
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 เลทสโก นินจาซากุระ อินไซ 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
 
23.50 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

 

วนัทีส่อง นารติะ - ชบิะ - ชมซากรุะ สวนโคบายาช ิ- ออิอน - เขา้สูท่ ีพ่กั  

 
05.05 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ602 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
13.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่ชบิะ เพือ่ ชมซากุระ 

สวนโคบายาช ิตัง้อยูใ่นเขตอนิไซ ทีส่วนแห่งนี้มมีาตัง้แต่ยุคโชวะที ่40 หรอืค.ศ. 1965 ซึง่ถนนแห่งนี้มี
ความยาวกวา่ 700 เมตร โดยถนนทัง้สองฝ่ังจะถกูลอ้มรอบไปดว้ยตน้ซากรุะกวา่ 350 ตน้ 

 

 
 

** ในกรณีทีด่อกซากรุะยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั วดันารติะซงั 
ต ัง้อยูบ่นเนนิเขากลางเมอืงนารติะ วดัทีไ่ดร้บัความศรทัธาอยา่งสูงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัขึน้ปี
ใหมจ่ะคลาคลํา่ไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธิน์บัแสนเพือ่ขอพรจากหลวงพอ่ “ฟุโดเมยีว” อนั
ศกัดิส์ทิธิเ์ลอืกซือ้ “เครือ่งราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมท ัง้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา**  

 



 

นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝาก อาท ิขนม
โมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาตขิองคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย 
**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญอ่ชุคิ ุไดบตุส ึ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ - เอม ิพรี
เมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต - ทานขาปยูกัษ ์+ อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัอบิาราก ินําท่านเพือ่สักการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอุชคิ ุ
เป็นพระพทุธรปูทีม่ขีนาดใหญม่าก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูป
ปั้นพระพุทธรูปปางยนืทีห่ล่อจากทองสัมฤทธิม์คีวามสูงทีสุ่ดในโลก พระพุทธรูปปางยนืนี้ สูงเป็นอันดับ 3 
ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายในรูปปั้นจะแบง่
ออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปปั้นจะมกีารจัดแสดงทีแ่ตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยังจุด
ชมววิทีต่ัง้อยูบ่รเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถ
เดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทีัง้กระรอก, กระต่าย  เป็นตน้  ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  
400 เยน 

 

 
   

 นอกจากนี้ภายในบรเิวณของพระใหญ่อุชคิุ ไดบุตสนัึน้มสีวนดอกไมม้พีืน้ที่ประมาณราวๆ 10,000 ตาราง
เมตรดว้ยกัน โดยในช่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปี สามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ และพิง้ค ์
มอสอกีดว้ย ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 
 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟ
เฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ  

 
บา่ย นําท่านชม สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันสวยงามอยู่

ใกล ้ๆ  โตเกียวซึง่สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ในจังหวัดอบิาราก ิ สวนฮติาชเิป็นสวน
ดอกไมข้นาดใหญ ่มพีืน้ที ่1.9 ลา้น ตร.ม. มชี ือ่เสยีงเรือ่ง ดอกไมท้ีจ่ะบานให ้
ชม ผลัดเปลี่ยนสายพันธุ์ ตลอดทัง้ปี ตามฤดูกาล (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุ่งดอกไมต้าม
ฤดูกาลหลากหลายสายพันธุท์ีอ่อกดอกหมุนเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลจิะไดช้มทุ่งดอกนารซ์สิซัส 
และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึช่วงตน้ฤดูรอ้นจะมทีุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบบีลูอายส)์ และดอกกุหลาบ ส่วนดอก
บานชืน่จะบานในช่วงกลางฤดูรอ้น เมือ่เขา้สู่ฤดูใบไมร้่วงก็จะไดช้มทุ่งดอกโคเชยีและทุ่งดอกคอสมอส 
นอกจากนีย้งัมเีสน้ทางป่ันจักรยานทีนั่กท่องเทีย่วสามารถป่ันชมภายในสวน รวมถงึโซนอืน่ ๆ อกีมากมายที่
น่าสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานทีทํ่าบารบ์คีวิ เป็นตน้ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ตารางแสดงชว่งเทศกาลดอกไม ้

 

 
 

หลังจากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และ
สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก กวา่  150 รา้น อาทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดู
เครือ่งประดับ และนาฬกิาหรูอยา่ง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ ADIDAS, 
NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืก
ลิม้ลอง มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไมว่า่จะเป็น อาหารญีปุ่่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทั่งพซิซา่   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่
อร่อยกบัมื้อพิเศษที่ม ีขาปูยกัษ์ให้ท่านไดล้ ิ้มลองรสชาตปิูพร้อม
นํา้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ*** หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบั
การแช่นํา้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่นํา้แรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณ
สวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

พกัที ่ โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาไฟฟจู ิ (ช ัน้ที ่ 5) - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - วดัอาซากสุะ - ถา่ยรปู
โตเกยีวสกายทร ี- ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล 
นําทา่นขึน้ชมความงามกนัแบบใกลช้ดิ ยงับรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) เพือ่
ชมทัศนยีภาพโดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัส
อากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่ว่ามสีัดส่วนสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่
เป็นภเูขาไฟทีย่งัดับไมส่นทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  
 

 
 
