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CODE: TR17 The Lost Kansai#4โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โกเบ 4วนั3คนื 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Lost Kansai#4 โอซากา้ เกยีวโต อเินะ อามาโนะฮาชดิาเตะ โกเบ 4วนั3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ � SCOOT AIRLINES บนิสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้)   

เครื�องใหมลํ่าใหญ ่DREM LINER  B787-8  ทนัสมยัสดุๆ 340 ที�น ั�ง พเิศษ!!! นํ Pาหนกักระเป๋า  20 KG 
�สดุคุม้!!เร ิ�มตน้เพยีง 22 ,900 บาท พกัยา่นโอซากา้หรอืคนัไซ2คนื โกเบ ออนเซ็น 1คนื 

   
วนัเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

( ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2

ทา่น) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม/
เดนิทางทา่นเดยีว 

ที�น ั�ง หมายเหต ุ

29ต.ค. – 1 พ.ย.
60 

24,900  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
*Infant 7,000 บาท  
(*อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

 

7,500 34  

5 – 8 พ.ย. 60 22,900 7,500 34  
12 – 15 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  
19 -22 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  
26 – 29 พ.ย. 60 24,900 7,500 34  
3 – 6 ธ.ค. 60 28,900 7,500 34  
10 – 13 ธ.ค. 60 28,900 7,500 34  
17 – 20 ธ.ค. 60 26,900 7,500 34  
24 – 27 ธ.ค.60 26,900 7,500 34  
31ธ.ค. – 3ม.ค. 
61 

35,900  7,500 34  

7 -10 ม.ค. 61 22,900  7,500 34  
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14 – 17 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  
21 – 24 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  
28 – 31 ม.ค. 61 24,900  7,500 34  
4 – 7 ก.พ. 61 25,900  7,500 34  
11 – 14ก.พ. 61 25,900  7,500 34  
18 – 21 ก.พ. 61 22,900  7,500 34  
25 – 28 ก.พ.61 25,900   7,500 34  
4  -7 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  
11 – 14 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  
18 – 21 ม.ีค.61 26,900  7,500 34  
  
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ โอซากา้ - รงิก ุพรเีมี�ยม เอา้ทเ์ลท   
 
06.00น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออก ช ัPน3 ประตู 6 เคาน์เตอร ์7สายการบิน Scoot 
เจา้หนา้ที�บรษิทัใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร
และตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึPนเครื�อง  

09.25น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบิน 
SCOOT เทีOยวบนิทีO TR298 ** ราคาทัวรยั์งไม่รวมค่าอาหารบนเครืOอง (บน
เครืOองมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครืOองดืOม) ** 

16.55น. เดนิทางถงึสนามบนิคนัไซ โอซากา้(เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัOวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพืOอความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
สําคญั!!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืPอสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและสัมภาระเรียบรอ้ย 
จากนัbนนําท่านขึbนรถปรับอากาศเดนิทางไป  รงิกุ พรเีมี�ยม เอา้ทเ์ลท 
แหลง่ชอ้ปปิbงชืOอดังอกีแห่งหนึOงของโอซากา้ ตั bงอยูท่ีOเมอืงรงิกตุรงขา้มกับ
ทา่อากาศยานนานาชาตคิันไซ โดยออกแบบใหม้ลีักษณะเหมอืนกบัเมอืง
ท่าของสหรัฐอเมรกิาและมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึOงภายในแมจ้ะไม่
ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิOงอํานวยความสะดวกมากมาย 
และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอันมชีืOอเสยีงจากต่างประเทศ อาระใหท้่านชอ้ปปิbงตามอัธยาศัย (อาหารคํOา
อสิระตามอธัยาศัย) จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกั 

     �ที�พกั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 
  (ชืOอโรงแรมทีOทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที�สอง อสิระทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนั หรอืเลอืกซืPอ Option บตัรยนูเิวอรแ์ซล เจแปน                         
                     � อาหารเชา้  

