
 

 

 

 

 

 
 

 

ท่องแดน โอกนิาว่า เกาะสวรรค์แห่งญีปุ่่น โดยสายการบินพชีแอร์  
เลือกซ้ือขนมทีใ่ช้วตัถุดบิธรรมชาตท้ิองถิน่ ณ ร้านโอกาชิ โกเตน  

สัมผสัวฒันธรรมชาวริวกวิ ณ ปราสาทชูริ ที่ประทับของกษตัริย์โชเอง็ ในสมัยราชวงศ์โช 
ชมสัตว์โลกใต้น า้ ณ พพิธิภณัฑ์สัตว์น า้ชุราอูมิ เพลดิเพลนิกบัสัตว์น า้หลากหลายชนิด 

ช้อปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางและเวชภณัฑ์ ร้านขายเคร่ืองส าอางและข้าวของเคร่ืองใช้สไตล์ญีปุ่่น 
 



22.30 น       พร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน พชี แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ 

 
01.25/01.40 ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MM990  (ราคานี้ไม่รวม
01.55 น.  อาหารบนเคร่ืองบิน โดยท่านสามารถซ้ืออาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมได้ด้วยตนเองบนเคร่ืองบิน) 

 
07.55/08.10 น.  เดินทางถึง สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรตรวจเช็ค
08.25 น. ส่ิงของ สัมภาระของท่านเรียบร้อย แลว้น าทุกท่านเดินทางสู่ เกาะโอกนิาวา เพื่อช่ืนชมทิวทศัน์อนังดงาม 
  ภายในเกาะและได้สัมผสักับวฒันธรรมความเป็นอยู่ของชาวโอกินาวา ในอดีตเป็นศูนย์กลางของ             
  อาณาจกัรริวกิวแต่ถูกญ่ีปุ่นยึดเอามาผนวกเขา้กนัปัจจุบนัเป็นเมืองเอก และเป็นเมืองพกัตากอากาศและ
 เป็นตน้ก าเนิดศิลปะการต่อสู้อยา่งคาราเตมี้หาดทรายขาวสวย น ้ าทะเลสีครามและปะการังท่ียงัสมบูรณ์
 ท าใหจ้งัหวดัโอกินาวาเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกเกาะหน่ึง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ ผา
 หินท่ีสูงชนักวา่ 30 เมตรมีลกัษณะคลา้ยงวงชา้งหนัหนา้สู่ทะเลจีน พื้นท่ีสีเขียวของตน้หญา้ท่ีข้ึนปกคลุม
 จนถึงยอดหน้าผาตดักบัผืนน ้ าทะเลสีฟ้าใส เป็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโอกินาว่า ในวนัท่ี
 ทอ้งฟ้าสดใสจะสามารถ มองเห็นความสวยงามของเกาะทางตอนเหนือและเกาะท่ีอยูน่อกชายฝ่ังไดอ้ยา่ง
 ชดัเจน ชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่นิยมท่ีจะมาตั้งวงปิกนิก หรือเล่นกีฬาโปรดของตน ความกวา้งใหญ่ของผา
 หินแห่งน้ีวา่กนัวา่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวถึง 10,000 คนในเวลาเดียวกนัไดอ้ยา่งสบายๆ จากนั้นแวะ
 ชม ร้านโอกาชิ โกเตน ร้านขายขนมท่ีมีความเก่าแก่และมีช่ือเสียงมาก เพราะใชว้ตัถุดิบธรรมชาติทอ้งถ่ิน
 ลว้นๆ ไม่ว่าจะเป็นมนัม่วงรสหวาน น ้ าตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นตน้ ขนมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือ 
 ขนมมนัม่วง ท่ีเน้ือมนันุ่ม หวานก าลงัดี เน้ือแป้งละลายในปาก ให้ท่านไดช้มโรงงานผลิตและเลือกซ้ือ
 เป็นของฝากกลบับา้นไดต้ามอธัยาศยั 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ 

วนัสอง สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ -
พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ชุราอูม ิ



