
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ั น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ที
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนารติะ ประเทศญี
ปุ่ น โดยสายการบนิแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที�ยวบนิที� XJ600 บรกิารอาหาร และ

เครื�องดื�มบนเครื�อง 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ที�น ั�ง 
จดัที�น ั�งแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ั งขาไปและขากลบั 

(นํ  าหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื อนํ  าหนกัเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
วนัที�สอง สนามบนินารติะ - พระใหญอ่ชุคิไุดบตุส ึ - เอม ิ เอา้ทเ์ล็ท - เมอืงฟกุชุมิะ - หา้งสรรพสนิคา้ S-Pal 

Fukushima 

 
08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี
ปุ่ น หลังจากผ่านขั 1นตอนศุลกากรแลว้ จากนั1นนําท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิเพื
อ

สักการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แหง่เมอืงอชุคิ ุเป็นพระพุทธรูปที
มขีนาดใหญ่มาก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และยัง
ไดรั้บการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั1นพระพุทธรูปปางยืนที
หล่อจากทองสัมฤทธิ:มีความสูงที
สุดในโลก 
พระพุทธรูปปางยนืนี1 สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทั 1งยังสามารถเขา้ไปเยี
ยมชมดา้นในของพระพุทธรูปได ้
ดว้ย ซึ
งภายในรูปปั1นจะแบ่งออกเป็น 5 ชั 1น แต่ละชั 1นของรูปปั1นจะมกีารจัดแสดงที
แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึ1น
ลฟิทเ์พื
อไปยังจุดชมววิที
ตั 1งอยู่บรเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยัง
สามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กที
มทีั 1งกระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้ ไมร่วมคา่ขึ นลฟิท ์ทา่นละ  400 
เยน 
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตปิ์ งยา่ง 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนั1นใหท้่านไดช้อ้ปปิ1งสนิคา้แบรนดเ์นมชื
อดังที
 เอม ิพรเีมี�ยม เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบ
รนดญ์ี
ปุ่ นที
ดังไปทั
วโลก กวา่  150 รา้น อาทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดูเครื
องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชั
น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทั 1งยังมรีา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิ1มลอง มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไมว่า่
จะเป็น อาหารญี
ปุ่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทั
งพซิซา่  จากนั1นนําท่านเดนิทางสู่ ฟุกุชมิะ (Fukushima) (ใช ้
เวลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชั
วโมง) ตั 1งอยูบ่รเิวณภาคโทโฮกบุนเกาะฮนช ูเป็นจังหวดัที
มพีื1นที
ขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 3 
ของประเทศญี
ปุ่ น ครอบคลุมพื1นที
ชายฝั
งมหาสมุทรแปซฟิิคมากกว่า 150 กโิลเมตร  เศรษฐกจิและอุตสาหกรรมที

สําคัญคอื บรเิวณตามชายฝั
 งทะเลมีการตกปลาและมีอาหารทะเล มีการผลติพลังงานเกี
ยวกับไฟฟ้าและเจาะจงที

อตุสาหกรรมที
กําเนดิพลงัปรมาณู จังหวดัฟกูชูมิะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละซอฟตแ์วร ์และเดน่
ในดา้นอาหารทะเล 
จากนั1นนําท่านชอ้ปปิ1ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ S-Pal Fukushima ภายในหา้งสรพพสนิคา้ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ หรอืรา้นขนมต่างๆมากมาย รวมไปถงึเสื1อผา้ รองเทา้ กระเป๋า**อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยัเพื�อความ
สะดวกในการเลอืกซื อสนิคา้** 

ที�พกั  โรงแรม SANKYO HOTEL FUKUSHIMA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�สาม หมูบ่า้นญี�ปุ่ นโบราณโออชุจิกู ุ- ปราสาทสรึกุะ - ยนูชิงิาวะออนเซ็น - เทศกาลคามาครุะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั1นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นญี�ปุ่ นโบราณโออชุจิกู ุยอ้นกลบัไปหลายรอ้ยปีกอ่นในสมัยเอโดะ หมูบ่า้นแหง่นี1เป็น
เสมอืนแหล่งที
พัก ตั 1งขนาบขา้งถนนหลักที
มชี ื
อวา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี1เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและ
การคา้ เชื
อมตอ่ระหวา่งอาณาจักรไอส ึและเมอืงอไิมช ิบา้นโบราณที
อดตีเคยเป็นเมอืงสําคัญในยคุเอโดะถกูสรา้งเมื
อ
หลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี
ปุ่ นโบราณที
มุงหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกันสองฝั
งกนิระยะทางประมาณ 
500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั  เมื
อ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิคูไุดรั้บการขึ1นทะเบยีนเป็นเขต
อนุรักษ์สิ
งปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึ
งในปัจจุบนัหมูบ่า้นโบราณหลายหลังในโออจุ ิจูคไุดรั้บการบรูณะใหม ่จน
กลายเป็นรา้นขายของที
ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พื1นเมอืง รา้นอาหารและที
พักแบบญี
ปุ่ นเพื
อดงึดดูนักทอ่งเที
ยว ปัจจุบัน
มนัีกทอ่งมาเยี
ยมชมหมูบ่า้นนี1กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

