
 

 

 

 

                             ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 

                            5 วนั 3 คืน 

                                       
 

                                                                                         
วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

THAI LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 
เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทกุทีน่ ัง่  

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
 



 

 

 

 
 

วนัทีส่อง นารติะ-วดัอาซากุสะ–ถา่ยรูปกบัโตเกยีวสกายทร–ีโอวาคดุาน–ิชอ้ปป้ิงโกเทมบะเอา้ทเ์ล็ท                         

อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 

01.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL300  

09.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าท่านเดนิทางส่่ตตเกยีว น าท่าน เก็บาา 
ประทับใจกับค่ก่ับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงตตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky 

tree) หอสง่สญัญาณตทรคมนาคมทีส่ง่ทีส่ดุในตลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22  ฤษาาคม 2555 ตดยหอนี้มคีวาม
สง่ 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอนัทนัสมัย ในชว่งทีเ่กดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอย

แหง่นีไ้ด ้สิจ่นใ์หเ้ห็นถงึตครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เ ราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
 

 
 

ชม วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงตตเกียว เขา้นมัสการขอ รจาก ระ ุทธร่ปเจา้แม่กวนอิมทองค า  
นอกจากนั้นท่านยังจะได ้บเก็บาา ประทับใจกับตคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามส่งถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอย่่บริเวณ

ประตท่างเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดา้ายในวดั ฯลฯ  
 



 

 

 
 

หรือเ ลดิเ ลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ี ชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น

เครื่องรางของขลัง ของเล่นตบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเ ื่อลิม้
ลองกบัรสชาดสดุแสนอร่อย  

 

 
 

นอกจากวดัอาสากซุะจะเป็นวดัทีเ่กา่แกข่องญีปุ่่ น 
แลว้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีง

ของวัดอกีดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ขีนมขึน้ชือ่ของวัดไดอ้ย่างไร 

ขนาดองคจั์กร รรดิยั์งรับสัง่คนสนทิใหม้าซือ้ทีน่ี่!!! เมน่นัน้
ก็คอื “เมลอ่นปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น บาง

คนอาจจะเขา้ใจผดิว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จริงๆ
แลว้คอืขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมลีายแตกๆ ซึง่เหมอืนผวิเม

ล่อนของญีปุ่่ น เป็นทีม่าของชือ่ “เมล่อนปัง” น่ันเอง ซึง่
ปกตก็ิจะหาทานไดท้ั่วไปแมก้ระทั่งในรา้นสะดวกซือ้ต่างๆ 

แตท่ีข่ ึน้ชือ่ก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ทีข่ายเม



 

 

ลอ่นปังรสดัง้เดมิและซอฟครมีหลากรส ทีร่า้นนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน 

หวานก าลงัดซีึง่เป็นเมน่แนะน าทีม่าถงึวดัอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้ม ลาดกนัเลยทเีดยีว 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตดยรถตคช้ส่ ่หบุเขาโอวาคดุาน ิทีย่ังครุกรุ่นดว้ยควนัจากบอ่ก ามะถันเดอืดอย่่ตลอดเวลา ชม
บอ่น ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้ตดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่วา่หากไดท้านไขด่ าหนึง่ฟองจะสามารถท าให ้

อายยุนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  

 

 
 

 หลังจากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และ
สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่งัไปทัว่ตลก  บกับคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหม่ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 

GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเ่ครือ่งประดับ และนาฬกิาหร่อย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 



 

 

 
 
พกัที ่ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่น

ไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร่
ธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์ -  ดวิตีฟ้ร ี - ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางส่ ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอย่่เหนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสง่3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าทา่น

ขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของา่เขาไฟฟจ่ ิ(ขึน้อย่่กับสาา า่มอิากาศ) เ ือ่ชมทัศนียาา 
ตดยรอบของา่เขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอย่่ตดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์น

ยอดเขาฟจ่ ิถา่ยาา ทีร่ะลกึ กบัาเ่ขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในตลก ซึง่เป็นา่เขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และ
มคีวามสง่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  

 

 
 

นอกจากนีด้า้นหลงัยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิตต เป็นทีส่กัาระบช่าและอธฐิานขอ ร อกีทัง้ยังเป็น

ทีส่ าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุตดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณตดยรอบของฟจ่ซิังชัน้ 5 นี้ ถ่กเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกุ

ตดยมคีวามเชือ่วา่ทีน่ี่มทีา่นเทนกปุกครองอย่่น่ันเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอื
อย่ม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ีม่นี ้าหนักกวา่ 375 กติลกรัมตกอย่่ที ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผี่ค้นนยิมมา

ทดลองยกขวานนีก้นัมากมาย เป็นตน้ 
 



 

