI (ชว่งSnow) 
พกัโออโิสะออนเซ็น 1คนื ฟจูอิอนเซ็น1คนื นารติะ1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES (TZ) บนิตรงสูโ่ตเกยีว(สนามบนินารติะ)  
เครืOองลําใหญ ่B787-8   DREAM LINER เครืOองใหมล่ส่ดุ ลําใหญ ่

พเิศษ!!! นํ 6าหนกักระเป๋า 20 KG  
ราคาสดุคุม้!!! เร ิOมตน้ 25,900 บาท พกัออนเซ็น 2 คนื(Oliso+Fuji) นารติะ 1 คนื 

คุม้กวา่!  มรีถไกด ์พาเทีOยวทกุวนั อาหาร 7 มื6อ อสิระทานเอง2มื6อ 
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2ทา่น) 
พกัเดีOยวเพิOม / 

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีOน ัOง หมายเหต ุ

31 – 4 พฤศจกิายน 60 25,900  
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INF  7,000 บาท 

 
 
 
 
 

8,500 34  
2 – 6 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  
7 – 11 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  
9 – 13 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  
14 – 18 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  
16 – 20 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  

21 - 25 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  
23 – 27 พฤศจกิายน 60 27,900 8,500 34  
28 – 2 ธนัวาคม 60 28,900 8,500 34  



30 – 4 ธนัวาคม 60 29,900  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INF  7,000 บาท 

8,500 34  
5 – 9 ธนัวาคม 60 25,900 8,500 34  
7 – 11 ธนัวาคม 60 27,900 8,500 34  
12 – 16 ธนัวาคม 60 25,900 8,500 34  
14 – 18 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  
19 – 23 ธนัวาคม 60 29,900 8,500 34  
26 – 30 ธนัวาคม 60 33900 8,500 34  
28 – 1 มกราคม 61 37,900 8,500 34  
2 – 6 มกราคม 61 28,900 8,500 34  
4 – 8 มกราคม 61 28,900 8,500 34  
9 – 13 มกราคม 61 25,900 8,500 34  
11 – 15 มกราคม 61 28,900 8,500 34  
16 – 20 มกราคม 61 28,900 8,500 34  
23 – 27 มกราคม 61 28,900 8,500 34  
25 – 29 มกราคม 61 28,900 8,500 34  
30 – 3 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  
1 – 5 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  
6 – 10 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  
8 – 12 กมุภาพนัธ ์61 28,900  8,500 34  
13 – 17 กมุภาพนัธ ์61 25,900  8,500 34  
15 – 19 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  
20 – 24 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  
22 – 26 กมุภาพนัธ ์61 28,900 8,500 34  
27 – 3 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  
1 – 5 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  
6 – 10 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  
8 – 12 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  
13 – 17 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  
15 – 19 มนีาคม 61 29,900 8,500 34  
20 – 24 มนีาคม 61 31,900 8,500 34  
 
วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ  
 
21.00น.     พรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ช ั6น 3  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ SCOOT มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอย  
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และตดิแท็กกระเป๋า lตรวจเช ็

00.45น.     �นําท่านเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีOปุ่ น โดยสายการบนิ  SCOOT
เทีOยวบนิทีO TR292 

 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง(บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม)  
 
วนัทีOสอง  นารติะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - พระใหญไ่ดบสุส ึคามาครูะ – หา้งมติซุย ลาลา่พอรต์ –  
 คานากาวา่ โออโิสะ       � อาหารเทีOยง (BBQ YAKINIKU BUFFET) 
 
08.55น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุา

ปรับนาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
สําคญั!!! ประเทศญีOปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก 
เนื6อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและ
ปรบั จากนั5นนําท่านขึ5นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว นํา
ท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอ
พรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทองคํา ที�เป็น   ทองสัมฤทธิC มขีนาดเล็ก
เพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เกา่แก่ที�สดุในภมูภิาคคันโต และมี
ผูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั 5งปี ถ่ายภาพเป็น
ที�ระลกึกบั คามนิารมิง (ประตฟู้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที�
มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีOใหญท่ีOสดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและ
เช่าเครื�องรางของขลังอันศักดิCสทิธิCของวัดแห่งนี5หรเืพลดิเพลนิกับ ถนน
นาคามเิซ ถนนชอ้ปปิ5งที�มชี ื�อเสยีงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมาย



