
 
 
 

 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI 
LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

วนัทีส่อง นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอ้าต์เลท็ - อาบน า้แร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกัษ์  

01.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบินที ่SL300 บริการอาหารว่างบนเคร่ือง 
 สายการบิน THAI LION AIR ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-NEO จ านวน 436 ที่น่ัง เคร่ืองล าใหญ่ ** ไม่รวมค่าหู

ฟังบนเคร่ืองท่านละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไว้ใช้ขากลับได้ ** จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้ง
ขาไปและขากลับ (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) **หมายเหตุ : 
ประเภทของเคร่ืองบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า** 



09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรแลว้จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 
ให้ท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้ าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติตั้งอยูใ่นหมู่บา้นโอชิโนะ จ.
ยามานชิ หรือพูดในทางกลบักนัคือกลุ่มน ้ าผุดโอชิโนะฮคัไค เพียงกา้วแรกท่ีย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผสัได้
ถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเยน็จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีให้เห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อน ้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลาย
พนัธ์ุแหวกว่ายอยา่งสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยวา่น ้ าแต่ละบ่อนั้นเยน็จบัใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาว
สะท้านกันบ้างหรือ เพราะอุณหภูมิในน ้ าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาเซลเซียสนอกจากชมแล้วก็ยงัมีน ้ าผุดจาก
ธรรมชาติให้ตกัด่ืมตามอธัยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บา้นโอชิโนะยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้โอทอปชั้นเยี่ยมอีกดว้ย 
ข้ึนช่ือวา่เป็นหมู่บา้นแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิทั้งที จะไม่มีเมนูทานเล่นรสเลิศไดอ้ยา่งไรกนั เม่ือท่านมาถึง
หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค ท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบริสุทธ์ิแล้ว ภายในหมู่บา้นยงัมีร้านคา้ขายของท่ีระลึกซ่ึงเป็น
สินคา้โอท็อปของหมู่บา้นอีกมากมาย บริเวณหมู่บา้นซ่ึงรายล้อมรอบไปดว้ยร้านอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย 
ส าหรับเมนูท่ีแนะน าน้ีมีช่ือเรียกว่า “ยากิคุซะโมจิ” เป็นแป้งเน้ือนุ่มสีเขียว ซ่ึงท ามาจากใบโยะโมะงิ เป็นพืช
สมุนไพรของญ่ีปุ่น สอดดว้ยไส้ถัว่แดงบด ย่างบนเตาถ่าน หอมกรุ่น ทานร้อนๆกบัอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟิน
สุดๆ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างยากนิิคุ 
บ่าย น าท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ เป็นกระเช้าลอยฟ้าท่ีใชเ้วลาเพียง 3 นาทีถึงยอดเขา จากจุดชมวิวบนความสูง 1,075 

เมตร ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และ
ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขา
อาราคาวะ) (อาจมีการงดให้บริการชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย)  หลงัจากนั้นให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัท่ี โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์
ญ่ี ปุ่นท่ีดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเส้ือผ้าใหม่ ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดงัได้ท่ีร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, 
TUMOI, GAP, ARMANI ฯ ล ฯ  เลื อ ก ดู เค ร่ื อ งป ระ ดับ  แ ล ะน า ฬิ ก าห รู อ ย่ า ง  TAG HEURE, AGETE, 
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, 
HOGAN ฯลฯ 

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ใหท้่านไดอ่ิ้มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยกัษใ์หท้่านไดล้ิ้มลอง

รสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิมสไตส์ญ่ีปุ่นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือวา่ถา้ได้
แช่น ้าแร่แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีข้ึน 

 

วนัทีส่าม ลานสก ีฟูจิเทน็ – พพิธิภัณฑ์แผ่นดินไหว - วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี  – ช้อปป้ิงชินจูกุ  
                         ดิวตีฟ้รี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเล่นไมก้ระดาน
เล่ือนไดต้ามอธัยาศยั ณ ดินแดนแห่งน้ีท่ีซ่ึงเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย 
เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่านจะได้สนุกกบัลานหิมะขาวโพลน ท่านท่ี
สนใจจะเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสามารถติดต่อหัวหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสกี 
สโนวส์เลด หรือครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิดให้บริการหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) (หมาย



เหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น ภูเขาไฟ
ฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญ่ีปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดบัน ้ าทะเล น าท่านข้ึนชมความงามกนัแบบ
ใกลชิ้ด ยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี 
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผสัอากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ี
ระลึก กบัภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อวา่มีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดใน
ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และ
ให้ท่านได้สัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้น
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
น าท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายท
รี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงท่ีเกิด
แผ่นดินไหวคร้ังใหญ่หอคอยแห่งน้ีไดพ้ิสูจน์ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่
เกิดความเสียหายแมแ้ต่นอ้ย จากน าท่านขอพร วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมสัการขอพรจาก
พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า  นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บเก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความ
สูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 
หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพื่อล้ิม
ลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ี
ร้านคา้ปลอดภาษี ณ ดิวตีฟรี ย่านชินจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่
จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคา
ถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดี  และสินคา้อ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้
สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเท้า **เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง
ของท่าน อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย** 

พกัที่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่  โตเกยีว - อสิระเลือกช้อปป้ิงเต็มวนั หรือเลือกซ้ือทวัร์ ดิสนีย์แลนด์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค  าแนะน าในการ
เดินทาง อาทิ 
- ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต ท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศและเป็นท่ีสถิตยว์ิญญาณขององค์สมเด็จ

พระจกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง และไดรั้บความ
เคารพจากชาวญ่ีปุ่นยคุปัจจุบนัมากท่ีสุด   

- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้
แบบแปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากท่ีน่ีอีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการ



เห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ี น่ีได้ จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนน
เหมือนกบัถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัระดบั
โลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีต้องการ
หารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ท่ี SHOP น้ีมีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีร้านขายตุ๊กตา 
KITTY DORAENMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกทั้ งยงัมี SHOP ใหญ่ของ 
กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  

- ย่านชิบุย่า ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัข
แสนรู้ท่ีกลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตล์โตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว 
ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  

เทีย่ง  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซ้ือดิสนียแ์ลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์
แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกวา่ 600 ลา้นบาท ให้ท่านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น
นานาชนิด (ไม่จ  ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตู
นเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean 
เขย่าขวญักับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตร์สามมิติThe Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจบัจ่ายเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ี
เมา้ส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด ์
การเดินทางจากนาริตะสู่โตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนาริตะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบสับริการฟรีของทางโรงแรม แต่เน่ืองดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้ง 
แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงท่ีมีลูกคา้ใช้บริการไปสนามบิน 
เป็นจ านวนมากซ่ึงอาจจะท าใหข้ึ้นรถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ 
เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตัว๋จะอยูท่ี่เทีย่วละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาท่ีใหบ้ริการ 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง       
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟท่ีราคาค่อนขา้งสูงนิดนึงแต่
ตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุท่ีนัง่บนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลวัวา่ข้ึนไปแลว้เราจะไม่มีท่ีนัง่เบาะสามารถหมุนเขา้ 
หากนัไดมี้อาหารขายบนรถไฟโดยค่าตัว๋รถไฟจะอยู่ท่ีราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาท่ีรถไฟให้บริการ
ตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลบัควรเช็คเท่ียวสุดทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง    
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสัน้ีจะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อ
รอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเท่ียวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/
ท่าน/เทีย่ว เวลาท่ีใหบ้ริการ 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ  ากวา่ 12 จะเสียคร่ึงราคา     
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซ่ีน้ีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมท่ีพกัยา่นนาริตะจะอยูท่ี่ราคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานีจ้ะไม่รวมค่าทางด่วน)      

ค ่า  อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 



พกัที่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัที่ห้า  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
11.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301 บริการอาหารว่างบนเคร่ือง 
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิม่ ราคาทวัร์ไม่รวมตั๋ว 

