
 

TR21 Snow Wall Japan Alps1 Osaka Takayama Shirakawago 

Kyoto 5D4N  

 

Snow Wall Japan Alps #1 โอซากา้ ทาคายามา่   
ชริาคาวาโกะ เกยีวโต ก าแพงหมิะ Snow Wall  

 บนิสูส่นามบนิคนัไซ โอซากา้ สายการบนิ Scoot (TR) เครือ่งใหม ่

ทนัสมยั DREM LINER B787-8 340 ทีน่ ัง่ น า้หนกักระเป๋า 20 KG 

กฟิ ุหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ เมอืงทาคายามา่ ลติเต ิล้เกยีวโต เขตเมอืงเกา่ซนัมา
ชซูิจ ิมตัสโึมโต ้ปราสาทมตัสโึมโต ้เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ 

ก าแพงหมิะ กโุจ เกยีวโต ศาลเจา้เฮอนั รา้นชงชา ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิโอซากา้ 
ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิปราสาทโอซากา้ รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท  

สดุคุม้!!! พาเทีย่วทกุวนั ราคาเร ิม่ 31,900 บาท ทานเมนบูฟุเฟ่ตข์า
ปยูกัษ ์Wi-Fi on bus 

พกักฟิ ุ1คนื มตัสโึมโต(้ออนเซ็น) 1คนื กโุจ 1คนื โอซากา้/คนัไซ 
1คนื 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – ฮาชมิะ จงัหวดั
กฟิุ 

2  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิ
จ ิ - มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้-  ออนเซ็น 

3  มตัสโึมโต ้- เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คโุรเบะ ก าแพงหมิะ (เขา้โองซิาวะสูท่า
เตยามะ) - กโุจ 

4  กโุจ - เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - รา้นชงชา – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- โอซากา้ - ชนิไช
บาช ิ   

5  ปราสาทโอซากา้ - รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

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

18 - 22 Apr 2018  35,900  35,900 35,900 7,000 8,500 

25 - 29 Apr 2018  35,900  35,900 35,900 7,000 8,500 

02 - 06 May 2018  35,900  35,900 35,900 7,000 8,500 

09 - 13 May 2018  34,900  34,900 34,900 7,000 8,500 

23 - 27 May 2018  33,900  33,900 33,900 7,000 8,500 

30 May - 03 Jun 2018  33,900  33,900 33,900 7,000 8,500 

06 - 10 Jun 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 8,500 

13 - 17 Jun 2018  32,900  32,900 32,900 7,000 8,500 

20 - 24 Jun 2018  31,900  31,900 31,900 7,000 8,500 

 

 

 



 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานคนัไซ โอซากา้ – ฮาชมิะ 
จงัหวดักฟิุ 

06.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 
3 ประตู 5 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

09.35  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่
TR866 *ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่) 

16.45  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณา
ปรับเวลาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั จากนัน้น าท่านขึน้รถ
ปรับอากาศ น าท่านเดนิทางสู ่ฮาชมิะ จงัหวดักฟิุ เป็นจังหวัดทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณภมูภิาค
จูบุ บนเกาะฮนชู โดยเป็นจังหวัดที่ตัง้อยู่ในใจกลางของประเทศญี่ปุ่ น  (อสิระอาหาร
เย็น ณ จดุ พกัรถ)  

ที่พ ัก: Hashima Daily Hotel หรือระดบัใกล้เคียงกนั  อิสระพ ักผ่อนตาม
อธัยาศยั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่2 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต - เขตเมอืงเกา่ซนัมา
ชซูิจ ิ - มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้-  ออนเซ็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที1่) 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดร้ับการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมือ่ปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บา้นทีส่วยงาม
และเป็นแบบญีปุ่่ นแทด้ัง้เดมินัน้มเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ใน และตา่งประเทศเป็น
จ านวนมาก เอกลักษณ์ของบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิ(Gassho-zukuri) บา้นแบบญี่ปุ่ น
ดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากค าว่า“กัสโช” ซึง่แปลวา่ “พนมมอื”ตามรูปแบบของบา้นทีห่ลังคา
ชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 
เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ไดใ้ชต้ะป ูอกีทัง้
วัสดอุปุกรณ์ในการกอ่สรา้งตา่งๆ ลว้นแตม่าจากวัสดจุากธรรมชาต ิอย่างตน้หญา้ทีป่ลกู
ไวเ้พือ่น ามาใชม้งุเป็นหลังคาขนาดหนาแตย่ังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหมิะที่
ตกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนูแบบ Set ญีปุ่่ น 

บา่ย  น าท่านชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวน
ผูว้่าแหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็น
เวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ (ทวัรน์ าชม
ดา้นอก) จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิ
จ ิSanmachi-Suji ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และ



 

คงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมอืง
เกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ า  หน่าย
เหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุ
โบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืง
ทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับโชคลางของ
ชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลอง
ลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ยหรือถ่ายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาช ิ
Nakabashi Bridge จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้น าทา่นแวะ
ถ่ายรูป ปราสาทมตัสโึมโต ้หรอืปราสาทอกีาด า (ทัวรน์ าชมถ่ายรูปดา้นนอก) เป็น
ปราสาทไมท้ีค่งความดัง้เดมิและเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ นและไดถู้กขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัติ
ล ้าค่าประจ าชาต ิการตัดกันของสดี าและสขีาวของผนังปูนดา้นนอกปราสาท ท าให ้
ปราสาทแหง่นี้ดโูดดเดน่งดงามตัดกับฉากหลงัของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ปราสาทแหง่นี้
ถูกสรา้งขึน้จากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง 
ปราสาทมัตสโึมโตย้ังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงใหเ้ห็นถึงวถิีชีวติของขุน
นางในสมัยกอ่น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัแรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(มือ้ที3่) 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่สุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) น ้าแรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้่านไดพ้ักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่า
น ้าแรธ่รรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภัยไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปลัง่  

ทีพ่กั: Itoen Hotel Asama no yu หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่3 มตัสโึมโต ้- เสน้ทางสายอลัไพน ์ทาเตยามะ คุโรเบะ ก าแพงหมิะ (เขา้โองซิาวะ
สูท่าเตยามะ) - กโุจ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที4่) 

น าท่านสมัผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิเสน้ทางเจแปนแอลป์ทาเทยา
มะ คุโรเบะ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของเจแปนแอลป์ น าท่านเดนิทางสู ่สถานโีองซิาวะ น า
ทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยาม่าทีม่คีวามยาว 3.6 กโิลเมตรโดยน่ังรถ
บสัรางไฟฟ้าอโุมงคค์นัเต็น นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ นน าทา่นชมเขือ่นคโุรเบะ
ซึง่เป็นเขือ่นกัน้น ้าที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ น โอบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร 
ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่บกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง



 

4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้มเขื่อน 800 เมตร ประมาณ15นาที ชมทัศนียภ์าพ
ทะเลสาบคโุรเบะทีส่วยงาม น าท่านน ัง่เคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะโกะไปยัง
สถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญี่ปุ่ นที่
ลอดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรนุแรงมากในฤดหูนาว ให ้
ท่านไดช้มที่ราบคุโรเบะไดระที่สวยงาม เต็มไปดว้ยหิมะ จากนั้นน าท่านโดยสาร
กระเชา้ไฟฟ้าทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สูส่ถานไีดกนัไบ เป็นจุดชมววิ
บนเขื่อน สถานีรถไฟ ใหท้่านไดช้มความงามบนสถานีไดจ้ากชัน้2 จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถบสัไฟฟ้า ลอดอโุมงคท์าเตยามะ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)เมนูแบบ Set ญีปุ่่ น 

น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดับสองรองจาก
ภูเขาไฟฟูจ ิและยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชื่อคนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัย
โบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่
ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภูเขาไฟฟูจ ิและใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบน
เสน้ทางที่สองขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร 
สมัผัสกับความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพที่
ตืน่ตาตืน่ใจ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพทีป่ระทับใจ จากนัน้น าท่านเดนิทาง 
โดยสารรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทือกเขา
แอลป์ญีปุ่่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วความประทับใจตามอัธยาศัยเดนิทางสูส่ถานบีโีจดยัระ 
แลว้น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาสูส่ถานทีาเตยามะ จนสมควรแกเ่วลาน า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกโุจ น าทา่นเขา้ทีพ่กั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีห่อ้งอาหาร (มือ้ที6่) เมนูบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

 ทีพ่กั: Gujo Vacance Mura Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่4 กุโจ - เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - รา้นชงชา – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- โอซากา้ - 
ชนิไชบาช ิ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที7่) 

น าท่านเดนิทางสูเ่กยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องญีปุ่่ นซึง่มามอีายุยาวนานกว่า 1,000 ปี 
ซึง่ใน อดตี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและการปกครอง (ใช ้

เวลาเดนิทางจาก กุโจถงึเกียวโต ประมาณ 2.30 ชม.) เดนิทางถึงเกยีวโต น าท่านสู ่
ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดด
เดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอนัจะไม่ไดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน



 

เหมือนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต เพราะศาลเจา้นี้สรา้งขึน้เมื่อปี 1895 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 1100 ของมูลนิธทิุนโตเกยีวและสรา้งเป็นการกุศลแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและ
โอกาสที่องค์สุดทา้ยขึน้ครองราชย์แทนคือ จักรพรรด ิKammu ในปี 737-806 และ 
จักรพรรด ิKomei ในปี 1831-1867 บรเิวณดา้นหนา้ของศาลเจา้มปีระตโูทรอิยิักษ์สแีดง
เป็นเสาที่โดดเด่นและเป็นอกีจุดหนึ่งที่ผูช้มนิยมมาถ่ายรูปทัง้ก่อนเขา้ชมศาลเจา้และ
ตอนเดนิกลับ บรเิวณดา้นหลังของศาลเจา้นี้ จะมสีวนขนาดใหญ่ที่โอบลอ้มบรเิวณวัด 
ภายในสวนมตีน้ไมห้ลากหลายพันธุ ์บอ่น ้าทีต่กแตง่สไตลญ์ีปุ่่ น และยังมตีน้ซากรุะเรยีง
รายอยู่มากมาย ในชว่งทีม่เีทศกาลชมดอกซากรุะในเดอืนเมษายนนัน้ สวนแหง่นี้เป็นอกี
จุดหนึ่งที่ผูค้นนิยมมาชมดอกซากุระ จากนั้นน าท่านสัมผัสประสบการณ์พเิศษกับการ
ทดลอง พธิชีงชาญีปุ่่ นแบบญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ นที่เต็มไปดว้ย
ความสุนทรีย์พิถีพิถันโดยการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะแบบตน้ฉบับของพิธีชงชา 
จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคาถกูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์
ของศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบน
เสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF 
GEISHAที่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม
ความปรารถนาจากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มือง โอซากา้ น าท่านเดนิทางไปละลายเงนิ
เยน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีถ่นนโดตงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอ
ซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นมของมอืสองรา้นอาหารชือ่ดังมากมาย
หลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี ้และมัตสโึมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอด
นยิมในใจของคนไทยทัง้หลายทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่ น และถา่ยรปูกบัป้ายกลูโิกะ 

(อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั)จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ทีพ่กั: FP HOTELS South-Namba หรอืยา่นคนัไซ หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้ - รงิกุ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท – สนามบนิคนัไซ – สนามบนิดอน
เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที9่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้ง
ขึ้น เป็นครั ้งแรกบนบริเวณที่ เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อ ปีค.ศ.1583 โดย



 

ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศ
เป็นครั ้งแรก แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค .ศ.1615 ตระกูล 
Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกท าลายลงย่อยยับ ต่อมาไดร้ับการบูรณะ
ใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายที่ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด
ก่อนจะท าการบูรณะขึน้มาใหม่อีกครัง้และถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิีกดว้ย 
ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชัน้ เครือ่งประดับหลังคาและภาพเสอื
บนก าแพงตัวปราสาทและหลายๆสว่นลงทองสอีร่ามสวยงาม (ทวัรน์ าชมและถา่ยรูป
บรเิวณดา้นนอก) จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิง รงิก ุพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท Rinku 
Premium Outlets แหล่งชอ้ปป้ิงชือ่ดังอีกแห่งหนึ่งของโอซากา้ ตัง้อยู่ที่เมืองรงิกุ
ตรงขา้มกบัท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกบัเมอืงท่า
ของสหรัฐอเมรกิาและมบีรรยากาศแบบรสีอรท์ ซึง่ภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็
เพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย
อันมชีือ่เสยีงจากต่างประเทศ ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย (อสิระรบัประทานอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั) 

จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบั 

17.55  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR867 *ราคาทัวรย์ัง
ไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง (บนเครือ่งมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่) 

22.30  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ

หมายเหตุ : 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 จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราค่าบรกิาร
เพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 



 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีม่โีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืขอเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้
กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ30ท่านและท่านยังประสงค์
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 35
วัน 

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิม่เตมิของลกูคา้ กรณุาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอน
เงนิมัดจ าหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

การยกเลกิทวัร ์เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได้
ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง 
หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

กรณีตอ้งการระบทุีน่ั่งตดิกนัทัง้กรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนั
เดนิทาง 

**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ที่น่ังจะตอ้งด าเนินการแจง้พรอ้มจองทัวร ์
หรอืก่อนเดนิทาง15วันเท่านัน้ และทางเซ็นเตอรจ์ะท าจองทีน่ั่งอัพเกรดเขา้ระบบไดเ้มือ่E-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 ้

 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็น
หอ้งTriple จะเป็นแบบเตยีงเดีย่วสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ่1เตยีงเตยีงเดีย่ว1เตยีง เป็นการจัดแบบ
เตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้

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

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

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 

 



 

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 4,000 เยนตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ า้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น

ไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิจะตอ้งยืน่เอกสารใน

ขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี้ 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. ส ิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัร 

เครดติ 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 นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัติ

การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให ้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 



 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั ้งสิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีท่ าทวัรเ์ต็มวัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางรวมจ านวน
3ขวด 



 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั ้งสิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

 


