
 

 

รหสัทวัร  ITV2000583  
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูจิ พิงคมอส 5 วัน 3 คนื (XW) 
สัมผัสบรรยากาศอยางใกลชดิของภูเขาไฟฟูจทิี่ชั้น5  
ชมความงดงาม อลงัการของทุงดอกพิงคมอส  
เที่ยวโตเกียวเมอืงหลวง ขอพรวดัอาซากุสะ ชอปปم�งชิจกู ุ 
พักฟูจอิอนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบฟุเฟ�ตขาปูยกัษ  
อิสระฟรีเดย1วัน/เลือกเที่ยวTokyo Disney  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางโดยสายการบนิ NOKSCOOT (XW) บินตรงสูโตเกียว (สนามบินนารติะ) 
แบบที่นัง่ 3-4-3 นํา้หนกักระเป�าไป-กลบั 20กก.  
 
ไฟลทบนิ NOKSCOOT 
Departure DMK – NRT XW102 02.20-10.25 (+1) 
Return       NRT - DMK XW101 13.55-19.10 
 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สัง่ซื้อบนเครื่องเทานั้น) อัพเกรดที่นัง่/เพิม่นํ้าหนกัสมัภาระ 
รายละเอียดทายรายการทวัร 
 
 
 



 

 

วันที ่ รายละเอยีดทองเที่ยว 

1 พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบนิ Nok Scoot (XW) 
 

2  เที่ยวบิน DMK – NRT XW102 02.20-10.25 – ทาอากาศยานนารติะ – ขึ้นฟูจิชัน้5 – ชิซุโอกะ - ออนเซ็น     อาหารเทีย่ง 
(บริการเบนโตะบนรถ),เย็น (บฟุเฟ�ตขาปไูมอัน้) 

3  ศูนยพิพธิภัณฑแผนดินไหว – ทุงพิงคมอส – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ - ชอปปم�งชนิจกูุและLaox Shinjuku – นารติะ   เชา,เทีย่ง 
(Japanese Set)  

4  อิสระทองเทีย่วตามอธัยาศัยหรือซื้อบตัรเขาโตเกยีวดสินยีแลนด (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อBus เสรมิพรอมทัวร 
(โปรแกรมไกดเสนอขายหนางาน)      อาหารเชา  

5  วัดนารติะ - รานละลายเงินเยน - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมืองเทีย่วบนิที ่NRT - DMK XW101 13.55-19.10  
 เชา  

 
หมายเหต:ุ เทศกาลทุงพิงคมอสจดัวันที่ 18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณีดอกไมยังไมบาน
หรือโรยแลวหรือจบเทศกาลแลวจะนําทานไปหมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 

 
วันเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ ราคาเดก็ 0-2 ป  
(ไมเสรมิเตยีงพักรวมกบัผูใหญ 2 ทาน) 

 พักเดีย่วเพิ่ม / 
เดนิทางทานเดยีว 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

17-21 เมษายน 63 21,888  
 
Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกนิ 2 ป) 

7,500 30  
22-26 เมษายน 63 23,888 7,500 30  
28เมษายน-2พฤษภาคม 25,888 7,500 30  
30เมษายน-4พฤษภาคม 23,888 7,500 30  
2-6 พฤษภาคม 63 23,888 7,500 30  
8-12 พฤษภาคม 63 21,888 7,500 30  
13-17 พฤษภาคม 63 21,888 7,500 30  
20-24 พฤษภาคม 63 21,888 7,500 30  
30พฤษภาคม-3มิถนุายน 21,888 7,500 30  

 

วันทีแ่รก   กรงุเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง  
23.00น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 

เคานเตอรสายการบนิ NOKSCOOT มีเจาหนาทีข่องบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร และตดิแทก็กระเป�า l 

วันทีส่อง   ทาอากาศยานนารติะ – ขึ้นฟูจิชัน้5 – ชิซโุอกะ – ออนเซ็น 
                   อาหารเที่ยง (บริการเบนโตะบนรถ) ,เย็น (บฟุเฟ�ตขาปไูมอั้น) 
02.20น. นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ�นโดยสาย

