
  

 
 
 

 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
 

20.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชัน้  3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ ์
เคาน์เตอร ์4 เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน  

23.55 น. เดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยเทีย่วบนิที่ XJ 620 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง 



  

 
 
 

 
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ 

จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์ทัง้ขาไปและขากลบั 
(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

  
วนัท่ีสอง ฮอกไกโด - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง็ - สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า - อิออน 
 
08.55 น.   เดนิทางถงึสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศญี่ปุ่นแล้วจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน ”หมู่บ้านชื่อดงั
ของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลงัไปตัง้แต่สมยัต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาทีถ่อืก าเนิดราเมนขึน้ 
ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลัง
สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมนของเมอืงอาซาฮกิาวา่ ก็ได้ถอืก าเนิดขึน้จากความคดิสรา้งสรรค์
ต่างๆ เขา้ไว้ด้วยกนั อาทเิช่น วธิกีารคงความร้อนของน ้าซุปให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเคลอืบผวิน ้าซุปด้วย
น ้ามนัหมู หรอืจะเป็นน ้าซุปซีอิว๊ทีเ่คีย่วจากกระดูกหมูและน ้าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดนีแหง้ หรอื “นิโบะช”ิ 
และเสน้บะหมีท่ ีม่สีว่นผสมของน ้าน้อยกว่าปกตแิละด้วยความโด่งดงัและมเีอกลกัษณ์ของราเมน เมอืงอา
ซาฮกิาวา่แหง่นี้เป็นทีช่ ื่นชอบของชาวญีปุ่่ น  

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ (ท่านละ  1,000 เยน) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองอาซาฮกิาว่า น าท่านชม สวนสตัว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รบัความนิยมมากทีสุ่ดใน

ญี่ปุ่ น ซึ่งในแต่ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารกัของสตัวต่์างๆ ทีไ่ม่ได้ถูกกกัขงัในกรงแบบทีท่่านเคยเหน็ใน
สวนสตัวท์ัว่ ๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์ห่งนี้ได้มแีนวความคดิทีว่า่ สตัวต่์างๆ 



  

 
 
 

ควรทีจ่ะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวน์ัน้ๆ จงึท าใหทุ้กทา่นไดส้มัผสัถงึ
ชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทเิช่น หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพนัธุต่์างๆ 
รวมถงึครอบครวัลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้  

  
 
 หมายเหตุ : เน่ืองจาก สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ปิดให้บริการระหว่างวนัท่ี 04 – 10 พฤศจิกายน 2562 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์หิมะ ซ่ึง พิพิธภณัฑน้ี์เป็นรปูแบบในสไตล ์Byzantine 
ท่ีเมืองอะซะฮิกาว่า บนเกาะฮอกไกโด โดยพิพิธภณัฑน้ี์ถกูออกแบบโดยใช้คอนเซป็ “หิมะ” 

 
ท่ีพกั  โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่า 

หลงัจากเขา้ทีพ่กัแล้ว น าทา่นช้อปป้ิงยงัหา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโก้ออิอน  ใหท้่านได้ซื้อของฝากมากมาย
หลากหลายชนิด อาทเิช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสุดกบัร้าน 100 เยน ททีกุอย่างใน
ร้านราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้  **อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศยัเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินค้า** 

 
วนัท่ีสาม ลานกิจกรรมหิมะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ช้อปป้ิงทานุกิ

โคจิ   
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ลานกิจกรรมหิมะ ใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบั กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เช่น สโนวโ์มบลิ 

และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น 
ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทัง้น้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ข้ึนกบัสภาพภมิูอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้* 

 



  

 
 
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโอตาร ุซึ่งถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของ

บา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารุไดร้บัอทิธพิลมาจาก
การท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืง
เลยีบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสรจ็เมื่อปี 
ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใช้จงึถมคลองครึ่งหนึ่ง
เป็นถนนส าหรบันักทอ่งเทีย่วแทนโกดงัต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และ
ไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึนัน่เอง  

 
จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมอีายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถ
ชมกล่องดนตรใีนรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดตีจนถงึ
ปัจจุบนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตล์ของตวัเองขึน้มา
เป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย 



  

 
 
 

 นอกจากนี้ด้านหน้าพพิธิภณัฑย์งัม ี“นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ 
ทีเ่หลอือยู่เพียง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึ่งเป็นของที่ระลกึทีเ่มือง Vancouver มอบให้แก่
เมอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบั
นาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชมที่
แคนนาดากนันะจ๊ะ 

