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ทวัรญ่ี์ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟจิู  

เลทสโ์ก นินจา สตรอง  
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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR 

ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อิน 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ600 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง 

 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้คร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ 

จัดท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2) สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วดัอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพนัตน้ ณ ศาลเจ้า

โอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ 

 

08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบั

แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ 

หอคอยโต เกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่ ง

สัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร 

สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอัน

ทนัสมัย ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้

พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่แข็งแรง

ทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่น้อย  

 

 

น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้น

ท่านยังจะได้พบเกบ็ภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง  4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยัง

สามารถเลือกซื้อเคร่ืองรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ  
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หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มี ช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของ

ขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย  

 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดที่เก่าแก่ของญี่ ปุ่นแล้ว ถนนช้อปป้ิงนาคามิเซก็

ยังเป็นถนนช้อปป้ิงที่มี ช่ือเสียงของวัดอีกด้วยแล้วจะไม่ให้มีขนมขึ้ นช่ือของวัดได้

อย่างไร ขนาดองค์จักรพรรด์ิยังรับสั่งคนสนิทให้มาซื้อที่นี่!!! เมนูนั้นกค็ือ “เมล่อน

ปัง” เป็นขนมปังแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขนมปังสอดไส้เม

ล่อน แต่จริงๆแล้วคือขนมปังอบแล้วยด้านบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิวเมล่อนของ

ญ่ีปุ่น เป็นที่มาของชื่อ “เมล่อนปัง” นั่นเอง ซึ่งปกติกจ็ะหาทานได้ทั่วไปแม้กระทั่งใน 
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ร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ที่ขึ้นชื่อกต้็องยกให้ร้าน Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่ร้านนี้

จะท าใหม่ๆอบเสร็จจากเตาร้อนๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลังดีซึ่งเป็น

เมนูแนะน าที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วต้องลอง ห้ามพลาดกันเลยทเีดียว 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างยากินิคุ 

 

 

จากนนั้นน าท่านชม เสาโทริอิแดงพนัตน้ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ ที่เรียงรายไปตามถนนที่มุ่งหน้าไปสู่ชะเดน็ (ศาลาศาลเจ้า) 

มีความสวยงามมากอีกสถานที่หนึ่ง อีกทั้งที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ยังมีต้นไม้ศักด์ิสิทธ์ิที่ว่ากันว่าท าให้ค าอธิษฐานของงูเผือกเป็นจริง 

อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนดอกไม้ราคาท่านละ 200 เยน) 

 

 

 

น าท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังที่ โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นที่

ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคช่ันเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY 

ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ 

เลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้า

แฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถา้ได้

แช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้ิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้ น 

พกัท่ี  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - หมู่บา้นน ้าใสโอชิโนะฮคัไค - พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว - ดิวตี้ ฟรี - ชินจูกุ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึ้นชมความ

งามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภมูิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 

สามารถมอง เหน็ทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภเูขา

ไฟที่ได้ช่ือว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น 

  

 

นอกจากนี้ ด้านหลังยังมี ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นที่สัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเป็นที่ส าหรับ

บวงสรวงท่านเทนกุ โดยมีความเช่ือว่าที่บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้  ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกุโดยมีความเช่ือว่าที่นี่

มีท่านเทนกุปกครองอยู่นั่นเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจ้าแห่งนี้มีสมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาด

ใหญ่ที่มีน า้หนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนี้ กันมากมาย เป็นต้น 

 

 ส าหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณ

ด้านหน้าภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ่กาแฟไว้บริการทุกๆท่านให้ใช้บริการไว้ดื่มด ่า

รสชาติกาแฟพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกช้อป

ป้ิงของฝากผลิตภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหา

ไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว อาทิเช่น โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , 

น า้แร่ธรรมชาติภเูขาไฟฟูจิ เป็นต้น 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นน ้ าใสโอชิโนะฮัคไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งน ้าตาม

ธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไป

ในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลา

หลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน า้แต่ละบ่อนั้นเยน็เจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาวฃ 

สะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน า้เฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วกย็ังมีน า้ผุดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย 

และที่ส าคัญ หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินค้าโอทอปช้ันเย่ียม  
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 ขึ้นช่ือว่ามาหมู่บ้านแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิทั้งท ีจะไม่มีเมนูทานเล่นรส

เลิศได้อย่างไรกัน เมื่อท่านมาถึงหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ที่เตม็เป่ียมไปด้วยอากาศบริสุทธ์ิ

แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านและ

บริเวณหมู่บ้านยังรายล้อมไปด้วยร้านอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย ส าหรับเมนูที่

แนะน านี้มีช่ือเรียกว่า “ยากิคุซะโมจิ” เป็นแป้งเนื้อนุ่มสีเขียว ซึ่งท ามาจากใบโยะโมะงิ 

เป็นพืชสมุนไพรของญ่ีปุ่น สอดด้วยไส้ถ่ัวแดงบด ย่างบนเตาถ่าน หอมกรุ่น ทานร้อนๆ

กับอากาศหนาวๆ รับรองว่าฟินสุดๆ 

น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ าลองเร่ืองราวของภเูขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ

ของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม 

เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตีฟรี 

ย่านดัง “ย่านชินจุกุ” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ

จับจ่ายซื้ อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น 

รา้นซานริโอะ รา้นขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์กลอ้ง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ี

ร้าน  MATSUMOTO แห ล่ งรวม เหล่ าบ รรด า

เคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มารค์เตา้หู,้ โฟมลา้ง

หนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, 

ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรูจั้กเป็น

อย่างดี  และสินคา้อื่น ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกบัการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, 

กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเทา้ หลากหลาย

แบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท่ีร ้าน ABC MART ** เพ่ือไม่เป็นการ

รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 

พกัท่ี  โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  อิสระเลือกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทาง)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระเต็มวนั ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดินทาง อาท ิ

- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทศิและเป็นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเดจ็พระจักรพรรดิเม

จิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความส าคัญกับประเทศญ่ีปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความเคารพจากชาวญ่ีปุ่นยุคปัจจุบัน

มากที่สุด   

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่ก าลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ 

หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเหน็วัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบ

แปลกๆ กส็ามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 

นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, 

GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการหารองเทา้แบบต้นฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบให้

เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจ

คุณหนู อีกทั้งยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS 

อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟช่ันวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้ที่

กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟช่ันสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า 

รองเท้า เคร่ืองประดับและแฟช่ันชั้นน าของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

 

หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนดเ์พ่ิมท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลก

แห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ.  
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2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) 

ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียน

ในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารัก

ของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนาน

พร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกก้ี

เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 

 

การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 

1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องด้วยจะต้องเร่ิมตั้ง แต่ 9.00 น.เป็น

ต้นไปเพราะเนื่องจากในตอนเช้าระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงที่มีลูกค้าใช้บริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท า

ให้ขึ้นรถบัสไม่ครบตามจ านวนผู้เดินทางทั้งหมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 

160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เท่ียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 7.28-18.20 น. เพราะฉะนั้นก่อนเดินทาง

กลับควรเชค็เที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนก่ีโมง        

3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะ

เป็นแบบระบุที่นั่งบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปแล้วเราจะไม่มีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเข้า หากันได้มีอาหารขายบน

รถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคา เท่ียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น 

เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเชค็เที่ยวสุดท้ายว่าหมดตอนก่ีโมง       

4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่รถบัสนี้ จะจ ากัดจ านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อ

รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เท่ียว เวลาที่

ให้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเดก็อายุต ากว่า 12 จะเสียคร่ึงราคา      

5) Taxi ในส่วนของรถแทก็ซี่นี้ ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดย

ราคาน้ีจะไม่รวมค่าทางด่วน)      

