
 

 

รหัสทัวร ZET1903677 
ทัวรญี่ปุ�น นาโกยา ทาคายามา เกยีวโต โอซากา 6 วัน 3 คืน (XJ) 
ศาลเจาอิเสะ   ถนนโอคาเงะโยโกะโจ   เทศกาลแสงสีเสยีงนาบานาโนะซาโตะ 
มิตซุยเอาทเล็ท   เมืองกิฟ ุ  ลานกิจกรรมหิมะ   สะพานนาคะบาชิ 
เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ   วัดไดโกจ ิ  ศาลเจาเฮอัน    พิธีชงชาญี่ปุ�น 
ปราสาททอง   ปราสาทโอซากา   ตลาดปลาคุโรมง   ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ 
ดิวต้ีฟรี   ชินไซบาชิ   หมูบานชิราคาวาโกะ 

 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง  
 
23.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน 

AIRASIA X เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
 สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่

นั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 

(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
วันที่สอง       นาโกยา – ศาลเจาอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงส ี

Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอาทเล็ท - เมืองกิฟุ 
 
02.15 น. เหิรฟ�าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น โดยเท่ียวบินที ่XJ638 บริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
09.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุ�น หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว  นําทานเดินทางสู ศาลเจาอิเสะ เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไมมีที่ไหน
ทดแทนไดสําหรับคนญี่ปุ�น ที่น่ีมีผูคนมากมายแวะเวียนกันมาสักการะบูชาตั้งแต
กวา 2,000 ปกอน โดยเปนแหลงศูนยรวมทางจิตใจของชาวญี่ปุ�นมากที่สุดเลย
ทีเดียว ศาลเจาอิเสะประกอบดวยศาลเจากวา 125 แหง โดยมีศาลเจาหลักคือ ใน
คู (ศาลเจาดานใน) และ เกะคู (ศาลเจาดานนอก) ซึ่งมีผูคนเดินทางมากราบไหว
มากกวา 8 ลานคนตอป   
 



 

 

 
 
หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจาอิเสะเปนที่เรียบรอย ขามถนนไปไมเพียงกี่
กาว จะเปนที่ตั้งของ ยานการคา ถนนโอคาเงะโยโกะโจ ถนนคนเดินที่สรางขึ้นใน
สไตลยอนยุคไปในยุคสมัยของเอโดะ  บริเวณถนนสายน้ีนับวาเปนสวรรคของนักช
อปนักชิม ทั้งของคาวของหวาน ที่สวนใหญพอคาแมคาตางจะทํากันสดๆใหดู ให
ชิมกันหนาราน  อีกทั้งของฝากและสินคาแฮนดเมดมากมาย สําหรับใครที่ชอบงาน
คราฟทแนะนําวาไมควรพลาดอยางยิ่ง  หากมาในชวงวันหยุดบริเวณลานจัดการ
แสดงดานในจะมีการแสดงโชวมากมาย เชนโชวการตีกลอง เปนตน 
 



 

 

 
 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบุฟเฟ�ตปم�งยางยากินิคุ   
 
บาย จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา จากน้ันนําทานชม 

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 
ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพารคสวนดอกไม ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง 4 
ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป  ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว  
จะไดรับความนิยมมากเปนพเิศษ  

 

 
 



 

 

เน่ืองจากมีไฮไลทการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ ปุ�น อิสระใหทานได
เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน อุโมงคแสงไฟ 
(Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ํา (Water Illumination)   

 
จากนั้นนําทานเดินทางสูนาโกยา เพื่อนําทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ 
มิตซุยเอาทเล็ท ซึ่งเอาทเล็ทน้ีเปนสวนหน่ึงของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด มี
อาณาเขตบริเวฝรกวางขวางมาก  เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน อาทิเชน 
Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , 
Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแต
สินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป ซึ่งมีสวนลด
มากมายสูงสุดถึง 80% นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญไวคอย
บริการนักทองเที่ยวอีกดวย 

 

 
 
คํ่า อิสระอาหารกลางคํ่าตามอัธยาศัย  
พักที่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 



 

 

วันที่สาม ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายามา – หมูบานชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ 
- ที่ทําการเมืองเกาทาคายามา - เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ - อิออน  

