
 

 

รหัสทัวร ZET1902853 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา โอซากา 6 วัน 3 คืน [JL] 
หมูบานชิราคาวาดกะ ท่ีทําการเมืองเกาทาคายามา เขตเมืองเกาซันมาชิซึจ ิอิออนมอลล      
ลานกิจกรรมหิมะ ศาลเจาเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ�น ปราสาททอง ศาลเจาคิตาโน ริงกุเอาทเล็ท        
ปราสาทโอซากา ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ ตลาดปลาคุโรมง ดิวต้ีฟรี ชอปปم�งชินไซบาชิ 
อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ 
 
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร

ไลน เคานเตอร R เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานข้ันตอนการเช็คอิน 

 
 

วันที่สอง นาโกยา – ทาคายามา – หมูบานชิราคาวะโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา  
เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล 

 
00.55 น. เหินฟ�าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ JL 738 
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบนินาโกยา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  นํา

ทานเดินทางสูจังหวัด “ฮิดะ” จังหวดัที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม 
ผูคนที่เปนมิตร นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ที่ไดชื่อวา“ลิตเต้ิลเกียวโต เปน
เมืองขนาดเล็กนารักต้ังอยูในหุบเขาที่ยังคงดแูลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาด
เชา และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู “หมูบานชิ
ราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.
1995 ทานจะไดพบกบับานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบญีปุ่�นด้ังเดิม ช่ือน้ีไดมา
จากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชนัถึง 60 องศา 
มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตวั
เดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาว
ไดด ี

 



 

 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนําทานถายภาพประทับใจกบั สะพานนาคะบาชิ ต้ังอยูที่เมืองทาคายามาใน
เขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซ่ึงเมืองเกาแหงน้ียังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ�นดัง้เดิม 
จนกลายเปนอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเท่ียวท่ีตองการ
สัมผัสเสนหแบบญี่ปุ�นๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอยาง
โดดเดนจากสีท่ีแดงเขม ทําใหเปนจุดที่สังเกตไดงาย อีกท้ังสะพานแหงน้ียังถือเปน
สัญลักษณท่ีสําคัญจุดหน่ึงของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือนเมษายนท่ี
จะมีซากุระบานสะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพาน จนกลายเปนจุดชมซากรุะยอดนิยม
แหงหน่ึงของเมืองทาคายามาเลยทีเดียว 

 
 

นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนท้ังที่
ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวดัฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใต



 

 

การปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปท่ีแลว เปนที่ทํา
การรัฐในยคุเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายใน
น้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคด ีหองขังนักโทษ โรงครวั และหองพักของ
เจาหนาท่ี... นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงคว ามเปนบานเมือง
แบบญี่ปุ�นด้ังเดิมอยางแทจริง  ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน   

 

 
 
เดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่
ยังคงอนุรกัษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของ
ท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก 
ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยกอน  
 
เดินทางมาถึงเขตเมืองเกาซันมาชิซึจิทั้งที ยานน้ีมีแตของอรอยอยางแนนอนเมื่อ
เดินตามไปถนนเร่ือยๆ 2 ขางทางน้ันมีแตรานอาหารนาทานไปหมดสะทุกราน 
อากาศหนาวๆก็ตองหาอะไรอุนๆทานกันแกหนาวสักหนอยส่ิงแรกที่แนะนําน่ันคือ 
มิทาราชิดังโงะ เปนแป�งขาวเหนียวยางเคลือบซอสมิโซะหวาน เปนเมนูท่ีใครผาน
มาท่ีน่ีก็ตองแวะชิม ไมวาเด็กหรือผูใหญก็ตางชื่นชอบ 
 
 



 

 

 
 
 อีกหน่ึงเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไมไดน่ันก็คือ....ซูชิเน้ือฮิดะ การันตีความ

อรอยดวยแถวยาวนอกราน ที่รานน้ีเสิรฟเมนูซูชิเน้ือวากิวคุณภาพ
ดีระดบั A4-A5 โดยซชิูชุดน้ีประกอบไปดวยขาวปم�นหนาเน้ือโรย
ตนหอมและกุนคันมาก ิโดยเน้ือถูกปรุงอยางดีดวยเกลือทาเคะซุมิ
หรือเกลือจากไมไผ ขิงและโชยุ เสิรฟบนขนมเซมเบ ดังน้ันจึงทาน
ไดทั้งหมด วินาทีท่ีเน้ือนุมๆละลายในปากน้ัน บอกไดเลยวาสมกับท่ีรอคอยอยาง
แนนอน! 

