
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 

 
 

วนัทีส่อง นารติะ – วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามเิซ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– สวนโชวะคะแนน - หมูบ่า้นโอชโินะ ฮคัไค 
อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ+ ทานขาปูยกัษ ์

 
01.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL300 (บรกิารอาหารวา่งบน

เครือ่ง) 

 
สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 392 ทีน่ ัง่ 

เครือ่งใหม ่ล าใหญ ่มจีอทวี ีการบรกิารทุกทีน่ ัง่  

** ไมร่วมคา่หูฟังบนเครือ่งทา่นละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 
**หมายเหตุ : ประเภทของเครือ่งบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของทางสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้** 

 

 
 
09.10 น.   เดนิทางถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนด์

มารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ย
เทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแห่งนี้ไดพ้สิูจน์ใหเ้ห็นถงึ

โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความเสยีหายแมแ้ต่นอ้ย  
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่โตเกยีว น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูป
เจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่

แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือ่งราง
ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาด
สดุแสนอร่อย  



 

 
 

นอกจากวัดอาสากซุะจะเป็นวัดทีเ่ก่าแกข่องญีปุ่่นแลว้ ถนนชอ้ปป้ิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มชีือ่เสยีงของ
วัดอีกดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ขีนมขึน้ชือ่ของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองคจ์ักรพรรดิย์ังรับส่ังคนสนิทใหม้าซือ้ที่นี่!!! เมนูนั้นก็คือ 
“เมลอ่นปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดมิของญีปุ่่น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จรงิๆแลว้คอืขนม

ปังอบแลว้ยดา้นบนมลีายแตกๆ ซึง่เหมอืนผวิเมล่อนของญีปุ่่น เป็นที่มาของชือ่ “เมล่อนปัง” น่ันเอง ซึง่ปกตกิ็จะหาทาน
ไดท้ั่วไปแมก้ระทั่งในรา้นสะดวกซือ้ต่างๆ แต่ที่ข ึน้ชือ่ก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ที่ขายเมล่อนปังรสดัง้เดมิ
และซอฟครีมหลากรส ที่รา้นนี้จะท าใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานก าลังดีซึง่เป็น

เมนูแนะน าทีม่าถงึวัดอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนโชวะคเินน ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดโิชวะ มขีนาด

ใหญ่ถงึ 16,300 เอเคอร์ ภายในแบ่งโซนออกเป็น 2-3 สวน โดยเชือ่มต่อกันดว้ยเสน้ทางส าหรับเดนิเทา้และจักรยาน 
โดยทุกท่านจะไดช้มตน้กงิโกะและตน้เมเป้ิลลอ้มรอบสวนญีปุ่่น ทีม่สีเีหลอืงอร่ามและแดงอวดโฉมทั่วทัง้พืน้ที ่(ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ)  
 

 
 

 
 

 



 

หมายเหตุ : กรณีใบแป๊ะก๊วยไม่เปลี่ยนสหีรอืล่วงหล่นหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ โดยน า
ท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึน้เพื่ออุทิศและเป็นที่สถติวญิญาณขององค์
สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่ีความส าคัญกับประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดรั้บความเคารพ

จากชาวญีปุ่่นยุคปัจจุบันมากทีส่ดุ 
จากนัน้น าท่าน เดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ใหท้่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจู ิที่เป็นแหล่งน ้า
ตามธรรมชาตติัง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกที่

ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้นก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อน ้า
ใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุแ์หวกว่ายอย่างสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อนั้นเย็นจับใจจนแอบสังสัยว่า
นอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งหรอื เพราะอณุหภูมใินน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาเซลเซยีสนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุด

จากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่มอกีดว้ย 
 

 
 

 ขึน้ชือ่ว่ามาหมู่บา้นแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจูทิัง้ท ีจะไม่มเีมนูทานเล่นรสเลศิไดอ้ย่างไรกัน เมือ่ท่านมาถงึหมู่บา้น
โอชโินะฮัคไค ที่เต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศบรสิทุธิแ์ลว้ ภายในหมู่บา้นยังมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึซึง่เป็นสนิคา้โอท็อปของ
หมู่บา้นและบรเิวณหมู่บา้นยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย ส าหรับเมนูที่แนะน านี้มชีือ่เรยีกว่า “ยากคิุ