 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันใหทานไดสนุกสนานไปกับลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
เลนไมกระดานเล่ือนไดตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแหงน้ีทีซ่ึ่งเปนสว นสนุกขนาดใหญ 
มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเลนสกีมากมาย เปนลานสกีที่มีชื่อเสียงทานจะไดสนุก
กับลานหิมะขาวโพลน ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนา
ทัวรลวงหนา ราคานี้ไมรวมคาเขา , คาเชาอุปกรณเครื่องเลนสกี สโนวสเลด 
และครูฝก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกีจะเปดใหบริการหรือไม 
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  
 

 
 
หมายเหตุในกรณีที่ลานกิจกรรมหิมะปดใหบริการหรือเกิดเหตุการณที่ไมสามารถ
ทําใหเขารับบริการไดบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลียนแปลงโปรแกรมนําทานเดินทางสู 
ตลาดเชาทาคายามาตั้งอยูในเมืองทาคายามา จังหวัดกิฟุ) เปนตลาดที่เกาแกซึ่ง
เริ่มมาตั้งแตสมัยเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปกอน โดยเปนที่สําหรับขายผัก
ผลไม รวมถึงอาหารตางๆ ในปจจุบันน้ันมีสินคาขายหลากหลายทั้งอาหารสด และ
อาหารพรอมทาน และยังมีพวกของท่ีระลึกซึ่งเปนของพ้ืนเมืองจําหนายอีกดวย 
จากน้ันนําทานเที่ยวชม เมืองทาคายามา ที่ไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เปนเมือง
ขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา 



 

 

และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานสู “หมูบานชิ
ราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.
1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเปนแบบญี่ปุ�นดั้งเดิม ช่ือนี้
ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชันถึง 
60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 
เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปู
แมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวง
ฤดูหนาวไดด ี

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ดวยเมนู Tobanyaki Set 
 

จากน้ันนําทานถายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาชิ ตั้งอยูที่เมือง
ทาคายามาในเขตฮิดะของจังหวัดกิฟุ ซึ่งเมืองเกาแหงน้ียังคงรักษาบรรยากาศแบบ
ญี่ปุ�นดั้งเดิม จนกลายเปนอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับเหลานักทองเที่ยว
ที่ตองการสัมผัสเสนหแบบญี่ปุ�นๆทามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถ
เห็นไดอยางโดดเดนจากสีที่แดงเขม ทําใหเปนจุดที่สังเกตไดงาย อีกทั้งสะพานแหง
น้ียังถือเปนสัญลักษณที่สําคัญจุดหน่ึงของเมือง โดยเฉพาะชวงกลางถึงปลายเดือน
เมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยูรายลอมตัวสะพาน จนกลายเปนจุดชมซากุระ
ยอดนิยมแหงหน่ึงของเมืองทาคายามาเลยทีเดียว 



 

 

 
 

นําทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเปนทั้งที่
ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนโตกุกาวา  ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปที่แลว เปนที่ทํา
การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายใน
น้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของ
เจาหนาที่... นําชมความงามของเมืองทาคายามา ซึ่งยังคงคว ามเปนบานเมือง
แบบญี่ปุ�นดั้งเดิมอยางแทจริง  ไมรวมคาเขาชมทานละ  430 เยน   

 

 



 

 

 
เดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ที่
ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะโดะกวา 300 ปกอน ใหทานไดเลือกซื้อของ
ที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเปนเหลาสาเก 
ซุปมิโสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเปนตุกตาตามความเช่ือของคนโบราณสมัยกอน  
 

เดินทางมาถึงเขตเมืองเกาซันมาชิซึจิทั้งที ยานน้ีมีแต
ของอรอยอยางแนนอนเมื่อเดินตามไปถนนเรื่อยๆ 2 ขางทางนั้น
มีแตรานอาหารนาทานไปหมดสะทุกราน อากาศหนาวๆก็ตองหาอะไรอุนๆทานกัน
แกหนาวสักหนอยสิ่งแรกที่แนะนําน่ันคือ มิทาราชิดังโงะ เปนแป�งขาวเหนียวยาง
เคลือบซอสมิโซะหวาน เปนเมนูที่ใครผานมาท่ีน่ีก็ตองแวะชิม ไมวาเด็กหรือผูใหญ
ก็ตางชื่นชอบ 
 
 

