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ลอ่งเรอืเกบเิค | ทะเลสาบโทวาดะ | นั่งกระเชา้ลอยฟา้ ชมสโนวม์อนสเตอร ์
ทะเลสาบทาซาวะ | กินซงั ออนเซน็ | หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ | แช่ออนเซ็น 

 

 

  

SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6วัน 4คนื 

เดนิทาง มนีาคม - เมษายน 2563 

ราคาแนะน าเพยีงเร่ิมต้น  49,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626  23.50-07.30+1) 

วนัท่ี 2.  เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมตัสชิึมา่ - วดัโกไดโดะ – เมืองฮิราซมูิ – ลอ่งเรอืเกบเิค – เมืองฮานะมากิ 
วนัท่ี 3.  เมืองฮาจิมนัไต - ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮกัโกดะ (นั่งกระเชา้ลอยฟา้) 

วนัท่ี 4.  ทะเลสาบทาซาวะ - หมูบ่า้นซามไูร คะคโุนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซงั ออนเซ็น 

วนัท่ี 5.  เมืองเซนได - ชอ้ปป้ิงอิออน นาโทร ิ- เซนได อิซุมิ พรเีมี่ยม เอาทเ์ลท็ - ยา่นอิจิบนัโจ 

วนัท่ี 6.  เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG627  11.15-16.05) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ) - เซนได (สนามบนิเซนได) (TG626 23.50-07.30+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรรภูมิ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) 
พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626  (บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ - เมืองฮิราซูมิ - 
ล่องเรือเกบเิค - เมืองฮานะมากิ 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองมัตสึชิม่า (Matsushima) เป็นเมืองทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเซนได อ่าวมตัสชิึม่าไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 

ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สดุในญ่ีปุ่ น ที่มีเกาะนอ้ยใหญ่อยูม่ากมาย 
 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวดัขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิม่า ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่น ท าใหว้ัดแห่งนี ้

กลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมตัสชิึม่า สรา้งขึน้ในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพทุธรูป 5 องค ์ซึ่งก่อตัง้โดยพระสงฆท์ี่
ก่อตัง้วดัซูอิกนัจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปป้ันจะถกูน ามาใหป้ระชาชนไดช้มกนัทกุๆ 33 ปี (ครัง้สดุทา้ยที่น  าออกมาจดัแสดง
คือปี 2006) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 เมืองฮิราซูมิ มรดกโลกแหง่ภมูิภาคโทโฮก ุตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัอิวาเตะ มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนาน 
 ล่องเรือช่องแคบเกบิเค ชมหนึง่ในรอ้ยทศันียภาพสวยงามและทรงคณุคา่ของญ่ีปุ่ นในญ่ีปุ่ น ถือไดว้่าเป็นที่เดียวเท่านัน้ที่ใช้

เรือถ่อดว้ยไมพ้ายเพียงอนัเดียวทัง้ ขาไปและกลบัโดยไม่มีการใช้เครื่องยนต ์ท่านจะไดช้ม ตน้ไมก้ับโขดหินผาและน า้ใส 
สะอาดมองเห็นปลาแมน่ า้ก าลงัแหวกวา่ย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HANAMAKI ONSEN  หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันที ่3 เมืองฮาจมัินไต - ทะเลสาบโทวาดะ - เทอืกเขาฮักโกดะ (น่ังกระเช้าลอยฟ้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองฮาจิมันไต ตัง้อยู่ที่ราบสงูในแนวภูเขาไฟของฮาจิมนัไตและทะเลสาบโทวาดะในอาโอโมริ ที่นี่มีถนนซึ่งมีทศันียภาพ

งดงามทอดยาวไปทั่วบริเวณ ฮาจิมันไตมีความงดงามตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึง
กลางเดือน ต.ค. ใบไมจ้ะเปลีย่นเป็นสเีหลอืง สม้ สวยงาม ช่วงเดือนธนัวาคม หิมะจะเริม่ตก สวยงามเป็นอยา่งมาก 

