
 

 

รหสัทวัร  ITV2000720   
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา Snow Wall นาโกยา เจแปนแอลป� 6 วัน 4 คืน (XJ) 
สวนดอกไมฮะมะมตัสึ – วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน – ศาลเจาฮาโกเน  
ฟูจิออนเซ็น - โอชิโนะฮกัไก – พิพิธภัณฑแผนดินไหว – สวน Oishi Park  
มตัสึโมโต – ปราสาทมตัสึโมโต - อิออนมอลล – ที่พกัออนเซ็น   
เสนทางสายอัลไพน ทาเตยามะ คุโรเบะ กําแพงหมิะ  - กุโจ  
เมืองเซกิ - รานซันชู Hamonoyasan - ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจาซงัโกะอินาร ิ
ยานเมืองเกาโจกะมะชิ - นาโกยา – วดัโอสคุนันอน – ชอปปم�งยานซาคาเอะ - นาโกยา    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดินทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บินตรงสูนาโกยา (สนามบินสนามบนิชบูุเซน็แทรร) 
นํ้าหนกักระเป�าไป-กลบั 20 KG  
 

Departure    DMK – NGO   XJ638 23.55 -07.45 
Return          NGO – DMK   XJ639 09.00-13.00 
(คาทวัรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซือ้บนเครื่องเทานั้น) อพัเกรดที่นั่ง/เพิม่นํ้าหนักสมัภาระ 
รายละเอียดทายรายการทวัร 
 



 

 

 
 
 
 
 

วันที ่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1 พรอมกนัทีท่าอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X 
เที่ยวบินที่  BKK-NGO  XJ638 23.55 – 07.45+1    

2  สนามบนิชบูุเซ็นแทรร – สวนดอกไมฮะมะมัตสึ – วนอุทยานแหงชาต ิฮาโกเน – ศาลเจา
ฮาโกเน –  
ฟูจิออนเซ็น    เที่ยง (บฟุเฟ�ต BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ�ตขาปู) 

3  โอชโินะฮักไก – พิพธิภณัฑแผนดนิไหว – สวน Oishi Park -  มตัสโึมโต – ปราสาทมตัสึ
โมโต -  
อิออนมอลล – ทีพ่ักออนเซ็น   เชา,เที่ยง  

4 เสนทางสายอลัไพน ทาเตยามะ คโุรเบะ กําแพงหิมะ  - กโุจ  
 เชา,เที่ยง,เย็น 

5  เมืองเซกิ - รานซันชู Hamonoyasan - ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจาซังโกะอนิาริ - ยาน
เมืองเกาโจกะมะชิ - นาโกยา – วดัโอสุคันนอน – ชอปปم�งยานซาคาเอะ    เชา,เที่ยง 

6 นาโกยา - สนามบินชูบุเซ็นแทรร – ทาอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 
เที่ยวบิน NGO-DMK   XJ639 09.00 -13.00   เชา (บรกิารแบบSet Box)  

 
วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก 0-2 ป  
(ไมเสริมเตียงพักรวมกับ
ผูใหญ 2 ทาน) 

 พักเดี่ยวเพิ่ม / 
เดินทางทานเดียว 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

15-20 เมษายน 63 36,888  
 
Infant 7,000 บาท 
(อายุไมเกิน 2 ป) 
 
 

8,500 30  
22-27 เมษายน 63 32,888 8,500 30  
6-11 พฤษภาคม 63 34,888 8,500 30  
13-18 พฤษภาคม 63 31,888 8,500 25  
20-25 พฤษภาคม 63 31,888 8,500 30  
27 พฤษภาคม-1มิถุนายน 29,888 8,500 30  
3-8 มิถุนายน 27,888 8,500 30  
10-15 มิถุนายน 27,888 8,500 30  
17-22 มิถุนายน 63 27,888 8,500 30  



 

 

 

วันทีแ่รก   กรงุเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง  
 

20.30น.  พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 
เคานเตอรสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวกดานเอกสารและตดิแทค็กระ
เป�า  

 
23.55น. นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชบูุเซ็นแทรร ประเทศญีปุ่�นโดยสายการบนิ

AIR ASIA X เที่ยวบินทีX่J68 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องส่ังซื้อบนเครื่องเทานั้น) 
วันทีส่อง สนามบนิชบูุเซ็นแทรร - สวนดอกไมฮะมะมัตสึ – วนอุทยานแหงชาต ิฮาโกเน – ศาลเจา

