
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก ้[เลสโก นินจาหิมะ] 6D3N (XJ) 

 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เท ีย่วบนิที ่XJ600 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง 

 
 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นิกโก ้[เลสโก นินจาหิมะ] 6D3N (XJ) 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

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

 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - พระใหญอุ่ชคิุไดบุตส ึ- เอม ิเอา้ทเ์ล็ท - เมอืงฟกุุชมิะ - หา้งสรรพสนิคา้ S-Pal Fukushima 

 
08.00 น.   ถึง เมอืงนารติะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัอบิาราก  ิ เพื่อ

สักการะ พระใหญ่อุชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมืองอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถงึ 120 เมตร และยัง
ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยนืทีห่ล่อจากทองสัมฤทธิม์คีวามสงูทีส่ดุในโลก พระพุทธรูป
ปางยนืนี้ สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายใน
รูปป้ันจะแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปป้ันจะมกีารจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยังจุด
ชมววิที่ตัง้อยู่บรเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวน
ดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทัีง้กระรอก, กระต่าย  เป็นตน้ ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 
 
 

 
 
 
 

หลังจากนั้นใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังที ่เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบ
รนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปท่ัวโลก กว่า  150 รา้น อาทเิช่น COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟช่ัน ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
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REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารใหท่้านไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิม้ลอง มากกว่า  20 รา้นใหเ้ลอืกไม่ว่าจะ
เป็น อาหารญี่ปุ่น ราเม็ง อาหารจีน หรือแมก้ระท่ังพซิซา่  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ฟุกุชมิะ (Fukushima) (ใชเ้วลา
เดนิทางโดยประมาณ 4 ช่ัวโมง) ตัง้อยู่บรเิวณภาคโทโฮกบุนเกาะฮนช ู เป็นจังหวัดทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศญีปุ่่น ครอบคลุมพืน้ทีช่ายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิคมากกว่า 150 กโิลเมตร  เศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีส่ าคัญคือ 
บรเิวณตามชายฝ่ังทะเลมีการตกปลาและมอีาหารทะเล มีการผลติพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและเจาะจงที่อุตสาหกรรมที่
ก าเนิดพลังปรมาณู จังหวัดฟูกูชมิะเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละซอฟตแ์วร์ และเด่นในดา้นอาหาร
ทะเล 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ S-Pal Fukushima ภายในหา้งสรพพสนิคา้ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้น
กาแฟ หรอืรา้นขนมต่างๆมากมาย รวมไปถงึเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวก
ในการเลอืกซือ้สนิคา้** 

ทีพ่กั  โรงแรม SANKYO HOTEL FUKUSHIMA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออุชจิกูุ - ปราสาทสรุึกะ - ยนูชิงิาวะออนเซ็น - เทศกาลคามาคุระ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออุชจิูกุ ยอ้นกลับไปหลายรอ้ยปีกอ่นในสมัยเอโดะ หมู่บา้นแห่งนี้เป็น
เสมือนแหล่งที่พัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักที่มชีือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและ
การคา้ เชือ่มต่อระหว่างอาณาจักรไอส ึและเมืองอไิมช ิบา้นโบราณที่อดตีเคยเป็นเมอืงส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่
หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 
เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง  เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจูิคุไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นเขต
อนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จน
กลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่นเพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมี
นักท่องมาเยีย่มชมหมู่บา้นนี้กว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทสรุึกะ (Tsuruga Castle) ถูกสรา้งขึน้ในปี 1384 มกีารเปลีย่นผูป้กครองมาหลายครัง้
ในชว่งทียั่งเป็นภูมภิาคอาอซิ ุและถูกท าลายลงหลังจากเกดิสงครามโบชนิ ปี 1868 ซึง่เกดิการจลาจลต่อตา้นรัฐบาลสมัย
เมจ ิท าใหส้ิน้สดุยุคศักดนิายดึอ านาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูขึน้มาใหม่ดว้ยคอนกรีตในปี 1960 
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เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิซึง่เป็นสเีทากลับกลายเป็นสแีดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ ้ากับปราสาทแห่งอืน่ในญีปุ่่น 
(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาททา่นละ 410 เยน) 

 