 
 



 

 

 อีกหน่ึงเมนูยอดฮิตตลอดการที่พลาดไมไดน่ันก็คือ....ซูชิเนื้อฮิดะ 
การันตีความอรอยดวยแถวยาวนอกราน ที่รานน้ีเสิรฟเมนูซูชิเน้ือ
วากิวคุณภาพดีระดับ A4-A5 โดยซูชิชุดน้ีประกอบไปดวยขาวปم�น
หนาเน้ือโรยตนหอมและกุนคันมากิ โดยเน้ือถูกปรุงอยางดีดวย
เกลือทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไผ ขิงและโชยุ เสิรฟบนขนมเซมเบ ดังน้ันจึงทานได
ทั้งหมด วินาทีที่เน้ือนุมๆละลายในปากน้ัน บอกไดเลยวาสมกับที่รอคอยอยาง
แนนอน! 

 
จากน้ันนําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ซึ่ง
ภายในหางมีสินคามากมายหลากหลายชนิดเชน แผนกซุปเปอรมารเก็ตซึ่งรวบรวม
ผลไมญี่ปุ�นนาทานหลากหลายชนิดไวที่น่ี แผนกยาและเวชสําอางจําหนายยาก
รักษาโรคตางๆที่คนไทยนิยมซื้อไวในหางน่ีเกือบทั้งหมด  หรือจะเปนโซนเสื้อผา 
รองเทากระเป�าก็มีใหทานไดเลือกซือ้จับจายสินคาท่ีตองการไวอยางมากมาย  หรือ
เลือกซื้อสินคาที่เปนแบรนดญีปุ�น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ราน 100 เยน 
และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดที่น่ีไดเลย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่  เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจาเฮอัน - พิธชีงชาญี่ปุ�น - ปราสาททอง –  
  โอซากา 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

จากนน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของญี่ปุ�น มีชื่อเสียง
โดงดังไปทั่วโลกในเรื่องวัดและศาลเจา เกียวโตเปนศูนยกลางการปกครองและ
วัฒนธรรมมากวา 1,100ป มีอาณาเขตตั้งแตบริเวณตะวันออกเฉียงใตจดตะวันตก
เฉียงเหนือในตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซทําใหมีลักษณะทางภูมิศาสตร4
ประการ ไดแกชายฝم�งทรงฟนใบเลื่อยรอบอาวไมสึรุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขา
ทันบะตรงใจกลาง,ที่ราบลุมเกียวโตทางตะวันออกเฉียงใตและที่ราบลุมยามาชิโระ  



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดไดโกจ ิสรางขึ้นครั้งแรกในยุคเฮอัน มีอายุกวา 1,200 
ป ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมบัติแหงชาติและวัดมรดกโลกที่เปนหน่ึงในวัดสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ�น เปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางน่ังยา
กูชิ และมีเจดีย 5 ชั้นสูงถึง 38 เมตร ที่เกาแกที่สุดในเกียวโต  วัดไดโกะจิ เปนวัด
ที่มีขนาดใหญโตซอนอยูในพื้นที่ที่เต็มไปดวยภูเขาทางดานใตของเกียวโต สวนของ
อาคารหลักอยูบริเวณดานลางเชิงเขาและติดกับเสนทางเดินป�าซึ่งเสนทางน้ี
สามารถเดินไปยังวัดอ่ืนๆ ได  
 

 
 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ บุฟเฟ�ตชาบู
หมูตนตํารับ  

 
จากน้ันเดินทางสู ศาลเจาเฮอัน หรือศาลเจาเฮอันจิงงุ ศาลเจาเฮอันสรางในป 
1895 เน่ืองในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป โดยอุทิศถวายแด
จักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต ตัวศาลเจาถอดแบบมาจาก



 

 

พระราชวังหลวงที่สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป 1227 
เปนสถาปตยกรรมแบบเฮอันซึ่งไดรับอิทธิพลจากจีน ศาลเจาในลัทธิชินโตก็เปลี่ยน
มาสรางตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเน้ือไมไวใหมีสีตามธรรมชาติก็หัน
มาทาสีเปนครั้งแรกเมื่อกาวผานประตูศาลเจาเขาไป จะพบภาพจําลองของ
พระราชวังโบราณที่ยอสวนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอัน
กวางขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไดโงะคุเด็ง (ถาเปนวังจริงๆ น่ีก็คอืที่วาราชการ
ทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดียพยัคฆขาวขนาบอยูทางตะวันออกและตะวันตก ประตู
ดานซายของวิหารจะเปดออกสูสวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาใหใชลองเรือและเดิน
เลนไดดวยสะพานแบบจีน บึงน้ําใสและบันไดมังกร  