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืPอที�1)  
 อสิระใหท้า่นทอ่งเที�ยวตามอธัยาศยัเต็มวนัดว้ยตวัทา่นเอง 
 >> หรอืทา่นสามารถเลอืกซืbอบตัรยนูเิวอรแ์ซลเจแปน  
 **กรณีส ั�งซืPอกบับรษิทั ราคาบตัรทา่นละ 2,800 บาท กรุณาส ั�งซืPอพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง10

วนัเทา่น ัPน (ทางบรษัิทจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง)  
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 **ทางบรษัิทขออนุญาตปรับราคาบัตรขึbนถา้เงนิเยนมกีารปรับขึbนเรท100เยน=35บาท** 
 - ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ Universal Studio Japan 

ร่วมสนุกทา้ทายกับเครืOองเล่นหลากหลายชนดิตืOนเตน้ระทกึใจจาก
หนังดังทีOท่านชืOนชอบ กับโลกภาพยนตร์ของฮอล์ลิวูด้   เช่น 
Hollywood Dream  The Ride Backdrop ,ล่ อ งเรือผจญ ภัยกับ
ไดโนเสาร์จากเรืOอง  Jurassic Park นัO งเรือเพืOอพบกับความน่า
สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกับ Jaw ใชท้นุสรา้งมหาศาล
กว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครืOองเล่น
ภาคใหมข่อง Spider-Man ทีOรอใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทั bง
พบกับโซนตัวการต์ูนสําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน
สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารักชืOอ
ดังของญีOปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือเป็นโซน
ใหม ่ HARRY POTTER ใหท้า่นไดด้ืOมดํOากับบรรยากาศทีOจําลองมา
จากในเรืOองแฮรีOพอรต์เตอร ์และพบกับโซนใหม่ล่าสุดทีOจะเปิดในวันทีO21เมษายน 2560 โซน Minions Park 
ภายในสวนสนุกUniversal หา้มนําอาหารและเครืOองดืOมเขา้มาภายในสวนสนุกและสามารถซืbออาหารไดจ้าก  
ภายในสวนสนุก บรเิวณดา้นนอกตรงทางเขา้สวนสนุกคอื Universal City walk Osaka เป็นพืbนทีOจําหน่ายสนิคา้
ทีOมรีา้นอาหารมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เลอืกอสิระเที�ยวเอง ชอ้ปปิP งอสิระตามอธัยาศยัเต็มวนั (ไมร่วมค่ารถไฟและไมม่รีถบัสบรกิาร) ดว้ยการนัOง
รถไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์การเดนิทางไปยา่นต่างๆทีOเป็นไฮไลทข์องโอซากา้ย่านดังทีOเลอืกสรรเป็น
สวรรคข์องคนชอบ กนิ เทีOยว ชอ้ป ไดแ้ก ่ 
 > ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) เป็นยา่นชอ้ปปิbงทีOมชี ืOอเสยีงทีOสดุ
ในโอซากา้ เป็นถนนคนเดนิชนิไซบาชยิาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสน้ทาง
จะมรีา้นคา้อยูป่ระมาณ 180 รา้น ทางฝัOงทศิใต ้ของถนนคนเดนิของชนิไซบา
ชจิะมป้ีายทางเขา้แถวป้ายกลูโิกะ 
 > โดทงบรุ ิ(Dotonburi) หนึOงในสถานบนัเทงิยามคํOาคนืทีOโดง่ดังของ
โอซากา้ แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีOเปิดใหบ้รกิาร 24 ชัOวโมง ถนนแหง่นีb
จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยังมทีั bงรา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอกีมากมาย 
รวมไปถงึป้ายนักวิOงกูลโิกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab  sign) ทีOเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ดว้ย 
 > สวนนมับะ Namba Parks ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกับหุบเขา 
สามารถนัOงพักผ่อนในสวนแบบธรรมชาตทิ่ามกลางภูมทิัศน์เมืองใหญ่ มี
หา้งสรรพสนิคา้กว่า 120 รา้น รวมทั bงโรงภาพยนตร์ อัฒจรรย์ และสวน
ดาดฟ้า บนชั bน 6 มรีา้นอาหารจํานวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็น อาหาร
เกาหล ีอาหารอติาเลยีน อาหารเวยีดนาม และอืOนๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-
21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-23:00 
 > ย่านเด็นเด็น Den Den Town ตั bงอยู่ในพืbนทีO Nipponbashi เป็น
ย่านขายสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ คลา้ยกับย่าน Akihabara ของโตเกียว 
นอกจากนีbยังมกีาร์ตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ต์ต่างๆรวมอยู่ทีOนีO
ดว้ย รา้นคา้เปิดเป็น 2 ชว่ง คอื 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 
**วนันีPไมม่บีรกิารรถบสัและอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า ** 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