อสิระใหท้า่นได้เลอืกซื้อ เลอืกชมสนิค้ามากมาย กบัถนนซาไกมาชิ  โดยดา้นขวามอืกต็้องสะดุด
ตา สะดุดใจ ไปกบัความน่ารกัของเจา้แมวน้อยคติตี ้ทีท่า้ทายรอให้ทุกๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผา่น
มาแล้วจะผ่านเลยไปได้อย่างไรกัน แวะชมกนัสกัหน่อยสคิ่ะ เมื่อเขา้ไปในร้านทุกท่านสามารถ
เลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึ่งขา้งหลงัแกว้จะมกีารสกรนีค าวา่ otaru 
ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึ่งแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคากจ็ะแตกต่างกนัออกไป เมื่อ
ซื้อแก้วพรอ้มเครื่องดื่มเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื่องดื่มฟรไีดอ้กีรอบด้วยนะคะ เลอืกเครื่องดื่ม
เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ัง่ตามอธัยาศยัทีบ่รเิวณชัน้สองได้เลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากนัง่บรเิวณ
ชัน้หนึ่งจะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตู้กาชาปองเสีย่งทายหาของ
ฝากไปฝากคนทีคุ่ณรกักต็ามแต่สะดวกเลยค่ะ 

  

 
  
 ออกจากร้านคาเฟ่คิตตี้ไม่ทนัไร ก็จะเจอร้านถดัมาทีเ่รยีกกนัว่า มาฮอกไกโด ทัง้ที

ตอ้งไม่พลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ให้นัง่ทานและสามารถสัง่กลบัได้  ซึ่ง
บางวนัอาจจะตอ้งรอควิกนัสกันิดนึง  สิง่ตอ้งหา้มกค็อื หา้มพลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้ม
พลาดทีจ่ะหิว้กลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนัเป็นทีร่กัยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ที่ควร
ค่าแก่การทานคอืชสีเคก้นัน่เอง สมัผสัลิน้ทีนุ่่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวาน
พอด ีลิม้รสพรอ้มกบัจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไม่มอีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว  

 
 มากนัทีร่า้นแนะน ารา้นสดุทา้ยกนัค่ะ รา้นนี้กค็อื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึ่งจุดเด่นของรา้นนี้ก็

คอืไอศกรมีนัน่เองค่ะ ซึ่งมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็น
สองชัน้ ซึ่งชัน้ที่สองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดทีจ่ะตกแต่งไปด้วยสนูปป้ีทัง้ร้าน



  

 
 
 

แน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแล้ว ทางร้านยงัจ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัสนูปป้ีเพื่อ
เอาใจคนรกัสนูปป้ีกนัดว้ยค่ะ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื้ออยา่งมากมาย 

 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามุงบงัแดดบงัฝน
และหมิะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มรี้านค้าตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตัง้ขวางในแนวตะวนัออก-
ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino ซึ่งรา้นคา้ภายในทานุกโิคจนิัน้มหีลากหลายรา้น
ทีน่่าสนใจไม่ว่าจะเป็นCoach, Zara, Comme หรอืกระเป๋า Bao Bao จากแบรนด์ Issey Miyake ทีส่าวๆ
ต่างตามล่าหามาครอบครองก็สามารถหาซื้อได้ที่ย่านนี้   หรือจะเป็น ร้านขายขนมร้านดังชื่อว่าร้าน 
“Shirakaba” มขีนมหลากหลายชนิดที่มชี ื่อเสยีงของฮอกไกโด โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากนม อาทิ
เช่น เคก้โรล ลูกอมรสนมกลิน่ต่างๆ รสชาตหิอมหวานเหมาะแก่การซื้อไปฝากเดก็ๆเป็นอยา่งมาก 

 
 
ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั  โรงแรม RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีส่ี โนโบริเบทสึ - หบุเขานรกจิโกกดุานิ - นัง่กระเช้าชมวิวภเูขาไฟอุสซุาน - สวนหมีโชวะชินซงั  - เต็ม

อ่ิมกบับุฟเฟ่ตข์าปู 3 ชนิด 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



  

 
 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โนโบริเบทสึ”เมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชื่อดงัแหง่หนึ่งของญีปุ่่ น มชีื่อเสยีงดา้น
ออนเซ็น เป็นเมอืงทีเ่หมาะส าหรบัไปพกัคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอยา่งยิง่ น าท่านชม จิโกคุดานิ หรือ 
หุบเขานรก ภายในบรเิวณนี้ประกอบไปด้วยบ่อน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดอืดเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ จาก
การระเบดิของภูเขาไฟเมื่อหนึ่งพันปีก่อน ท าใหม้ลีกัษณะคล้ายกระทะทองแดง  ซึ่งจะมคีวนัพวยพุ่งอยู่
ตลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ท าใหผู้ค้นขนานนามทีแ่หง่นี้วา่ หุบเขานรก และทีน่ี่ยงัเป็นตน้ก าเนิดบ่อออนเซน
ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพและผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึทีม่ชี ื่อสยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 

