(HN-HNJN1.1)

วันที่

โปรแกรมการเดิ นทาง

เดิ นทาง

เช้า

อาหาร
กลางวัน

เย็น

ที่พกั

1

สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ)

XJ638







–

2

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – เกียวโต –
ฟูชมิ ิ อินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้าน รถโค้ช
นอก) – โดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ – โรงแรม







Osaka Hotel
หรือเทียบเท่า

3

อิสระ ท่องเทีย่ วในเมือง ตามอัธยาศัย
หรือเลือกซื้อตั ๋ว ยูนิเวอร์แซล ราคาพิเศษ







Osaka Hotel
หรือเทียบเท่า
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4
5

หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคน
เดินเมืองเก่าทาคายาม่า – Aeon Mall–
โรงแรม
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – สนามบิน
ดอนเมือง (กรุงเทพ)

รถโค้ช







Nagoya Hotel
หรือเทียบเท่า

XJ639







–

วันแรก

สนามบิ นดอนเมือง (กรุงเทพ)

23.00 น.

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X
เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้ เครื่อง (ไกด์ทวั ร์แนะนําการเดินทาง)

วันที่สอง

สนามบิ นดอนเมือง – สนามบิ นชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) – เกียวโต – ฟูชิมิ อิ นาริ – โอซาก้า –
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โดทงโบริ ย่านชิ นไซบาชิ – โรงแรม
(-/กลางวัน/-)

02.15 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่
XJ638 เครื่องลําใหญ่ 377 ทีน่ งั ่ ทีน่ งระบบสุ
ั่
่มทุกทีน่ งั ่ (Random) โดยสายการบิน

สาคัญ!!! ประเทศญีป่ นไม่
ุ่ อนุญาตให้นา อาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ

เดินทางถึงสนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโกย่า) ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรับ
กระเป๋าและทําภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ น่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) (กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปนุ่

09.40 น.

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสแี ดงทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มมี ากกว่าร้อยต้น
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลันกั
่ นบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรื่อง
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MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิง่ ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความ
ปรารถนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

นํ าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)ด้านนอก ถูกสร้างขึน้ ในปี 1583 แทนที่วดั อิชยิ าม่าฮอนกันจิ
(Ishiyama Honganji Temple) ซึ่งได้ถูกทําลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปีก่อนทีจ่ ะสร้าง
ปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างตัง้ ใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การ
ปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาททีใ่ หญ่ทส่ี ุดของญี่ปุ่นในขณะนัน้ แต่หลังจากที่ท่านฮิ
เดโยชิเสียชีวติ ลงไม่กป่ี ี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทําลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มกี ารสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่
อีกครัง้ ในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มกี ารซ่อมแซมทัง้
ภายในและภายนอก ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกําแพงหินคอนกรีต , คูน้ํา และสวนนิชโิ นมารุ
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หลังจากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนโดทงโบริ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งยอดนิยมที่สุด
ของโอซาก้าทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทัง้ แบรนด์เนมของมือสองร้านอาหารชือ่ ดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่
ควรพลาดช้อปปิ้งทีร่ า้ นดองกีแ้ ละมัตสุโมโต้คโิ ยชิรา้ นค้ายอดนิยมในใจของคนไทยทีต่ อ้ งแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปนุ่
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่านอิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ โรงแรมOsaka Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
เช้า

อิ สระ ท่องเที่ยวในเมือง ตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อตั ๋ว ยูนิเวอร์แซล ราคาพิ เศษ

(เช้า/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
***ไกด์แนะนําเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซาก้า / เดิ นทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) **
หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญีป่ น(Universal
ุ่
Studio Japan)
ชำระเพิ ม่ ท่ำนละ 2,500.- บำท (ไม่รวมค่ำเดิ นทำง)
ชึ่งตัง้ อยู่ในเมืองโอซาก้า และเป็ น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ของบริ ษทั ยูเอสเจ จํากัดตาม
สัญญาทีค่ ล้าย ๆ กับของสวนสนุ กยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ รีสอร์ท เพราะว่าที่น่ียงั มีเครื่องเล่นที่คล้ายกับของที่สวน
สนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ และ ยูนิเวอร์แซล ฮอลลีวดู ซึ่งนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปนุ่ เองและคนเอเชีย เช่น
ชาวไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้
**เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่านอิ สระอาหารเที่ยงและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ โรงแรมOsaka Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนคนเดิ นเมืองเก่าทาคายาม่า – โรงแรม