593/6 ถนนประชาอทุศิ แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
593/6 Pracha U-thit Road Samsam-Nok Huaykwang Bangkok 10310 
Tel. 02-160-3580   Mobile 087-1717-917 
E-mail; b2k_holidays@hotmail.com ใบอนญุาตเลขที� 11/07225 

B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

      �ที�พกั: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
  (ชืOอโรงแรมทีOทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัที�สาม โอซากา้ - เกยีวโต มยิาส ึ– วดัชอิอนจ ิ- อามาโนะฮาชดิาเตะ น ั�งกระเชา้สูจ่ดุชมววิ - เมอืงอเินะ -  
                  โกเบ ออนเซ็น         �อาหารเชา้,เที�ยง ,เย็น (บฟุเฟ่ตข์าป)ู 
 
เชา้ �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืPอที�2)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยิาส ึ(Miyazu) ซึOงอยูภ่ายในอาณาเขตของทาง

ตอนบนของจงัหวดัเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) นํา
ท่านชมวดัชอิอนจ ิ(Chionji Temple) เป็น 1 ใน 3 วัด  ของญีOปุ่ นทีOมี
รูปปัbนสําคัญของเทพเจา้ Monju Bosatsu ซึOงเป็นเทพแห่งสติปัญญา 
นักเรยีนและประชาชนทัOวไปจงึนยิมมาขอพรเกีOยวกับการเรยีน ความสําเร็จ
ทางวชิาการต่างๆ และยังนยิมซืbอเครืOองราง omikuji (มลีักษณะเหมอืนพัด

ทีOพับไว)้ แลว้นําไปแขวนไวท้ีO
ตน้สน   สมควรแก่เวลานํา
ท่านไปชม อามาโนะฮาชิดาเตะ หรือ
เรยีกอกีชืOอหนึOงว่า สะพานสูส่รวงสวรรค ์
(bridge in heaven) เนื�องจากเป็น
จุ ด ช ม วิว ที� ต ิ ด  1 ใ น  3 ข อ ง วิ ว
ชายทะเลที�สวยที�สุดในญี�ปุ่ น มองเห็น
อ่าวมิยาสึ ยาวกว่า 3 กิโล เมตร ทีO ม ี
ลักษณะเป็นสันทรายคดเคีbยวเชืOอมต่อกัน 
ส่วนมุมทีOมีชืOอเสียงมากทีOสุด คือบรเิวณ
จุดชมววิของภูเขาทั bง 2 ฝัOง ซึOงไดรั้บการ

ยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นจดุทีOสวยทีOสดุ จุดชมววิทีOตดิอันดับสวยทีOสดุ 1 
ใน 3 ของประเทศญีOปุ่ น ไดแ้ก ่1.อา่วมะทสชึมิา่ เมอืงเซ็นได จ.มยิาง ิ2.เกาะมยิะ  
จมิ่า จ.ฮโิระชมิ่า 3.อะมาโนะ ฮาชดิาเตะ เมืองเกียวโต สะพานนีbมีความยาว
ประมาณ 3.6 กโิลเมตร ภมูปิระเทศทีOหาพบไดย้าก คอื มตีน้สนขนาดเล็กใหญ่ราว 
8,000 ตน้ขึbนอยู่เรยีงราย ลักษณะทางธรรมชาตทิีOใชเ้วลาสรา้งหลายพันปีแห่งนีb
เป็นความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีOควรคา่แกก่ารชืOนชม ดว้ยทวิสนรมิหาดทรายตัด
ผา่นอา่วมยิาซบึนคาบสมทุรทังโกะทางตอนเหนอืของเกยีวโต นําทา่นขึPนกระเชา้
เคเบิPลคาร ์เพืOอนําท่านขึbนสู่จุดชมววิดา้นบน ท่านจะสามารถชมสุดยอดแห่งความสวยงามทีOนักท่องเทีOยว
ต่างชาตนิอ้ยคนนักทีOจะพบเห็นถงึความละเมยีดละไมของธรรมชาต ิเปรยีบดัOงภาพวาดสนํีbามัน ท่านสามารถ
สมัผัสไดถ้งึบรรยากาศของสายลม แสงแดด อนัเป็นพเิศษสดุ ทา่นสามารถลองสิOงทีOน่าสนใจ คอื ทํามาตาโนโซ
ก ิในทีOทีOท่านยนือยู ่ใหก้ม้ลงไประหวา่งขา 2 ขา้ง ซึOงท่านจะสามารถเห็นทัศนียภาพปรากฏราวกบัสวรรคย์า้ยมา
อยูบ่นพืbนดนิ และโลกอยูบ่นสรวงสวรรคต์รงกนัขา้ม 

 
เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืPอที�3)  
บา่ย นําท่านเดนิทางไป เมอืงอเินะ (Ine) เป็นเมอืงท่าประมง ตั bงอยูท่างทศิตะวันออก

ของคาบสมุทรทังโกะ ฝัOงทะเลญีOปุ่ น ในจงัหวดัเกยีวโต นําท่านลงเรอืล่องไปใน
อา่วอเินะ ระหวา่งลอ่งเรอืสนุกตืOนเตน้ในการใหอ้าหารนกนางนวล และทา่นจะไดช้ม
ภาพทีOถูกจดจําไดค้อื แนวอาคารบา้นเรอืน ฟนุายะ ทีOตั bงอยู่เลยีบ อา่วอเินะ ทอด
ยาวเป็นแนวเสน้โคง้สวยงาม โดยไดรั้บการขึbนทะเบยีนเป็นเขตสงวนสําคัญสําหรับ

สถาปัตยกรรมดั bง เดิมของ
ญีOปุ่ น แต่เดมิแลว้ ฟุนายะ ใช ้
เรียกรูปแบบทีOอยู่อาศัยแบบ
สรา้งพืb น ทีO เก็ บ เรือ ลํ า เล็ ก
สําหรับหาปลาเอาไวท้ีOชั bน 1 
ของบา้น และเนืOองจากทุก
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ครัวเรอืนมบีา้นตั bงอยูต่ดิกับทะเล  จงึสามารถดืOมดํOากับทัศนียภาพแสนงดงามจากทีOบา้นได ้ปัจจุบัน ชาวประมง
มักจะปรับเปลีOยนชั bน 2 ของบา้นไปเป็นทีOพักสําหรับนักท่องเทีOยว สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูโ่กเบ เพืOอนํา

ท่านเข้าที พัก Fruit & Park Hotel Onsen  โรงแรมสวยงามสไตล์ยโุรปที�ตกแตง่พร้อมสวนสวยงามขนาดใหญ่ 

คํ�า � รบัประทานอาหารคํ�า (มืPอที�4) พรอ้มเมนขูาปยูกัษไ์มอ่ ัPน 
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํPาแรธ่รรมชาต ิเพื�อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ Pาแร่

