
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ600 บรกิารอาหาร และ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ จดัที่

น ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หาก

ตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 



วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - พระใหญอ่ชุคิไุดบตุส ึ- เอม ิ เอา้ทเ์ล็ท - เมอืงฟุกชุมิะ - หา้งสรรพสนิคา้ S-Pal 

Fukushima 

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ิ

เพื่อสักการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปทีม่ขีนาดใหญ่มาก มคีวามสูงถงึ 120 

เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยนืทีห่ล่อจากทองสัมฤทธิม์คีวามสงู

ทีส่ดุในโลก พระพุทธรูปปางยนืนี้ สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นใน

ของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปปั้นจะมกีารจัดแสดงทีแ่ตกต่าง

กันออกไปคะ่ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยังจุดชมววิทีต่ัง้อยูบ่รเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสงูประมาณ 85 

เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทีัง้กระรอก, กระต่าย  เป็น

ตน้ ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 

 หลังจากนัน้ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และ

สนิคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดังไปทั่วโลก กว่า  150 รา้น อาทเิช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดู

เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น ADIDAS, 

NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิม้

ลอง มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไมว่า่จะเป็น อาหารญีปุ่่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทั่งพซิซา่  จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ ฟุกุชมิะ (Fukushima) (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง) ตัง้อยู่บรเิวณภาคโทโฮกุบน

เกาะฮนช ูเป็นจังหวัดทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น ครอบคลุมพืน้ทีช่ายฝ่ังมหาสมทุรแป

ซฟิิคมากกวา่ 150 กโิลเมตร  เศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีส่ าคญัคอื บรเิวณตามชายฝ่ังทะเลมกีารตกปลาและมี

อาหารทะเล มกีารผลติพลังงานเกีย่วกับไฟฟ้าและเจาะจงทีอ่ตุสาหกรรมทีก่ าเนดิพลังปรมาณู จังหวัดฟกูชูมิะ

เป็นศูนยก์ลางของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละซอฟตแ์วร ์และเด่นในดา้นอาหารทะเล จากนัน้น าท่านชอ้ป

ป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ S-Pal Fukushima ภายในหา้งสรพพสนิคา้ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

หรือรา้นขนมต่างๆมากมาย รวมไปถงึเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า**อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยัเพือ่ความ

สะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 

ทีพ่กั โรงแรม SANKYO HOTEL FUKUSHIMA หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออชุจิกู ุ- ปราสาทสรึกุะ - ยนูชิงิาวะออนเซ็น - เทศกาลคามาครุะ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออุชจิูกุ ยอ้นกลับไปหลายรอ้ยปีกอ่นในสมัยเอโดะ หมู่บา้น

แห่งนี้เป็นเสมอืนแหล่งทีพั่ก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักทีม่ชี ือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักใน

การคมนาคมและการคา้ เชือ่มต่อระหวา่งอาณาจักรไอส ึและเมอืงอไิมช ิบา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญ

ในยคุเอโดะถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนั

สองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง  เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้น

โออจุจิูคุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมูบ่า้นโบราณ

หลายหลังในโออุจิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของที่ระลึก รา้นคา้ขายสนิคา้พื้นเมือง 

รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมนัีกทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่

ปี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga Castle) ถกูสรา้งขึน้ในปี 1384 มกีารเปลีย่นผูป้กครองมา

หลายครัง้ในชว่งทีย่งัเป็นภมูภิาคอาอซิ ุและถกูท าลายลงหลังจากเกดิสงครามโบชนิ ปี 1868 ซึง่เกดิการจลาจล

ต่อตา้นรัฐบาลสมัยเมจ ิท าใหส้ ิน้สดุยคุศักดนิายดึอ านาจท่านโทคุกาว่าโชกนุ ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟขูึน้มา

ใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิซึง่เป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็น

เอกลักษณ์ไมซ่ ้ากบัปราสาทแหง่อืน่ในญีปุ่่ น (ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาททา่นละ 410 เยน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูTobanyaki Set 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ยูนชิงิาวะออนเซน ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาหา่งไกลในภเูขาของจังหวัดโทจงิ ิท าใหเ้รา

ไดส้มัผัสถงึความเป็นชนบทแท ้ๆ และวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่อยา่งใกลช้ดิ ออนเซนทีน่ีม่ปีระวัตเิลา่สบืทอดตอ่กัน

มาว่าเหล่าซามไูรทีห่นีออกมาจากเมอืงทีอ่ยูห่่างไกลหลายรอ้ยกโิลเมตรเนื่องจากพ่ายสงคราม ไดค้น้พบออน

เซนรมิแมน่ ้าซึง่รักษบาดแผลได ้ซึง่น่ันก็คอืในหบุเขาของแมน่ ้ายนุชิกิะวะ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยโรงแรมแบบญีปุ่่ น

