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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ600 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง 

 

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

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

 
 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซดป์ารค์ - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ชอ้ปป้ิง ณ ถนนคลสิโรด 

 

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศุลกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิน าทา่นชม 
สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงามอยู่ใกล ้ๆ  โตเกยีวซึง่สวนแห่งนี้ตัง้อยูใ่นจังหวัดอบิาราก ิ สวน

ฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ลา้น ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไมท้ี่จะบานใหช้ม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ ์

ตลอดทัง้ปี ตามฤดูกาล (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลหลากหลายสายพนัธุท์ ีอ่อก
ดอกหมุนเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนารซ์สิซสั และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึช่วงตน้ฤดูรอ้น

จะมทีุง่ดอกเนโมฟีลา (เบบบีลูอายส)์ และดอกกุหลาบ ส่วนดอกบานชืน่จะบานในช่วงกลางฤดูรอ้น เมือ่เขา้สู่

ฤดูใบไมร้่วงก็จะไดช้มทุ่งดอกโคเชียและทุ่งดอกคอสมอส นอกจากนี้ยังมีเสน้ทางป่ันจักรยานที่นักท่องเที่ยว

สามารถป่ันชมภายในสวน รวมถงึโซนอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกีฬา และ
สถานทีท่ าบารบ์คีวิ เป็นตน้ 

  



 
 

 
 

 
ตารางแสดงชว่งเทศกาลดอกไม ้

 

 



 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งยากนิคิ ุ

 

จากนัน้ม่งหนา้สู่ เมอืงเซนได น าท่านชม ซากปราสาทเซนได หรอื ปราสาทอา

โอบะ สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สรา้งขึน้ส าหรับ

ป้องกันเมอืง ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น ้า ภูเขาและป่าซึง่ยังคงอุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาต ิแมปั้จจุบันเหลอืเพียงเศษซาก แต่ก าแพงหนิและประตูนัน้ไดร้ับการบูรณะขึน้ใหม่อกีครัง้ จากท าเลที่ตัง้

ของบรเิวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนได (ไมร่วมค่าเขา้ชมพพิธิภณัฑท์่านละ 

700 เยน) 



 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านชอปป้ิงขนาดใหญ่ทีไ่ม่แพ ้ย่านดัง ๆ ของเมอืงอืน่ เรยีกไดว้่าชนิไซบาชแิห่งโอซากา้ หรอื

จะเป็นชนิจูกแุห่งโตเกยีว มีอะไรทีน่ี่ก็มเีชน่เดยีวกัน ย่านชอ้ปป้ิงที่นี่ก็คอื Clis Road อยู่ใจกลางเมืองเซนได เป็นถนน
สายช้อปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมืองเซนได ห่างจากสถานีรถไฟ JR Sendai เพียงไม่กี่รอ้ยเมตร มีรา้นคา้ต่าง ๆ 

ม ากม าย  ไม่ ว่ าจ ะ เป็ น  Daiso, Aeon, ABC Mart, Donqi, Matsumoto , H&M , ABC MART , ZARA , 
UNIQLO รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง ฯลฯ เป็นตน้ **เพือ่ไม่เป็นการเสยีเวลาช้อปป้ิงอสิระอาหารค ่าตาม

อธัยาศยั** 

พกั  โรงแรม HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรอืระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่าม ชมซากุระสวนฟุนาโอกะโจช ิ- ฮโิตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทวิแถวซากุระพนัตน้) - ฟุกุชมิะ - ทะเลสาบอนิาวะชิ

โระ - ปราสาทสรึกุะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมซากรุะสวนฟุนาโอกะโจช ิตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมอืงชบิาตะ ถอืวา่เป็นหนึง่ในจดุชมซากุระทีม่ชีือ่เสยีงใน
นามจุดทีม่ตีน้ซากุระสวยทีสุ่ดในดนิแดนตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยบนสวนแหง่นีบ้นภูเขาเต็มไปดว้ยตน้ซากุระ

มากมายโดยเริม่ต ัง้แตบ่รเิวณสองขา้งทางจากลานจอดรถไปจนถงึบนภูเขา ภายในสวนแหง่นีม้ที ัง้ดอกซากุระ

สชีมพูออ่น และยงัมทีุง่ดอกแดฟโฟดลิ หรอืทีรู่กั้นในอกีหนึง่ชือ่เรยีก ดอกซยุเซน ซึง่จุดชมววิหลักของทีส่วนนี้นัน้คอื
บรเิวณจุดยอดสดุของภูเขา รองลงมาคอืบรเิวณกลางภเูขา และจุดที ่3 คอืตรงบรเิวณจัตรุัสทีเ่ราเดนิเขา้ไปจากโอเตมอน 