01 – 05 มกราคม 2563 27,999 8,000 19,999 

02 – 06 มกราคม 2563 23,999 8,000 15,999 

03 – 07 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

04 – 08 มกราคม 2563 20,999 8,000 11,999 

05 – 09 มกราคม 2563 19,999 8,000 10,999 

06 – 10 มกราคม 2563 19,999 8,000 10,999 

07 – 11 มกราคม 2563 20,999 8,000 11,999 

08 – 12 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

09 – 13 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

10 – 14 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

11 – 15 มกราคม 2563 20,999 8,000 11,999 

12 – 16 มกราคม 2563 19,999 8,000 10,999 
13 – 17 มกราคม 2563 19,999 8,000 10,999 
14 – 18 มกราคม 2563 20,999 8,000 11,999 

15 – 19 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

16 – 20 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

17 – 21 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

18 – 22 มกราคม 2563 20,999 8,000 11,999 

19 – 23 มกราคม 2563 19,999 8,000 10,999 
20 – 24 มกราคม 2563 19,999 8,000 10,999 
21 – 25 มกราคม 2563 20,999 8,000 11,999 

22 – 26 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 



23 – 27 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

24 – 28 มกราคม 2563 21,999 8,000 12,999 

25 – 29 มกราคม 2563 20,999 8,000 11,999 

26 – 30 มกราคม 2563 19,999 8,000 10,999 
27 – 31 มกราคม 2563 19,999 8,000 10,999 
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 20,999 8,000 11,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 21,999 8,000 12,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 21,999 8,000 12,999 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 21,999 8,000 12,999 

01 – 05 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

02 – 06 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 8,000 14,999 
03 – 07 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 8,000 14,999 
04 – 08 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

05 – 09 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

06 – 10 กุมภาพนัธ์ 2563 25,999 8,000 17,999 
07 – 11 กุมภาพนัธ์ 2563 25,999 8,000 17,999 
08 – 12 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

09 – 13 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 8,000 14,999 
10 – 14 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 8,000 14,999 
11 – 15 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

12 – 16 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

13 – 17 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

14 – 18 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

15 – 19 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

16 – 20 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 8,000 14,999 
17 – 21 กุมภาพนัธ์ 2563 21,999 8,000 13,999 
18 – 22 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

19 – 23 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

20 – 24 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

21 – 25 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

22 – 26 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

23 – 27 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 8,000 14,999 
24 – 28 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 8,000 14,999 
25 – 29 กุมภาพนัธ์ 2563 23,999 8,000 15,999 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 23,999 8,000 15,999 



27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 23,999 8,000 15,999 

28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 23,999 8,000 15,999 

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 23,999 8,000 15,999 

01 – 05 มีนาคม 2563 22,999 8,000 14,999 
02 – 06 มีนาคม 2563 22,999 8,000 14,999 
03 – 07 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

04 – 08 มีนาคม  2563 23,999 8,000 15,999 

05 – 09 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

06 – 10 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

07 – 11 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

08 – 12 มีนาคม 2563 22,999 8,000 14,999 
09 – 13 มีนาคม 2563 22,999 8,000 14,999 
10 – 14 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

11 – 15 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

12 – 16 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

13 – 17 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

14 – 18 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

15 – 19 มนีาคม 2563 22,999 8,000 14,999 
16 – 20 มีนาคม 2563 22,999 8,000 14,999 
17 – 21 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

18 – 22 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

19 – 23 มีนาคม 2563 23,999 8,000 15,999 

** บริการน า้ด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัทีม่ีรายการท่องเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทั วร์ทุกคร้ัง 
เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน1วันหลังการจองหากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้ช าร ะ 
ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาช าระ 26 วนัก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 1.  ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 2.  ค่าทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 



 
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย ผู้ทีป่ระสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศญีปุ่่น* ดังต่อไปนี ้
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงทียื่นยนัว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น ทางทวัร์จัดเตรียมให้ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคาบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า  ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่า
เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะ
สั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านภายใน1วนัหลงัการจองเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 26 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือว่านกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการ
จองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 



2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้ งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  



8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

  
 
 