 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ซึ่งภายใน
หางมีสินคามากมายหลากหลายชนิดเชน แผนกซุปเปอรมารเก็ตซึ่งรวบรวมผลไม
ญี่ปุ�นนาทานหลากหลายชนิดไวท่ีน่ี แผนกยาและเวชสําอางจําหนายยากรักษาโรค
ตางๆท่ีคนไทยนิยมซื้อไวในหางน่ีเกือบท้ังหมด  หรือจะเปนโซนเส้ือผา รองเทา
กระเป�ากม็ีใหทานไดเลือกซื้อจับจายสินคาที่ตองการไวอยางมากมาย  หรือเลือก
ซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน และ 
หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดท่ีน่ีไดเลย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน 
 
 



 

 

วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจาเฮอัน - พิธีชงชา - ปราสาททอง - ศาลเจาคิตาโน – 
ริงกุเอาทเล็ท 

 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู ลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดอิสระกับกิจกรรมหิมะและสกี
ตางๆใหเลน เชน สโนวโมบิล สกี สโนวบอรด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตล
ทานเอง ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนสกีในรูปแบบตาง ๆ มากมาย (ไมรวมคา
อุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งน้ีการเลน
กิจกรรมหิมะตางๆน้ัน ข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ 
เวลาน้ัน** 
 

 
 
หมายเหตุในกรณีที่ลานกิจกรรมหิมะปดใหบริการหรือเกิดเหตกุารณที่ไมสามารถ
ทําใหเขารับบริการไดบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลียนแปลงโปรแกรมนําทานเดินทางสู 
มิตซุยเอาทเล็ท ศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมช่ือดัง
จากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนด อาทิเชน Coach Armani, 
Ralph Lauren, Seigo เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟช่ัน
หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมี
ศูนยอาหารขนาดใหญ ที่จุได 650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm 
Bridge ซี่งเปนพ้ืนท่ีที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานชม เดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอัน

สรางในป 1895 เน่ืองในโอกาสท่ีนครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป โดยอุทิศถวาย
แดจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจาก



 

 

พระราชวังหลวงที่สรางขึ้นเม่ือ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 
เปนสถาปตยกรรมแบบเฮอันซึ่งไดรับอิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยน
มาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยท้ิงเน้ือไมไวใหมีสีตามธรรมชาติก็หัน
มาทาสีเปนครั้งแรกเมือ่กาวผานประตูศาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของ
พระราชวังโบราณท่ียอสวนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอัน
กวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุเดง็ (ถาเปนวังจริงๆ น่ีกคื็อที่วาราชการ
ท้ังหลายท้ังปวง) ซึ่งมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออกและตะวันตก ประตู
ดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันท่ีออกแบบมาใหใชลองเรือและเดิน
เลนไดดวยสะพานแบบจีน บึงน้ําใสและบันไดมังกร  

 

 
 
นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญีปุ่�น ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศ
ญี่ปุ�นวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ 
นับต้ังแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการด่ืม
และชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนช้ันสูงในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานได
เลือกซื้อของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
นําทานชม วดัคินคะคุจ ิหรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือ
เปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาทเดิม
ไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางข้ึนใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาท



 

 

โดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มด่ํากบัความสะอาดใสของ
สระน้ําที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 
 

 
 
