
 
 

 
 
 
 

 
 



วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ฮาเนดะ  

 
06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
09.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL032 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
17.55 น.   เดนิทางถงึ เมอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

พกัที ่ โรงแรม RELIEF PREMIUM HANEDA / OMORI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ฮาเนดะ - ทุง่หญา้เซ็นโกคฮุาระ - กระเชา้คาจ ิคาจ ิ- ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - อาบนํา้แรธ่รรมชาต ิ 

                        ทานขาปูยกัษ ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทุง่หญา้เซ็นโกคฮุาระ เพือ่ชมความสวยงามทางธรรมชาตขิอง ดอกซูซูก ิเป็นทุง่หญา้ทีต่ดิ
อันดับหนึง่ในรอ้ยของทวิทัศน์ดอกไมท้ีด่ทีีส่ดุในคานากาวะ และยังเป็นหนึง่ในหา้สบิของจุดชมววิทีเ่ยีย่มทีส่ดุโดย
สามารถมองเห็นทุง่หญา้อันกวา้งใหญ่ทีก่ลายเป็นสเีหลอืงทอง เสมอืนขนนกพริว้ไสวเต็มทุง่ยามแสงอาทติยส์าดสอ่ง

ใตท้อ้งฟ้าอันสดใส เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีไ่มค่วรพลาดทีจ่ะแวะมาเก็บภาพสวยๆ ไวเ้ป็นภาพประทับใจอกีดว้ย 
 

 
 

หมายเหต:ุ กรณีดอกซซูกู ิลว่งหลน่หมดแลว้  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวร ์โดยนําทา่นเดนิทางสู ่
วดัโจอนัจ ิ ซึง่เป็นวัดพทุธในจังหวัดโออติะ  ประวัตขิองวัดนี้ยอ้นไปไกลถงึกอ่น ยคุเฮอัน  ซามูไรผูศ้รัทธาในศาสนา

อยา่งแรงกลา้มารวมตัวกันทีน่ี่ชว่งครึง่หลังของครสิตศตวรรษที ่ 12 ไปจนถงึยคุคามาครุะ คณุจะมองเห็นพชืพรรณสี

เขยีวชะอุม่อยูท่กุหนทกุแหง่ รวมไปถงึกหุลาบพันปีกวา่ 7,000 ชนดิ  วัดนี้มชี ือ่เสยีงเรือ่งความงดงามของดอกไฮเดรน
เยยีและใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้ว่งซึง่สรา้งสสีนัและภมูทิัศน์ตระการตาบนภเูขาโดยรอบ  ในหอไตรของวัดมรีปูป้ันไม ้

และพระสตูรทีพ่มิพล์งบนแผ่นพมิพท์องแดง จงึไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีสํ่าคัญ 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



จากนัน้นําทา่น ขึน้กระเชา้คาจคิาจิ  เป็นกระเชา้ลอยฟ้าทีใ่ชเ้วลาเพยีง 3 นาทถีงึยอดเขา จากจุดชมววิบนความสงู 
1,075 เมตร ทา่นจะสามารถชมภเูขาไฟฟจูแิละทวิทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากจุใินแบบพาโนรามา 360 องศา 
และในวันทีอ่ากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต ้(เทอืกเขาอากาอชิ ิ และเทือกเขา

อาราคาวะ) (อาจมกีารงดใหบ้รกิารชัว่คราวเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ เชน่ สภาพอากาศไมเ่อือ้อํานวย) 
 

 
 
บา่ย หลังจากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที่  โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต  แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และ

สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอ ลเลคชั่นเสือ้ผา้ใหมล่า่สดุ อาท ิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 

CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดังไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิาหรอูยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

พกัที ่ FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นได้

ล ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มนํา้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ํา้แรธ่รรมชาต ิ

เชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ํา้แรแ่ลว้ จะทาํใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที5่) – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค – ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทา่นขึน้
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจูิ  (ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ ) เพื่อชมทั ศนียภาพ
โดยรอบของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์น

ยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และมี
ความสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 
 



 
 
นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่กัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่
สําหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชัน้ 5 นี้ ถกูเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี

ความเชือ่วา่ทีน่ี่มทีา่นเทนกปุกครอง อยูน่ั่นเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แหง่นี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่
มากมาย อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่น้ํีาหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมา

ทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ 

 
 
 

 
 



 สําหรับทา่นทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุน่ของก าแฟนั้น บริเวณ
ดา้นหนา้ภเูขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทกุๆทา่นใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่
ดํ่ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ หรอืจะ

เลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภเูขาไฟฟจูซิ ึง่มบีรกิารอยูท่ีภ่เูขา
ไฟฟจูทิีเ่ดยีวหาไมไ่ดจ้ากทีไ่หนอกีแลว้ อาทเิชน่ โคค า โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , น้ําแรธ่รรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 

 
 
 

นําทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจํ่าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของที่

ระลกึตามอัธยาศัย 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค นําทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่น้ําบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจู ิทีเ่ป็นแหลง่น้ําตาม

ธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ .ยามานช ิหรอืพดูในทางกลับกันคื อกลุ่มน้ําผุดโอชโินะฮัคไค เพยีงกา้วแรกที่
ยา่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้น ก็สมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น้ําธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูท่กุมมุ โดยใน
บอ่น้ําใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น้ําแตล่ะบอ่นัน้เย็นเจี๊ ยบถงึใจจน

แอบสงัสยัวา่นอ้งปลาไมห่นาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอณุหภมูใินน้ําเฉลีย่อยูท่ี ่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมน้ํีา
ผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีสํ่าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม 
 

 
 

 ขึน้ชือ่วา่มาหมูบ่า้นแหลง่น้ําบรสิทุธิจ์ากภเูขาไฟฟจูทิัง้ท ีจะไมม่เีมนูทาน

เลน่รสเลศิไดอ้ยา่งไรกัน เมือ่ทา่นมาถงึหมูบ่า้นโอชโินะฮัคไค ทีเ่ต็มเป่ียม
ไปดว้ยอากาศบรสิทุธิแ์ลว้ ภายในหมูบ่า้นยังมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึซึง่

เป็นสนิคา้โอท็อปของหมูบ่า้นและบรเิวณหมูบ่า้นยังรายลอ้มไปดว้ย
รา้นอาหารทานเลน่ตา่งๆมากมาย สําหรับเมนูทีแ่นะนํานี้มชี ือ่เรยีกวา่ “ยากิ
คซุะโมจิ ” เป็นแป้งเนื้อนุ่มสเีขยีว ซึง่ทํามาจาก ใบโยะโมะงิ  เป็นพชื

สมนุไพรของญีปุ่่ น สอดดว้ยไสถ่ั้วแดงบด ยา่งบนเตาถา่น หอมกรุน่ ทาน
รอ้นๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 

 

 
 

 
 
 

 
 



จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอาง อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ ปลอดภาษ ีณ ดวิตี้ฟร ียา่น
ดัง ยา่นชนิจุกุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้น
ขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งสําอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่

รวมเหลา่บรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 
3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบั
การเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY 

MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง
อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 

 
 

 

พกัที ่ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิ- ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี - วดัอาซาก-ุ ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ มหาวทิยาลยัโตเกยีว    
ชอ้ปป้ิงยา่นชบูิยา่ - โอไดบะ - สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนนัน้นําทา่นชม เสาโทรอิแิดงพนัตน้  ณ ศาลเจา้โอโตเมะอนิาริ  ทีเ่รยีงรายไปตามถนนทีมุ่ง่หนา้ไปสูช่ะเด็น 
(ศาลาศาลเจา้ ) มคีวามสวยงาม มากอกีสถานทีห่นึง่  อกีทัง้ทีศ่าลเจา้แหง่นี้ยังมตีน้ไมศ้ักดิส์ทิธิท์ ีว่า่กันวา่ทําใหคํ้า
อธษิฐานของงูเผื อกเป็นจรงิ อสิระใหท้่ านเดนิเที่ ยวชมตามอัธยาศัย (ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนดอกไมร้าคาทา่นละ 200 

เยน) 
 



 
 

นําทา่น เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ํา้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิ ารเมือ่วั นที ่22 

พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งที่
เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแหง่นี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิ
ความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 
 

 



จากนัน้นําทา่นขอพร วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิท
องคํา  นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณ
ประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 

 
 

หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ  ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็น

เครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลอง
กับรสชาดสดุแสนอรอ่ย  

 
 

นอกจากวัดอาสากซุะจะเป็นวัดทีเ่กา่แกข่องญีปุ่่ นแลว้  ถนนชอ้ปป้ิง

นาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัดอกีดว้ยแลว้จะไมใ่หม้ี
ขนมขึน้ชือ่ของวัดไดอ้ยา่งไร ขนาดองคจั์กรพรรดิย์ังรับสัง่คนสนทิใหม้าซือ้
ทีน่ี่!!! เมนูนัน้ก็คอื “เมลอ่นปัง” เป็นขนมปังแบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น บางคน

อาจจะเขา้ใจผดิวา่เป็นขนมปังสอดไสเ้มลอ่น แตจ่รงิๆแลว้คอืขนมปังอบ
แลว้ยดา้นบนมลีายแตกๆ ซึง่เหมอืนผวิเมลอ่น ของญีปุ่่ น เป็นทีม่าของชือ่ 
“เมลอ่นปัง” น่ันเอง ซึง่ปกตกิ็จะหาทานไดท้ั่วไปแมก้ระทั่งในรา้นสะดวก

ซือ้ตา่งๆ แตท่ีข่ ึน้ชือ่ก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ทีข่ายเมลอ่น
ปังรสดัง้เดมิและซอฟครมีหลากรส ทีร่า้นนี้จะทําใหม่ๆ อบเสร็จจากเตา
รอ้นๆ ขนมเมลอ่นปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกําลังดซี ึง่เป็นเมนูแนะนําทีม่าถงึวัดอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกัน

เลยทเีดยีว 



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเ ดนิทางชม  ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ มหาวทิยาลยัโตเกยีว เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นทีส่วยงามบรเิวณ ใน
มหาวทิยาลัยโตเกยีวจะมตีน้แปะก๊วยทีป่ลกูเรยีงกัน และจะเปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงพรอ้มกัน ซึง่ยังถอืเป็นสถานทีย่อด

นยิมในการชมใบแปะก๊วยในโตเกยีวอกีดว้ย ชว่งใบแปะก๊วยเปลีย่นส ีสําหรับการชมใบแปะก๊วยเปลีย่นสทีีม่หาวทิยาลัย
โตเกยีวนัน้ สามารถชมไดต้ัง้แตป่ระมาณเดอืนตลุาคม แตห่ากไปชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน–ตน้เดอืนธันวาคม จะเป็น
ชว่งทีใ่บแปะก๊วยเป็นสเีหลอืงอรา่มทัง้มหาวทิยาลัย มมุยอดฮติทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรปูชมใบแปะก๊วยเปลีย่นส ีจะ

อยูท่ีท่างเดนิไปหอนาฬกิา ถนนเสน้นี้จะปลกูตน้แปะก๊วยทัง้สองฝ่ัง ใบไมจ้ะเปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงพรอ้มกัน ใบแป๊ะก๊วย
ทีร่ว่งลงสูพ่ืน้ทําใหพ้ืน้ถนนกลายเป็นสเีหลอืง** ซึง่โดยปกตใิบแปะกว๊ยจะเร ิม่เปลีย่นสใีนชว่งปลายเดอืน ปลาย
พฤศจกิายน - ตน้ธนัวาคมของทกุปี (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)** 
 

 
 
หมายเหต:ุ กรณีใบแป๊ะก๊วยไมเ่ปลีย่นสหีรอืลว่งหลน่หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทัวร ์โดยนํา

ทา่นเดนิทางสู ่ ศาลเจา้เมจิ  เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติวญิญาณขององค์
สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึ่ งเป็นจักรพรร ดทิี่มคีวามสําคัญ กับประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจุบันเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความ
เคารพจากชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบันมากทีส่ดุ 

 
จากนัน้เดนิทางสูย่า่นชบุิยา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกับ “ฮาจโิกะ” รปูป้ัน
สนัุขแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ (109) อจิมิารคุวิ ทัง้

เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้นําของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย นอกจากนัน้แลว้ ทา่นยังไดช้ ้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก 
ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที ่SHOP นีม้แีบบใหเ้ลอืกสรร  

 
 
 

 
 



นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโอไดบะ  เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอา่ว
โตเกยีวเพือ่ประโยชน์ในการป้องกัน ประเทศ แตปั่จจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอกีแหง่ของประเทศ 
เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ย

สถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้  สว่นการเ ดนิทางม าทีน่ี่ก็
สะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฮติของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ 

 
และในบรเิวณใกลก้ันทา่นสามารถเดนิไปถา่ยภาพคูก่ับแลนดม์ารค์ เทพเีสรภีาพ ทีโ่อไดบะ  ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง
หา้งใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีวิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซึง่เทพเีสรภีาพนัน้ ทางการฝร่ังเศส
ไดส้ง่ใหก้ับทางญีปุ่่ น เนื่องในโอกาสฉลองความสมัพันธอ์ันยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญีปุ่่ นกับฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.

1998 จนเมือ่ถงึเวลานํากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝร่ังเศสวา่อยา่ขนกลับเลย แตรั่ฐบาลฝร่ังเศสนัน้มคีวามจําเป็น
ทีจ่ะตอ้งขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรภีาพทีน่วิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพเีสรภีาพตัวปัจจุบันนี้ซ ึง่มขีนาดใหญ่
กวา่ตัวตน้แบบแตก่็ยังเล็กกวา่เทพเีสรภีาพทีต่ัง้อยูท่ีน่วิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังนัน้เทพเีสรภีาพที่

โอไดบะนัน้ไมใ่ชข่องทีทํ่าจําลองขึน้มา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝร่ังเศส 

 
 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

วนัทีห่า้  ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 
00.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลนส ์เทีย่วบนิที ่JL033 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ราคาไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

21 – 25 พฤศจกิายน 2562 29,999 8,000 19,999 

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 29,999 8,000 19,999 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 19,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 19,999 

** บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทยีว ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000 .- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิ ั ทขอสงวนสิ ทธิ์ในก ารคนืมดัจําท ัง้หมด  

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่      ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ทา่น
ละ 1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่ว ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 
ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายใ นกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรื อเอเจนซี่(ผูม้ชี ื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ ชําระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1   ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้    

2.2   ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 
2.3   ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิ
จากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก

ฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ ไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกด ชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตร าแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  
 
 



ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะด วก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝ าก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
  

 

 