 ทะเลสาบโทวะดะ (Lake Towada) ก าเนิดขึน้จากการปะทขุองภเูขาไฟราว 2,000 ปีก่อน ท าใหเ้กิดเป็นแอ่งทะเลสาบกวา้ง
ใหญ่บนระดับความสูงกว่า 400 เมตรจากระดับน า้ทะเล เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนช ู
(Honshu) ของญ่ีปุ่ น  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู ่ยอดเขาฮักโกดะ (Hakkoda) แหลง่ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ มีความสงู 1,585 เมตร ไดร้บั
การคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 ภเูขาที่สวยงามของญ่ีปุ่ น ที่นี่ยงัเป็นสถานที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีในฤดใูบไมร้ว่งที่สวยงามมากๆที่
หนึ่งอีกดว้ย มีใบไมห้ลากสีทัง้แดง เขียว เหลือง สม้ พรอ้มใจกันสลบัสีเพิ่มความความสวยงามใหก้ับภูเขาทัง้ลกู ช่วงเวลา
ใบไมเ้ปลี่ยนสีของที่นี่คือปลายเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน ท่านมองเห็นตวัเมืองอาโอโมริ พรอ้มชมความงดงามของใบไม้
เปลีย่นส ีในช่วงฤดหูนาวหิมะจะตกในบรเิวณภเูขา ท าใหต้น้ไมถ้กูแช่แข็งดว้ยหิมะจนกลายเป็นรูปรา่งแปลกๆแตกตา่งกนัไปที่
เรยีกกนัวา่ ปิศาจหิมะ หรือสโนวม์อนสเตอร ์ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปแบบเต็มอิ่มกบัหิมะที่เย็นฉ ่า 
(ความหนาของหิมะขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในแต่ละปี)  

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KOMAGATAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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วันที ่4 
ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ - เมืองยามากะตะ - กินซัง 
ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ทะเลสาบทาซาวะ (Lake Tazawa) เป็นที่รูจ้กักนัว่าเป็นทะเลสาบที่ไม่แข็งตวัในฤดหูนาว ทะเลสาบที่ลกึที่สดุในญ่ีปุ่ น (ลกึ

ถึง 423.4 เมตร) และไดร้บัเลอืกใหต้ิดอยู่ใน 100 อนัดบัสถานที่วิวสวยของญ่ีปุ่ น ทาซาวะเป็นทะเลสาบมหศัจรรยท์ี่สีของผืน
น า้จะเปลี่ยนไปตามมมุที่ชมวิว เสน่หข์องทะเลสาบทาซาวะก็คือพืน้ผิวน า้ของทะเลสาบ สีที่เป็นลกัษณะเฉพาะของผืนน า้
เรยีกวา่ “ทะเลสาบทาซาวะสีน ้าเงนิ” ที่มีสนี  า้เงินเหมือนน า้หมกึที่ก าลงัไหล แตก่ลบัมีความใสเป็นลกัษณะพิเศษ ทะเลสาบ
แหง่นีม้ีสัญลักษณเ์ป็นรูปป้ันทตัสึโกะ (Tatsuko) รูปป้ันสทีองซึง่ต  านานเลา่วา่เป็นรูปป้ันของเจา้หญิงทตัสโึกะ ที่ขอพรใหค้ง
ความงามอนัเป็นนิรนัดร ์แตก่ลบัถกูสาปใหเ้ป็นมงักรและจมอยูใ่ตท้อ้งทะเลสาบแหง่นี  ้

 
 หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ (Kakunodate Samurai District) สมัผสักบับรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นท่ีงดงามเมื่อครัง้อดีต ที่น่ีก็

