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วดัอาซากสุะ | โตเกียวสกายทรี | ภเูขาไฟฟจูิ | โอชิโนะฮคัไก | ทะเลสาบคาวากจูิโกะ 

ศาลเจ้าเนซุ | วดันาริตะ | ชมซากรุะสวนโชวะ คิเนน | โอไดบะ | ชินจกู ุ| พกัโตเกียว 3 คืน 

 

 

 

 

  

TOKYO FUJI รักจังซากุระ 6วัน 4คืน 

เดนิทาง มีนาคม - เมษายน 2563  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 / 22.10-06.20+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วดันาริตะ - วดัอาซากสุะ – ชมซากรุะริมแมน่ า้สมุดิะ - โตเกียวสกายทรี – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลท็ –  

แช่ออนเซ็น - ขาปยูกัษ์ 

วนัท่ี 3.  ภเูขาไฟฟจิู (ชัน้ 5)-ศนูย์ศกึษาแผน่ดินไหว - โอชิโนะฮคัไก – ทะเลสาบคาวากจิูโกะ- โตเกียว 

วนัท่ี 4.  ชมซากรุะสวนโชวะ คิเนน – ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิง้ฮาราจกู ุ– ช้อปปิง้ชินจกู ุ- โตเกียว 

วนัท่ี 5.  อิสระเลอืกช้อปปิง้เต็มวนั หรือเลอืกซือ้ทวัร์ดิสนีย์แลนด์ (ไมร่วมคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง) 

วนัท่ี 6.  ศาลเจ้าเนส ุ– โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี ้- อควาซติี ้- โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG677 / 17.30-22.30) 

ราคาแนะน าเพียง 49,900.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(TG640 / 22.10 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น า้สุมิ
ดะ - โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ พรีเมียม  เอาท์เล็ท - แช่ออนเซ็น- ขาปูยักษ์ 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหาร จ าพวก 

เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮ

อนั ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ได้สร้างขึน้อทุิศแด่ศาสนาพทุธให้กบัเทพเจ้าฟูดเูมียวโอะ 
วดันีถื้อได้ว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภยั แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอบุตัิเหตุต่างๆ 
รวมทัง้เร่ืองความรัก หน้าที่การงาน  
(ช่วงปลายมีนาต้นเมษาท่านจะได้ชมซากุระสวยๆภายในบริเวณวัดได้อีกด้วย ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  

 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มีช่ือเสยีงของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 
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 เดินสู่ริมแม่น า้สุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก 
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลาย
สถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มี
ความสงู 553 เมตร 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสูจั่งหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยามานาชิ ซึง่อยูท่างตะวนัตกของโตเกียวและยงัเป็นท่ีตัง้ของภเูขาไฟฟจิู (Mt.Fuji) 
 ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึง่ในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทที่

กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจกบัสนิค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ ตา่งประเทศ 
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับมือ้พิเศษที่มีขาปูยกัษ์ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาติขาปูพร้อมน า้จิม้รสเด็ด 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

 

วันที่ 3 
ภเูขาไฟฟูจ ิ(ชัน้ 5) - ศูนย์ศึกษาแผ่นดนิไหว - โอชโินะฮัคไก - ทะเลสาบคาวากูจิ
โกะ - โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ภเูขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าทา่นขึน้ชมความงาม

กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียังดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
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หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภเูขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภูเขาไฟฟจิูได้ 
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจัด

ฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึง่เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สดุอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนกัท่องเที่ยว

ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอยา่งมาก และท่ีน่ียงัมีบอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิอนัแสนบริสทุธ์ิซึง่เกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟูจิ
ลงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน า้และบอ่น า้ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบ้านเช่ือกนัว่าถ้าน า
น า้ในบอ่นีม้าดื่มนอกจากจะได้ความสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อนับริสทุธ์ิ ยงัจะท าให้สขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ท่ีน่ี
ทา่นสามารถซือ้ของที่ระลกึจากร้านค้าที่ตัง้อยูภ่ายในบริเวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 