มาเท่ียวปราสาททอง สถานท่ียอดฮิตในการตูนเร่ืองดัง อิคควิซัง 
ท้ังทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาททอง
ไดยังไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน Kinkaku Soft Ice 
Cream ซึ่งตัวซอฟทครีมน้ันจะเปนรสชาเขียว เน้ือครีมเนียนนุมละมุนล้ิน ทํามา
จากผงชาเขียวแทๆตนตํารับของญีปุ่�น ขางในโคนใสแป�งโมจิเพ่ือเพ่ิมความนุมนวล
การในล้ิมรส และเพ่ิมถั่วแดงหวานท่ีใหรสชาดเขากันดีกบัชาเขียวกอนจะหุมดวย
แผนทองคําท่ีผลิตโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญี่ปุ�น 
จากน้ันนําทานชม ศาลเจาคิตาโน นับเปนอีกหน่ึงศาลเจาท่ีโดดเดนมากๆของเมือง
มรดกโลกอยางเกียวโต เน่ืองจากเปนหน่ึงในสอง ศาลเจาเทนมานกุที่สําคัญท่ีสุดใน
ญี่ปุ�น โดยที่อีกแหงหน่ึงน้ันจะอยูที่เมืองดาไซฟุ ศาลเจาน่ีมีทั้งความเกาแกและ
ความขลังที่แผออรากระจายมาแตไกล ยิ่งนักเรียนนักศกึษาชวงจะสอบบอกเลยวา
มาท่ีน่ีกันเยอะมากๆ น่ันก็เพราะศาลเจาคิตาโนเทนมานกุแหงน้ีน้ันมีช่ือเสียงมากๆ
เร่ืองความสําเร็จดานการศึกษา แมกระทั่งคนทํางานก็ไมนอยหนานะคะเพราะรวม
ไปถึงความสําเร็จดานการทํางานดวย 

 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานสู ริงกุ เอาทเล็ต (Rinku Outlet) แหลงชอปปم�งใหญใกลกับ
สนามบินคันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “แบรนดเนม” ช่ือดัง
หลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครือ่งสําอาง, เคร่ืองประดับ, เส้ือผา, 
กระเป�า, รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนด
ญี่ปุ�นโกอินเตอรมากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผาลาสุด อาท ิ MK Michel 
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ 
พรอมทั้งเลือกซื้อกระเป�าไฮ
ไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag 
Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟช่ันHush 
Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคา
สําหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินคา
อ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกชอปปم�งตามอัธยาศัย  
(อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�งสินคา) 

พักที่  โรงแรม TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี่         อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอ
ซากา โดยการน่ังรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถน่ังรถไฟ JR เพื่อ
เดินทางเที่ยวในแหลงทองเที่ยวช่ือดัง อาทิ 

- ชินไซบาช ิยานชอปปم�งช่ือดังของนครโอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแก
ปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก 
และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอ
ซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกราน
จะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปป ูกุง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนท่ีระลกึอยางมาก 
และรานคาทุกแหง จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากท่ีสุด 
เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูป
เครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง   

- โอซากา อะควอเร่ียม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะได
พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของ
ปลาแสงอาทิตย ทีม่ีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมชีีวติ
ใตน้ํานานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมมุ, นาคทะเล, 
นกเพนกวิน เปนตน  

- วัดชิเท็นโนจ ิวัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และ
เปนพุทธสถานแหงแรกในญี่ปุ�น โดยมีจดุเดนอยูที่ เจดีย 5 ช้ันอันวิจติร สราง
ตามแบบสถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  

หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ชําระเพ่ิมทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดต่ืนเตนระทึกใจ
จากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเร่ือง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญ
ภัยกับไดโนเสารจากเร่ือง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึงกลัว
เหมือนอยู ในเหตุการณจริงกบั “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน 
(เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอ
ใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวน
สนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสดุนารักช่ือดังของญี่ปุ�น 
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  



 

 

 
 

หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry Potter ที่สราง
เพ่ือเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศ
ของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาท ิปราสาทฮอก
วอต เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถายานฮอกมีท รานขายของ
แปลกประหลาดของเหลาพอมดและแมมดท้ังหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ บัต
เตอรเบียร เคร่ืองดืม่ท่ีไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงน้ี [ไมมีแอ
ลกฮอล] และที่พลาดไมไดคือในโซนน้ีที่ถือวาเปนสถานท่ีทองเที่ยวที่ดีท่ีสุดของโลก 
คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรางดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถายภาพ 4K ท่ีจะสรางความต่ืนเตนเราใจใหทาน
เสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวทมนตรไปกบัแฮรรี่พอตเตอรเลยทีเดียว ใหทาน
ไดสนุกสนานตอกับเครือ่งเลนนานาชนิดอยางจุใจ (สําหรับตั๋วยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
หากทานตองการซื้อต๋ัวกรุณาแจงเจาหนาท่ีลวงหนา เพราะโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนสลับวันตามความเหมาะสม หากมีคาใชจายเกิดขึ้น ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 



 

 