 

 
 
จากนัน้น าทุกทา่น นัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ภเูขาไฟอุสซุาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีท่ าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะ
ขึน้มา จากหลกัฐานพบวา่ ภูเขาไฟลูกนี้มกีารปะทขุึน้มาทกุๆ 20-50 ปี ดงันัน้จงึท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ภูมทิศัน์ของพื้นทีแ่ถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมกีารปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเหน็ปากปล่อง
ภูเขาไฟทีย่งัคุกรุ่นมคีวนัสขีาวลอยขึน้มาตลอดเวลา (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอุสแุหง่นี้ มคีวามสูง 
737 เมตร เมื่อขึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดแล้วจะมองเหน็ทวิทศัน์ของภูเขาอุส ุโอะกะรยิะมะ โคะอุสุ และกนินุมะ 
คะโคะ ซึ่งทัง้หมดเกดิจากการปะทขุองภูเขา  
 



  

 
 
 

 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
จากนัน้น าทา่นสู ่สวนหมีโชวะชินซงั ตัง้อยุใ่กลก้บัสถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุส ุซึ่งทีน่ี่เป็นแหล่งเพาะพนัธุห์มี
สนี ้ าตาล ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมในสวนหมีเพื่อชมความน่ารัก
ฉลาดแสนรู้ของหมสีนี ้ าตาลนับ 100 ตวั ทีใ่กล้สูญพันธุ์และหาดูได้
ยาก ในญี่ปุ่ นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อ
กนัวา่หมสีนี ้าตาลนี่ถอืเป็นสตัวเ์ทพเจ้าของพวกเขาอกีดว้ย สว่นทา่น
ไหนทีต่้องการชมแบบใกลช้ดิสามารถชมผา่นกระจกใสได ้หากยงัไม่
จุใจสามารถเดนิมายงัโซนหอ้งสงัเหตุการณ์พเิศษได้อกีด้วย ซึ่ง เรยีกว่า “กรงมนุษย”์ ท่านจะไดเ้หน็หมสีี
น ้าตาลเดนิผา่นไปมา ได้ยนิเสยีงและได้กลิน่ของหมผีาสนรุระบายอากาศเล็กๆ ประหนึ่งว่าได้อยูใ่กล้กบั
หมรีะยะประชิด ที่สวนหมนีี้มคีวามพเิศษตรงทีท่่านสามารถป้อนอาหารหมทีัง้หลายเหล่านี้ด้วยขนมปัง 
และแอปเป้ิล ซึ่งมจีุดจ าหน่ายบรกิารไวบ้รเิวณทางเขา้และดา้นใน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษกบัเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด 
อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ 

ท่ีพกั   โรงแรม RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีห้า ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปัโปโร - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาด

ปลา  ซปัโปโรโจไง - ดิวต้ีฟรี - มิตซุย เอ้าทเ์ลต็   
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม  ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอ
บารอ็คอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นก้อนเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บ้านซิโรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผา่นการ
ใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่หน็นัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื่อ



  

 
 
 

ปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยู่ไม่กี่แห่ง จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้
เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมื่อปีพ.ศ. 2512  
 

 
 
น าทา่นผา่นชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่และเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโป
โรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้
ปรบัเปลี่ยนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบนัก็ยงัสามารถบอก
เวลาไดอ้ยู่ และด้วยความเก่าแก่ทีอ่ยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานานจงึได้รบัการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หนึ่งของญีปุ่่ น 
 

 



  

 
 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดงัของโลก ก่อสรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวฒันธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตัง้ใหอ้ยูใ่นภูเขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็น
แนวคดิโครงสร้างจากการเรยีงล าดบัของจติวญิญาณ องค์พระมชีื่อว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมื่อวนัที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา  

 

 
 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐิและรองรับได ้
70,000 กลุ่ม (ชาวญีปุ่่ นไม่มกีารฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อทีด่นิใวเ้กบ็"อฐั"ิเกบ็แบบทัง้ตระกูลรวมไว)้ โม
อายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชื่อทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึ่งในสสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด 
 



  

 
 