การบิน NOKSCOOT เที่ยวบนิที่ XW106 (คาทวัรไมรวมคาอาหาร
บนเครื่อง กรณทีานตองการสั่งซือ้บนเครื่องเทานั้น) 

10.25น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมอืงไทย 2 ชัว่โมง 



 

 

กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี่ปุ�นไม
อนุญาตใหนาํอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พชื ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและ
ปรับ นําทานขึ้นรถโคชปรบัอากาศ 

เที่ยง  บริการเบนโตะบนรถ (มื้อที่1) 
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจ ิสัญลักษณของแดนอาทติยอุทัย จดัได
วาเปนภูเขาไฟที่ลักษณะงดงามที่สดุในโลกแหงหนึง่ดวย ใหทาน
สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอยางใกลชดิที่ สถานทีี่ 5 อยูสงูจาก
ระดบันํ้าทะเลขึน้มา 2,305 เมตร ฟูจิยามา หรือ ฟูจิซัง หรอืภูเขา
ไฟฟูจิ (Mr.Fuji) เปนภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น มีความสงู 
3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) ตั้งอยูระหวางจ.ชิซึโอกะ และ จ. ยามานาช ิในป พ.ศ. 2556 
องคการยูเนสโกไดประกาศใหภูเขาไฟฟุจิไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวฒันธรรมดวย 
ฟูจิซังชั้น5 เสนทางอยูสูงจากระดับนํา้ทะเลขึน้มา 2,305 เมตร เมือ่ขึ้นมาถงึตรงนี้จะสามารถ
มองเห็นวิวทิวทศันที่สวยงามของ ทะ เลสาบทัง้ 5 ที่ลอมภูเขาไฟฟูจ,ิ เซาธแอลป� (South 
Alps), เมืองยาซกึะทาเคะ (Yatsugatake) และภูเขาชิชิบ ุ(Chichibu) ที่ชั้น5นี้ยังเปนที่ตัง้
ของศาลเจาโคมติาเคะ ของลัทธชิินโต เปนที่สกัาระบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเปนที่สําหรับ
บวงสรวงทานเทนกุ โดยมคีวามเชื่อวาที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซงัชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา Tengu 
no niwa สวนของทานเทนกุ (ปศาจทีม่ีจมูกแดงยื่นออกมา) โดยมคีวามเชือ่วาที่นีม่ีทานเทนกุ
ปกครองอยูน่ันเอง และยงัวากันวา ศาลเจาแหงนี้มีสมบตัิของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย 
อยางเชน ขวานขนาดใหญทีม่ีนํ้าหนกักวา 375 กิโลกรมัตกอยูที่พื้นในสวน จงึเปนทีม่าวาทาํไม
ภูเขาไฟฟูจิจึงเปนสถานที่ศกัดิ์สิทธิท์ี่คนเคารพบูชาและนิยมมาซือ้เครื่องรางกลบัไปเปนของที่
ระลึก อิสระใหทานไดบนัทกึภาพความงามของภูเขาไฟฟจูพิรอมทัง้เลือกชมและซื้อสินคาพื้นและ
ขนมอรอยมากมายตามอธัยาศัย (หมายเหต:ุขอสงวนสทิธิ์ไมขึ้นในกรณีอากาศไมเอือ้อํานวย
หรือทางขึ้นปดโดยเปล่ียนไปเที่ยวที่หมูบานนํ้าใสหรือโอชโินะฮักไกแทน สภาพอากาศทางบรษิัท
ไมสามารถคาดการณลวงหนาได) 
นําทานเดินทางสู สมควรแกเวลานาํทานเดินทางสูชซิุโอกะเขาที่พกัออนเซน็  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า (มื้อที่2) บฟุเฟ�ตขาปูยักษไมอั้น!!! หลังอาหารไมควรพลาด
ประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบนํ้าแรออนเซน็ (Onsen) นํา้แรในสไตลญี่ปุ�นใหทาน
ไดพกัผอนอยางเตม็อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่�นเชื่อวานํา้แรธรรมชาตินีม้ีสวนชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียน
ของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความตงึเครียดไดอยางด ี
พรอมทัง้บํารงุผวิพรรณใหเปลงปลัง่ 