(เช้า/กลางวัน/-)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
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ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (Shirakawago) มรดกโลกอันน่าชืนชม
่ ต้นเดือนกุมภาพันธ์มคี วามเป็ นไปได้ท่ี
เราจะได้พบหิมะบนหลังคาบ้านเป็นภาพทีค่ วามงาม บริเวณบ้านสไตล์ Gassh (กัสโซ่) มีประมาณ 110 หลัง บริเวณนี้
ก็ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโกไปแล้ว เมื่อปี 1995 หลังคาของบ้านสไตล์ Gassho ที่ว่านี้จะเป็ น
หลังคามุงจาก ซึ่งจะต้องทาการบารุงรักษาเป็นอย่างดี หลังคาดังกล่าวจะต้องถูกเปลีย่ นทุ ก 40 - 50 ปีั ซึ่งการเปลี่ยน
หลังคาแต่ละทีนนั ้ เป็ นงานที่ใช้เวลานานและใช้แรงงานคนจานวนมาก ดังนัน้ คนที่อยู่อาศัยในแต่ละหมู่บ้านจึงต้อง
รวมตัวช่วยเหลือกันและกัน การทางานอย่างมีระบบช่วยเหลือกันและกันนี้เรียกว่า "ยูอ"ิ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

เดินทางสู่ ทาคายาม่า ใจกลางของหมู่บ้านนี้ คือ ถนนซันมาจิ บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ยงั คงหลงเหลืออยู่ ด้วย
บรรยากาศทีย่ งั เต็มไปด้วยกลิน่ อายของเมืองแห่งปราสาท คุณสามารถชมโรงกลั ่นเหล้าสาเกญี่ป่นุ และภาพทิวทัศน์
ของหน้าต่างไม้ระแนงบ้านที่เรียงต่อกันเป็ นแนวยาวของบรรดาบ้านเรือ นของเหล่าพ่อ ค้าได้ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้
ประกาศขึน้ ทะเบียนสถานทีแ่ ห่งนี้ให้เป็นโบราณสถานทีม่ คี วามสําคัญอีกแห่งหนึ่ง
จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสู่ นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งที่ Aeon Mall
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งของท่านอิ สระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย**
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั ณ โรงแรม Nagoya Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า

สนามบิ นชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) – สนามบิ นดอนเมือง (กรุงเทพ)

(เช้า/-/-)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
สมควรแก่เวลาเดิ นทางสู่สนามบิ น
10.55 น.
ออกเดินทางจาก สนามบินชูบุเซ็นแทรร์(นาโกย่า) โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ639
15.35 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิ น (โดยเฉพาะภาษีนํ้ามัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมือง
ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและคํานึ งถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์
ของลูกค้าเป็ นสําคัญ.....
กําหนดการเดินทาง
HNJN1.2 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

ผูใ้ หญ่
เด็ก
ทารก
พักห้องละ 2 ท่าน (เสริม/ไม่เสริมเตียง) (ไม่เกิน 2 ขวบปี)
25,999.7,000.-

พักเดีย่ ว
7,500.-

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ เส้นทางทีร่ ะบุในโปรแกรม ชัน้ ทัศนาจร (ไป–กลับทัง้ คณะ)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นําเทีย่ วตามรายการพร้อมคนขับทีช่ าํ นาญเส้นทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่าทิ ปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดิ นทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดืม่ ในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
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หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ี ทางบริษทั ฯ หรือจัดหา
คณะทัวร์อ่นื ให้ ถ้าต้องการ
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆใน
กรณีทส่ี ญ
ู หายสูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิ เสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี
ใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองทีน่ ั ่งบนเครื่อง และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็นที่
เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ และ บริษทั ฯ จะ
5. ไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ ถกู ต้อง
หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อ าจคืนเงินให้ทา่ นได้ไม่
ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ พักอยูใ่ นประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของบริษทั
ฯ กํากับเท่านัน้
7. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่ าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
 จองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชาระงวดแรก 15,000 บาท
 ส่วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําตั ๋วท่านละ 15,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 %
 ยกเลิกการเดิ นทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
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 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั ๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท
เอกสารที่ลกู ค้าต้องเตรียมไปวันเดิ นทาง
จากการทีร่ ฐั บาลญีป่ นุ่ ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูท้ จ่ี ะเข้าประเทศได้นนั ้ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผูท้ ย่ี ่นื ขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)
ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศหรือขอตรวจเอกสารทีน่ ํามาเช่นตั ๋วเครื่องบินขากลับหรืออื่นๆสาหรับ
รายละเอียดของเอกสารทีจ่ ะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่
(2) สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ ได้ (เช่นเงินสดบัตรเครดิตเป็นต้น)
(3) ชื่อทีอ่ ยูแ่ ละหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ นุ่ (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ นุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ นุ่ (สําหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้ อย 6 เดือน นับจากวันเดิ นทางกลับ
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญีป่ นุ่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ
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