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี  โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)  โอไดบะ - กนัดั้ม - เทพีสนัติภาพ - อิออน - สนามบินนาริตะ 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อ

ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื่องจาก เต็มไปด้วย

ร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเตม็ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย

ด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่กส็ะดวกสบาย จึงไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่

ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
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และในบริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินไปถ่ายภาพคู่กับแลนด์มาร์ค เทพีเสรีภาพที่โอไดบะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงห้างใน  

AQUA CITY Odaiba โดยมีวิวทิวทัศน์ตัดกับสะพานสายรุ้งอย่างสวยงาม ซึ่งเทพีเสรีภาพนั้นทางการฝร่ังเศสได้ส่งให้กับทาง

ญ่ีปุ่น เนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธ์อันยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษระหว่างญ่ีปุ่นกับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเมื่อถึงเวลา

น ากลับได้มีการขอร้องไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสว่าอย่าขนกลับเลย แต่รัฐบาลฝร่ังเศสนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องขนกลับเพราะเป็นตัว

ต้นแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์ก จึงได้สร้างเทพี เสรีภาพตัวปัจจุบันนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวต้นแบบแต่ก็ยังเล็กกว่าเทพี

เสรีภาพที่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์ก และส่งมาให้ในปี ค.ศ.2000 นั่นเอง ดังนั้นเทพีเสรีภาพที่โอไดบะนั้นไม่ใช่ของที่ท าจ าลองขึ้นมา แต่

เป็นของแท้แน่นอนจากฝร่ังเศส **เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

น าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ หา้งฯ อิออน จัสโก ้ ซื้อของฝาก อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ 

และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย **เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของ

ท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)  กรุงเทพฯ 

 

01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

 

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

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณท่ีเลือกใชบ้ร 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่หอ้งละ 

2-3 ท่าน 
พกัเดี่ยวเพ่ิม ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

20 – 25 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

21 – 26 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

22 – 27 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

24 – 29 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

25 – 30 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

26 – 31 พฤษภาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999 

28 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999 

29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999 

30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 23,999 8,000 13,999 

02 – 07 มิถุนายน 2563 

(วนัเฉลิมฯ พระราชินี และวนัวิสาขบูชา) 
23,999 8,000 13,999 

04 – 09 มิถุนายน 2563 

(วนัเฉลิมฯ พระราชินี และวนัวิสาขบูชา) 
23,999 8,000 13,999 

05 – 10 มิถุนายน 2563 

(วนัวิสาขบูชา) 
23,999 8,000 13,999 

09 – 14 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

10 – 15 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

11 – 16 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

12 – 17 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

17 – 22 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

18 – 23 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

19 – 24 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

24 – 29 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

25 – 30 มิถุนายน 2563 21,999 8,000 11,999 

26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563 19,999 8,000 11,999 
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บริการน ้าดื่มวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการท่องเท่ียว** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่า

ทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวั

ท่านเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ 

ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน ้ ามนัท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนั

ก่อนการเดินทาง 
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หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 2. ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

 

** สัง่ซ้ือซิมกบัเราสะดวกไม่ตอ้งลงทะเบียนใหยุ้่งยาก รอรบัไดเ้ลยท่ีสนามบิน ** 

 

ส าหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า 

ไตห้วนั จีน สิงคโปร ์พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสัง่ซ้ือซิม สามารถ

สัง่ซ้ือไดก้บัทางเจ้าหนา้ท่ี และช าระเงินพรอ้มมดัจ าค่าทวัร ์หรือค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบตัิการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น ทางทวัรจั์ดเตรียมให ้

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศ

ญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซักรีด มินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 15,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ

การเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์

อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ 

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ

พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้

ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้  

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรง

กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ

ส ารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นี้ เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ

เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนด

เพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และ

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัด

จ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภมูิอากาศ และเวลา 

ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทาง

บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ

ราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัย

สายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ

ของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิ น 

1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้

ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน

เท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น

การป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้  หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 