 

 

�ที่พกั: Fujinobou Kaen Hotel/Fujisan Resort Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อ
โรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทาํการแจงพรอมใบนดัหมาย 5 วนักอนวันเดินทาง) 

 
 
 
 
 
วันทีส่าม     ศูนยพพิิธภณัฑแผนดินไหว – ทุงพิงคมอส – โตเกียว – วัดอาซากสุะ - ชอปปم�งชินจกูุ

และLaox Shinjuku – นาริตะ   อาหารเชา, เที่ยง (Japanese Set) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)  
 นําทานเดินทางสูศนูยพพิิธภณัฑแผนดินไหว ซึ่งไดจาํลอง

เหตกุารณตางๆที่เกิดแผนดนิไหวในญีปุ่�น และสาธติวธิี
ป�องกันตัว และทานยงัสามารถเขาไปทดสอบในหองจาํลอง
แผนดนิไหวในระดับที่แตกตางกันได ใหทานเลือกซื้อสินคา
ราคาพิเศษ เชนโฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ วติามิน ครมี
ตางๆเปนตน จากน้ันนําทานเดินทางสู ทุงพงิคมอส ชม
เทศกาลชมดอกชบิะซากุระ ภูเขาไฟฟูจ ิใหทานไดชมความงดงามของทุงดอกพิงคมอสหรือ
เรียกอกีชื่อวาดอกชบิะซากุระที่เบงบานเตม็ทุงกวางกวา8แสนดอก ชบิะซากุระ (Shibazakura/ 
Phlox Subulata) เปนพืชทีม่วีงจรชีวติมากกวาสองป อยูในพืชตระกูล Polemoniaceae, 
จําพวก Phlox ใหดอกขนาดเล็ก 1.5 ซม. ตัง้แตชวงเมษายนจนถงึพฤษภาคม จะไดเห็นดอกสี
แดง สีชมพู สขีาว และสมีวง ชิบะซากุระเปนพืชทีม่ีถิ่นกําเนิดจากอเมรกิาเหนือ มีอกีชือ่วามอส
พิ้งค (Moss Pink) ทีถู่กเรียกวา ชิบะซากรุะเพราะมีรปูรางดอกคลายดอกซากุระแตบานอยูบน
พื้นดินคลายตนหญา ด วยลักษณะพิเศษดังกลาวจงึนิยมปลูกเปนสวนดอกไมหรือพืชคลุมดนิ 
อิสระใหทานเก็บภาพความประทับพรอมเลือกซื้อของฝากของที่  ระลึกที่มีจาํหนายเฉพาะในงาน
เชนคกุกีฟู้จิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจชิิบะซากรุะมันจ,ูฟูจิชบิะซากุระคินทสึบะ เปนตน นอกจากนี้
ยังมกีารจัด “Mt. Fuji Delicious Foods Festival” มกีารออกรานของอรอยในแถบภูเขาไฟ
ฟูจิมากมาย บริเวณในงานที่จะขายเครื่องดืม่ของกินดวย 

 หมายเหตุ: เทศกาลจดัวันที่ 18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2563 กรณดีอกไมยงัไมบานหรือโรย
แลวหรอืจบเทศกาลแลวจะนําทานไปหมูบานอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) แทน 

 



 

 

 
 