(ประตูหลัก) น าทุกท่านน ัง่รถรางเพือ่ขึง้ไปยงัจุดชมซากุระยอดสุดของภูเขา ระยะทาง 305 เมตรจากบรเิวณลาน
จอดรถไปยังจุดสูงสุดของสวนแห่งนี้ (ราคาทวัรน์ีร้วมน ัง่รถรางไป-กลบั) ระหว่างทางนัน้ รถรางจะน าท่านวิง่ผ่าน

อโุมงคซ์ากรุะ ระยะทางประมาณ 300 เมตร บอกไดเ้ลยว่าสวยจนมริูล้มืเลยทเีดยีว ซึง่ "เทศกาลชมดอกซากรุะเมอืงชิ

บาตะ" จะถูกจดัขึน้เป็นประจ าทกุปีต ัง้แตช่่วงตน้เดอืนเมษายนไปจนถงึสิน้เดอืน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศใน

ปีน ัน้ๆ 

   



 
   

นอกจากนี้บนจุดยอดสดุของภูเขาทกุท่านสามารถชม รปูปั้นพระโพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ ซึง่รูปป้ันนี้ตัง้อยูเ่หนือยอดเขา
ภายในสวนฟุนาโอกะโจช ิซึง่กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองชบิาตะ ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นที่สวดขอสันตภิาพและความ

มั่นคง และเพือ่อุทศิใหกั้บดวงวญิญาณของซซีผููเ้ป็นภรรยา ของโทคุสะบุโระ โนกจุ ิศลิปินจากเขตฟนุาโอกะ จากนัน้น า

ทุกท่านน่ังรถรางกลับไปยังรถบัสเพือ่เดนิทางต่อไปยัง ฮโิตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทวิแถวซากุระพนัตน้) ตัง้อยู่เลยีบ
แม่น ้าชโิรอชิ ิตลอดทางเดนิรมิแม่น า้ชโิรอชิซิึง่ไหลผ่านกลางเมอืงโอกาวาระและเมอืงชบิะ ระยะทางกว่า 8 

กโิลเมตรน ัน้ ทุกทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัตน้ซากุระมากมายเรยีงรายกวา่พนัตน้ ซึง่ความสวยงามของที่นี้
ตดิอันดับจุดชมซากุระยอดนิยม 1 ใน 100 แห่ง ซึง่ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมกบัการชมซากุระทีฮ่โิตะเมะเซ็มบง เร ิม่

ต ัง้แตต่น้เดอืนเมษายนไปจนถงึปลายเดอืนเมษายน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 
 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้มุ่งสู ่เมอืงฟุกุชมิะ น าท่านชม ทะเลสาบอนิาวะชโิระ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ เป็นทะเลสาบที่มขีนาดใหญ่เป็น
อันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ที่เมืองอนิะวะชโิระ ใจกลางของจังหวัดฟุคุชมิะ และเป็นทางเขา้สู่อุทยานแห่งชาติ

บันได อะซะฮ ี ซึง่เป็นเทือกเขาที่มีชือ่เสยีงในแถบนี้  ทะเลสาบอนิะวะชโิระเกดิจากการระเบดิของภูเขาไฟ ท าใหน้ ้ามี

ลักษณะของธาตุทีเ่ป็นกรดจนสิง่มชีวีติไมส่ามารถอาศัยอยู่ใตน้ ้าได ้สง่ผลใหน้ ้าใสจนไดร้ับขนานนามวา่ “ทะเลสาบแห่ง
กระจกสวรรค”์ โดยเฉพาะฤดูหนาวทีเ่ราจะไดเ้ห็นภาพทวิเขาหมิะสลับซับซอ้นปรากฏบนผวิน ้าใส อกีทัง้สามารถพบเห็น

ฝงูหงสไ์ดต้ัง้แต่พฤศจกิายน – เมษายนของทกุปี ภาพของฝงูหงสนั์บรอ้ยตัวทีล่อยอยูเ่หนือผวิน ้าจงึเป็นภาพทีคุ่น้ตาของ
ทะเลสาบแหง่นี้ 

 

 
   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทสรึุกะ (Tsuruga Castle) ถูกสรา้งขึน้ในปี 1384 มีการเปลีย่นผูป้กครองมาหลายครัง้