 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึง่ในห้าทะเลสาบ ล้อมรอบภเูขาไฟฟจิู ซึง่ทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับ

นกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมกัจะมาหาที่พกัผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง 
รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วย ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลกึมากมาย ที่น่ียงัเป็นจดุทชมวิวภเูขาไฟฟจิูได้อยา่งสวยงาม 

 เดินทางกลบัเมืองโตเกียว 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
ชมซากุระสวนโชวะ คเินน - ศาลเจ้าเมจ ิ- ช้อปป้ิงฮาราจกุู - ช้อปป้ิงชนิจูกุ - 
โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมซากุระ สวนโชวะ คิเนน (Showa Kinen Park) หรือ สวน Showa Memorial Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 

ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของโตเกียว สร้างขัน้เพื่อเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปีของสมเด็จพระจกัรพรรดิโชวะ นิยมเป็นที่พกัผ่อนมา
เที่ยวในช่วงฤดใูบไม้ผลิช่วงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระตดักับทุ่งดอกเรป และ ทุ่งดอกทิวลิปที่บานสะพร่ัง ไฮไลท์หลกัๆ 
ของที่นี่ มี 2 แหง่ด้วยกนั จดุนี ้คือ ทุง่ดอกเรปสีเหลือง ตดักบัแนวต้นซากุระสวยๆ และยงัมีสวนดอกทิวลิปรอบบริเวณสระน า้ 
ออกดอกสะพร่ังทกุปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายนของทกุปี 

 ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเมจิตัง้อยูใ่นเขตชิบยุะ โตเกียว ใกล้ๆ กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1920 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เป็นศาลเจ้าที่หากมาถึงโตเกียวแล้ว ต้องมา
สกัการะสกัครัง้หนึง่ 

 
 ช้อปป้ิงฮาราจูกุ (Harajuku) แหลง่วยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีในนามถนนเดก็แนวของกรุงโตเกียว เดินเลน่ท่ี ถนนทาเคชิตะ (Takeshita 

Dori) พบกบัร้านค้าที่ขายสนิค้าวยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปท่ีมีช่ือเสยีง ฯลฯ หากมาในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์ ทา่นจะได้พบกบั
เด็กหนุม่สาวที่แตง่ตวัคอสเพลย์ เลยีนแบบตวัการ์ตนู มาเดินอวดโฉมกนัมากมาย 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 เดินทางสู ่ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น 
เคร่ืองส าอางค์ยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5 
อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซือ้ทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทาง) - โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงาน
ศิลปะ รวมถึง หนุม่สาวหรือคูค่รอง ที่ต้องการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ต่อชีวิตคู่ หรือแม้กระทัง่ การอธิฐานเร่ืองการค้าขาย ที่
พอ่ค้าหลายคนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจ้าเนซุ เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียว ข้างในวดัจะมีซุ้มประตสูีเสา
โทริอิสแีดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชิูมิ อินาริ ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดินลอดผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทาง
ใต้ ก็จะท าให้สิง่ชัว่ร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสแีดงไปทา่นจะได้เจอกบัศาลเจ้าเลก็ๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความ
รัก เนื่องจากศาลเจ้าแหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหลง่รวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือต้องการหาซือ้เสือ้ผ้าแนว Cost Play ทา่นยงัสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ที่น่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นนา่รักๆ เดินกนัเต็มถนนเหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แล้ว ท่านยงัได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีก
ทัง้ยงัมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สดุแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสดุฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกด้วย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ้ทวัร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลก
แห่งจินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใช้ทนุสร้างกวา่ 600 ล้านบาท ให้ทา่นสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ 
) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเลน่เคร่ืองเลน่ตวัใหม่จากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความ
น่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้
สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจาก
วอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตนูอีกมากมายสนุกกบัการจับจ่ายซือ้ของที่ระลกึน่ารักในดิสนีย์
แลนด์การเดินทางจากนาริตะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสูส่นามบินนาริตะใช้รถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แตเ่นื่องด้วยจะต้องเร่ิมตัง้แต่ 9.00 น.เป็น
ต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที่มีลกูค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะ
ท าให้ขึน้รถบสัไมค่รบตามจ านวนผู้ เดินทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถานีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 
160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัว๋จะอยูท่ี่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบั
ควรเช็คเที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 