 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มื้อที่4) Japanese Set 
 
บาย นําทานเขาสูโตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการ

ขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําที่เปนทองสมัฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วดั
พุทธที่เกาแกที่สดุในภมูภิาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเปนสิรมิงคล
ตลอดทัง้ป ถายภาพเปนที่ระลึกกับ คามินารมิง (ประตฟู�าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่
มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครือ่งรางของขลัง
อันศกัดิ์สิทธิ์ของวดัแหงนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งทีม่ีชื่อเสียงของวดั มีราน
ขายของที่ระลกึมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย 
ขนมที่คนญี่ปุ�นมายงัวดัแหงนีต้องมาตอควิกัน ทานจะไดเพลดิเพลิน กับการชอปปم�งของฝากที่
เปนแบบญีปุ่�นญี่ปุ�น Made In Japan แทๆ  รวมทัง้ขาวของเครือ่งใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ 
รม, หมวก, รองเทา, กระเป�า, เส้ือผา เปนตน ไดที่นี่ หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคู
กับหอคอยที่สงูที่สดุในโลก โตเกียวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหา
นครโตเกียว ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกบัวดัอาซากุซะ สาํหรับโตเกียว
สกายที เปด ใหบรกิารเมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงูถึง 634 เมตร ชนะแชมป�เกา
คือหอคอยแคนตันทาวนเวอรทีน่ครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ในนครโทรอนโตของ
แคนาดา นําทานไป ชอปปم�งยานชินจูกแุละ Laox Shinjuku แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ  เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตาเปนแหลงอพัเดท
เทรนดและเปนยานความเจริญอันดบัหนึง่ของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อ
สินคามากมาย อาทิเชน เครือ่งใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร, Note Book, 
นาฬิกา, เส้ือผา,รองเทา และเครื่องสําอางเชนแบนรด  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK 
II และอื่น ๆ อกีมากมายที่ราคาคอนขางถกูกวาเมืองไทยและราน100เยน (อยูตกึPEPEชั้น8) 
ซึ่งสินคาทกุอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด หรอืเปนรานดองกี้ ที่ขายสินคาราคา
ถูกสารพดัอยาง หรือจะเปนรานมัตสึโมโตที่รวมสินคาเครื่องใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไว
อยางหลากหลาย ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอธัยาศัย ใหทานได



 

 

เลือกชมิรานอรอยตางๆที่ยานชนิจูก ุเชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอรอยๆอีกมากมาย 
จนถึงเวลานดัหมายนาํทานเดินทางสูทีพ่ักยานนารติะ 

 
�ที่พกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดบั
ใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ี ่  อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบตัรเขาโตเกียวดิสนียแลนด (ราคาบัตร 2,700 บาท) 
หรือเลือกซือ้Bus เสริมพรอมทัวร (โปรแกรมไกดเสนอขายหนางาน)      อาหารเชา  

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที่5) 

 อิสระใหทานทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน  
ใหทานชอปปم�งหรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ เชน อากิฮาบารา,ฮาราจกุุ,ชินจูกหุรือชอปปم�ง
แถวนารติะ เชนหางอิออนมอลล,ชิซุยเอาทเลท ทองเที่ยวโดย
ตัวทานเอง 
  Shisui Premium Outlets อยูใกลกับสนามบนินา
ริตะ เปดใหบรกิารทกุวนั มีแบรนดชั้นนําของญี่ปุ�นและแบรนด
ตางประเทศใหเลือกสรรมากมายกวา 120 รานคาเชน 
Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, 
Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,   New Balance, 
Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอปไดตัง้แต
เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอปปم�งอยางจุใจกบัสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและ
สินคาแบรนดญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมาย 



 

 

- การเดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก 
(Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถงึ SHISUI PREMIUM OUTLET 
ใชเวลาประมาณ 15 นาท ี
- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita 
Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แลวขึน้
รถไปที ่SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 
นาท ี
 