ในชว่งทียั่งเป็นภมูภิาคอาอซิ ุและถกูท าลายลงหลังจากเกดิสงครามโบชนิ ปี 1868 ซึง่เกดิการจลาจลตอ่ตา้นรัฐบาลสมัย
เมจ ิท าใหส้ิน้สุดยุคศักดนิายดึอ านาจท่านโทคุกาว่าโชกุน ต่อมาปราสาทไดถู้กฟ้ืนฟูขึน้มาใหม่ดว้ยคอนกรตีในปี 1960 

เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดมิซึง่เป็นสเีทากลับกลายเป็นสแีดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ ้ากับปราสาทแห่งอืน่ในญี่ปุ่ น 
(ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาททา่นละ 410 เยน) 

 

 
 

 
 



ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูหมู
สไตลญ์ีปุ่่ น 

ทีพ่กั  โรงแรม AIZU WAKAMATSU WASHINGTON HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

 
 

 

วนัทีส่ ี ่ หมู่บา้นญีปุ่่ นโบราณโออุชจิูกุ - นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ -  สะพานชนิเคยีว - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- หา้งฯ ออิอน 

จสัโก ้

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออุชจิูกุ ยอ้นกลับไปหลายรอ้ยปีกอ่นในสมัยเอโดะ หมู่บา้นแห่งนี้เป็น
เสมือนแหล่งที่พัก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลักที่มีชือ่ว่าถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นี้เคยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและ

การคา้ เชือ่มต่อระหว่างอาณาจักรไอส ึและเมืองอไิมช ิบา้นโบราณที่อดตีเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสรา้งเมื่อ
หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีมุ่งหลังคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกันสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 

เมตร โดยรวมมีบา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง  เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจจูิคุไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นเขต

อนุรักษ์สิง่ปลูกสรา้งอันทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ในปัจจุบันหมู่บา้นโบราณหลายหลังในโออุจ ิจูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จน
กลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่ักแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่ว ปัจจุบันมี

นักทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนี้กวา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 
 

 
 
 น าท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกลูโทกงุาวะทีโ่ด่งดังในอดตีและยังเป็นสุสานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ

สุ” โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญี่ปุ่ น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู ้
เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมค าสอน บทสวดมนต์ และสิง่ของมีค่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น

โบราณวัตถุล ้าค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิน้ แลว้ตื่นตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความส าคัญในแง่

ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่ นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่ น  
 



 
 

 

ศาลเจา้โทโชกุ เป็นที่ที่มีสถาปัตยกรรมวจิติรงดงาม
มาก  โดยเฉพาะอย่างยิง่ซุม้โยเมมง ที่ประดับประดา

ดว้ยสงิห์และมังกรในท่วงท่าและลีลาที่ต่างกันอย่าง
มากมาย  ตัวเสาท าจากไมเ้คยากริองรับน ้าหนัก 12 

ตน้  โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชั ้นสูงเท่ านั้นที่

สามารถผ่านเขา้ออกประตูนี้ไดแ้ต่ตอ้งทิง้ดาบไวด้า้น
นอกเสยีกอ่นตามธรรมเนียมดา้นความปลอดภัยส าหรับ

งานไมแ้กะสลักที่มีคุณค่าทางดา้นประวัตศิาสตร ์ของ
ศาลเจา้โทโชกุ คือ งานแกะสลักปรศินาธรรม รูปลิง

ปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้

การด ูการฟัง และการพูดในสิง่ทีไ่มด่ ีซึง่ปรศินาาธรรม
นี้ไดร้ับอทิธพิลมาจากลัทธเิต๋า ซึง่เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กันอย่างลงตัวของลัทธเิตา๋ และศาสนาชนิโต 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

นอกจากนี้ที่คานในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสัตวอ์กีหนึ่งรูปที่โด่งดัง ก็คอื รูปแมวหลับ ที่ดูเหมือนแมวนี้ก าลังนอนหลับ แต่
แทจ้รงิแลว้แมวตัวที่เห็นนี้ไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก็้ต่อเมื่อเดินไปที่ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูป

นกกระจอกทีก่ าลังตืน่ตระหนกอยู่คูห่นึง่ แผน่ภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึว่ารัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่นี้  

ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแว่นแควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบด
ขยีใ้นทันท ี ท ัง้นีย้งัมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั

, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมมุประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั  
(ไมร่วมคา่เขา้ทา่นละ 1,300 เยน) 