น าท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ (NAGO PINEAPPLE PARK) สับปะรดเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีอยู่บน
เกาะโอกินาวา่ แต่มีช่วงหน่ึงท่ีสับปะรดจากต่างประเทศเขา้มาตีตลาดท าใหส้ับปะรดในทอ้งถ่ินราคาตกต ่า 
ทางโอกินาว่าจึงสร้างสวนแห่งน้ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมการขายสับปะรดทอ้งถ่ิน
ใหไ้ดม้ากข้ึน ภายในสวนจ าหน่ายของท่ีระลึก ผลิตภณัฑต่์างๆท่ีผลิตจากสับปะรด เช่น ไวน์ น ้าผลไม ้เคก้ 
ช็อคโกแลต สับปะรดอบแห้ง และสับปะรดสด นอกจากน้ียงัสามารถชมวีธีการปอกเปลือกสับปะรดเพื่อ
บรรจุกระป๋องไดอี้กดว้ย (ไม่รวมค่าน่ังรถ เพิม่ท่านละ 400 เยน) จากนั้นเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์สัตว์น ้าชุรา
อูมิ  (OKINAWA CHURAUMI AQUARIUM)  เ ป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้ า ท่ี ดี ท่ี สุดในประเทศญ่ี ปุ่น 
ไฮไลท์!!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าแห่งน้ีคือแท็งก์น ้ าคุโรชิโอะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในแท็งก์น ้ าท่ีใหญ่
ท่ีสุดของโลก ซ่ึงภายในนั้นเต็มไปดว้ยส่ิงมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าท่ีหลากหลาย สัตวน์ ้ าท่ีโดดเด่น
ท่ีสุดคือฉลามวาฬยกัษ์ และกระเบนราหู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัสัตว์น ้ าหลากหลายชนิด ทั้ง 
ปลาดาว ฉลาม ฉลามเสือ และฉลามววั ปลาเรืองแสง ตลอดจนหอยต่างๆ นอกจากน้ียงัมีสระน ้ ากลางแจง้
ท่ีตั้งอยูใ่กลริ้มน ้ าซ่ึงเป็นท่ีจดัการแสดงของโลมาแสนรู้ เต่าทะเล และพะยูน ท่ีจดัข้ึนเพียงไม่ก่ีคร้ังต่อวนั 
(ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม แต่ต้องตรวจสอบเวลาการแสดงก่อนเข้าพพิธิภัณฑ์)  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ RESONEX HOTELS หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นน าท่านสู่ ปราสาทชูริ SHURI CASTLE (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทจ่ายเพิ่มประมาณ 820เยน/
ท่าน) ปราสาทชูริดั้งเดิม สร้างข้ึนในช่วงปลายยุค 1300 มีบทบาทส าคญัในการรวมอ านาจเกาะไวเ้ป็น
หน่ึงเดียว อาคารอนัเป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซ่ึงเป็นท่ีประทบัของกษตัริยโ์ช
เอง็ ในสมยัราชวงศโ์ช ซ่ึงอาณาจกัรริวกิวเป็นอาณาจกัรหน่ึงทางตอนใตข้องญ่ีปุ่น ใกลก้บัเกาะไตห้วนั มี
ความใกลชิ้ดกบัทางวฒันธรรมของจีน สถาปัตยกรรมของปราสาทแห่งน้ี ส่วนมากจึงไดรั้บอิทธิพลมา

วนัทีส่าม ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเคร่ืองส าอางและเวชภัณฑ์ – โอกนิาว่าเวลิด์ – ถ า้ธารมรกตเกยีว
คุเซ็นโด -  โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ 