 เลือกเที่ยวดสินียTokyo Disneyland หรือ 
Disney Sea  ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบัสจากสนามบนสูดิสนียไดโดยงาย หมายเหตุ: 
ราคาบัตรทานละ 2,700 บาท (ไมรวมคาเดินทาง) กรณีตองการสั่งซื้อบัตรกบับริษทัฯ กรุณา
แจงความประสงคอยางนอย 7 วนักอนเดินทางพรอมชําระคาบตัร) บัตรโตเกียวดิสนียแลนด
และดิสนียซี ราคาเทากนัและเลือกเขาไดอยางใดอยางหนึ่ง 
  โตเกียวดสินีย ทานจะไดพบกับความมหศัจรรยของโตเกียวดิสนียแลนด (Tokyo 
Disneyland)และโตเกียวดิสนียซี (Tokyo Disney sea) บรรยากาศแหงความสนุกสนาน ตื่น
ตาตื่นใจและเครือ่งเลนมากมาย จะทาํใหคุณไดสัมผัสถงึความสขุตัง้แตกาวแรกทีคุ่ณเขาไป สวน
สนุกทัง้สองแหงนี้เตม็ไปดวยความบันเทิง พรอมกับกลิ่นอายความเปนญี่ปุ�น ทานจะไดพบกบัตวั
ละครสดุคลาสสิคจากดิสนียมากมาย
ที่โตเกียวดิสนียแลนด หรือดําดิง่ลง
ไปใตมหาสมุทรกบัโตเกียวดิสนียซี
ที่มาพรอมกับตัวละครจากใตทะเล
มากมาย ดิสนียเปนโลกแหง
จินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซ่ึง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา  600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนนานาชนดิ ( ไมจํากัดจาํนวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดน  ตางๆ ใหทานเลนเครื่องเลน
ตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวญักบับานผีสิงใน Haunted 
Mantion สมัผัสความนารกัของตุกตาเดก็นานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World ชมภาพ 



 

 

ยนตรสามมติิ The Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการ จบัจายเลือก
ซื้อสินคาที่ระลกึนารักในดิสนียแลนดอกีทัง้ยงัจะไดสมัผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง 
มิกกี้เมาส มินนี่เมาส พรอมผองเพือ่นการตูนอีกมากมายสนกุกบัการจับจายซ้ือของที ่ ระลกึนารกั
ในดิสนียแลนด ทานสามารถเดินทางจากสนามบินนารติะไดโดยรถไฟหรอืรถชตัเติ้ลบัส หรอืถา
เดินทางจากโตเกียว ทานสามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยงัโตเกียวดิสนียแลนด
โดยใชเวลา 15 นาที อกีทัง้ ยงัมีรถโดยสารวิ่งตรงจากโรงแรมหรือสถานทีต่าง ๆ ดวยเชนกนั 
- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบนินารติะ 
สนามบินนารติะ 
ขึ้นรถไฟ JR นารติะเอก็ซเพรส 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 60 นาท ี
เปล่ียนสายรถที่สถานรีถไฟ JR โตเกียว 
ขึ้นรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาท ี
ลงรถที่สถานีรถไฟ JR ไมฮามะ 
เดินประมาณ 5 นาท ี
โตเกียวดิสนียแลนด 
 เลือกซื้อบสัเสริม+เที่ยวโตเกียว (มบีัสและไกด) หมายเหต:ุ รายการนี้เปนการเสนอขายรถ
บัส+ทวัรเสริมวันฟรีเดยเชน ไปเที่ยวตลาดปลา ชอปปم�งชิบูยา ฮาราจูก ุเปนตน ไกดจะเสนอ
รายการเที่ยวหนางาน ทางบริษัทและไกดไมสามารถบังคับซือ้ใดๆทัง้สิ้น ขึ้นอยูกบัความสมคัรใจ
และความตองการเดินทางของลูกคาแตละทานเทานั้น (หากทานตองการแจงความประสงคกับไกด
หนางาน) 
อัตราคาบริการ /ทาน 
เดินทาง 15-20 ทาน ราคา 3,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 21-25 ทาน ราคา 2,500 บาท/ทาน 
เดินทาง 26-30 ทาน  ราคา 2,000 บาท/ทาน 
เดินทาง 31 ทานขึ้นไป ราคา 1,500 บาท/ทาน 
อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอัธยาศัย 
�ที่พกั: Hedistar Hotel Narita / Marroad International Hotel Narita หรือระดบั
ใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง) 