จากนั1นนําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga Castle) ถกูสรา้งขึ1นในปี 1384 มกีารเปลี
ยนผูป้กครองมาหลายครั 1ง
ในชว่งที
ยังเป็นภมูภิาคอาอซิ ุและถูกทําลายลงหลังจากเกดิสงครามโบชนิ ปี 1868 ซึ
งเกดิการจลาจลตอ่ตา้นรัฐบาล
สมัยเมจ ิทําใหส้ ิ1นสดุยุคศักดนิายดึอํานาจท่านโทคุกาวา่โชกนุ ตอ่มาปราสาทไดถู้กฟื1นฟูขึ1นมาใหม่ดว้ยคอนกรตีในปี 
1960 เสร็จสมบรูณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิซึ
งเป็นสเีทากลบักลายเป็นสแีดง เป็นเอกลกัษณ์ไมซ่ํ1ากบัปราสาทแหง่อื
นใน
ญี
ปุ่ น (ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาททา่นละ 410 เยน) 

 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูTobanyaki Set 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  
จากนั1นนําท่านเดนิทางสู่ ยูนชิงิาวะออนเซน ตั 1งอยู่ระหว่างหุบเขาห่างไกลในภูเขาของจังหวัดโทจงิ ิทําใหเ้ราได ้
สมัผัสถงึความเป็นชนบทแท ้ๆ และวถิชีวีติของคนทอ้งถิ
นอยา่งใกลช้ดิ ออนเซนที
นี
มปีระวตัเิลา่สบืทอดตอ่กนัมาวา่เหลา่
ซามไูรที
หนอีอกมาจากเมอืงที
อยูห่า่งไกลหลายรอ้ยกโิลเมตรเนื
องจากพา่ยสงคราม ไดค้น้พบออนเซนรมิแมนํ่1าซึ
งรักษ
บาดแผลได ้ซึ
งนั
นก็คอืในหบุเขาของแมนํ่1ายุนชิกิะวะ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยโรงแรมแบบญี
ปุ่ นและเกสทเ์ฮาสอ์กีทั 1งยังคง
อนุรักษ์ความเป็นอยูด่ั 1งเดมิไวใ้หนั้กทอ่งเที
ยวไดส้มัผัสกนัอกีดว้ย 
 

 
 
จากนั1นนําท่านสัมผัสความสวยงามกับ งานเทศกาลคามาครุะ ที�ยนุชิกิาวะออนเซ็น ที
ไดรั้บการขึ1นทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกของววิกลางคนืทางวัฒนธรรมและดา้นประวัตศิาสตรข์องญี
ปุ่ น งานเทศกาลคามาคุระเป็นประเพณีฤดหูนาวของ
นํ1าพุรอ้นยุนชิงิาวะ ที
มรีะยะเวลาการจัดงานตั 1งแตช่ว่งปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี โดยในเมอืงบอ่
นํ1 าพุรอ้นจะมีเหล่าตุ๊กตาหิมะที
ถูกทําขึ1นจากไอเดียและฝีมือตั 1งแต่ของเด็กไปจนถึงผูสู้งอายุมาทําการตอ้นรับ
นักท่องเที
ยว โดยในระหวา่งวันสามารถเพลดิเพลนิไปกับรถเลื
อนหมิะ บารบ์คีวิ (ตอ้งทําการจองกอ่น) ของคามาคุระ 
สว่นในตอนกลางคนืจะมกีารจดุเทยีนมนิคิามากรุะเรยีงรายตามพื1นที
รมินํ1า ซึ
งแสงไฟที
สวา่งทั
วววิทวิทัศนท์ี
ปกคลมุดว้ย
หมิะทําใหเ้กดิการแพรข่ยายของภาพทวิทัศนร์าวกบัอยูใ่นความฝันเลยทเีดยีว 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร **หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่  าแรธ่รรมชาต ิเชื�อวา่ถา้ไดแ้ช่

