
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
23.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง ชนั 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพอื

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขนัตอนการเช็คอนิ  
  

วนัทสีอง สนามบนิซปัโปโร - เมอืงอาซาฮกิาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮกิาวา่ - ออิอน มอลล ์  

 
02.10 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ 620 บรกิารอาหารและเครอืงดมื

บนเครอืง 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 
จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 

(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
 

 
 
10.40 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญปีุ่ นแลว้  นําท่านเดนิทางสู ่RAMEN VILLAGE หรอื หมู่บา้นราเมน ”หมู่บา้นชอืดังของเกาะฮอกไกโด นับ
ยอ้นหลงัไปตงัแตส่มัยตน้โชวะ ซงึชว่งเวลานันเป็นชว่งเวลาทถีอืกําเนดิราเมนขนึ ณ เมอืงซัปโปโรโดยการผสมผสาน
บะหมหีลากหลายชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกัน และตอ่มาหลังสงครามโลกครังท ี2 ไดเ้สร็จสนิลงราเมนของเมอืง
อาซาฮกิาวา่ ก็ไดถ้อืกําเนดิขนึจากความคดิสรา้งสรรคต์า่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ วธิกีารคงความรอ้นของนําซปุให ้
อยู่ไดน้านขนึโดยเคลอืบผวินําซปุดว้ยนํามันหมู หรือจะเป็นนําซุปซอีวิทเีคยีวจากกระดกูหมูและนําสต๊อคซฟีู้ด ปลา
ซารด์นีแหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมทีมีสีว่นผสมของนํานอ้ยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมเีอกลักษณ์ของ
ราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นเีป็นทชีนืชอบของชาวญปีุ่ น 

 

 
 



  

 

 

 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (คนืเงนิทา่นละ 1,000 เยน) ซงึในหมู่บา้นราเมนนมีรีา้นบรกิารให้
ทา่นอยา่งมากมายและหลากหลายเมนู อสิระใหท้า่นเลอืกทานราเมนตามสไตลข์องทา่นซงึแตล่ะรา้นจะมี
เมนูและรสชาตทิแีตกตา่งกนัออกไป แตท่เีหมอืนกนัทุกรา้นนนัคอืความเขม้ขน้ของนําซุปและเสน้ทเีหนยีว
นุม่แบบฉบบัตน้ตํารบัญปีุ่ นอยา่งแนน่อน 
 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่ นําทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซงึไดรั้บความนยิมมากทสีดุในญปีุ่ น ซงึในแต่
ละปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ ทไีม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบททีา่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 
3 ลา้นคนจากทวัโลก โดยสวนสตัวแ์หง่นไีดม้แีนวความคดิทวีา่ สตัวต์า่งๆ ควรทจีะอาศัยอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทดีแีละ
เป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัวนั์นๆ จงึทําใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยู่ทแีทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทิ
เช่น หมีขาวจากขัวโลก นกเพนกวนิสายพันธุ์ต่างๆ รวมถงึครอบครัวลงิอุลังอุตังแสนรู ้ ไฮไลท!์!! ทุกท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ  ซงึทางสวนสตัวจ์ะใหนั้กท่องเทยีวตังแถวสองขา้งถนนเพือรอรับดาราตัว
นอ้ยออกมาเดนิโชวต์วักนั จุดเรมิตน้ของ เพนกวนิ พาเหรด ทสีวนสตัวน์ีก็คอื พฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองเพนกวนิที
จะออกเดนิไปยังทะเล เพือไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสัตวจ์งึนําพฤตกิรรมนี บวกกับ ความตอ้งการทอียากให ้
เพนกวนิไดอ้อกกําลงักายในฤดหูนาว มารวมกัน และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ  

 

 
 
คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 
ทพีกั   โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

หลงัจากเขา้ทพัีกแลว้ นําทา่นชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ
ญปีุ่ น มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลอืกซอืกัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครอืงซําอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเล่น 
เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามัญประจําบา้นหรือแมก้ระทังผลไมส้ดๆจากไร่ของญีปุ่ นก็มีจําหน่ายทนีีดว้ยเช่นกัน  
พเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน ซงึเป็นรา้นยอดฮติของคนญปีุ่ นกันเลยทเีดยีว   
**อสิระอาหารคําตามอธัยาศยัเพอืความสะดวกในการเลอืกซอืสนิคา้** 

 

วนัทสีาม ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ- ดวิตฟีร ี- ทานุกโิคจ ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เชน่ สโนวโ์มบลิ และสโน

สเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตลท์่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครอืงเล่น ประมาณ 5,000-
15,000 เยน) ** ทงันกีารเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆนนั ขนึกบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของ
หมิะ ณ เวลานนั* 

 



  

 

 

 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซงึถอืเป็นเมอืงทา่ทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืน

นัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนืองจากในอดตี เมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการทําการคา้
ระหว่างประเทศญปีุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองทเีกดิขนึจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมอืปี ค.ศ. 1923 เพอืเป็นเสน้ทาง
ขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครงึหนงึเป็นถนนสําหรับนักทอ่งเทยีวแทนโกดัง
ตา่งๆ ซงึเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทรีะลกึ
นันเอง  

 

 
 
จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซงึมีอายุเกอืบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
สวยงามมากมายทถีูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทังยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรีในสไตลข์อง
ตวัเองขนึมาเป็นทรีะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 



  

 

 

 

 
 
 นอกจากนีดา้นหนา้พิพิธภัณฑย์ังมี “นาฬกิาไอนําโบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ที
เหลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเทา่นัน ซงึเป็นของทรีะลกึทเีมอืง Vancouver มอบ
ใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานีจะพ่นไอนําประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขนึทกุๆ 15 นาท ี
เหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรอืนหนงึทปีระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มา
ชม ตอ้งไปชมทแีคนนาดากนันะจ๊ะ 

 
 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกับ
ความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติต ีททีา้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยยีมชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะ
ชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมอืเขา้ไปในรา้นทุกทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซงึ
ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรีนคําว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซงึแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะ
แตกต่างกันออกไป เมือซือแกว้พรอ้มเครืองดมืเรียบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครืองดมืฟรีไดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืก
เครอืงดมืเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทนัีงตามอัธยาศยัทบีรเิวณชนัสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากนังบรเิวณชนัหนงึจะ
เป็นโซนขายของทรีะลกึ หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสยีงทายหาของฝากไปฝากคนทคีุณรักก็
ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

  

 
  

  
 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตไีม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทเีรยีกกันวา่ มาฮอกไกโด ทงัทตีอ้งไม่

พลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้งัทานและสามารถสงักลบัได ้ ซงึบางวันอาจจะ



  

 

 

 

ตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  สงิตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทจีะลมิรส และหา้มพลาดทจีะหวิกลับมาเป็นของฝากบุคคลอัน
เป็นทรัีกยงิโดยเด็ดขาด LETAO ทคีวรค่าแก่การทานคอืชสีเคก้นันเอง สัมผัสลนิทนุ่ีมละมุน กลนิหอมหวาน ให ้
รสชาตหิวานพอด ีลมิรสพรอ้มกบัจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยงิกวา่นแีลว้ววว  

 
 มากันทรีา้นแนะนํารา้นสดุทา้ยกันคะ่ รา้นนีก็คอื คาเฟ่สนูปปี เอาใจคนรกัสนูปปี ซงึจุดเดน่ของรา้นนีก็คอืไอศกรีม

นันเองคะ่ ซงึมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนอืนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชนั ซงึชนัทสีองจะ
เป็นโซนรา้นอาหาร การตกแตง่รา้นก็ไม่พลาดทจีะตกแตง่ไปดว้ยสนูปปีทังรา้นแน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน 
เครอืงดมืแลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของทรีะลกึเกยีวกับสนูปปีเพอืเอาใจคนรักสนูปปีกันดว้ยคะ่ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซอื
อยา่งมากมาย 

 

 
 

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย ไม่วา่จะเป็น เครอืงสําอางแบรนดด์ัง ทังของ
ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญปีุ่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีงึไม่วามารถหาซอืจากทไีหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน และนําทา่นชอ้ปปิงท ีทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปปิงอาเขตบนถนนคนเดนิทมีหีลังคามุงบัง
แดดบังฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตังเรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ Susukin  มีรา้น BIG 
CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสอืผา้แฟชนั
วยัรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครอืงสาํอาง  
 

 
 
คาํ  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 

ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ตา่งๆรวมถงึเครอืงดมืซอฟท์
ดรงิไวบ้รกิารทา่นอยา่งเต็มอมิ หมายเหต ุไมร่วมเครอืงดมืแอลกฮอล ์  



  

 

 

 

 
 
ทพีกั  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลา  ซปัโปโรโจไง - ทําเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอ
นาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ต   

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นชม อุทยานโมอาย ทอีอกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชอืดังของโลก กอ่สรา้งตังแต ่ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตงัใหอ้ยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีอืวา่ Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมอืวนัท ี17 ก.ค. 2559 ทผีา่นมา  
 

 
 

อุทยานโมอาย มพีืนทปีระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของทบีรรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 
(ชาวญปีุ่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซอืทดีนิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทังตระกลูรวมไว)้ โมอายแห่งญปีุ่ น เป็นชอืที
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนงึในสสุานทใีหญท่สีดุในฮอกไกโด 
 



  

 

 

 

 
 
จากนันนําทา่นสู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขนึไป
นอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนงึในตลาดทใีหญท่สีดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ 
ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรัง
ตามฤดกูาล อาหารทอ้งถนิทขีนึชอืคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
 

 
 