นอกจากนีด้า้นหลงัยงัม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่กัการะบชูาและอธฐิานขอพร อกี
ทัง้ยังเป็นทีสํ่าหรับบวงสรวงท่านเทนกุ โดยมคีวามเชือ่ว่าทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า 
“สวนของท่านเทนกุโดยมคีวามเชือ่ว่าทีน่ี่มที่านเทนกุปกครองอยู่น่ันเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มี
สมบตัขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่ีม่น้ํีาหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ี่
พืน้ในสวน ซึง่ในสมยักอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวานนีก้นัมากมาย เป็นตน้ 
 

 

 
 



 

 สําหรับท่านทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟ
นัน้ บรเิวณดา้นหนา้ภูเขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆ
ท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่ดํ่ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภเูขาไฟ
ฟูจิไดอ้ย่างเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของฝาก
ผลติภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจซิ ึง่มีบรกิารอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจทิี่
เดยีวหาไมไ่ดจ้ากทีไ่หนอกีแลว้ อาทเิชน่ โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอนัลมิเิต็ด , น้ําแรธ่รรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 

 
นําทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้่าน
ไดส้มัผัสกบับรรยากาศของการจําลองเรือ่งราวเกีย่วกบัแผน่ดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนัน้นําท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่
กวนอมิทองคํา  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 
เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
 

 
 
หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะ
เป็นเครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิ
กนัเพือ่ลิม้ลองกบัรสชาตสิดุแสนอรอ่ย  

 



 

 
 
นําทา่น เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่า้สุมดิะ หอคอย
โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิาร
เมือ่วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนี้ไดพ้สิูจน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทาง
สถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
 

 
 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงย่านสนิคา้ เครือ่งสําอางคป์ลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีณ ย่านดัง ย่านชนิจุกุ”ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่ง
อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งสําอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่
รวมเหลา่บรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถกูกวา่
บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ทา่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ 



 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้
หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC 
MART **อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 
 

 
 
พกัที ่  โรงแรม  THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยใน
การเดนิทาง) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ําแนะนํา
ในการเดนิทาง อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององค์

สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามสําคัญกับประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจุบันเป็นอยา่งยิง่ และ
ไดรั้บความเคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ   

- ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคุณคอืคนทีกํ่าลังมองหาซือ้
เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยงัสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื 
ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุน่ญีปุ่่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ีน่ีไ่ด ้จะมวีัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็ม
ถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
ดังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA 
TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่ SHOP นีม้แีบบใหเ้ลอืกสรร
มากมาย อกีท ัง้ยงัมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สุดแสนนา่รกัไว้
คอยเอาใจคณุหนู อกีท ัง้ยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, 
เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกยีวหามมุถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับ  “ฮาจโิกะ” รูปปั้น
สนัุขแสนรูท้ีก่ลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) 
อจิมิารคุวิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้นําของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  
 



 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
ดสินียแ์ลนด์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนด์แห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ (ไม่จํากัดจํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครือ่ง
เลน่ตัวใหมจ่ากภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารัก
ของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the 
Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะได ้
สัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์ูนอกีมากมายสนุก
กบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์
 

 
 

 

 
 



 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นือ่งดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ 

แต ่9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนือ่งจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ลีูกคา้ใชบ้รกิารไป
สนามบนิ เป็นจํานวนมากซึง่อาจจะทําใหข้ึน้รถบสัไมค่รบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 
 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถานอีเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใช ้
ความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยูท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-
18.20 น  เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง  
      
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคาคอ่นขา้งสงู
นิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มทีี่น่ังเบาะ
สามารถหมนุเขา้ หากันไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่น
โดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยว่า
หมดตอนกีโ่มง  
      
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบัสนี้จะจํากัดจํานวน
ผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ี
ราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุตํากว่า 12 จะเสยีครึง่ราคา
      
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพั่กยา่นนารติะจะอยูท่ีร่าคา 20,000-
25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม  THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ก วดันารติะ - สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม วดันารติะซงั ตัง้อยู่บนเนนิเขากลางเมอืงนารติะ วัดที่ไดรั้บความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในวันขึน้ปีใหมจ่ะคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพือ่ขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุด
เมยีว” อนัศักดิส์ทิธิเ์ลอืกซือ้ “เครือ่งราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทัง้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา 
 

 
 
14.25 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ603 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 
19.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 
29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 
30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 
31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 2563 29,999 8,000 19,999 
02 – 07 เมษายน 2563 30,999 8,000 20,999 
03 – 08 เมษายน 2563 30,999 8,000 20,999 
04 – 09 เมษายน 2563 30,999 8,000 20,999 
07 – 12 เมษายน 2563 30,999 8,000 20,999 
09 – 14 เมษายน 2563 37,999 8,000 27,999 
10 – 15 เมษายน 2563 37,999 8,000 27,999 
11 – 16 เมษายน 2563 37,999 8,000 27,999 
12 – 17 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

 

บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจํา
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนั
ทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 



 

 

 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนือ่งสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้ม
มดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานัก
ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายใน
การทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้
ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี

ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่
แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณีที่

วันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน*** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 



 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่ง
นอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่
จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะนําตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราที่
สงูมาก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