ซะโมจ”ิ เป็นแป้งเนื้อนุ่มสเีขยีว ซึง่ท ามาจากใบโยะโมะง ิเป็นพืชสมุนไพรของญี่ปุ่น สอดดว้ยไสถ่ั้วแดงบด ย่างบนเตา
ถ่าน หอมกรุ่น ทานรอ้นๆกับอากาศหนาวๆ รับรองว่าฟินสดุ 

 ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ้ ิม่อร่อยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้่านได้
ลิม้ลองรสชาตปูิพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่นอย่างจุใจ หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
เชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที ่5) - ศาลเจา้โคมติาเคะ - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - อุโมงคเ์มเป้ิล โมมจิ ิไคโร  -  ดวิตีฟ้ร ี   

            ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และมีความสงูทีสุ่ด
ในประเทศญีปุ่่น  



 

 
 

นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีสั่การะ
บูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่ส าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่

ว่าที่บรเิวณโดยรอบของฟูจิซังชัน้ 5 นี้ ถูกเรียกว่า “สวนของท่านเทนกุโดยมี
ความเชื่อว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่น่ันเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มี
สมบัติของท่านเทนกุหลงเหลืออยู่มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มี

น ้ าหนักกว่า 375 กิโลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยก่อนมีผูค้นนิยมมา
ทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ 

 ส าหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณดา้นหนา้
ภูเขาไฟฟูจมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่ด ่ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟจูไิดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 
หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑ์ของภูเขาไฟฟูจซิึง่มีบรกิารอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจทิี่เดียวหาไม่ไดจ้ากที่ไหนอีกแลว้ 

อาทเิชน่ โคคา โคล่า ลายภูเขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , น ้าแร่ธรรมชาตภิูเขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 
 

น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้่านไดสั้มผัสกับบรรยากาศของการ

จ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บา่ย น าท่านเดนิทางชม อุโมงคใ์บเมเป้ิล โมมจิ ิไคโร เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากชูโิกะ ซึง่มี

ตน้เมเป้ิลอยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน ้าทีเ่ปลีย่นสทีัง้สสีม้และสแีดง ใบทีแ่หง้แลว้ก็จะร่วงหล่นลงทีค่ลองน ้า ท าใหท้ัง้ดา้นบน
และดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเป้ิล จงึดูเหมอืนกับเป็นอโุมงคใ์บเมเป้ิลทีส่วยงามมาก** ซึง่โดยปกตอิโุมงคใ์บเมเป้ิลจะเริม่
บานในชว่งปลายเดอืนตุลาคม-ปลายพฤศจกิายนของทุกปี (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)** 



 

 
 

หมายเหตุ: หากอโุมงคเ์มเป้ิล ใบไมเ้ปลีย่นสไีม่มแีลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับโปรแกรมเทีย่ว โดยน าท่าน ชอ้ป
ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที่ ชซิุย เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอล

เลคช่ันเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าแบ
รนดเ์นมยี่หอ้ดังไดท้ี่รา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครือ่งประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟช่ัน HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดทีี่รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ
ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุก ุใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่ว่าจะ

เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่
ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอย่างด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้

ทา่นไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  

 
 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



 

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

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกงุาวะทีโ่ด่งดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ
สุ” โชกุนผูพ้ลิกชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู ้
เลื่อมใส ชมเจดีย ์5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต์ และสิง่ของมีค่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น

โบราณวัตถุล ้าค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ตื่นตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในแง่
ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่น  
 

 
 

ศาลเจา้โทโชกุ เป็นที่ทีม่ีสถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะอย่างยิง่ซุม้โยเมมง 
ที่ประดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในท่วงท่าและลีลาที่ต่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาท า

จากไมเ้คยากริองรับน ้าหนัก 12 ตน้ โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชัน้สูงเท่านัน้ที่สามารถ
ผ่านเขา้ออกประตูนี้ไดแ้ต่ตอ้งทิ้งดาบไวด้า้นนอกเสียก่อนตามธรรมเนียมดา้นความ
ปลอดภัยส าหรับงานไมแ้กะสลักทีม่คีุณค่าทางดา้นประวัตศิาสตร์ ของศาลเจา้โทโชก ุคือ 