 

 
จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอด
บลอ็กขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหาร
ทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่นๆในทอ้งถิน่ 
เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว 
เรยีกวา่ donburi 
 

 
 
เท่ียง  เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ให้ท่านได้

เลือกทานอาหารได้ตามใจชอบในแบบของท่านไม่ว่าจะเป็นปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทาน
เป็นซูชิ ซาซิมิ ข้าวหน้าปลาดิบ รบัรองว่าสด สะอาด ถกูใจทุกท่านท่ีชอบทานอาหารญ่ีปุ่ นแน่นอน 



  

 
 
 

 
จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษ ี
DUTY FREE อสิระใหท้่านช้อปป้ิงตามอัธยาศยั  จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีมิตซุย เอ้าท์เลต็ (MITSUI 
OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัจากทัว่โลกประกอบด้วยแบ
รนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุก
คนตัง้แต่สนิค้าแฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิค้าทัว่ไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยงัมี
ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั ง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสนิค้า
ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  
 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัท่ี  โรงแรม RED PLANET SAPPORO /SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL ระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีหก  สนามบินชิโตเสะ - กรงุเทพฯ  
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
09.55 น. น าทกุทา่นเหริฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอก๊ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 621  

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ... 
 

** หากทา่นทีต่้องออกตัว๋ภายใน (เครื่องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุครัง้ก่อนท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคณุท่ีเลือกใช้บริการ ** 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

26 พ.ย. - 01 ธนัวาคม  2562 30,999 8,000 20,999 
27 พ.ย. - 02 ธนัวาคม  2562 30,999 8,000 20,999 
28 พ.ย. - 03 ธนัวาคม  2562 30,999 8,000 20,999 
29 พ.ย. - 04 ธนัวาคม  2562 30,999 8,000 20,999 

03 - 08 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
04 - 09 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
05 - 10 ธนัวาคม 2562 33,999 8,000 23,999 



  

 
 
 

06 - 11 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
07 – 12 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
11 - 16 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
12 - 17 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
13 - 18 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
14 - 19 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
17 - 22 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
18 - 23 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
19 - 24 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
20 - 25 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
21 - 26 ธนัวาคม 2562 31,999 8,000 21,999 
22 - 27 ธนัวาคม 2562 32,999 8,000 22,999 
23 - 28 ธนัวาคม 2562 34,999 8,000 24,999 
24 - 29 ธนัวาคม 2562 34,999 8,000 24,999 
25 - 30 ธนัวาคม 2562 36,999 8,000 26,999 
26 - 31 ธนัวาคม 2562 36,999 8,000 26,999 
27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2563 39,999 8,000 29,999 
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563 39,999 8,000 29,999 
29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 39,999 8,000 29,999 
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2563 37,999 8,000 27,999 

** บริการน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวดในวนัท่ีมีรายการท่องเท่ียว** 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมดัจ าไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตัว๋ไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทวัรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า
ทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น ้ามนัท่ียงัมิได้ช าระ ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรณุาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตัว๋เมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันดไ์ด้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 



  

 
 
 

 2. ค่าทวัรไ์ม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 
 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 
วนั ไมว่่าจะด้วยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้า
เมือง เพื่อยืนยนัการมีคณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให้ 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์
จดัเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให้ 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงค์จะ
พ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสยี
ค่าใชจ้่ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรดี มนิิบาร์ในห้อง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียวท่านละ 1500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อทา่นเพื่อส ารองทีน่ัง่  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21  วนั กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณเีชค็ของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่วา่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 



  

 
 
 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผู้

มชี ื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อ
แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณี
ใดๆ 

2. กรณนีักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ (ผูม้ชี ื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิัทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิาร
ต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารร้อยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแล้ว ***ใน

กรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไม่น้อยกวา่ 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีักทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรอืใช้บริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมด หรอืถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่นีักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้ง
ให้กบันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางส าหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซ่ีา  และ
อย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวซ่ีา  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได้  ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 



  

 
 
 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสอืเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่มไิด้ส่งหน้าหนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยั
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิัท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเทา่นัน้  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตวัขึน้เครื่องบิน ต้องมขีนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลลิติรต่อชิ้น และ
รวมกนัทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ่งมซีิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จ้าหน้าที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑ์ที่ท ามาจากพชื และเนื้อสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั  ผลไม้สด  ไข ่
เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หน้าทีต่รวจพบ จะต้องเสยีค่าปรบัในอตัรา
ทีส่งูมาก 

 
 
 
 