ไมว่า่จะเป็นเครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ นมายังวัดแห่งนี5ตอ้งมาต่อ
ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิ5งของฝากที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั 5งขา้ว
ของเครื�องใชคุ้ณภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสื5อผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี� หากมเีวลาท่าน
สามารถเดนิไปถา่ยรูปคูก่บัหอคอยที�สงูที�สดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหม่
ของมหานครโตเกยีว ที�ท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้ับวัดอาซากุซะ สําหรับโดตเกยีวสกายท ี
เปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์เกา่คอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์
ที�นครกวา่งโจวของจนี และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา 

เทีOยง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มื6อทีO1) เมน ูBBQ YAKINIKU BUFFET 
บา่ย ท่านเดนิทางสู่ เมอืงคามาคูระ ตั 5งอยู่ในจังหวัด Kanagawa   นําท่านไปชม

และกราบไหวพ้ระใหญ ่Great Buddha หรอื Daibutsu แห่งคะมะคู
ระ บรเิวณที�ตั 5งของDaibutsuน ั6นเดมิทเีป็นทีOต ั6งของวดัKōtokuin วัดแห่งนี5
สรา้งขึ5นตั 5งแต่ปี 1252 แต่ไดเ้กดิความเสยีหายหลายครั5งจากไตฝุ้่ นทําใหต้ัว
อาคารวัดนั5นพังทลายหายไปเหลอืเพียงแต่องค์พระ Daibutsuอยู่ท่ามกลาง
ซากปรักหักพัง สรา้งความประหลาดใจใหก้ับชาวญี�ปุ่ น และเลื�อมใสในความ
ศักดิCสทิธิCของทา่น ที�ไดป้กปักรักษาเมอืงคะมะคุระตลอดมา จนสมควรแกเ่วลา 
นําท่านเดนิทางไปชอ้ปปิ5งที� หา้งMitsui Shopping Park LaLaport 
Ebina ม ี263 รา้นคา้ที�เป็นที�นิยมที�นําเสนอสนิคา้แฟชั�นและแบรนเนมที�
ทันสมยั มศีนูยอ์าหารเป็นสถานที�เหมาะสําหรับการรับประทานอาหารคํ�าหรอืไป
ซื5อสนิ  คา้ในซเูปอรม์ารเ์ก็ตมากมาย (อสิระอาหารคํOาตามอธัยาศยั) จนถงึ
เวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ีOพกัจงัหวดัคานากาวา่ เมอืงโออโิสะ 

   
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ6าแรธ่รรมชาต ิ เพืOอ

สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ 6าแรใ่นสไตลญ์ีOปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่น
อย่างเต็มอิOม ซึOงชาวญีOปุ่ นเชืOอว่านํ 6าแร่ธรรมชาตนิี6ม ีส่วนช่วยเรืOอง 
โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัOง 

 �ทีOพกั: Oiso Prince Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  โรงแรมหรรูะดบั4ดาว รมิทะเล 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัทีOสาม  ฮาโกเน ่ – ลอ่งเรอืโจรสลดั – ทะเลสาบอาช ิ – หบุเขาโอวาคดุาน ิ – โกเทมบะเอา้ทเ์ลต - คาวากจูโิกะ 
                � อาหารเชา้,เทีOยง,เย็น(บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ)์ 
 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีOพกั (มื6อทีO2) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่สถานที�ท่องเที�ยวที�ไดรั้บความ