 

 
 
นําทานเปดประสบการณใหมกับ พิธีชงชาญี่ปุ�น ซึ่งเปนเอกลักษณของประเทศ
ญี่ปุ�นวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ 
นับตั้งแตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของพิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดื่ม
และชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานได
เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 



 

 

นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ 
เพื่อเปนสถานที่พักผอน ตอมาบุตรชายของทานไดดัดแปลงใหเปนวัด แตปราสาท
เดิมไดถูกไฟไหมในป พ.ศ.2493 และสรางขึ้นใหมเมื่อป พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปดดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทานไดดื่มดํ่ากับความสะอาดใสของ
สระน้ําที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยางงดงาม 
 

 
มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการตูนเร่ืองดัง อิค

คิวซัง ทั้งทีจะพลาดกับเมนูของหวานทานเลนยอดฮิตของปราสาท
ทองไดยังไงกันแนะนําซอฟทครีมจากราน Kinkaku Soft Ice 
Cream ซึ่งตัวซอฟทครีมน้ันจะเปนรสชาเขียว เน้ือครีมเนียนนุมละมุนลิ้น ทํามา
จากผงชาเขยีวแทๆตนตํารับของญีปุ่�น ขางในโคนใสแป�งโมจิเพ่ือเพิ่มความนุมนวล
การในลิ้มรส และเพ่ิมถั่วแดงหวานที่ใหรสชาดเขากันดีกับชาเขียวกอนจะหุมดวย
แผนทองคําท่ีผลิตโดยฝมือชางทํากระดาษวาชิสไตลญี่ปุ�น 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ เกียวโต สแตช่ัน เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทาง โดยในบริเวณจุดพักรถมีรานอาหารมากมายหลากหลายใหทานได
เลือกซื้อรับประทานไมวาจะเปนขาวหนาหมูทอดทงคัตสึ ทอดดวยไฟออนๆ 
เน้ือหมูนุมๆดานในหอดวยแป�งฟูฟ�องทอดออกมาไดสีเหลืองนวล กรอบ ราด
ดวยซอสเขมขน ชวนใหลิ้มรสหรือจะเลือกรับประทานราเมนตนตํารับของแท



 

 

จากญี่ปุ�นนํ้าซุปใส แตรสชาติเขมขนเขาถึงรสเครื่องเทศตนตํารับของญี่ปุ�น 
เพ่ิมเติมดวยเสนอูดงเหนียวนุม และเน้ือหมูชิ้นใหญที่พิถีพิถันในการแลช้ินเน้ือ
หมูออกมาใหสวยงามใหรสชาติสัมผัสลิ้นไดดีเย่ียม 

 

 
 
พักที่  โรงแรม TOHO HOTEL หรือระดับเดยีวกัน 
 
วันที่หา        ปราสาทโอซากา - ตลาดปลาคุโรมง -  ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ – ดิวตี้ฟร ี
   - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ 
 
เชา  บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขา
ปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญและชม
นิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึงความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติ
และขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโตโยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสราง
ปราสาทแหงน้ี 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาสุมิโยชิไทฉะ เปนศาลเจาที่ถูกสรางขึ้นตั้งแต
ศตวรรตที่ 3 เรียกวาเปนอีกหน่ึงศาลเจาที่เกาแกมากที่สุดแหงหน่ึงของญี่ปุ�นเลยก็
วาได ที่น่ีไมใชเพียงแคความเกาแกเทาน้ันะ แตรูปแบบสถาปตยกรรมการสรางก็
ถือวาโดดเดนไมแพที่ไหนๆ เพราะถูกสรางดวยรูปแบบที่เรียกวา สุมิโยชิ-ซึคุริ ทีจ่ะ
มีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากที่อ่ืนที่จะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่
ลักษณะไขวกนัคลายกับไมกางเขนของศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะ
มากกวา รวมทั้ งยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา 
โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขาอยูดานใตหนาจั่วของหลังคาและยังมีรั้วลอมรอบ จาก
ความตางและความเกาแกนีท้ี่ทําใหศาลเจาแหงน้ีมีชื่อเสียงมากๆในญี่ปุ�น 
 