ในสไตลญ์ี�ปุ่ นที�มสีแีละแรธ่าตทุี�แตง่ตา่งกนัไปในแตล่ะพืPนที� ใหท้า่นไดล้งไปแชใ่นบอ่นํ Pารอ้นธรรมชาติ
ดว้ยรา่งการเปลอืยเปลา่ เพื�อเพิ�มความผอ่นคลายใหร้า่ยการและบํารุงผวิพรรณใหดู้เปลง่ปล ั�ง เรยีบ
เนยีน และยงัมสีว่นชว่ยในเรื�องของการบรรเทาอาการเจ็บป่วยตา่งๆไดอ้กีดว้ย และที�โรงแรมแหง่นีPยงัม ี
Arima Onsen ออนเซ็นขึPนชื�อของเมอืงโกเบ เป็นนํ Pาแร่ธรรมชาตสิทีองเป็นที�รูจ้กักนัมากในญี�ปุ่ น 
เนื�องจากเคยมจีกัรพรรดิ~องคห์นึ�งของญี�ปุ่ นไดล้งมาแชอ่อนเซ็นที�แหง่นีPจนเป็นที�เลื�องลอืและรูจ้กักนั
แพรห่ลาย 

 �ที�พกั: FRUIT & PARK HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชืOอโรงแรมทีOทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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วนัที�สี�        ปราสาทโอซากา้ (นําชมดา้นนอก) – ชอ้ปปิP งดวิตีPฟร ี– Expo city Osaka – สนามบนิคนัไซ –  
                ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                                                                � อาหาร
เชา้ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั (มืPอที�5)  

นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ
เมืองโอซากา้ สรา้งขึbนเป็นครั bงแรกบนบรเิวณทีOเคยเป็นวัด Osaka 
Hongan-jiเมืOอ ปี  ค .ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดับได  เมียวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั bงแรก
หอคอยประสาทหรือส่วนทีOเรียกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปี
ต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค .ศ.1615 
ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อย
ยบั ตอ่มาไดรั้บการบรูณะใหมใ่นสมยั Tokugawa  แตน่่าเสยีดายทีOในปี 
ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทั bงหมด กอ่นจะทําการบรูณะขึbนมาใหมอ่กีครั bงและถกูประกา   ศใหเ้ป็นสมบัตขิอง
ชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 ชั bนเครืOองประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพง
ตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชั bน 8 ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็น
ทวิทัศน์โดยรวมของเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมนัีกท่องเทีOยวจากทั bงในและนอกประเทศมา
เยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ทัวรนํ์าชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอก) จนสมควรแกเ่วลานําท่านไปชอ้ปปิbงทีO Joy 
one Duty Free ใหท้่านเลอืกซืbอของฝากราคาถูก อาทเิชน่ ขนม เครืOองสําอาง เครืOองไฟฟ้า โฟมลา้งหนา้
และยาสระผมถ่านหนิภูเขาไฟ, ผลติภัณฑย์า อาหารเสรมิคอลลาเจน ของดร. โนงูจ ิฮเิดโยะบุคคลสําคัญคน
หนึOงในประวัตศิาสตร์ดา้นการแพทย์ของ
ประเทศญีOปุ่ น หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก
นํb ามันม า้  อิส ระให ้ท่ าน เลือกซืbอตาม
อั ธ ย าศั ย  จ าก นัbน นํ าท่ าน เดิน ท างสู ่
EXPOCITY http://www.expocity-
mf.com/en/# เป็นศูนยบ์ันเทงิครบวงจรทีO
โอซากา โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ์,
หา้งสรรพสินคา้,ศูนย์เรียนรู,้รา้นอาหาร
นานาชาติ รวมกันไวท้ีOนีO เป็นแหล่งเทีOยว,กนิ,ช็อปปิb งและเรียนรูข้นาดใหญ่ทีOสุดในญีOปุ่ น และเป็นสถานทีO
ทอ่งเทีOยวไฮไลทท์ีOไมแ่พย้นูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ หรอืดสินียแ์ลนด ์โอซากาเคยเป็นเจา้ภาพจัดงาน World Expo 
เมืOอปี 1970 หลังจากนัbนพืbนทีOจัดงานไดถู้กเปลีOยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึOงอยูห่่างจากใจกลางนครโอ
ซากาไปเพยีง 1ชัOวโมงกวา่ พืbนทีOสว่นหนึOงกว่า 170,000 ตารางเมตรไดถ้กูเปลีOยนเป็นศนูยบ์นัเทงิครบวงจรแห่ง
ใหม่ในชืOอว่า EXPOCITY ทีOรวมทุกสิOงทุกอย่างไวใ้นพืbนทีOแบบ "วันเดยีวเดนิไม่ทัOว ครั bงเดยีวเทีOยวไม่เต็มอิOม" 
อาหารเทีOยงอสิระตามอธัยาศัย  
จนสมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางไป สนามบนิคนัไซ 