 
 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู Tobanyaki Set 
  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ยูนชิงิาวะออนเซน ตัง้อยู่ระหว่างหุบเขาห่างไกลในภูเขาของ
จังหวัดโทจงิ ิท าใหเ้ราไดส้ัมผัสถงึความเป็นชนบทแท ้ๆ และวถิีชวีติของคนทอ้งถิน่อย่าง
ใกลช้ดิ ออนเซนที่นี่มปีระวัตเิล่าสบืทอดต่อกันมาว่าเหล่าซามูไรทีห่นีออกมาจากเมอืงทีอ่ยู่
ห่างไกลหลายรอ้ยกิโลเมตรเนื่องจากพ่ายสงคราม ไดค้น้พบออนเซนริมแม่น ้าซึ่งรักษ
บาดแผลได ้ซึง่น่ันก็คือในหุบเขาของแม่น ้ายุนิชกิะวะ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยโรงแรมแบบญี่ปุ่นและเกสท์เฮาสอ์ีกทัง้ยังคง
อนุรักษ์ความเป็นอยู่ดัง้เดมิไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดส้ัมผัสกันอกีดว้ย 
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จากนั้นน าท่านสัมผัสความสวยงามกับ งานเทศกาลคามาคุระ ทียุ่นชิกิาวะออนเซ็น ที่ไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกของววิกลางคนืทางวัฒนธรรมและดา้นประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่น งานเทศกาลคามาคุระเป็นประเพณีฤดูหนาวของน ้าพุ
รอ้นยุนิชงิาวะ ที่มีระยะเวลาการจัดงานตัง้แต่ช่วงปลายเดือนมกราคมถงึตน้เดอืนมีนาคมของทุกปี โดยในเมืองบ่อน ้าพุ
รอ้นจะมีเหล่าตุ๊กตาหมิะที่ถูกท าขึน้จากไอเดยีและฝีมือตัง้แต่ของเด็กไปจนถงึผูส้งูอายุมาท าการตอ้นรับนักท่องเทีย่ว 
โดยในระหว่างวันสามารถเพลดิเพลนิไปกับรถเลื่อนหมิะ บาร์บีควิ (ตอ้งท าการจองก่อน) ของคามาคุระ ส่วนในตอน
กลางคืนจะมีการจุดเทยีนมนิคิามากรุะเรียงรายตามพืน้ทีร่มิน ้า ซึง่แสงไฟทีส่ว่างท่ัวววิทวิทัศน์ที่ปกคลุมดว้ยหมิะท าให ้
เกดิการแพร่ขยายของภาพทวิทัศน์ราวกับอยู่ในความฝันเลยทเีดยีว 
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่

น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้** 
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 ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่น
ไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสวนสนกุขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่
มชีือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟจูทิีส่วยงามท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเชา่อุปกรณ์เครือ่ง

เล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ ราคานี้ไม่รวมค่าเชา่อุปกรณ์เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 
เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม่ ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) 
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น าท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ด่งดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ
สุ” โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู ้
เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต์ และสิง่ของมีค่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น
โบราณวัตถุล ้าค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ตื่นตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในแง่
ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่น  
 

 
 

ศาลเจา้โทโชก ุเป็นทีท่ีม่สีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ซุม้โยเมมง ทีป่ระดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในท่วงท่าและ
ลีลาที่ต่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาท าจากไมเ้คยากริองรับน ้าหนัก 
12 ตน้ โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชัน้สงูเท่านัน้ที่สามารถผ่านเขา้
ออกประตูนี้ไดแ้ต่ตอ้งทิง้ดาบไวด้า้นนอกเสยีกอ่นตามธรรมเนียมดา้น
ความปลอดภั ยส าห รับงานไม ้แกะสลักที่ มีคุณค่ าทางด า้น
ประวัตศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชก ุคือ งานแกะสลักปรศินาธรรม รูป
ลงิปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู การฟัง 
และการพูดในสิง่ที่ไม่ดี ซึง่ปรศินาาธรรมนี้ไดร้ับอทิธพิลมาจากลัทธิ
เต๋า ซึง่เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กันอย่างลงตัวของลัทธเิต๋า และศาสนาชนิโต 
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นอกจากนี้ทีค่านในฉนวนทางเดนิจะมีรูปสัตว์อีกหนึง่รูปทีโ่ด่งดัง ก็คือ รูปแมวหลับ ที่ดูเหมือนแมวนี้ก าลังนอนหลับ แต่
แทจ้ริงแลว้แมวตัวที่เห็นนี้ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก้็ต่อเมื่อเดินไปที่ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูป
นกกระจอกทีก่ าลังตืน่ตระหนกอยู่คู่หนึง่ แผ่นภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึว่ารัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่นี้  
ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแว่นแควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบด
ขยีใ้นทันท ี ท ัง้นีย้งัมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั
, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั (ไมร่วม
คา่เขา้ทา่นละ 1300 เยน) 
 จากนัน้น าท่านผ่านชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของ
ประเทศญีปุ่่นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้
สีแดง ทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หล่งมรดกโลก ชือ่ว่าสะพานชนิเคยีว หรือ สะพานอสรพษิคู่ มีความ
ยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับน ้าหนัก ซึง่เป็นสะพานที่
สวยงามอกีแห่งหนึง่ของบรรดาสะพานไมข้องญีปุ่่น ทาดว้ยสแีดง สมัยกอ่นสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระ
วงศเ์ท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ  