ฮาโกเน – ฟูจิออนเซ็น   อาหารกลางวัน (บุฟเฟ�ต BBQ Yakiniku ), เย็น (บฟุเฟ�ตขาปู
ไมอั้น) 

 
07.45 น. เดินทางถึง นาโกยา สนามบนิชบูุเซ็นแทรร(เวลาทองถิ่นเรว็กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณา

ปรับนาฬกิาของทานเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา) สําคญั!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาต
ใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมโีทษจับและ
ปรับ นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู สวนดอกไมฮะมะมตัส ึHamamatsu Flower 
Park เมืองฮามามัตส ึจังหวัดชซิุโอกะ สวนดอกไมริมทะเลสาบฮามานะ ใหทานไดสมัผสั
ความสวยงามของดอกไมประจําฤดกูาล เปนสวนสวยขนาดใหญที่ไดรับการจดัอันดับวาเปนสวน
ซากุระและดอกทิวลิปที่ขึ้นชือ่วางดงามติดอันดับของโลกบนพื้นที่รวม 300,000 ตารางเมตร 
ปลูกพืชกวา 3,000 ชนดิเปนจาํนวนมากถงึ 100,000 ตน สามารถชมความงามของดอกไมได
ทุกฤดขูองญี่ปุ�น อิสระใหทานไดถายภาพตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ 
ฮาโกเน สถานทีท่องเที่ยวที่ไดรับความนิยม โดยเปนสวนหนึ่งของอทุยานแหงชาติ ฟูจ-ิฮาโกเน-
อิสทึี่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาตแิละดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบาน
ตลอดทัง้ป ทวิทศันที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถงึภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาช ิและ โอวาคุดาน ิ
ฮาโกเนยังมีชือ่เสียงในเรื่องของการเปนแหลงนํ้าพุรอน ที่แปลกไปกวานั้นคือ มีจาํนวนนํา้พุรอน
มากถึง 17  แหง 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
เที่ยง  อาหารกลางวัน (มื้อที1่) บฟุเฟ�ต BBQ Yakiniku  
บาย นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮาโกเน ตัง้อยูดานลางของภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝم�งของทะเลสาบ

อาชิ เปนศาลเจาที่ใหญและมีชื่อเสียงมากที่สดุในบริเวณนี้ ศาลเจาแหงนี้มปีระวตัิเกาแกมา
ตั้งแตราวปค.ศ.757 ในสมัยนาระไดรับความเลื่อมใสจากโชกุนหลายตอหลายทาน เปนหนึง่ใน
ศาลเจาที ่ใชทาํพิธกีรรมศกัดิ์สิทธิ์ในภมูิภาคคนัโต เสนทางเดินสองขางทางจะมีตะเกีย งแขวน
เรียงรายอยูตลอดทาง ภายในศาลเจานั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยูทามกลางตนไมใหญ มี
ความสวยงามตลอดทั้งป ศาลเจานีม้ีเสาโทริอลิอยนํ้าสแีดงที่สามารถมองเห็นไดจากหลาย ๆ 
จุดรอบทะเลสาบอะช ิอิสระถายภาพตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานาํทานเขาทีพ่ักออนเซน็ 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า (มื้อที่2) บฟุเฟ�ตขาปูไมอั้น     
�ที่พกั: Fujinobou Kaen Hotelหรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบรษิัท
จะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5วันกอนวันเดนิทาง) 

 
 
 
 
 
วันทีส่าม โอชโินะฮักไก – พิพธิภณัฑแผนดนิไหว – สวน Oishi Park -  มตัสโึมโต – ปราสาทมตัสึ

โมโต – อิออนมอลล       อาหารเชา,กลางวัน  
 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที3่) 
  นําทานเดินทางสู หมูบานโอชโินะฮักไก เปนหมูบานทีต่ัง้อยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยา

มานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในป 2013 ฟูจิซังไดรบัเลือกใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มบีอนํ้าใสๆ รวมกนักวา 8 บอ เปนนํ้าที่เกิดจากการละลายของ
หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมอีายมุามากกวา 1,200 ป นําทานเดนิทางสู ศนูยพพิิธภัณฑ
แผนดินไหว ซึง่ไดจําลองเหตุการณตางๆที่เกิดแผนดินไหวในญี่ปุ�น และสาธติวิธีป�องกันตัว และ



 

 

ทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจาํลองแผนดินไหวในระดับทีแ่ตกตางกันไดดวย นําทาน
เดินทางสู โออิช ิปารค Oishi Park จดุชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยที่สุดอกีแหงหนึ่ง ตัง้อยูทางเหนือ
ริมฝم�งทะเลสาบคาวากุจิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชดัเจน 
โดยตลอดปสวนแหงนี้จะมกีารปลูกดอกไมหมนุเวียนกันไป อาทิ ในชวงปลายเดือนเมษายนถึง
ตนเดือนพฤษภาคมจะเปนดอกพงิคมอส ชวงกลางเดือนมถิุนายนจนถงึเดือนกรกฎาคม จะ
เปนชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร 
ดอกลาเวนเดอรจะสงกลิ่นหอมไปทัว่ทัง้สวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถงึพฤศจกิายน จะปลกูพุม
โคเคียที่จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอกีดวย 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที4่)Japanese Set 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต ซึ่งตัง้อยูตอนกลางของ

จังหวัดนากาโนะ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาของเทอืกเขาแอลป�
ญีปุ่�น จึงทําใหเมืองทัง้เมืองถกูโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญ
ใจกลางประเทศญี่ปุ�น นาํทานไปชมความสวยงามของ 
ปราสาทมตัสโึมโต ทีถ่กูสรางขึ้นในป1504 ซึ่งนับไดวาเปน
ปราสาทที่เกาแกที่สุดและนอกจากนีก้็ยงัเปน ปราสาทติด
อันดับ 1 ใน 5 ของปราสาทที่มคีวามสวยงามที่สดุของ
ญี่ปุ�น ที่สามารถรอดพนการถกูทําลายจากเพลิงของสงคราม
มาไดจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทมีผนงัที่ทาดวยสีดําสนิททาํให
มีฉายาวา ปราสาทอกีาดํา (นําชมดานนอก) จากนั้นนําทานเดินทางสูหางอิออนมอล อิสระให
ทานเลือกซือ้สินคา และอิสระอาหารเย็นตามอธัยาศัย สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดนิทาง
สูทีพ่ักออนเซ็น 

 
ไมควรพลาดประสบการณ การอาบนํ้าแรธรรมชาติ เพื่อสขุภาพ/ ออนเซ็น Onsen นํา้แร
ในสไตลญี่ปุ�นใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญี่ปุ�นเชื่อวานํ้าแรธรรมชาตินี้มสีวนชวย
เรื่อง โรคภัยไขเจ็บและผวิพรรณเปลงปลัง่ 



 

 

�ที่พกั: Itoen Hotel Asamanoyu หรือระดบัใกลเคียงกัน (ชือ่โรงแรมทีท่านพกั ทาง
บริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่ี ่ เสนทางสายอลัไพน ทาเตยามะ คโุรเบะ กําแพงหิมะ  - กโุจ อาหารเชา,กลางวัน,เย็น 
 

เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที5่) 
นําทานเดินทางสู เจแปนแอลป� ทาเตยามะ-คุโรเบะ Tateyama Kurobe Alpine Route 
เสนทางที่เริม่ตนที่สถานีโองิซาวะ (Ogisawa) ในจังหวดันะงะโนะ (Nagano) ไปส้ินสุดที ่เขา
ทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจงัหวัดโทยามะ (Toyama) ระยะทางยาวประมาณ 25 
กิโลเมตร และตองอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร รถบัส 
และกระเชาไฟฟ�า เปนตน โดยตลอดเสนทางทานจะไดชื่นชมทวิทศันอันยิง่ใหญตระการตาของ
เทือกเขาแอลป�เหนือซึง่ครอบคลมุระยะทางกวา 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เสนทางขึ้น-ลง อาจ
มีสลับจุดขึ้นสถานีสถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได) นําทานสัมผัสใกลชดิกบัความ
มหัศจรรยของธรรมชาติ เสนทางเจแปนแอลป�ทาเทยามะ คโุรเบะ ซึ่งเปนสวนหนึง่ของ
เจแปนแอลป� นาํทานเดินทางสู สถานีโองิซาวะ นําทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเท
ยามาทีม่ีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยนัง่รถบสัรางไฟฟ�าอุโมงคคันเต็น นบัเปนอุโมงคที่อยูสงู
ที่สุดในญ่ีปุ�นนําทานชมเขื่อนคโุรเบะซึ่งเปนเขือ่นกั้นนํา้ที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุ�น โอบลอม
ดวยภูเขานบัรอยลูกและชมทศันียภาพของวงลอมเขาหมิะ มคีวามสูงถงึ 186 เมตร และมคีวาม
กวางถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเวลาตัง้แตเริม่บกุเบกิจนเสร็จส้ินประมาณ45 ป เฉพาะตวัเขื่อนใช
เวลาในการสราง4 ป โดยจะใชเวลาเดินเทาเพือ่ขามเขื่อน 800 เมตร ประมาณ15นาท ีชม
ทัศนียภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม นําทานนั่งเคเบิล้คารลอดภูเขาจาก สถานคีุโรเบะโกะไป
ยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เปนเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญ่ีปุ�นที่ลอด
ภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลี่ยงหมิะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหทานไดชมที่
ราบคุโรเบะไดระที่สวยงาม เตม็ไปดวยหมิะ จากนั้นนาํทานโดยสารกระเชาไฟฟ�าที่ไมมีเสา
กลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานไีดกนัไบ เปนจดุชมววิบนเขือ่น สถานีรถไฟ ใหทานไดชม
ความงามบนสถานีไดจากชั้น2 จากนั้นนาํทานเดินทางสู สถานีมโูรโดะ โดยรถบัสไฟฟ�า ลอด
อุโมงคทาเตยามะ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6) เมนูแบบ Set ญีปุ่�น 
บาย นําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มคีวามสูง 3,015 เมตร ซึ่งสงูเปน

อันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเปนหนึง่ในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชือ่คนญี่ปุ�นตัง้แตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทวิทศันอัน
สวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันที่ทองฟ�าโปรง 
สามารถมองเห็นไดไกลถงึภูเขาไฟฟจู ิและใหทุกทานไดเดินบนเสนทาง
ที่สองขางทางเปนกาํแพงหิมะสูงชัน  SNOW WALL สงูกวาสบิเมตร 
สัมผัสกบัความขาวของหมิะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเปนอีกทัศนียภาพที่ตืน่ตาตื่น
ใจ ใหทานเพลิดเพลินกับการบันทกึภาพทีป่ระทับใจ จากนั้นนาํทานเดินทาง โดยสารรถปรบั
อากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทศันของเทือกเขาแอลป�ญ่ีปุ�น ใหทานไดเกบ็
เกี่ยวความประทับใจตามอธัยาศัยเดินทางสูสถานีบโีจดัยระ แลวนําทานโดยสารโดยสารเคเบิ้ล
คาร ลอดภูเขาสูสถานทีาเตยามะ จากนั้นสมควรแกเวลานําทานเขาทีพ่ักยานกุโจ  

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม (มื้อที่7) 

�ที่พกั: Gujo Vacance Mura Hotel /ยานกุโจ/ฟกุุย/เกโระ หรือระดับใกลเคียงกนั (ชื่อ
โรงแรมที่ทานพัก ทางบรษิัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีห่า เมืองเซกิ - รานซันชู Hamonoyasan - ปราสาทอินุยามะ – ศาลเจาซังโกะอนิาริ - ยาน
เมืองเกาโจกะมะชิ - นาโกยา – วดัโอสุคันนอน – ชอปปم�งยานซาคาเอะ   อาหารเชา
,กลางวัน  

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่ัก (มื้อที่ 8) 

จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองเซกิ นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่
ผลิตมดีไดคมสดุ ๆ อีกทั้งยงัเปนเมืองทีม่ีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญีปุ่�นอยางดาบเซกิ สําหรบัที่



 

 

รานซันชูนีม้ีเครื่องใชของมคีมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวาจะเปนมดีหรือกรรไกรตดั
แตงกิง่และสวน กรรไกรตดัเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมดีสําหรบัทําครวัหลากหลายรปูแบบที่
ชวยใหการเตรียมวตัถดุิบของคุณงายย่ิงขึ้นนอกจากนี้ยังมดีาบญ่ีปุ�น ขนมและเครื่องดืม่เย็น ๆ 
จําหนายอีกดวย อกีสิ่งหนึ่งพลาดไมไดเมื่อมารานซันชคูือ การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกิริ ดาบ
ซามูไรคมๆทีฟ่นฉับเดียวตนไผก็ขาดเปน 2 ทอน พรอมใสชดุกิโมโนและเสื้อกั๊กซามูไรถายรูป
เปนทีร่ะลกึ 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่9) เมนูแบบ Set ญีปุ่�น 
บาย นําทานเดินทางสู ปราสาทอินุยามะ Inuyama Castle ตั้งอยูในเมอืงอินุยามะ จ.ไอจิ มะได