จากประเทศจีน ในสมยัราชวงศ์หมิง และเม่ือปี 1945 ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสองตอนท่ีกองทพั
สัมพนัธมิตรสามารถยกพลข้ึนบกท่ีโอกินาว่าได้ พิษแห่งสงครามท าให้ปราสาทถูกท าลายลงเกือบ
ทั้งหมด เหลือเพียงก าแพงปราสาทเพียงไม่ก่ีส่วนโผล่พน้เหนือพื้นดินข้ึนมาเพียง 20-30 เซนติเมตร 
จนกระทัง่ปี 1992 ไดมี้การก่อสร้างปราสาทชูริโจข้ึนใหม่หมดใหมี้โครงสร้างลกัษณะเดิม โดยอา้งอิงจาก
ภาพถ่ายในอดีต บนัทึกทางประวติัศาสตร์ และความทรงจ าของผูอ้ยูอ่าศยัอยูแ่ถบนั้น และในปี 1879 ซ่ึง
ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บข้ึนบญัชีเป็น UNESCO WORLD HERITAGE ร่วมกบัโบราณสถานอ่ืนๆ ในเกาะโอ
กินาว่า น าท่านช้อปป้ิง ร้านเคร่ืองส าอางและเวชภัณฑ์ ร้านขายเคร่ืองส าอางและขา้วของเคร่ืองใช้ กระ
จุ๊กกระจ๊ิกสไตล์ญ่ีปุ่น ภายในร้านมีสินคา้มากมายหลายชนิด ทั้งเคร่ืองส าอางโลคอลแบรนด์ อุปกรณ์
แต่งหน้า แต่งเล็บ ก๊ิฟช้อปน่ารักๆ ตลอดจน ยารักษาโรค คอลลาเจนแบรนด์ดงัจากญ่ีปุ่น และอ่ืนๆอีก
มากมาย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากกนัตามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ โอกินาว่าเวิลด์ น าท่านชม ถ ้าธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซ่ึงเป็นถ ้ าหินงอก และหินยอ้ย
สวยงามอยูภ่ายใตผ้ืนดินท่ีลึกกวา่ 30 เมตร ภายในไดจ้ดัสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ ้า 
ท่ียาวกวา่ 700 เมตร ซ่ึงถือเป็นถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียภาย ในถ ้า จะมีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี เพราะเป็น ท่ีท่ี
ธารน ้าไหลผา่นซอกหินอยูต่ลอดเวลา ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์หินงอกและหินยอ้ย ขนาดใหญ่และกินพื้นท่ี 
เป็นบริเวณกวา้ง อีกทั้งภายในยงัมีธารน ้ าใสสะอาดไหลผ่านซ่ึงปลาสามารถด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี 
นอกจากน้ียงัมีร้านจ าหน่ายสินคา้ประจ าทอ้งถ่ิน หรือของท่ีระลึกต่างๆ รวมถึงร้านอาหารอีกดว้ย จากนั้น
น าท่านชม โรงงานแก้ว  ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งน้ีเป็น
โรงงานผลิตเคร่ืองแก้วท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัโอกินาวา เคร่ืองแก้วทั้งหมดท าด้วยเทคนิคการข้ึนแก้ว
ดั้งเดิม โดยไม่ไดใ้ชแ้บบข้ึนรูป มีสีสันสดใส ดว้ยฝีมือช่างผูช้  านาญ ชมช่างท าแกว้ ในขณะท างานสร้าง 
เคร่ืองแกว้ ท่ีเป็นการสร้างสรรค์ดว้ยฝีมือของช่างแต่ละคน ชมห้องจดัแสดงผลงานเคร่ือง แกว้ และให้
ท่านสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองแกว้ท่ีท่านถูกใจได ้น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี ย่านถนนโคคุไซโดริ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั
ของโอกินาว่า ท่ีชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมาก เพราะท่ีน่ีมีทั้ งของท่ีระลึกและสินค้า
พื้นเมืองสไตลข์องโอกินาวา่และสินคา้สไตลญ่ี์ปุ่นอีกมากมาย 