นํ  าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ น** 
ที�พกั  โรงแรม SUNSHINE HOTEL TOCHIGI หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที�ส ี�  ลานกจิกรรมหมิะ - นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ -  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- นํ  าตกเคงอ่น - หา้งฯ อ ิ
ออน จสัโก ้  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดาน
เลื
อนไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแหง่นี1ที
ซ ึ
งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย เป็น
ลานสกทีี
มชี ื
อเสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิี
สวยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านที
สนใจจะเชา่
อปุกรณ์เครื
องเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ ราคานี1ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์เครื
องเลน่สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก 
ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึ1นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ) 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

นําท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะที
โดง่ดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอ
ยะส”ุ โชกนุผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญี
ปุ่ น พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลกูหลานของตระกลูและบรรดาผู ้
เลื
อมใส ชมเจดยี ์5 ชั 1น สถานที
รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต ์และสิ
งของมคี่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น
โบราณวัตถุลํ1าค่าที
มมีากกว่า 5,000 ชิ1น แลว้ตื
นตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที
มคีวามสําคัญในแง่
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญี
ปุ่ นและยังเป็นศลิปะชิ1นเอกและมชีื
อเสยีงของประทศญี
ปุ่ น  
 

 
 

ศาลเจา้โทโชก ุเป็นที
ที
มสีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ
งซุม้โยเมมง ที
ประดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในทว่งทา่และ
ลลีาที
ต่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเ้คยากริองรับนํ1าหนัก 
12 ตน้ โดยในอดตีจะมเีพยีงซามูไรชั 1นสงูเท่านั1นที
สามารถผ่านเขา้
ออกประตนูี1ไดแ้ตต่อ้งทิ1งดาบไวด้า้นนอกเสยีกอ่นตามธรรมเนยีมดา้น
ความปลอดภั ย สํ าห รับงานไม แ้กะสลักที
 มีคุณ ค่ าท างด า้น
ประวัตศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชก ุคอื งานแกะสลักปรศินาธรรม รูป
ลงิปิดห ูปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู การฟัง 
และการพูดในสิ
งที
ไม่ด ีซึ
งปรศินาาธรรมนี1ไดรั้บอทิธพิลมาจากลัทธิ
เตา๋ ซึ
งเป็นการผสมผสานที
เขา้กนัอยา่งลงตวัของลทัธเิตา๋ และศาสนาชนิโต 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

นอกจากนี1ที
คานในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสตัวอ์กีหนึ
งรปูที
โดง่ดัง ก็คอื รปูแมวหลับ ที
ดเูหมอืนแมวนี1กําลังนอนหลับ แต่
แทจ้รงิแลว้แมวตัวที
เห็นนี1ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก็้ต่อเมื
อเดนิไปที
ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี1  แลว้จะไดเ้ห็นรูป
นกกระจอกที
กําลังตื
นตระหนกอยูคู่ห่นึ
ง แผ่นภาพแกะสลกันี1สื
อถงึวา่รัฐบาลทหารเอโดะที
มองเผนิๆเหมอืนแมวหลบัอยู่
นี1  ในความจรงิเป็นแมวที
พรอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแวน่แควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้ม
จะบดขยี1ในทันท ี ท ั งนี ยงัมปีระตมิากรรมที�เต็มเปี� ยมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เชน่ มงักร 
100 หวั, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้่านไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตาม
อธัยาศยั (ไมร่วมคา่เขา้ทา่นละ 1300 เยน) 
 จากนั1นนําท่านผ่านชม  สะพานชนิเคยีว ซึ
งเป็นของศาลเจา้ฟูทาราซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที
สวยที
สดุ
ของประเทศญี
ปุ่ นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ที
อวิาคูนิกับสะพานซารุฮาช ิที
ยามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็น
สะพานโคง้สแีดง ทอดขา้มแม่นํ1าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึ1นสู่แหล่งมรดกโลก ชื
อว่าสะพานชนิเคียว หรือ สะพาน
อสรพษิคู่ มีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับนํ1าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมีเสาหนิ รองรับ
นํ1าหนัก ซึ
งเป็นสะพานที
สวยงามอกีแหง่หนึ
งของบรรดาสะพานไมข้องญี
ปุ่ น ทาดว้ยสแีดง สมัยกอ่นสะพานนี1ใชเ้ฉพาะ
เจา้นายชั 1นสงูหรอืเชื1อพระวงศเ์ทา่นั1นในการขา้มแมนํ่1าไดยะ  

 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบหูมู

ตน้ตาํหรบั 
บา่ย  นําทา่นเก็บภาพประทับใจกบั ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบที
กอ่ตัว

จากการระเบดิของหนิละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดตี ซึ
งเป็นทะลสาบที
อยู่สงูที
สดุใน
ญี
ปุ่ น เหนือระดับนํ1าทะเล 1,270 เมตร ทําใหอ้ากาศที
นี
เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดู
ใบไมร้่วง ซึ
งอาจจะมลีมพัด ทําใหรู้ส้กึหนาวมากขึ1น ควรเตรยีมเสื1อหนาวและเสื1อกันลม
มาใหพ้รอ้ม) เพลดิเพลนิกับการนั
งชมววิบนรถบัสที
ข ึ1นเขาสงูชันและโคง้หักศอกอันเป็น
ความมหศัจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแตล่ะโคง้จะมชีื
อโคง้เป็นของตวัเอง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 

จากนั1นนําท่านชม นํ  าตกเคงอ่น ที
เป็นนํ1าตกสูงราว 100 เมตร ที
สายนํ1าตกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอ่งนํ1า
เบื1องลา่ง โดยเฉพาะสายนํ1าท่ามกลางใบไมส้แีดงยิ
งแปลกตาและน่าดยูิ
งขึ1นไปอกีโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมเีสน้ทาง
เดนิศกึษาธรรมชาตเิพื
อชมความงามของฤดกูาลที
กําลงัผลดัใบ (ไมร่วมคา่ขึ1นลฟิทท์า่นละ 570 เยน) 
 

 
 
นําทา่นอสิระชอ้ปปิ1ง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซื1อของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนม
โมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซื1อไดท้ี
นี
ไดเ้ลย  **เพื�อไม่
เป็นการเสยีเวลาชอ้ปปิ งอสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั** 

พกัที� โรงแรม HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืระดบัเดยีวกนั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัที�หา้  เมอืงคาวาโกเอะ - ถนนคุราซคึุระ - หอนาฬกิาโทคโินะ   คาเนะ - ชอ้ปปิ งของฝากตรอกคาชยิะโยโคโช - 
ดวิตี ฟร ี- ยา่นชนิจกุ ุ- สนามบนินารติะ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่เดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เมอืงเกา่ที
ไดข้ ึ1นชื
อวา่เป็นเมอืงเกยีวโตนอ้ย เมอืงคาวาโกเอะมเีสน่หแ์บบโบราณที

ยังคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทุกวันนี1 อดตีหัวเมอืงสําคัญในสมัยเอโดะ ที
พรอ้มจะพาเรายอ้นยุคสู่สมัยเอโดะดว้ย
อาคารบา้นเรอืนแบบดั 1งเดมิพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิกีารใชช้วีติของชาวญี
ปุ่ นในสมัยที
ขา้วเป็นสมบัตอิันลํ1าคา่ของชาว
ญี
ปุ่ น  จากนั1นนําทา่นสู ่ถนนครุาซคึรุ ิยา่นเมอืงเกา่ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยคุสมัยเอโดะ บา้นเรอืนยอ้นยคุ
ที
ถอดยาวรมิสองฝั
ง  พรอ้มใหท้่านไดช้ม หอนาฬกิาโทคโินะคาเนะ ก่อสรา้งเป็นอาคารสามชั 1นสูง 16 เมตร อายุ
ยาวนานกวา่ 350 ปี ไดช้ื
อวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ  จากนั1นใหท้า่นไดเ้ดนิเที
ยว  ตรอกขนมโบราณคา
ชยิะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ที
มีรา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึ
งส่วนใหญ่จะมีราคา
ประมาณ 50 เยน สว่นใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นในย่านนั1นที
เปิดเป็นรา้นขนมกันมาตั 1งแต่สมัยโบราณ นักท่องเที
ยว
จํานวนมากมาที
นี
เพื
อเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของชว่งเวลาสมัยโชวะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื1อของฝาก สนิคา้
พื1นเมอืงมากมายตามแบบฉบบัของเมอืงคาวาโกเอะ   

 

 
 
เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนั1นนําท่านชอ้ปปิ1 งสนิคา้เครื
องสําอางค ์อาหารเสรมิ เครื
องประดับคุณภาพดทีี
 รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปปิ1งย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซื1อสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากที
นี
 
ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื�องอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องสาํอาง ตา่งๆ กนั
ที�รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครื�องสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP 
FOAM ที�ราคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ที�คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อื�น 
ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซื อรองเทา้ หลากหลายแบ
รนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี�รา้น ABC MART  
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
   

**เพื�อไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปปิ งอสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่
สนามบนินารติะ เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เที
ยวบนิที
 XJ607 บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
 