 จากนัน้น าท่านผ่านชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศ

ญี่ปุ่ นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ที่อวิาคูนกัิบสะพานซารุฮาช ิที่ยามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง 



ทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สู่แหล่งมรดกโลก ชือ่ว่าสะพานชนิเคยีว หรอื สะพานอสรพษิคู่ มีความยาว 28 
เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับน ้าประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับน ้าหนัก ซึง่เป็นสะพานทีส่วยงาม

อกีแห่งหนึ่งของบรรดาสะพานไมข้องญี่ปุ่ น ทาดว้ยสีแดง สมัยก่อนสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูงหรือเชือ้พระวงศ์

เทา่นัน้ในการขา้มแมน่ ้าไดยะ 

 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย  น าท่านเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบดิของหนิละลาย
จากภูเขาไฟนันไตในอดตี ซึง่เป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น เหนือระดับน ้าทะเล 1,270 เมตร ท าใหอ้ากาศที่นี่เย็น

ตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร้่วง ซึง่อาจจะมลีมพัด ท าใหรู้ส้กึหนาวมากขึน้ ควรเตรยีมเสือ้หนาวและเสือ้กันลมมาให ้
พรอ้ม) เพลดิเพลนิกับการน่ังชมววิบนรถบัสทีข่ ึน้เขาสงูชนัและโคง้หักศอกอันเป็นความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแต่

ละโคง้จะมชีือ่โคง้เป็นของตัวเอง 

 

 
 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิ

เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



วนัทีห่า้ เมอืงคาวาโกเอะ - ถนนครุาซคึุระ - หอนาฬกิาโทคโินะ   คาเนะ - ชอ้ปป้ิงของฝากตรอกคาชยิะโยโคโช - ดวิตี้

ฟร ี- ยา่นชนิจกุ ุ- สนามบนินารติะ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่าเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เมืองเกา่ที่ไดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นเมืองเกยีวโตนอ้ย เมืองคาวาโกเอะมเีสน่หแ์บบโบราณที่
ยังคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทุกวันนี้ อดตีหัวเมอืงส าคัญในสมัยเอโดะ ทีพ่รอ้มจะพาเรายอ้นยุคสูส่มัยเอโดะดว้ยอาคาร

บา้นเรือนแบบดัง้เดิมพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิีการใชช้วีติของชาวญี่ปุ่ นในสมัยที่ขา้วเป็นสมบัตอัินล ้าค่าของชาวญี่ปุ่ น  
จากนัน้น าท่านสู่ ถนนคุราซคึุร ิย่านเมอืงเกา่ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมัยเอโดะ บา้นเรอืนยอ้นยุคทีถ่อด

ยาวรมิสองฝ่ัง  พรอ้มใหท้่านไดช้ม หอนาฬกิาโทคโินะคาเนะ กอ่สรา้งเป็นอาคารสามชัน้สงู 16 เมตร อายุยาวนานกว่า 
350 ปี ไดช้ือ่วา่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่ว  ตรอกขนมโบราณคาชยิะ  โยโคโช 

เป็นซอยเล็ก ๆ ที่มรีา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึง่ส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วน

ใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นในย่านนัน้ที่เปิดเป็นรา้นขนมกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจ านวนมากมาที่นี่เพื่อ
เพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้พืน้เมอืงมากมายตามแบบ

ฉบับของเมอืงคาวาโกเอะ **เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีี ่รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีร ี อสิระ

ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงย่านดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะ

เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่

ราคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ท่านไดส้นุกกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO 

ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลือกซื้อรองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  

 



   
**เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการเสยีเวลาช้อปป้ิงอสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่

สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีห่ก  กรงุเทพฯ 

 
01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิา 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

01 – 06 เมษายน 2563 33,999 8,000 23,999 

02 – 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
35,999 8,000 25,999 

03 – 08 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
35,999 8,000 25,999 

04 – 09 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
35,999 8,000 25,999 

05 – 10 เมษยน 2563 

(วนัจกัร)ี 
33,999 8,000 23,999 

07 – 12 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

08 – 13 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

09 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

37,999 8,000 27,999 

10 – 15 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
39,999 8,000 29,999 

11 – 16 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
39,999 8,000 29,999 

12 – 17 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
39,999 8,000 29,999 

13 – 18 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
39,999 8,000 29,999 

16 – 21 เมษายน 2563 32,999 8,000 22,999 

 

 บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 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 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

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

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 

 

 



 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เน่ืองสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

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     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน

ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 



ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

 