 
ค ่า  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ RESONEX HOTELS หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 
 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่าน ชมเมืองโอกินาว่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการ) จงัหวดัโอกินาวา่เป็นจงัหวดัท่ีมีความ
แตกต่างไปจากประเทศญ่ีปุ่น มีความเป็นเอกลกัษณ์เป็นของตนทั้งดา้นประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นแบบ
เฉพาะสัมผสัเสน่ห์ในความเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัโอกินาวา่ ในวนัอิสระน้ีท่านสามารถสนุกสนานกบั
การทดลองนัง่ YUI MONORAIL รถไฟรางเด่ียวหน่ึงเดียวของโอกินาวา่ เพื่อเดินทางไปยงัยา่นชินโตชิน
ท่ีเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ชั้นน ามากมาย เช่น DUTY FREE หน่ึงเดียวของประเทศญ่ีปุ่น TOY R 
US ร้านขายของเล่น เอาใจวยัเด็ก NAHA MAIN PLACE หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ีมีร้านคา้มากกวา่ 
125 ร้าน ทั้งร้านอาหาร เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นตน้ ห้างอิออน 
OUTLET สุดฮิต ยอดนิยมของคนไทยไม่ว่าไปญ่ีปุ่นเมืองไหน ตอ้งไปท่ีน่ี MATSUMOTO KIYOSHI 
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางช่ือดงั ท่ีเป็นร้านขวญัใจของชาวไทย DONQUIJOTE ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั
จากย่านชินจูกุมาเปิดให้บริการ 24 ช.ม.อีกดว้ย ย่านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปป้ิงช่ือดงัของโอกินาว่า ท่ี
ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกนัเป็นอยา่งมาก เพราะท่ีน่ีมีทั้งของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองสไตล์ของโอกิ
นาวา่และสินคา้สไตลญ่ี์ปุ่นอีกมากมาย  
อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ เพ่ือความสะดวกสบายในการช้อปป้ิงทีต่่างๆ บนเกาะโอกนิาว่า 
เดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ณ RESONEX HOTELS หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
TRICK!!!  
 เมืองนาฮะ เมืองหลวงของโอกินาว่า มีระบบการขนส่งสาธารณะท่ีเป็นท่ีนิยม คือ โมโนเรียล ท่ี

สามารถเดินทางไปยงัจุดต่างๆ ภายในเมืองไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
 ห้ามพลาด ไอศกรีม BLUE SEAL และส าหรับท่านท่ีเป็นคอเบียร์ก็ตอ้ง ORION BEER ท่ีมีแหล่ง

ผลิตท่ีโอกินาวา่เท่านั้น และมนัม่วง รวมถึงผลผลิตท่ีท าจากสัปปะรด 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ อเมริกัน วิลเลจ AMERICAN VILLAGE ตั้งอยู่ในเมืองท่ีมีช่ือว่า ชาตัง อยู่ตอนกลาง
ของโอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งชอ้ปป้ิงยา่นซานดิเอโกใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีน่ีเป็นแหล่งช้อป
ป้ิงท่ีมีสินคา้สารพนัหลากหลายสไตล์ให้ท่านได้เลือกสรร นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีบนัเทิงสร้างความ
สนุกสนาน เช่น โรงภาพยนตร์, โบว์ล่ิง, คาราโอเกะ , เกมเซ็นเตอร์, ชิงช้าสวรรค์, ไลฟ์เฮ้าส์ , บาร์, 
ร้านอาหาร, ร้านหนงัสือ, ร้านเส้ือผา้ และร้านตวัแทนจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และชายหาด เรียกได้
วา่มีร้านคา้ต่างๆ รวมกนัอยูท่ี่น่ีเกือบทั้งหมด 

เทีย่ง  อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง อาชิบิน่า เอาท์เลท มอลล์ เป็นเอา้ท์เลทขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองโอกินาวา ให้
ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย ตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทาง
สูสนามบินนาฮะ 

วนัทีส่ี่ อสิระช้อปป้ิงเต็มวนั หรือ ท่องเทีย่วสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆในโอกนิาว่า 

วนัทีห้่า อเมริกนัวลิเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 



21.15/21.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน พชีแอร์ เท่ียวบินท่ี MM989 
00.20/00.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