ยงัมีเสนห่อ์ีกมากมายใหท้า่นไดส้มัผสัถึงประวตัิศาสตร ์ไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑห์ตัถศิลป์โบราณ หรอือาหารพืน้บา้นชนิดตา่งๆ 
เป็นตน้ ตามแนวถนนหมูบ่า้นซามไูรแหง่นี ้มีตน้ไมป้ลกูอยูเ่ป็นจ านวนมาก ไมว่า่จะเดินทางมาในฤดกูาลใด นกัท่องเที่ยวก็จะ
ไดร้ืน่รมยก์บัทศันียภาพอนังดงามไดอ้ยูเ่สมอ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 กินซังออนเซ็น (Ginzan Onsen) หมู่บา้นออนเซ็นที่ยงัคงหลงเหลืออาคารบา้นเรือนดัง้เดิมชวนใหค้ิดถึงใหเ้ห็นกันอยู่ใน
ปัจจบุนั โดยอบอวลไปดว้ยบรรยากาศสไตลญ่ี์ปุ่ นช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 บรรยากาศของหมู่บา้นที่เรียงรายไปดว้ย เรียวกงัไม้
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เลียบแม่น า้ยงัคงมีใหเ้ห็นกนัอยู่จนถึงทกุวนันี ้เพลิดเพลินกบัการชมอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ กินซงัออนเซ็นมีคุณสมบตัิเป็น
ออนเซ็นก ามะถนัใสไม่มีสีและมีรสเค็มเล็กน้อย โดยว่ากนัว่ามีสรรพคณุช่วยรกัษาบาดแผลโดนบาด, บาดแผลไฟไหม,้ โรค
ผิวหนงัเรือ้รงั, โรคเรือ้รงัยอดฮิตของผูห้ญิง และโรคหลอดเลอืดแข็ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น 500-3,000 เยน) 

 
 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั YAMAGATA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที ่5 
เมืองเซนได - ช้อปป้ิงออิอน นาโทริ - เซนได อซุิมิ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท – ช้อปป้ิง
ย่านอจิบินัโจ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองเซนได ชอ้ปป้ิง ออิอน นาโทริ หา้งสรรพสนิคา้ที่มีสาขาอยูท่ั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 

150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครนัเต็มที่ 

 เซนได อิซุมิ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Sendai-Izumi Premium Outlets) ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัอย่างจุใจ กบัศนูย์
รวมรา้นแบรนดช่ื์อดงัต่างๆ เช่น Coach, Jill Stuart, Pleats Please Issey Miyake, Polo Ralph Lauren, Ray-Ban, Regal, 
Adidas และอื่นๆ 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ยา่นอิจิบันโจ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในใจกลางเมืองเซนได ที่ประกอบดว้ยถนนชอ้ปป้ิงหลายสาย จึงไดช่ื้อว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงที่
ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้งทางของถนนนั้นเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เช่น ของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขาย
สนิคา้แฟชั่นพวกเสือ้ผา้ รองเทา้เครือ่ง ประดบั รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ตลอดจนรา้นอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
โดยเฉพาอย่างยิ่งช่วงเทศกาลคริสตม์าสที่จะมีการจดัแสดงไฟไวต้ลอดเสน้ทาง รวมทัง้มีการตัง้ตน้คริสตม์าสและประดบัไฟ
เอาไวต้ามจดุตา่งๆ พรอ้มดว้ยเสยีงเพลงที่เขา้กบับรรยากาศ 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 เซนได (สนามบนิเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG627 11.15-16.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินเซนได 
 ถึง สนามบินเซนได ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627  (บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 
16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจ 

มีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง :  SENDAI AOMORI YAMAGATA PREMIUM WINTER 6 วัน 4 คนื 
 โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่24-29 ม.ีค. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 9,900.- 41,900.- 

วันที ่07-12 เม.ย. 63 50,900.- 50,900.- 48,900.- 9,900.- 42,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทุกแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงนิเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง 
ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อยา่งใด  

- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  
เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่
สามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ทา่น (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรือ อยู่
ติดกนั  **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหา
หอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   
แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 30 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิ
ของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
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มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้)   

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบสว่นต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกั
เกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง
บรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ย
กวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์
จะพ านกัระยะสัน้ใน ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ที่สาย
การบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระ
สว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายงับริษัทฯ  
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
 ***  ส าหรับช่วงการเดินทางที่ติดวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการทัวร์
น้ัน *** 
      1.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
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     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้ง
ส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดินทาง
ทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
มากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**  การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง 
บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
**  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น เนื่องจาก 
เมื่อทา่นช าระเงินครบจ านวนหรอืมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรือ

ตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่า
กรณีใดๆ) 

กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 
และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศ
คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืน
ให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายทีไ่ด ้
จ่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้ายที่
จ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนั
ตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
คา่ทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยนิดีคืนเงนิค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
การเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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** ส ำคัญ !!  บรษิัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่าน
การตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุป๊ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่นการ
เดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการ
เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  
จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ี อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
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2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) และ
ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือ้สตัว ์
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 

 
 