วันที่หา         ปราสาทโอซากา – ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวต้ีฟรี  
ชอปปم�งชินไซบาชิ - สนามบิน 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) 
ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัด
แสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของ
เครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตม ิผูมีคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ี 
 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาสุมิโยชิ เปนศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นต้ังแตศตวรรตท่ี 
3 เรียกวาเปนอีกหน่ึงศาลเจาท่ีเกาแกมากที่สุดแหงหน่ึงของญี่ปุ�นเลยก็วาได ที่น่ี
ไมใชเพียงแคความเกาแกเทาน้ันะ แตรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดด
เดนไมแพท่ีไหนๆ เพราะถูกสรางดวยรูปแบบที่เรียกวา สุมิโยช-ิซึคุริ ที่จะมีหลังคา
แบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ืนที่จะมีทรงโคงๆ จ่ัวจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขว
กันคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา 
รวมทั้งยังมีไมขนาดเลก็ๆวางเรียงกันตามแนวยาวท่ัวท้ังหลังคา โดยเฉพาะตรงจุด
ท่ีทางเขาอยูดานใตหนาจั่วของหลังคาและยังมีร้ัวลอมรอบ จากความตางและ
ความเกาแกน้ีที่ทําใหศาลเจาแหงน้ีมีช่ือเสียงมากๆในญี่ปุ�น 



 

 

 
 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง เปนตลาดที่มีช่ือเสียงและเกาแกมากท่ีสุด
แหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรบัสมญานามวาเปน ครัวของโอซากากันเลย
ทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายทัง้ของสด และ
แบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน 
ของท่ีขายสวนภายในตลาดคุโรมงจะเปนของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ และ
ผักตางๆ รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ 
เชน ซาชิม ิซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง 
หอยเชลยาง กุงเทมปุระ เปนตน นอกจากน้ีกจ็ะเปนพวกผลไมตางๆตามฤดูกาล
ของญี่ปุ�นที่ควรคาแกการลองเปนอยางมาก เชน แอปเปم�ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ 
เมลอน กีวี และลูกแพร เปนตน 

 

 



 

 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคา
ถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซ้ือในเมืองอ่ืนของ
ประเทศญี่ปุ�นไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทาน้ัน  นําทานชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ 
ยานชอปปم�งชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคา
อันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบท้ังสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวา
เปนยานแสงสี และบันเทิงช้ันนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหาร
ทะเลข้ึนช่ือมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตน
ดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเท่ียวใหความ
สนใจและแวะถายรูปกนัเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสราง
จุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ 
สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรปูเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนม
ช่ือดังจากญีปุ่�นน่ันเอง อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 

 
 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
 
วันที่หก         สนามบินสุวรรณภมูิ - กรุงเทพฯ 
 
00.05 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไลน เท่ียวบินที่ JL 727 
04.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
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** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 
อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุต่ํา
กวา 8 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุต่ํา
กวา 8 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 
เครื่องบิน 

17 – 22 ธันวาคม 
2562 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 

09 – 14 มกราคม 
2563 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 

15 – 20 มกราคม 
2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 

17 – 22 มกราคม 
2563 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 
2563 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 

07 – 12 กมุภาพันธ 
2563 32,999 30,999 29,999 8,000 22,999 

12 – 17 กมุภาพันธ 
2563 30,999 28,999 27,999 8,000 20,999 

21 – 26 กมุภาพันธ 
2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 

06 – 11 มีนาคม 
2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 



 

 

13 – 18 มีนาคม 
2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 

19 – 24 มีนาคม 
2563 31,999 29,999 28,999 8,000 21,999 
 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ

ทาน*** 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วนักอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทัจะ
ไมคืนมดัจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้ เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน
ท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง 
 
หมายเหตุ 1.  ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2.  คาทัวรไมมรีาคาเดก็ เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมคุีณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* 
ดังตอไปน้ี 
 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจดัเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 23 กก. 2 ใบ  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวซีา      ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 
บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียว ทานละ 3,500 เยน /ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
เง่ือนไขการชําระคาบรกิาร 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  



 

 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยดุนักขตัฤกษ ตองยกเลิก
การเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบรกิารที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเทีย่ว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ี
พักฯลฯ 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ี
พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วนัจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วนักอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ใน
กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบนิ คาภาษีเช้ือเพลิง 
คาประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทานั้น  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกฬีาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญีปุ่�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอท่ีจะมาจากส่ิงเหลานี้ 
หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรบัในอัตราท่ีสูงมาก 
 