18.00น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เที�ยวบนิที� TR297 
 ** ราคาทวัรยั์งไมร่วมคา่อาหารบนเครืOอง (บนเครืOองมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครืOองดืOม) ** 
21.55น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

**************************** 
หมายเหตุ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอื
วนัหยดุของญี�ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี�ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพื�อให้ท่าน
ท่องเที�ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น 
ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั�วโมง มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลี�ยน
เวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
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กรณีอตัราแลกเปลี�ยนเงนิเยนปรบัสูงข ึPน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ�มข ึPนโดยจะแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ 
เงื�อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัPงนีPจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึPนไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น  

- ขอสง่จอยทัวรใ์หก้บับรษัิททีOมโีปรแกรมและราคาใกลเ้คยีงกนั  
- หรอืขอเลืOอน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 
วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิOม (ในกรณีทีOผูเ้ดนิทางไม่ถงึ30ท่านและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัPง มฉิะน ัPนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัPงส ิPน  
3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีOเหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง+ความประสงคเ์พิOมเตมิของลกูคา้ กรุณาสง่พรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจําหรอืพรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
การยกเลกิทวัร ์เมืOอจองทัวรแ์ละชําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้สามารถยกเลกิได4้5วันก่อนเดนิทางเท่านัbน แต่กรณีพเีรยีดทีO
เดนิทางนัbนๆเต็มแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณียกเวน้เปลีOยนผูเ้ดนิทางแทน  
และพเีรยีดราคาโปรโมชัOนเมืOอจองทัวรแ์ละชําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลืOอน หรอืขอคนืเงนิไดท้กุกรณี 
 
กรณีทีOกองตรวจคนเขา้เมอืงทั bงกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีOระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ทีOจะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั bงสิbน  รวมถงึเมืOอท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่าน
งดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึOง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคา่
ทัวรค์นืไมว่า่กรณีใดๆทั bงสิbน  
อตัราคา่บรกิารนีPรวม 
1. คา่ตั�วโดยสารเครืOองบนิไป-กลับชั bนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
ทีOนัOงเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
กรณีตอ้งการระบทุีOนัOงตดิกนัทั bงกรุ๊ปหรอืรมิหนา้ตา่งหรอืรมิทางเดนิ แจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วันเดนิทาง 
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีOยนระดบัชั bนทีOนัOงจะตอ้งดําเนนิการแจง้พรอ้มจองทวัร ์หรอืกอ่นเดนิทาง15วันเทา่นัbน และ
ทางเซ็นเตอรจ์ะทําจองทีOนัOงอพัเกรดเขา้ระบบไดเ้มืOอE-Ticket ทั bงกรุ๊ปออกมาแลว้ ประมาณ3-5วนักอ่นวนัเดนิทาง**  
- ทีOนัOง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิOม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หา้มเด็กตํOากวา่16ปีและผูส้งูอาย6ุ5ปีขึbนไป
นัOงเนืOองจากทีOนัOงอยูบ่รเิวณ Exit Seat 
- ทีOนัOงScoot Biz ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้
** คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครืOอง สามารถสัOงซืbอจากเลม่เมนูบนเครืOองไดเ้ลยเนืOองจากตั�วกรุ๊ปไม่สามารถสัOงจองลว่งหนา้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าทีOพักหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมทีOระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า กรณีเดนิทาง3 ท่านจะเป็นหอ้งTriple จะเป็น
แบบเตยีงเดีOยวสามเตยีงหรอืแบบเตยีงใหญ1่เตยีงเตยีงเดีOยว1เตยีง เป็นการจัดแบบเตยีงของทางโรงแรมไมส่ามารถระบไุด ้
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กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู่ และ 1หอ้งพัก
เดีOยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิOม  
3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีOระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีOบรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. ค่านํ Pาหนกักระเป๋า สมัภาระทีOสายการบนิ Scoot กําหนดท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย
เครืOองบนิตามเงืOอนไขของแตล่ะสายการบนิทีOมกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซืbอนํbาหนักเพิOม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวร ์พรอ้มชําระคา่นํbาหนัก** 