 

 

 
 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดคุโรมง เปนตลาดที่มีชื่อเสียงและเกาแกมากที่สุด
แหงหน่ึงของเมืองโอซากา จนไดรับสมญานามวาเปน ครัวของโอซากากันเลย
ทีเดียว มีบรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 
เมตร 2 ขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตางๆกวา 160 รานคา ขายทั้งของสด และ
แบบพรอมทาน มีของกินเลนและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกัน 
ของที่ขายสวนภายในตลาดคุโรมงจะเปนของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เน้ือ และ
ผักตางๆ รานอาหารตางๆภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกัน ทั้งแบบสดๆ 
เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง 
หอยเชลยาง กุงเทมปุระ เปนตน นอกจากน้ีก็จะเปนพวกผลไมตางๆตามฤดูกาล
ของญี่ปุ�นที่ควรคาแกการลองเปนอยางมาก เชน แอปเปم�ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ 
เมลอน กีวี และลูกแพร เปนตน 

 



 

 

 
จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษีดิวตี้ฟร ีซึ่งมีสินคาใหบริการทุกทานเลือกจับจายใชสอยในราคา
ถูกยอมเยาวอยางมากมายโดยสินคาบางประเภทจะไมสามารถซื้อในเมืองอ่ืนของ
ประเทศญี่ปุ�นไดจะเปนสินคาประจําเมืองเทาน้ัน  นําทานชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ 
ยานชอปปم�งชื่อดังของนคร โอซากา ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคา
อันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานน้ีถือวา
เปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหน่ึงของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหาร
ทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหน่ึงคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตน
ดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่งนักทองเที่ยวใหความ
สนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง จะพยายามสราง
จุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการ 
สัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนม
ชื่อดังจากญี่ปุ�นน่ันเอง  
 



 

 

 
   
คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินคันไซเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
23.55 น. เหิรฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ  เที่ยวบินที่ XJ611  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
 

วันที่หก     สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ 
 
03.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาทัวรไมรวม

ตั๋ว 
07 – 12 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
08 – 13 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
09 – 14 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
10 – 15 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
11 – 16 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
14 – 19 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
15 – 20 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
16 – 21 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
17 – 22 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
18 – 23 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
21 – 26 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
22 – 27 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
23 – 28 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
24 – 29 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
25 – 30 มกราคม 2563 26,999 8,000 18,999 
29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 
30 ม..ค. – 04 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2563 26,999 8,000 18,999 
04 – 09 กมุภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 
05 – 10 กุมภาพนัธ 2563 27,999 8,000 19,999 
06 – 11 กุมภาพนัธ 2563 27,999 8,000 19,999 
07 – 12 กุมภาพันธ 2563 27,999 8,000 19,999 



 

 

08 – 13 กุมภาพนัธ 2563 25,999 8,000 17,999 
11 – 16 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 
12 – 17 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 
13 – 18 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 
14 – 19 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 18,999 
15 – 20 กุมภาพนัธ 2563 25,999 8,000 17,999 
18 – 23 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 18,999 
19 – 24 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 
20 – 25 กุมภาพันธ 2563 26,999 8,000 18,999 
21 – 26 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 
22 – 27 กุมภาพันธ 2563 25,999 8,000 17,999 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 25,999 8,000 17,999 
03 – 08 มีนาคม 2563 24,999 8,000 16,999 
04 – 09 มีนาคม 2563 24,999 8,000 16,999 
05 – 10 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 
06 – 11 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 
07 – 12 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 
10 – 15 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 
11 – 16 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999 
12 – 17 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999 
13 – 18 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999 
14 – 19 มีนาคม 2563 26,999 8,000 18,999 



 

 

17 – 22 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 
18 – 23 มีนาคม 2563 25,999 8,000 17,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 10,000 บาท 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน 
ทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1.ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2.คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธรุกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 



 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญีปุ่�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศพัททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน 



 

 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

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

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการทีช่ําระแลวท้ังหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  



 

 

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