วนัที�หก  กรงุเทพฯ 

 
01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นที
ตอ้งออกตัrวภายใน (เครื
องบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ที
ทกุครั 1งกอ่นทําการ 
ออกตัrวเนื
องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี
ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุที�เลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  

2-3 ทา่น 
พกัเดี�ยวเพิ�ม ราคาทวัรไ์มร่วมต ัuว 

29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999 

30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 26,999 8,000 16,999 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 25,999 8,000 15,999 

01 – 06 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

04 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

05 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 27,999 8,000 17,999 

06 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 27,999 8,000 17,999 

07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 

27,999 8,000 17,999 

08 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 26,999 8,000 16,999 

09 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

10 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

11 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

12 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

13 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 26,999 8,000 16,999 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

19 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 26,999 8,000 16,999 

21 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 15,999 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 25,999 8,000 15,999 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 26,999 8,000 16,999 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 26,999 8,000 16,999 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 26,999 8,000 16,999 

01 – 06 มนีาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

 

 บรกิารนํ  าดื�มวนัละ 1 ขวดในวนัที�มรีายการทอ่งเที�ยว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิy
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั น ไมเ่ชน่น ั นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั งส ิ น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัuวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ั ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิyในการคนืมดัจําท ั งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัuวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี  ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัuวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะส ั นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี  
 
1. ต ัuวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศญี�ปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนี รวม 
� คา่ตัrวเครื
องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที
ม ี
� คา่นํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที
ยวตามรายการ 
� คา่ที
พักตามที
ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  � คา่เขา้ชมสถานที
ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื1อที
ระบใุนรายการ    � คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 
� คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี
ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี
ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 1นใน
ประเทศญี
ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที
ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิ
ม ทา่นละ 
1,700 บาท** 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที
ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื
องดื
มที
สั
งเพิ
มนอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
� คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเที�ยวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จา่ย 3% 
 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพื
อสํารองที
นั
ง  
2. นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที
เหลอืทั 1งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที
ยวหรอืเอ

เจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเที
ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์1นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี1 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั1นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที
นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื
อนการเดนิทาง นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
(ผูม้ชี ื
อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที
บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ
งเพื
อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
 (ผูม้ชี ื
อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที
บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ
งเพื
อทําเรื
องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที

ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื
อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี1 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ ***ในกรณีที�วนัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที
ชําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที
ชําระแลว้ทั 1งหมด 
ทั 1งนี1 ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที
ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที
ชําระแลว้เนื
องในการเตรยีมการจัดการนําเที
ยวใหแ้กนั่กท่องเที
ยว 
เชน่ การสํารองที
นั
งตัrวเครื
องบนิ การจองที
พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที
ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื1อขาดแบบมเีงื
อนไข หรอืเที
ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั 1งหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี1 วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที
รัฐบาล
ประกาศในปีนั1นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ:ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที
ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 

1. ทัวรน์ี1สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื
อการทอ่งเที
ยวเทา่นั1น 
2. ทัวรน์ี1เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทั 1งหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั 1งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ:ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที
มีนักท่องเที
ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที
ยวหรอืเอเจนซี
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที
ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที
มวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที
ยวทุกท่านยนิดทีี
จะชําระคา่บรกิารเพิ
มจากการที
มนัีกท่องเที
ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที
ทางบรษัิทกําหนดเพื
อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี
จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ:ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื
อ นามสกุล คํานําหนา้ชื
อ เลขที
หนังสอื
เดนิทาง และอื
นๆ เพื
อใชใ้นการจองตัrวเครื
องบนิ ในกรณีที
นักทอ่งเที
ยวหรอืเอเจนซี
มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ:ในการเปลี
ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที
เดนิทางจรงิของประเทศที
เดนิทาง ทั 1งนี1 บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที
ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ:ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที
เพิ
มขึ1นของนักทอ่งเที
ยวที
มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี
ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื
น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี1คํานวณจากอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที
ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั1น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ:
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ
มขึ1น ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงอัตราแลกเปลี
ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัrวเครื
องบนิ ค่าภาษี
เชื1อเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี
ยนแปลงเที
ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั1น  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที
จะนําตดิตัวขึ1นเครื
องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ1น และรวมกันทุกชิ1นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ
งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั1น ถา้สิ
งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั1น  
2. สิ
งของที
มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลด
ใตท้อ้งเครื
องบนิเทา่นั1น  
3. ประเทศญี
ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี
ทํามาจากพชื และเนื1อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื1อสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพื
อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที
จะมาจากสิ
งเหลา่นี1 หากเจา้หนา้ที
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที
สงูมาก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