 
วันทีห่า วัดนาริตะ - รานละลายเงินเยน - ทาอากาศยานนารติะ – ทาอากาศยานดอนเมือง 



 

 

                  อาหารเชา 

 
เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที่6) 

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วดันี้เปนหนึ่งในวดัที่เปนที่รูจักมาก
ที่สุดในภมูิภาคคันโต ถอืวาเปนวดัทีโ่ดงดังที่สุดในแถบชบิะ และ
จํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เปนรองเพียงศาลเจาเมจ ิในกรงุโตเกียว 
บริเวณวัดเปนทีต่ั้งของประตหูลัก มทีางเดินบนัไดขึ้นสูอาคารหลัก
เปนสถานที่สําหรบัสักการะบูชาภายในวดัทานสามรถบันทึกภาพ
เจดียหาชั้นหนึง่คู สวนหยอมทีม่ีสระนํา้ขนาดใหญ รวมทั้งบริเวณสําหรับเล้ียงสัตว ภายใน
กอสรางดวยสถาปตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณของศิลปะแบบญี่ปุ�นเอาไว นํา
ทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิรมิงคล ใหมีชวีิตที่ดแีละยืนยาว พรอมเลือกชมและซือ้
เครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง จากนั้นนําทานเดินทางไปชอปปم�ง รานละลายเงินเยน เปน
รานที่รวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุ�นไวมากมาย สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพื่อ
เตรียมตวัเดินทางกลับ 

13.55น. เหินฟ�าสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT  เที่ยวบินที่ XW101 
(คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซือ้บนเครื่องเทานั้น) 

19.10น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 
******************************* 
หมายเหต:ุ รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวนัหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มอิาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหาร
เวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง อัตราคาบรกิารขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากบั 30 บาท กรณี
อัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึน้ บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูมีวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบนิและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดนิทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ



 

 

ไดรบัการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ�น)  
ทางผูจดั ขอสงวนสทิธิการคนืเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน  
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมผีูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
- หรือสงจอยนทวัรกับบริษทัทีม่ีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบรษิัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การชําระคาบรกิารชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดนิทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดอืนกอนหมดอายนุับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณพีาสปอรตหมดอายแุละดานตรวจ
ปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจาํ หรอืสงพรอมยอด
คงเหลือ**  
4.การยกเลกิและคืนคาทัวร  
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทวัรชาํระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลกิ เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงทั้งกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรอื เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถงึ เมือ่ทานออกเดนิทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมดัจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราคาบรกิารนี ้ รวม 
1.  คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทัวรขางตน 
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบทุี่นั่งได ยกเวนการซื้อที่นัง่เพิม่ 
การซือ้ที่นัง่อัพเกรดเพิม่เปนการซื้อบรกิารเสรมิ กรณีที่น่ังทีต่องการอัพเกรดเตม็ หรือโควตาการอัพเกรดที่
นั่งของตั๋วซรีียทวัรเตม็ทานไมสามารถยกเลิกการจองทวัรได 
 ซื้อที่นั่งเพิ่ม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นารติะ สามารถUpgrade ที่นัง่ 
พรอมชําระคาทีน่ั่งไดดังนี ้



 

 

- ทีน่ั่งชั้น Scoot Biz ไมสามารถอพัได 
- ทีน่ั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง10วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดงันี ้
โซน แถวที ่ ประเภทที่นั่ง Seat Pitch ราคาตอทานตอเที่ยว 
โซนเงียบ 21 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 นิว้ 2,000 บาท 

โซนเงียบ 22-25 Super มากกวา 35 น้ิว 1,500 บาท 
โซนหนา 31 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 นิว้ 1,700 บาท 