เริ่มกอสรางขึ้นในป 1537 โดยโอดะ โนบุยาสึ ซึ่งเปนลุงของโอดะ โนบุนางะ ปราสาทอินุยาได
ขึ้นทะเบียนเปนส  มบตัิประจําชาติซึ่งถือเปนความภาคภูมิใจของไอจิ หอคอยของปราสาทเปน
หอคอยที่เกาแกที่สดุในบรรดาปราสาทที่ยังหลงเหลืออยูของญี่ปุ�น ทานยงัสามารถเลือกซื้อของ
ที่ระลกึและยงัสามารถชมศาลเจาซังโกะอนิาริ Sanko Inari Shrine เทพเจาของศาลเจา
ซังโกะอินาริ เปนเทพเจาทีป่กป�องตระกูลนารุเสะ ซึง่ดูแลปราสาท ซุมประตูโทริอิสีแดงเปนจดุ
ถายรปูที่ไดรับความนิยม มนีักทองเที่ยวจาํนวนมากมาถายรปูตรงจดุนี้ และที่นาสนใจอกีอยาง
ของศาลเจาแหงนีค้ือแผนไมรูปหวัใจสีชมพู ผูคนมากมายมาขอพรที่ศาลเจาดวยความตองการที่
แตกตางกัน เชน ขอใหมคีวามสขุชั่วนิรันดร และขอใหรายลอมดวยคนดี และขอพรเรือ่งความรกั
โดยเขียนคําขอนี้บนแผนไมแลวแขวนไวทีศ่าลเจา อิสระใหทานไดถายภาพตามอัธยาศัย ทัวรนํา
ชมดานนอกไมรวมคาเขาภายใน จากนั้นอิสระใหทานเดินชมยานโจกะมะชิที่อยูใกลเคียงกัน 
เปนยานทีม่ีอาคารโบราณที่สรางมาแตกอนเหลืออยูกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญใหทานได
ชมอาคารเกาแก วิวของเมอืงอินุยะมะ และนอกจากนี้ยังมีรานขายของทัว่ไป คาเฟ�นารักๆ และ
รานของฝากของทีร่ะลกึใหทานไดอิสระเลือกซือ้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาํทานเดินทางสูนาโกยา 
เดินทางไป วัดโอสคุันนอน Osu Kannon Temple ตัง้อยูจงัหวดัไอจิ(Aichi) วดัแหงนี้นับวา
มคีวามเกาแกและประวตัิทีน่าสนใจ แรกเริม่สรางขึ้นในสมัยคามาครุะที่อยูราวๆป ค.ศ. 1192-
1333 ในจงัหวัดกิฟ ุแลวถกูยายมาตัง้ ณ ปจจุบันในป 1612 เปนวดัในพระพุทธศาสนาทีม่ี



 

 

ชื่อเสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิ่งที่ทําใหวดันีม้ีชื่อเสียงโดงดังมากคือเปนที่
ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึง่เชื่อกันวาเปนเทพเจาทีข่ึ้นชื่อเรือ่งความเมตตา เปนพระพุทธรูป
ไม  ที่แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนามวา  “Kobo Daishi” มหีองโถงใหญ คือหองสมุด
ชินปูคุจทิี่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ�นและภาษาจนี กวา 15,000 เลม หนังสือเหลานี้เปนสมบตัิ
ของชาติ และเปนมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสําเนาที่เกาแกที่สดุของพงศาวดารโคจคิิที่
รวบรวมประวตัศิาสตรตนกําเนินของญี่ปุ�น จากนั้นนําทานเดินทางชอปปم�งยานซากาเอะ ใน
เมืองนาโกยาเตม็ไปดวยแหลงชอปปم�งและแหลงรานอาหารมากมาย ถือยานการคาแหงใหญและ
ทันสมัยที่สดุของนาโกยา เปนหนึ่งในยานทองเที่ยวและแหลงชอปปم�งสาํคญัของเมืองนาโก
ประกอบไปดวยแลนดมารคที่สําคัญของเมอืง ไดแก หอคอยนาโกยาทีวทีาวเวอร (Nagoya TV 
Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มรีูปทรงเหมือนยานอวกาศ และยานซากาเอะ
ยังมศีูนยการคา รานขายสินคาแฟชั่นแบรนดเนม และรานอาหารหลากหลายราน รวมถงึราน
ขายสินคาลดราคายอดนิยมดวย อิสระใหทานชอปปم�ง/ทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย อาหารเย็น
อิสระตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเขาสูทีพ่ักแรม 