และเกสทเ์ฮาสอ์กีทัง้ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ดัง้เดมิไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดส้ัมผัสกันอกีดว้ย จากนัน้น าท่าน

สมัผัสความสวยงามกบั งานเทศกาลคามาครุะ ทีย่นุชิกิาวะออนเซ็น ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกของ

ววิกลางคนืทางวัฒนธรรมและดา้นประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ น งานเทศกาลคามาครุะเป็นประเพณีฤดหูนาวของน ้าพุ

รอ้นยนุชิงิาวะ ทีม่รีะยะเวลาการจัดงานตัง้แต่ชว่งปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี โดยในเมอืง

บอ่น ้าพรุอ้นจะมเีหลา่ตุ๊กตาหมิะทีถ่กูท าขึน้จากไอเดยีและฝีมอืตัง้แตข่องเด็กไปจนถงึผูส้งูอายมุาท าการตอ้นรับ

นักท่องเทีย่ว โดยในระหว่างวันสามารถเพลดิเพลนิไปกบัรถเลือ่นหมิะ บารบ์คีวิ (ตอ้งท าการจองกอ่น) ของคา



มาคุระ ส่วนในตอนกลางคืนจะมกีารจุดเทียนมนิิคามากุระเรียงรายตามพื้นที่รมิน ้า ซึง่แสงไฟที่สว่างทั่วววิ

ทวิทัศนท์ีป่กคลมุดว้ยหมิะท าใหเ้กดิการแพรข่ยายของภาพทวิทัศนร์าวกบัอยูใ่นความฝันเลยทเีดยีว 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร **หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้** 

ทีพ่กั โรงแรม SUNSHINE HOTEL TOCHIGI หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ลานกจิกรรมหมิะ - นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ -  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- น า้ตกเคงอ่น - 

หา้งฯ ออิอน จสัโก ้  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านสนุกกับกจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไม ้

กระดานเลือ่นไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแหง่นีท้ีซ่ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ ่มกีจิกรรมนอกเหนอืจากการเลน่สกี

มากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามทา่นจะไดส้นุกกบัลานหมิะขาวโพลน 

ท่านทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ ราคานี้ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่

สก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) น า

ทา่นชม ศาลเจา้โทโชก ุเป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ดง่ดังในอดตีและยงัเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อิ

เอยะสุ” โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกลู

และบรรดาผูเ้ลือ่มใส ชมเจดยี ์5 ชัน้ สถานทีร่วบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต ์และสิง่ของมคีา่ แลว้ชมงาน

แกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล ้าคา่ทีม่มีากกว่า 5,000 ช ิน้ แลว้ตืน่ตากบัซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรม

ทีม่คีวามส าคัญในแง่ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่ นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่ น  ศาล

เจา้โทโชก ุเป็นทีท่ีม่สีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ซุม้โยเมมง ทีป่ระดับประดาดว้ยสงิห์

และมังกรในทว่งทา่และลลีาทีต่า่งกันอยา่งมากมาย  ตัวเสาท าจากไมเ้คยากริองรับน ้าหนัก 12 ตน้ โดยในอดตี

จะมเีพยีงซามไูรชัน้สงูเทา่นัน้ทีส่ามารถผา่นเขา้ออกประตนูีไ้ดแ้ตต่อ้งทิง้ดาบไวด้า้นนอกเสยีกอ่นตามธรรมเนยีม

ดา้นความปลอดภัยส าหรับงานไมแ้กะสลักที่มีคุณค่าทางดา้นประวัตศิาสตร์ ของศาลเจา้โทโชกุ คือ งาน

แกะสลักปรศินาธรรม รปูลงิปิดห ูปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การด ูการฟัง และการพดูในสิง่ที่

ไม่ด ีซึง่ปรศินาาธรรมนี้ไดรั้บอทิธพิลมาจากลัทธเิต๋า ซึง่เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กันอย่างลงตัวของลัทธเิต๋า 

และศาสนาชนิโต นอกจากนีท้ีค่านในฉนวนทางเดนิจะมรีปูสตัวอ์กีหนึง่รปูทีโ่ดง่ดัง ก็คอื รปูแมวหลับ ทีด่เูหมอืน

แมวนี้ก าลังนอนหลับ แต่แทจ้รงิแลว้แมวตัวทีเ่ห็นนี้ไมไ่ดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก้็ต่อเมือ่เดนิไปทีด่า้นหลังของภาพ

แมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูปนกกระจอกทีก่ าลังตืน่ตระหนกอยูคู่ห่นึง่ แผ่นภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึว่ารัฐบาลทหาร

เอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยูน่ี้  ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู ่ หากแว่นแควน้

ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบดขยีใ้นทันท ี ท ัง้นีย้งัมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ย

อารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ให้

ทา่นไดเ้ลอืกมมุประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่เขา้ทา่นละ 1300 เยน) จากนัน้