 

 
 

 ส าหรับท่านที่หลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟนั้น 

บริเวณดา้นหนา้า่เขาไฟฟ่จมิีคาเฟ่กาแฟไวบ้ริการทุกๆท่านใหใ้ช ้

บริการไวด้ื่มด ่ารสชาติกาแฟ รอ้มชมวิวา่เขาไฟฟ่จิไดอ้ย่าง
เ ลดิเ ลนิ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติาัณฑข์องา่เขาไฟฟ่

จิซึง่มีบริการอย่่ที่า่เขาไฟฟ่จิที่เดียวหาไม่ไดจ้ากที่ไหนอีกแลว้ 
อาทเิชน่ ตคคา ตคลา่ ลายา่เขาไฟฟจ่ ิอันลมิเิต็ด , น ้าแร่ธรรมชาติ

าเ่ขาไฟฟจ่ ิเป็นตน้ 

 
 

น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของา่เขาไฟฟจ่ ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของ
การจ าลองเรื่องราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตาม

อธัยาศยั 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางส่ ่ทุ่งดอกลาเวนเดอร  ์ทีบ่านสะ ร่ังเหมอืน รมสมี่วงในฤด่รอ้นทีด่งึด่ดใหนั้กท่องเทีย่ว

มากมาย มาเทีย่วชมและถา่ยร่ปเป็นทีร่ะลกึอยา่งเต็มอิม่ สามารถชมความงามและสมัผัสกลิน่หอมเย็นของดอกลาเวน
เดอรใ์นทุง่สมีว่ง ซึง่ตดยปกตทิุง่ดอกลาเวนเดอรจ์ะเริม่บานในชว่งวันที ่16 มถิุนายน-17 กรกฎาคมของทกุปี (ขึน้อย่่

กบัสาา อากาศ) 
 



 

 

 
 

***หากทุง่ลาเวนเดอรไ์มบ่านหรอืหมดฤดูแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมโดยการน าทา่น
เดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮคัไค น าท่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบริสุทธิ์จากา่เขาไฟฟ่จ ิที่เป็นแหล่งน ้าตาม

ธรรมชาตติัง้อย่่ในหม่่บา้นตอชตินะ จ.ยามานช ิหรอื ่ดในทางกลับกันคอืกลุม่น ้าผุดตอชตินะฮัคไค เ ยีงกา้วแรกที่

ยา่งเทา้เขา้ไปในหม่บ่า้น ก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอย่่ทกุมุม ตดยใน
บ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลาย ันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ ยบถงึใจจน

แอบสังสยัวา่นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเ ราะอณุหา่มใินน ้าเฉลีย่อย่่ที ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยัง

มนี ้าผดุจากธรรมชาตใิหต้กัดืม่ตามอธัยาศยั และทีส่ าคญั หม่บ่า้นตอชตินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตอทอปชัน้เยีย่ม 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคณุาา ดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้ ลดิเ ลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี ่
ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ 

กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ 
WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และ

สนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, 

กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้
หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART 

**อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง** 
 

 

 
 



 

 

 
 
พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
อสิระเต็มวัน ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทางส่ส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ ตดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง 

อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิตต ทีส่รา้งขึน้เ ือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จ ระ

จักร รรดเิมจ ิซึง่เป็นจักร รรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดรั้บความเคาร 
จากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ   

- ยา่นฮาราจูกุ แหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้

แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็น
วยัรุ่นญีปุ่่ นแตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไ่ดท้ีน่ีไ่ด ้จะมวียัรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสาย

แบรนดเ์นมตอตมตตะซานตดะ นอกจากนัน้แลว้ ทา่นยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับตลก อาท ิCHANNEL, 
Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบ

ตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่ SHOP นีม้แีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีท ัง้ยงัมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY 

DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีท ัง้ยงัม ีSHOP ใหญข่อง 
กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบิุยา่ ศน่ยก์ลางแฟชัน่วัยรุ่นในตตเกยีวหามุมถ่กใจถ่ายาา ค่ไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกับ                “ฮาจติกะ” ร่ป

ปั้นสนัุขแสนร่ท้ีก่ลายเป็นจุดนัด บยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวตตเกยีว อั เดทแฟชัน่สไตลต์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิิ
มารุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดต่า่งๆอืน่ๆมากมาย  

หรือหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินีย์แลนดเ์ ิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไม่รวมคา่เดนิทาง) ดสีนีย์
แลนดต์ลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตน่ญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ตดย

สรา้งขึน้ในปี  .ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเลน่นานา
ชนดิ (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญาัยในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตัวใหม่จากาา ยนตรก์ารตน่เรือ่งดัง 

Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนตจรสลัดจากาา ยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่า

ขวัญกับบา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินตลกใบเล็ก Small World 
ชมาา ยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนาน รอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ที่

ระลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตวัการต์น่เอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์ รอ้มผอง
เ ือ่นการต์น่อกีมากมายสนุกกบัการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์

 



 

 

 
 

 
 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 

1) จากตรงแรมแถวย่านนารติะส่ส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรีของทางตรงแรม แต่เนื่องดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่

9.00 น.เป็นตน้ไปเ ราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ลี่กคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็น
จ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบสัไม่ครบตามจ านวนผ่เ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเ่อะตนะเ ยีง 41 นาทตีดยใชค้วาม 
เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.ตดยคา่ตัว๋จะอย่ท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น ตดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น  

เ ราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีต่มง     

   
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคาคอ่นขา้งสง่นดินงึ

แตต่ัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบทุีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยตดยไม่ตอ้งกลัววา่ขึน้ไปแลว้เราจะไม่มทีีน่ั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หา
กนัไดม้อีาหารขายบนรถไฟตดยคา่ตัว๋รถไฟจะอย่่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นตดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แต่

เวลา 7.44-19.42 น เ ราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีต่มง   
    



 

 

4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้ตตเกยีวแตร่ถบัสนี้จะจ ากัดจ านวนผ่ต้ดยสาร 

ต่อรอบตดยต่อรอบจะรับอย่่ 35-40 ท่านต่อเทีย่วตดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 
เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา   

   
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน่ี้คา่ตดยสารจากตตเกยีว ส่ต่รงแรมที ั่กย่านนารติะจะอย่่ทีร่าคา 20,000-25,000 

เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นส่ ่สนามบนินารติะ เ ือ่เดนิทางกลบัส่ก่รุงเท ฯ 

11.00 น. เหนิฟ้าส่ ่กรุงเทพฯ ตดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301  
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง ตดยสวัสดาิา  

 
******************************************* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋าายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ ตดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

05 – 09 มถินุายน 2562 18,999 8,000 

06 – 10 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
07 – 11 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
12 – 16 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
13 – 17 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
14 – 18 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
19 – 23 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
20 – 24 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
21 – 25 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
26 – 30 มถิุนายน 2562 19,999 8,000 
27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 19,999 8,000 
28 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 19,999 8,000 
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
04 – 08 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
05 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
10 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999 8,000 
17 – 21 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
18 – 22 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 
24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 



 

 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999 8,000 
01 – 05 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

02 – 06 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

07 – 11 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

14 – 18 สงิหาคม 2562 18,999 8,000 

15 – 19 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

16 – 20 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

21 – 25 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

22 – 26 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

23 – 27 สงิหาคม 2562 19,999 8,000 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 19,999 8,000 

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 19,999 8,000 

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 19,999 8,000 

04 – 08 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

05 – 09 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

06 – 10 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

11 – 15 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

12 – 16 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

13 – 17 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

18 – 22 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

19 – 23 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

20 – 24 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

25 – 29 กนัยายน 2562 18,999 8,000 

26 – 30 กนัยายน 2562 19,999 8,000 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่น

การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั  รอ้มคณะ      คา่าาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัาาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ที ั่กตามทีร่ะบใุนรายการ  ักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

   คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เ ราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผ่ท้ีป่ระสงคจ์ะ  านักระยะสัน้

ใน  ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผ่เ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวี

ซา่เ ิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ตทรศั ท ์คา่ตทรศั ทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเ ิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

บรกิาร) 

   คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

   คา่าาษีมล่คา่เ ิม่ 7% และาาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

   คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เ ราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผ่ท้ีป่ระสงคจ์ะ  านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเ ือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบาายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถ่กปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผ่ม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เ ื่อแจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางตทรศ ัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผ่ม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เ ือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื ตดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจ รอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น ตดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองที ั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผ่ม้วีตัถปุระสงคเ์ ือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถ่ก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ตดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเ ิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเ ือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิ ลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เ ือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิท รอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เ ื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
า่มอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดาัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่ ิ่มขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ าัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญ่หายหรอื

เสยีหายของสมัาาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเ ิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่า
าาษีเชือ้เ ลงิ คา่ประกนัาัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์ นักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามตดย
ผ่ม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
 

 
 



 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจาุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร ตดยแยกใสถุ่ง ลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุาัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีต่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

2.   สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีด ก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีต่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3.   ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติาัณฑท์ีท่ ามาจาก ชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสตัว ์
ไสก้รอกฯ เ ือ่เป็นการป้องกนัตรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจ บ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่ง่มาก 

  
 