******************หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม******************** 
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถ
ใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
 

เดินทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว ส่ีโมงเย็นก็มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. 
เดินทางควรกะเวลาให้ดี และถ้าเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนต้องระวัง แว่นควรจะต้องมี เม่ือแสงแดดกระทบ
หิมะจะสว่างจ้าสะท้อนเข้าตาได้ 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 

03-07 พฤศจิกายน 2560 21,888.- 7,900.- 

10-14 พฤศจิกายน 2560 21,888.- 7,900.- 

14-18 พฤศจิกายน 2560 22,888.- 7,900.- 

21-25 พฤศจิกายน 2560 22,888.- 7,900.- 
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 60 22,888.- 7,900.- 

03-07 ธันวาคม 2560 23,888.- 7,900.- 

04-08 ธันวาคม 2560 23,888.- 7,900.- 

05-09 ธันวาคม 2560 19,888.- 7,900.- 

06-10 ธันวาคม 2560 23,888.- 7,900.- 

09-13 ธันวาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

10-14 ธันวาคม 2560 22,888.- 7,900.- 



11-15 ธันวาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

12-16 ธันวาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

15-19 ธันวาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

16-20 ธันวาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

17-21 ธันวาคม 2560 22,888.- 7,900.- 

18-22 ธันวาคม 2560 23,888.- 7,900.- 

19-23 ธันวาคม 2560 23,888.- 7,900.- 

20-24 ธันวาคม 2560 23,888.- 7,900.- 

21-25 ธันวาคม 2560 23,888.- 7,900.- 

22-26 ธันวาคม 2560 23,888.- 7,900.- 

28 ธันวาคม 60 – 01 มกราคม 61 35,888.- 10,900.- 
29 ธันวาคม 60 – 02 มกราคม 61 35,888.- 10,900.- 

30 ธันวาคม 60 – 03 มกราคม 61 35,888.- 10,900.- 
 

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน   หักค่าตั๋วออก 4,000 บาท 

 ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป** 
**เด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี (INFANT) ราคา 2000 บาท/ท่าน** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้

การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั)หากใน
ภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศใหย้ืน่วซ่ีาตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยืน่ร้องขอวซ่ีา 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 



 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
 

เง่ือนไขการจอง  
• มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 

วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เต็มจ านวน  
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว้
ทั้งหมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์  

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่าต้องการ
เดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) มาให้ 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อ
ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน โปรดตรวจสอบ PASSPORT : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือน
ข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

กรณยีกเลกิ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง) 
• รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่า
จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึง
ความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

• หากท่านยกเลิกทัวร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

• หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไม่คืนค่าใช้จ่าย เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปล่วงหนา้แลว้ 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงัน้ี กรณีท่ี
กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามเดินทาง /
กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณทีีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  



9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 
2 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนั
นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้
ก  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
➢ กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

 

 



ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
➢ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่าน
ไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร 
(18 น้ิว)  

➢ กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีสัมภาระ
น ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

 

เง่ือนไขสายการบินพชี แอร์ไลน์  ทีน่ั่งบนเคร่ืองเป็นระบบ RANDOM  
หากประสงค์จะอพัทีน่ั่ง**ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนออกเดินทาง**  

รายละเอยีด ดังนี้ 
1. PLEASURE SEAT ราคา 700 บาท/ท่าน/เทีย่ว **โซนด้านหน้าก่อน EXIT ROW 
2. SMART SEAT ราคา 1,000 บาท/ท่าน/เทีย่ว **แถวที ่12 ไม่สามารถเอนได้ 
3. FAST SEAT ราคา 1,500 บาท/ท่าน/เทีย่ว  

 

 

 

 

 

 



จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า

จะด้วยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการ

มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น ดังต่อไปนี ้

1) ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 
2) ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
3) ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4) ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1) หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน  
2) กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3) ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4) เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

 
 