โซนหนา 32-34 Super มากกวา 35 น้ิว 1,200 บาท 
โซนหลัง 61 *Stretch(Front 

Row) 
มากกวา 36 นิว้ 1,700 บาท 

*Stretch Seat 
-ไมอนุญาตใหเดก็ ทารก ผูสงูอายุเกิน 65 ปและผูพกิารนัง่ (ยกเวนที่นัง่ No.31 DEFG นัง่ได) 
-โซนเงียบไมอนุญาตใหเดก็อายตุํ่ากวา16ปน่ัง  
2. คาที่พกัหองละ 2 ทานตามโรงแรมทีร่ะบุไวในรายการหรือระดบัเทียบเทา กรณีหองพกัคู/พกัสาม
ทานเตม็อาจมีปรับเปลี่ยนพกัหอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทกุชนดิตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํา้หนกักระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 
กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินทีม่ีการเรียกเกบ็  
(คาทวัรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว 
กรณีเกิดความเสีย บริษทัฯไมสามารถรับผดิชอบได) 
 ซื้อนํ้าหนกัสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) (แจงอยางชากอนเดินทาง10วัน) มี
คาใชจายดังนี ้
(ราคาตอทาน ตอเที่ยว) 
เพิ่ม 5 กก. 400 บาท / เพิม่10กก. 700 บาท /เพิ่ม 15กก.1,000 บาท/เพิ่ม 20กก.1,300 บาท/เพิม่ 
30กก.2,350 บาท 
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากดัจํานวนชิ้นในการโหลด แตกฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบนน.สูงสุดได 32
กก./ชิ้น 



 

 

6. คาประกันอบุัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกนั
สุขภาพ ทานสามารถสัง่ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได 
7. อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 
1. คาทําหนังสอืเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดืม่คาซกัรดี คาโทรศัพทเปนตน 
3. คาภาษีทกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
5. คาทิปยกกระเป�าทกุโรงแรม  
6. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทปิทีส่นามบินดอนเมืองขาไป 
สําหรับกรุปที่มหีัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนญุาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถปุระสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยืน่
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมคีณุสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
1.ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจดัการให) 
2.ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�นได (เชน 
เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พาํนักในประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทจดัการให) 
4.กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจดัการให) 
คุณสมบตัิการเขาประเทศญีปุ่�น (สําหรบักรณีการเขาประเทศญีปุ่�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
 1.หนงัสือเดินทางตองมอีายกุารใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 
 2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขดัตอกฎหมาย และเขาขายคณุสมบตัิการ
พํานักระยะสั้น 
 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเกิน 15 วัน 
 4.เปนผูที่ไมมปีระวตัิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใหเขา
ประเทศ และไม 
    เขาขายคุณสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

7.หมายเหตุ : กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบรษิทั ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรอืคาทัวรทั้งหมด
กับทางบรษิัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ในกรณีที่มผีูรวมคณะไมถงึ 
20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอนัเนื่องจากสาเหตตุางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได
ยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํารองโรงแรมที่พกั
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  
8. การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธขิองโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกัสําหรบัผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วัน
กอนการเดินทาง (ไมนบัรวมวันหยดุและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจดักาํกบัเทานั้น  
11. ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  
12. กรณตีองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรอืหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ 
ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คอื 1หองพกัคู และ 1หองพกัเดี่ยว โดยไมคาใชจาย
เพิ่ม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี่ปุ�น หรอื วันเสารอาทติย รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมคัคุเทศก และคน
ขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพือ่ใหได
ทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํา้ดืม่ทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถงึวันที่4ของการเดินทางรวม
จํานวน 2ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบรกิารวนัละ10-12
ชั่วโมง อาทิเชน เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและ
คนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลกั 
จงึขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอบุัติเหตุจากการ
เดินทางทองเที่ยว ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทาน
สามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษทัฯได และทางบรษิัทฯถอืวาทานไดเขาใจและยอมรบัขอตกลงแลว
เมื่อทานชําระเงนิคาทวัร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบรษิัท ประกัน
ทั่วไป และควรศกึษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัดนอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจดักาํกบัเทานั้น  
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระทาํที่สอไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่น ๆ  
 
 