 

โค้ดทัวร์ JPGT-116 

3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสงูนิดนึงแต่ตัว๋รถไฟจะ
เป็นแบบระบทุี่นัง่บนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลวัว่าขึน้ไปแล้วเราจะไม่มีที่นัง่เบาะสามารถหมนุเข้า หากนัได้มีอาหารขายบน
รถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้
ก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเที่ยวสดุท้ายวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดินทางเข้าโตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผู้ โดยสาร ต่อรอบโดยต่อ
รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่
ให้บริการ 05.55-17.30 น ถ้าเด็กอายตุ ่ากวา่ 12 จะเสยีคร่ึงราคา 
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี่นีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี ้
จะไมร่วมคา่ทางดว่น) 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ศาลเจ้าเนสุ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี ้- อควาซิตี ้- โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -  
กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG677 17.30-22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิ่งก่อสร้าง

สว่นใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมที่ส าคญัแห่งชาติ ข้างใน
วดัจะมีซุ้มประตเูสาโทริอิสแีดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในเกียวโต วา่กนัวา่ถ้าเราได้เดินลอด
ผา่นเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะท าให้สิง่ชัว่ร้ายถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสแีดงไปทา่นจะได้เจอกบัศาลเจ้า
เลก็ๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก เนื่องจากศาลเจ้าแหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูย์กลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
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1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสยัทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสร้าง สิง่ที่เป็นไปไมไ่ด้ให้เป็นไปได้ขึน้มาให้
ทา่นได้ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี ้ซึง่ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ท่าน
ถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเทา่ของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกนัดัม้ 
อย่างกนัดัม้คาเฟ่ และใหม่ล่าสดุ เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากับห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอม่อน 
หรือ Doraemon Future Department ขึน้ช่ือว่าเป็น ร้านค้าของโดราเอม่อนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบด้วย
โซนร้านค้าท่ีจ าหนา่ยสนิค้าลขิสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอ่นและเพื่อนๆ รวมถึงมีสนิค้าหายากที่มีวางจ าหนา่ยเฉพาะที่นี่เทา่นัน้ 
เรียกได้วา่มีสนิค้าให้แฟนๆ ได้เลอืกซือ้กนัอยา่งจใุจเลยทีเดียว วา่กนัวา่ น่ีคือสถานที่ที่เหลา่สาวก “โดราเอม่อน” ควรมาเยือน
สกัครัง้ในชีวิต เพราะจะได้สมัผสักบัประสบการณ์สดุพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการ์ตนู ไม่ว่าจะเป็นโซน “Secret Gadgets 

Lab” ที่จ าลองบรรยากาศภายในให้ผู้มาเยือนรู้สกึราวกบัว่าก าลงัได้สมัผสักบัของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋าของโดราเอม่อน
อย่างที่ปรากฏอยู่ในเร่ือง รวมถึงโซน “Customization” ที่ให้แฟนๆ ของโดราเอม่อนได้ สร้างของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียว
เป็นของตวัเองอีกด้วย และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า
ตา่งๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกนั จุดเด่นของที่ น่ีอยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค 
รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่น่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้
อยา่งชดัเจน 

 
14.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนาริตะ (ใช้เวลาราวๆ 1 ชัว่โมง) ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคาวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่มั 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  

ราคาแนะน าเพียง :  TOKYO FUJI รักจังซากุระ 6วัน 4คืน 
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 46,900.- 8,900.- 25,900.- 
วันที่ 03-08 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 46,900.- 8,900.- 25,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 



 

โค้ดทัวร์ JPGT-116 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