 
 
 
 
 

�ที่พกั: Toyoko Inn Chubu International Airport หรือระดับใกลเคียงกนั 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันทีห่ก  นาโกยา - สนามบินชูบุเซ็นแทรร – ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
             อาหารเชา (บรกิารแบบSet Box) 
 
เชา  บริการอาหารเชา (มื้อที่10) (บรกิารแบบSet Box ) 
 (กรณีหองอาหารของโรงแรมไมสามารถเปดบริการชวงเชากอน6

โมงไดทางบริษทัขอบริการอาหารเชาแบบSet Box) 
นําทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซน็แทรร เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับ 

09.00น. เดินทางสูทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ639  (คา

ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั้น ) 



 

 

13.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
 

******************************** 
 
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. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง  

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

2. ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนัน้ทาง 
    บรษิัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 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 ทั้งสิน้  รวมถงึ เมือ่ทานออกเดนิทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมดัจาคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.อัตราคาบรกิารนี ้ รวม 
1.  คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทัวรขางตน 
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นัง่ได 
การอัพเกรดที่นัง่ สามารถอพัเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรบัที่นัง่Business/Premium ตั๋วกรุปทัวร
ไมสามารถอพัที่นัง่ได  
 
ที่นั่ง Hot Seat เปนที่นัง่ทีม่ีพื้นที่วางที่มากกวาที่นัง่มาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาทีก่วางเปนพิเศษ มีพื้นที่
พอที่จะสามารถยดืขาไดอยางเตม็ที ่
- ไมอนุญาตใหเดก็ทีม่ีอายุตํา่กวา 10 ปนัง่ในโซนเงียบ 
- เน่ืองดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ที่นัง่แถวทางออก Exit Seat ตองเปนผูทีม่ีอายุ 15 ปขึ้นไปไมเกิน
60ป เปนผูที่สามารถเขาใจคําแนะนาํ มีความพรอมทัง้ทางดานรางกายและจติใจเพื่อที่จะสามารถ
ชวยเหลือเจาหนาที่ในกรณีฉกุเฉินได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Airbus A330 
โซน แถวท่ี ราคา ตอเท่ียว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 7   ABC  DFG  HJK 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก 
Exit Seat 

15 HJK 2,350 บาท 

Forward Zonde 16 DFG 2,350 บาท 
Forward Zonde 17 ABC 2,350 บาท 
After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit 
Seat 

35 ABC   HJK 2,250 บาท 

 
Airbus A332 
โซน แถวท่ี ราคา ตอเท่ียว ตอทาน 
โซนเงียบ Quiet Zone 1   DFG   2,500 บาท 

2   ABC  HJK 2,500 บาท 
Forward Zonde 14 ABC  DFG  HJK 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit 
Seat 

30 ABC  DFG  HJK 2,250 บาท 

 
2. คาที่พกัหองละ 2 ทานตามโรงแรมทีร่ะบุไวในรายการหรือระดบัเทียบเทา 
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทกุชนดิตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํา้หนกักระเป�าสัมภาระโหลดใตเครื่องทีส่ายการบิน Thai Air Asia X กาํหนดทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่นไขของ
แตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ  
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํา้หนกัเพิม่ กรุณาแจงพรอมจองทวัรหรือกอนเดินทาง10วนัเทานั้นพรอม
ชําระคานํ้าหนกั** 

- ซื้อนําหนกัเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 600  บาท /เพิ่ม10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. 
ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 

(คาทวัรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว 
กรณีเกิดความเสีย บริษทัฯไมสามารถรับผดิชอบได) 
 



 

 

6. คาประกันอบุัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกนั
สุขภาพ ทานสามารถสัง่ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบรษิทั ประกนัทัว่ไป 
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) มฉิะนั้น บรษิัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
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 4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่�น สามารถใหบรกิารวนัละ10-12
ชั่วโมง อาทิเชน เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิม่เวลาได โดยมคัคุเทศกและ
คนขบัจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลกั 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
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  
 
 