 

 
 
เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ตช์าบหูมู

ตน้ต าหรบั 
บา่ย  น าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบทีก่อ่ตัว

จากการระเบดิของหนิละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึง่เป็นทะลสาบที่อยู่สงูทีส่ดุใน
ญี่ปุ่น เหนือระดับน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศที่นี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดู
ใบไมร่้วง ซึง่อาจจะมีลมพัด ท าใหรู้ส้กึหนาวมากขึน้ ควรเตรียมเสือ้หนาวและเสือ้กันลม
มาใหพ้รอ้ม) เพลดิเพลนิกับการน่ังชมววิบนรถบัสทีข่ ึน้เขาสงูชันและโคง้หักศอกอันเป็นความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทาง
โดยแต่ละโคง้จะมชีือ่โคง้เป็นของตัวเอง 
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จากนัน้น าท่านชม น า้ตกเคงอ่น ทีเ่ป็นน ้าตกสงูราว 100 เมตร ทีส่ายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอ่งน ้าเบือ้ง
ล่าง โดยเฉพาะสายน ้าท่ามกลางใบไมส้ีแดงยิง่แปลกตาและน่าดูยิง่ขึน้ไปอีกโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมีเสน้ทางเดนิ
ศกึษาธรรมชาตเิพือ่ชมความงามของฤดูกาลทีก่ าลังผลัดใบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท์่านละ 570 เยน) 
 

 
 
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม HEDISTAR HOTEL NARITA หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้  เมอืงคาวาโกเอะ - ถนนคุราซคึุระ - หอนาฬกิาโทคโินะ   คาเนะ - ชอ้ปป้ิงของฝากตรอกคาชยิะโยโคโช - ดวิตี้
ฟร ี- ยา่นชนิจุกุ - สนามบนินารติะ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เมืองเกา่ทีไ่ดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นเมืองเกยีวโตนอ้ย เมืองคาวาโกเอะมีเสน่ห์แบบโบราณที่
ยังคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทุกวันนี้ อดตีหัวเมอืงส าคัญในสมัยเอโดะ ทีพ่รอ้มจะพาเรายอ้นยุคสูส่มัยเอโดะดว้ยอาคาร
บา้นเรือนแบบดัง้เดมิพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิีการใชช้วีติของชาวญี่ปุ่นในสมัยที่ขา้วเป็นสมบัตอิันล ้าค่าของชาวญีปุ่่น  
จากนั้นน าท่านสู ่ถนนคุราซคึุร ิย่านเมืองเกา่ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมัยเอโดะ บา้นเรือนยอ้นยุคทีถ่อด
ยาวรมิสองฝ่ัง  พรอ้มใหท้่านไดช้ม หอนาฬกิาโทคโินะคาเนะ กอ่สรา้งเป็นอาคารสามชัน้สงู 16 เมตร อายุยาวนานกว่า 
350 ปี ไดช้ือ่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ  จากนัน้ใหท่้านไดเ้ดนิเทีย่ว  ตรอกขนมโบราณคาชยิะ  โยโคโช 
เป็นซอยเล็ก ๆ  ที่มีรา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึง่สว่นใหญ่จะมรีาคาประมาณ 50 เยน ส่วน
ใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นในย่านนั้นที่เปิดเป็นรา้นขนมกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจ านวนมากมาที่นี่เพื่อ
เพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของชว่งเวลาสมัยโชวะ  อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้พืน้เมอืงมากมายตามแบบ
ฉบับของเมอืงคาวาโกเอะ   

 

 
 
เท ีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีี ่รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ
ใหท่้านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะ
เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ ีร่า้น ABC MART  
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**เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ 
สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่ก  กรุงเทพฯ 

 
01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ั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 กุมภาพนัธ ์2563 25,999 8,000 15,999 

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

05 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

27,999 8,000 17,999 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

27,999 8,000 17,999 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

27,999 8,000 17,999 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 – 27 กุมภาพนัธ ์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** 

** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
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ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ท ีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวีซา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
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2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 
อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

 