งานแกะสลักปรศินาธรรม รูปลงิปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู 
การฟัง และการพูดในสิง่ที่ไม่ดี ซึง่ปรศินาาธรรมนี้ไดรั้บอทิธพิลมาจากลัทธเิต๋า ซึง่เป็น

การผสมผสานทีเ่ขา้กันอย่างลงตัวของลัทธเิต๋า และศาสนาชนิโต 
นอกจากนี้ที่คานในฉนวนทางเดนิจะมีรูปสัตวอ์ีกหนึ่งรูปทีโ่ด่งดัง ก็คือ รูปแมวหลับ ทีดู่เหมือนแมวนี้ก าลังนอนหลับ แต่
แทจ้ริงแลว้แมวตัวที่เห็นนี้ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก้็ต่อเมื่อเดินไปที่ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูป

นกกระจอกทีก่ าลังตืน่ตระหนกอยู่คู่หนึง่ แผ่นภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึว่ารัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่นี้  
ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแว่นแควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบด
ขยีใ้นทันท ี ท ัง้นีย้งัมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั

, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั 
 

 



 

 จากนัน้น าท่านผ่านชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศ
ญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคนิไตเคียว ที่อวิาคูนิกับสะพานซารุฮาช ิที่ยามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคียวเป็นสะพานโคง้สแีดง 
ทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก ชือ่ว่าสะพานชนิเคียว หรอื สะพานอสรพษิคู่ มคีวามยาว 28 

เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับน ้าหนัก ซึง่เป็นสะพานที่สวยงาม
อีกแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไมข้องญี่ปุ่น ทาดว้ยสีแดง สมัยก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูงหรือเชื้อพระวงศ์

เท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ 

 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบดิของหนิละลาย
จากภูเขาไฟนันไตในอดตี ซึง่เป็นทะลสาบที่อยู่สงูที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศที่นี่เย็น
ตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร่้วง ซึง่อาจจะมลีมพัด ท าใหรู้ส้กึหนาวมากขึน้ ควรเตรียมเสือ้หนาวและเสือ้กันลมมาให ้

พรอ้ม) เพลดิเพลนิกับการน่ังชมววิบนรถบัสทีข่ ึน้เขาสงูชันและโคง้หักศอกอันเป็นความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแต่
ละโคง้จะมชีือ่โคง้เป็นของตัวเอง 

 

 
 
 

 
 



 

จากนัน้น าท่านชม น า้ตกเคงอ่น ทีเ่ป็นน ้าตกสงูราว 100 เมตร ทีส่ายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาสงูกระทบลงในแอง่น ้าเบือ้ง
ล่าง โดยเฉพาะสายน ้าท่ามกลางใบไมส้ีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิง่ข ึน้ไปอีกโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมีเสน้ทางเดิน
ศกึษาธรรมชาตเิพือ่ชมความงามของฤดูกาลทีก่ าลังผลัดใบ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทท์่านละ 550 เยน) 

 

 
 

 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่ โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  นารติะ - สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
11.00 น. เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL301 (บรกิารอาหารวา่งบนเครือ่ง) 
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

 
 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

26 – 30 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

27 – 31 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 17,999 

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 25,999 8,000 17,999 

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 25,999 8,000 17,999 
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 25,999 8,000 17,999 

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 25,999 8,000 17,999 

01 – 05 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 

02 – 06 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 

03 – 07 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 15,999 

04 – 08 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 15,999 
05 – 09 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 

06 – 10 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
07 – 11 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
08 – 12 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 

09 – 13 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
10 – 14 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 15,999 
11 – 15 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 15,999 
12 – 16 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
13 – 17 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
14 – 18 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 

15 – 19 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
16 – 20 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
17 – 21 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 15,999 

18 – 22 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 15,999 

19 – 23 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
20 – 24 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
21 – 25 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
22 – 26 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
23 – 27 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 16,999 
24 – 28 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,000 15,999 



 

25 – 29 พฤศจกิายน 2562 22,999 8,000 14,999 

26 – 30 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 14,999 
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 24,999 8,000 14,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง

ทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์่วนที่
เหลอื กรุณาช าระ 36 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 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. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 36 วัน กรณีนักท่องเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรือช าระ

เงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทาง
ในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์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 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์

อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่ว (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้ม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์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 หรือถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทาง
ส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า

ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด

จ า 

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

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 

ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 
 



 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 