- ซืbอนําหนักเพิOม 5 กก. ชําระเพิOม 700 บาท /เพิOม10กก. ชําระเพิOม 1,200 บาท 
- ซืbอนํbาหนักเพิOม15กก. ชําระเพิOม 1,700 บาท/เพิOม20กก. ชําระเพิOม 2,200 บาท 

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงืOอนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 
อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืOนๆทีOนอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครืOองดืOมคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํbามนัทีOสายการบนิเรยีกเก็บเพิOมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืOองบนิ 
5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีOจา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที�มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตนํ่ Pาใจจากทา่น 
รายละเอยีดเกีOยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีOปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีOจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัPนในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ัPนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีP 
1.       ตั�วเครืOองบนิขาออกจากประเทศญีOปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิOงทีOยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีOอาจเกดิขึbนในระหว่างทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชืOอ ทีOอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่Oากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีOจะกระทําในประเทศญีOปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิOงทีOขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั bน 
 3.       ในขั bนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีOไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีOปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไ ม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีOจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัPงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัPงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัPงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึPนในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิOม หากสายการบนิมกีารปรับขึbนกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลีOยนเทีOยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืOองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั bงสิbน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิOงของผดิกฎหมาย ซึOงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั bงสิbน หากเกดิสิOงของสูญหาย อันเนืOองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีOยวเอง  
6. เมืOอท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั bงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงืOอนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั bงหมด  
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7. รายการนีbเป็นเพยีงขอ้เสนอทีOตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั bงหนึOง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีOพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึOงอาจจะปรับเปลีOยนตามทีOระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรืOองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีOเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรีO / ปลอด
บหุรีOได ้โดยอาจจะขอเปลีOยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีOพัก ทั bงนีbข ึbนอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัbน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั bงสิbนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัbน  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืOองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีOผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีOยว อันเนืOองมาจากการกระทําทีOส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืOน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีOยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิOม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีOปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเทีOยวและ ชอ้ปปิbงแต่ละสถานทีOนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึOง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั bงทีOตอ้งเรง่รบี เพืOอใหไ้ดท้อ่งเทีOยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํbาดืOมทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวันทีOทําทัวรเ์ต็มวัน เริOมในวันทีO2ของการเดนิทางรวมจํานวน2ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีOยวญีOปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีOปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัOวโมง อาทเิชน่ เริOม
งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัbน มอิาจเพิOมเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั bงนีbข ึbนอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัbนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลีOยนเวลาท่องเทีOยวตาม
สถานทีOในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีOบรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเทีOยว ตามพ.ร.บ. การท่องเทีOยว เท่านัbน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงืOอนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมืOอทา่นชําระเงนิค่าทัวร ์(ทา่นสามารถ
ซืbอประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิทประกันทัOวไป และควรศกึษาเงืOอนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั bงสิbนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัbน  
18. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืOองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีOผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีOยว อันเนืOองมาจากการกระทําทีOส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืOน ๆ  
  

  

 

 