น าท่านผ่านชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของ

ประเทศญีปุ่่ นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็น

สะพานโคง้สแีดง ทอดขา้มแมน่ ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก ชือ่วา่สะพานชนิเคยีว หรอื สะพาน

อสรพษิคู ่มคีวามยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับ

น ้าหนัก ซึง่เป็นสะพานทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ของบรรดาสะพานไมข้องญีปุ่่ น ทาดว้ยสแีดง สมยักอ่นสะพานนีใ้ช ้

เฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศเ์ทา่นัน้ในการขา้มแมน่ ้าไดยะ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟ่ตช์าบหูมตูน้ต าหรบั 

บา่ย  น าท่านเก็บภาพประทับใจกบั ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบทีก่อ่ตัวจากการระเบดิของหนิ

ละลายจากภเูขาไฟนันไตในอดตี ซึง่เป็นทะลสาบทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น เหนือระดับน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าให ้

อากาศทีน่ี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร้่วง ซึง่อาจจะมลีมพัด ท าใหรู้ส้กึหนาวมากขึน้ ควรเตรยีมเสือ้

หนาวและเสือ้กันลมมาใหพ้รอ้ม) เพลดิเพลนิกับการน่ังชมววิบนรถบัสทีข่ ึน้เขาสูงชันและโคง้หักศอกอันเป็น

ความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแตล่ะโคง้จะมชีือ่โคง้เป็นของตวัเอง จากนัน้น าทา่นชม น า้ตกเคงอ่น ทีเ่ป็น

น ้าตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาสูงกระทบลงในแอ่งน ้าเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน ้า

ท่ามกลางใบไมส้แีดงยิง่แปลกตาและน่าดูยิง่ขึน้ไปอกีโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมเีสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาติ

เพื่อชมความงามของฤดูกาลที่ก าลังผลัดใบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ท่านละ 570 เยน) น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ไดท้ี่นี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไม่เป็นการ

เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืระดบัเดยีวกนั 



วนัทีห่า้  เมอืงคาวาโกเอะ - ถนนคุราซคึุระ - หอนาฬกิาโทคโินะ   คาเนะ - ชอ้ปป้ิงของฝากตรอกคาชยิะโย

โคโช - ดวิตีฟ้ร ี- ยา่นชนิจกุ ุ- สนามบนินารติะ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เมอืงเกา่ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงเกยีวโตนอ้ย เมอืงคาวาโกเอะมเีสน่หแ์บบ

โบราณทีย่ังคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทุกวันนี้ อดตีหัวเมอืงส าคัญในสมัยเอโดะ ทีพ่รอ้มจะพาเรายอ้นยุคสู่

สมัยเอโดะดว้ยอาคารบา้นเรอืนแบบดัง้เดมิพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิกีารใชช้วีติของชาวญีปุ่่ นในสมัยทีข่า้วเป็น

สมบัตอิันล ้าคา่ของชาวญีปุ่่ น  จากนัน้น าทา่นสู ่ถนนครุาซคึรุ ิยา่นเมอืงเกา่ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้น

ยคุสมัยเอโดะ บา้นเรอืนยอ้นยคุทีถ่อดยาวรมิสองฝ่ัง  พรอ้มใหท้า่นไดช้ม หอนาฬกิาโทคโินะคาเนะ กอ่สรา้ง

เป็นอาคารสามชัน้สงู 16 เมตร อายยุาวนานกว่า 350 ปี ไดช้ือ่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ  จากนัน้

ใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่ว  ตรอกขนมโบราณคาชยิะ  โยโคโช เป็นซอยเล็ก ๆ ทีม่รีา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูก

แบบโบราณและอาหารวา่งซึง่สว่นใหญจ่ะมรีาคาประมาณ 50 เยน สว่นใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นในยา่นนัน้ที่

เปิดเป็นรา้นขนมกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ นักท่องเทีย่วจ านวนมากมาทีน่ี่เพือ่เพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของ

ชว่งเวลาสมัยโชวะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้พืน้เมอืงมากมายตามแบบฉบับของเมอืงคาวาโก

เอะ   

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีี ่รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตี

ฟร ี อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงยา่นดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ 

ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา 

เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์

เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่น

ไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นกุกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS 

VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, 

H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่ร ้าน ABC MART  **เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอสิระอาหารค ่าตาม

อธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์ เอเชยี เอ็กซ ์เที่ยวบนิที่ XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

วนัทีห่ก กรงุเทพฯ 

01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ  

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

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 

 

 บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที่

เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 26 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร์

จดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

ในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต 

ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร ์

กอ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ ัง่  ภายใน 1 วนั

หลงัจากการจอง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 26 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ

ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ

การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 

โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด

บญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

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

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน

ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 



5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจ

ไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่

ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัรา

ทีส่งูมาก 

 

 

 