นยิม โดยเป็นสว่นหนึ�งของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่-อสิ ึที�ผูม้าเยอืนสามารถ
ชื�นชมความงามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีันที�เบง่บานตลอด
ทั 5งปี ทวิทัศนท์ี�สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและ โอ
วาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัมชีื�อเสยีงในเรื�องของการเป็นแหล่งนํ5าพุรอ้น ที�แปลกไปกว่า
นั5นคอื มจํีานวนนํ5าพรุอ้นมากถงึ 17 แห่ง นําท่าน ลอ่งเรอืโจรสลดั ทีOทะเลสาบ

อาช ิทะเลสาบที�กอ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใสท่านจะ
ไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที�มภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง  นํา
ท่าน เดนิทางสู ่ หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หุบเขานรก  ชมบอ่นํ5าแร่กํามะถันที�
สามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่าํ ที�เชื�อกนัวา่ เมื�อ
กนิไขดํ่า 1 ฟอง จะทําใหม้อีายยุนืยาว  ขึ5น 7 ปี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื5อ 
สนิคา้พื5นเมอืงที�ข ึ5นชื�อ  มากมาย อาท ิสบูดํ่า, แชมพูดํา,โฟมลา้งหนา้ดํา ซึ�งลว้น
เป็นผลติภณัฑจ์ากกํามะถันที�คนญี�ปุ่ นเชื�อวา่บํารงุผวิพรรณและเสน้ผมใหด้รีวมทั 5ง 
คติตี6ไขด่าํ ซึ�งเป็นโอท็อป อยา่งหนึ�งของญี�ปุ่ น 

เทีOยง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (มื6อทีO 3) 
บา่ย จนสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสูโ่กเท็มบะ พรีOเมีOยม เอา้ทเ์ล็ต Gotemba 

Outet ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ5งอยา่งจใุจกบัสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้
แ ล ะ สิ น ค ้า แ บ ร น ด์ ญี� ปุ่ น โ ก อิ น เ ต อ ร์ ม า ก ม า ย  เ ช่ น  MK MICHEL 
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ 
เลือกซื5อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลอืกดเูครื�องประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง TAG HEUER,AGETE, 
S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES ฯลฯ  รอ ง เท ้า แฟชั� น  HUSH 
PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื5อสนิคา้สําหรับคุณหนู  AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆอกีมากมาย  ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก นําทา่นเดนิทาสูท่ ีOพกั  

คํOา      รบัประทานอาหารคํOา (มื6อทีO 4 )  พรอ้มขาปูยกัษ์
ไมอ่ ั6น!!! 

 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํ6าแร่
ธรรมชาต ิเพืOอสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ 6าแรใ่น
สไตลญ์ีOปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิOม ซึOงชาว
ญีOปุ่ นเชืOอวา่นํ 6าแรธ่รรมชาตนิี6มสีว่นชว่ยเรืOอง โรคภยั



ไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัOง 

 �ทีOพกั:  Route Inn Kawagujiko Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั โรงแรมรมิทะเลวาบคาวากจูโิกะ  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

วนัทีOส ีO       สวนโอชปิารค์ –  ลานสก ีFujiten หรอืโอชโินะฮคัไก – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – โตเกยีว - ชนิจกู ุ–  
                นารติะ � อาหารเชา้,เทีOยง 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีOพกั (มื6อทีO 5 ) 
 นําท่านไปชม สวนโออชิ ิปารค์ (Oishi Park) เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิ

(Mt.Fuji) ที�ตั 5งอยู่ร ิมฝั� งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั� งเหนือ (Lake 
Kawaguchiko) ที�นี�เป็นที�นยิมของนักท่องเที�ยวชาวญี�ปุ่ นซึ�งมาพักผ่อนตาก
อากาศ ชมววิ ดื�มดํ�ากบัความงามของทวิทัศน ์ในวันที�อากาศแจม่ใสสวนแห่งนี5
จะเป็นจุดชมวิวที�สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเ้กือบทั 5งลูกซึ�งสวยงาม
มาก   จากนั5นนําทา่นไปนําทา่นไปลานสก ีฟูจเิท็นสกรีสีอรท์ (Fujiten Ski 
Resort) ลานสกแีละที�พักที�ตั 5งอยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิท่านจะไดส้ัมผัสกับหมิะ
ขาวโพลนอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกสมัผัสประสบการณ์ใหม ่อาท ิตื�นเตน้กบัการลื�น
ไถลดว้ยสกเีลือกสนุกกับสโนวบ์อรด์หรือเลอืกเพลดิเพลนิกับการน ัOงเลืOอน
หมิะที�ท่านจะสามารถนั�งดื�มดํ�ากับทัศนีย์ภาพที�ถูกปกคลุมดว้ยหมิะที�ดูแลว้
สะอาดตายิ�งนัก หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบรเิวณรอบ หรือซื5อของที�
ระลกึจากรา้น souvenir shop หรอืเลอืกทานอาหารเครื�องดื�มที�บรเิวณชั 5น2ของ
ตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย (ค่าทัวรไ์ม่รวมอัตราเชา่อุปกรณ์สกแีละชดุสําหรับ
เล่นส  กรีาคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื�อน Snow Sled 1,200 
เยน, Snowboarding 4,500เยน) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินกรณีลานสกหีมิะยังไมพ่รอ้มใหบ้รกิารตามสภาพ
อากาศที�อาจจะเปลี�ยนแปลงหรอือากาศไมเ่อื5ออํานวย หรอืลานสกปิีด หมิะละลายหรอืมปีรมืาณนอ้ยอยู ่โดยทาง
บรษัิทจะเปลี�ยนที�เที�ยวทดแทนเป็นหมู่บา้นนํ 6าใสหรอืโอชโินะฮคัไกแทน และสภาพอากาศทางบรษัิทไม่
สามารถคาดการณ์  

 จากนั5นนําทา่นเดนิทางสูร่มิทะเลสาบคาวากจูโิกะ เพื�อทานอาหารกลางวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีOยง     รบัประทานอาหารกลางวนั (มื6อทีO 6) 
บา่ย จากนั5นนําทา่นเดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมท่ี�Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

ทา่นจะไดท้ดสอบในหอ้งจําลองแผ่นดนิไหวรับการสั�นสะเทอืนจากขั 5นตํ�าสดุสูข่ั 5นสงูสดุ และสนุกสานในการเรยีนรู ้
ประสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนั5นใหท้่านเลอืกซื5อของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เค รื�องสําอาง 
เครื�องไฟฟ้า ผลติภัณฑจ์ากนํ5ามันมา้ โฟมลา้งหนา้ถ่านหนิภูเขาไฟ ผลติภัณฑแ์บรนด์ 4GF หรอืวติามนิบํารุง
รา่งกาย และยาของดร.โนงจู ิซ ึ�งเป็นนักวจัิยชื�อดังของชาวญี�ปุ่ น  จากนั5น
นําท่านเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว นําท่านชอ้ปปิ6 งยา่นชนิจูกุ ยา่นชอ้ปปิ5ง
ชั 5นนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถอืวา่เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็น
ยา่นความเจรญิอันดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก 
ชมและซื6อ สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถา่ยรปู, MP-
3, คอมพวิเตอร,์ Note Book, นาฬกิา, เสื5อผา้ และเครื�องสําอาง KOSE 
, SHISEDO , KANEBO , SK II และอื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคาค่อนขา้ง
ถูกกว่าเมอืงไทย และที�จะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ รา้น 100เยน(อยู่ตกึ
PEPEช ั6น8) ซึ�งสนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด 
ที�ทา่นสามารถเลอืกซื5อเป็นของฝากกลับบา้นได ้ในราคาที�สบายกระเป๋า  
อาหารมื6อเย็นอสิระตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมายนําทา่น
เดนิทางสูท่ ีOพกัยา่นนารติะ 

�ทีOพกั:  Hedistar Hotel Narita หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีOหา้       สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง                                                                                 
� อาหาร เชา้                   

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื6อทีO 7) 



      สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เหนิฟ้าสู ่สนามบนิดอนเมอืงโดย สายการบนิ     เทีOยวบนิทีO TR291 SCOOT

    ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครื�อง (บนเครื�องมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม) 
13.50น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  

******************************************* 
 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีOยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืOองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีOปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีOยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืOอใหท้า่นทอ่งเทีOยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เทีOยวญีOปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีOปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัOวโมง มอิาจเพิOมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลีOยนเวลาท่องเทีOยวตามสถานทีOใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลีOยนเงนิเยนปรบัสงูข ึ6น บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิOมข ึ6นโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พืOอการทอ่งเทีOยวเทา่น ั6น คา่ทวัรท์ ีOจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีOตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ั6นหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีOปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ั6งคา่ต ั�ว
เครืOองบนิใหแ้กท่า่น 
เงืOอนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ั6งนี6จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึ6นไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิทที�มโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีOลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีOของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ั6ง มฉิะน ั6นทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั6งส ิ6น  กรณุาจองต ั�วเผืOอเวลาอยา่งนอ้ย 3-4ช ัOวโมง กอ่นเวลาบนิ 
3.การชําระคา่บรกิาร ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วันกอ่นวันเดนิทาง  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมฉิะนั5นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมือง
ทา่น**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมื�อจองทัวร์และชําระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านั5น แต่กรณีพเีรยีดที�
เดนิทางนั5นๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลี�ยนผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชั�นเมื�อจองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 5งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิCที�จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั 5งสิ5น  รวมถงึเมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิCไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิค่าทัวร์
คนืไมว่า่กรณีใดๆทั 5งสิ5น  
อตัราคา่บรกิารนี6รวม 
1. คา่ตัzวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 5นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุี�นั�งตดิกนัทั 5งกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 5นที�นั�งจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทัวร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วัน
เทา่นั5น **  
- ที�นั�ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ�ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํ�ากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึ5นไปนั�ง
เนื�องจากที�นั�งอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ที�นั�งScoot Biz ตัzวกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สามารถสั�งซื5อจากเลม่เมนูบนเครื�องไดเ้ลยเนื�องจากตัzวกรุ๊ปไมส่ามารถสั�งจองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็นแบบ
เตยีงเดี�ยวสามเตยีงหรอืแบบเตี�ยงใหญ1่เตยีงเตี�ยงเดี�ยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี�ยว 
โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ 6าหนกักระเป๋า สมัภาระที�สายการบนิ Scoot กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครื�องบนิ
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื5อนํ5าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํ5าหนัก** 

- ซื5อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 700 บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,200 บาท 
- ซื5อนํ5าหนักเพิ�ม15กก. ชําระเพิ�ม 1,700 บาท/เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนี6ไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ5ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัzวเครื�องบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ทีOมหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ 6าใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีOปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีOประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั6นในประเทศญีOปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืOอการทอ่งเทีOยว เยีOยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืOนเอกสารในข ั6นตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพืOอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีOปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี6 
1.       ตัzวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ5นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีOปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีOปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 5น 
 3.       ในขั 5นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
7.หมายเหตุ :  กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั6งหมดกอ่นทําการจอง เพืOอความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมืOอทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั6งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงืOอนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั6งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ีOจะเลืOอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ6นในกรณีทีOมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิCการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ5นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิCในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั 5งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 5งหมด  
7. รายการนี5เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 5งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 5งนี5ข ึ5นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั5น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 5งสิ5นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั5น 



11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ5งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 5งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ 6าดืOมทา่นในวนัทําทวัรเ์ต็มวนัวนัละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง 
รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงานเวลา 
8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั5น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั 5งนี5
ข ึ5นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั5นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิCในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม
การเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั5น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื5อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 5งสิ5นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั5น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 