เทยีง  เพอืไมเ่ป็นการเสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน

อาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปูทาราบะ ปูซูไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซมิ ิขา้ว
หนา้ปลาดบิ รบัรองวา่สด สะอาด ถูกใจทุกทา่นทชีอบทานอาหารญปีุ่ นแนน่อน 

 



  

 

 

 

ขนึชอืว่าตลาดปลา ไม่ไดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว อาหารทะเลนานา
ชนดิแลว้ และยังมผีลไมต้ามฤดกูาลอกีดว้ย ทตีลาดปลาแห่งนียังมรีา้นอาหารสําหรับนังทานใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตาม
อัธยาศัยมากมาย อาหารทแีนะนําก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซงึมเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคา
ยอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 

 
จากนันนําทา่นชม  ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเม
รกิาทใีชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิททํีามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนผี่านการใชง้าน มายาวนาน
กวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทเีห็นนันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยู่ไม่กแีห่ง จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของ
ชาตเิมอืปีพ.ศ. 2512  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

นําท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร 
เ ป็นหอนาฬิกาทีเก่าแก่และเ ป็นอีก
สญัลักษณ์ทสีําคัญของเมอืงซัปโปโรอกี
แหง่หนงึ สรา้งตงัแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิที
เป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไก
โด แตไ่ดป้รับเปลยีนสรา้งเป็นหอนาฬกิา
และมีระฆังตบีอกเวลาตังแต่ พ.ศ.2424 
จนถงึปัจจบุนัก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่
และดว้ยความเก่าแก่ทอียู่คู่กับเมืองซัป
โปโรมานานจงึไดรั้บการขนึทะเบยีน ให ้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสีําคัญอกีแห่ง
หนงึของญปีุ่ น 

 
นําท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงททีอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นทรีูจั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่จีรงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิ ี4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทแียกใจกลางเมอืงซปัโปโรออกเป็นฝังเหนือใตซ้งึตอ่มาไดช้อืว่า
ถนนชริเิบชแิละถกูเปลยีนชอืใหม่เป็นโอโดร ิสถานทเีป็นทพัีกผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทจัีด
งานเทศกาลขนึชอืของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทจีะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดใูบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมเีทศกาลออทัมเฟสซงึ
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซงึพัฒนามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 

 
 
จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงทมีติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้
แบรนดเ์นมชอืดังจากทวัโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทวัไป 
นอกจากนีภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ทจีไุด ้650 ทนัีง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซงีเป็น
พนืททีมีสีนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

คาํ เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั 
พกัท ี  โรงแรม TOKYU EXCEL HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 
 



  

 

 

 

วนัทหีา้  สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพฯ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
11.55 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เทยีวบนิท ี XJ 621 บรกิารอาหาร

และเครอืงดมืบนเครอืง 
18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีว 
เพมิ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

04 – 08 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

05 – 09 มกราคม 2563 27,999 8,000 19,999 

06 – 10 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

07 – 11 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

08 – 12 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

09 – 13 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

10 – 14 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

11 – 15 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

12 – 16 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

13 – 17 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

14 – 18 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

15 – 19 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

16 – 20 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

17 – 21 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

18 – 22 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

19 – 23 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

20 – 24 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

21 – 25 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

22 – 26 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

23 – 27 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

24 – 28 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

25 – 29 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

26 – 30 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

27 – 31 มกราคม 2563 29,999 8,000 21,999 

10 – 14 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 



  

 

 

 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

13 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

15 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

16 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

17 – 21 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

18 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

23 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

24 – 28 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 29,999 8,000 21,999 

26 ก.พ.-01 ม.ีค. 2563 29,999 8,000 21,999 

27 ก.พ.-02 ม.ีค. 2563 29,999 8,000 21,999 

28 ก.พ.-03 ม.ีค. 2563 29,999 8,000 21,999 

29 ก.พ.-04 ม.ีค. 2563 29,999 8,000 21,999 

01 – 05 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

02 – 06 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

03 – 07 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

04 – 08 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

05 – 09 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

06 – 10 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

07 – 11 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

08 – 12 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

09 – 13 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

10 – 14 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

11 – 15 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

12 – 16 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

13 – 17 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

14 – 18 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

15 –19 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

16 – 20 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

17 – 21 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

18 – 22 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

20 – 24 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

22 – 26 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

23 – 27 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 



  

 

 

 

24 – 28 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

XJ620  DMK – CTS  02.10 – 10.40 
XJ621  CTS – DMK  09.40 – 15.10 

26 – 30 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 29,999 8,000 21,999 

XJ620  DMK – CTS  23.55 – 08.25 
XJ621  CTS – DMK  09.40 – 15.10 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 29,999 8,000 21,999 

** บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการทอ่งเทยีว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่น
การจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัใน
ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  



  

 

 

 

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทงัหมด 
ทงัน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว 
เชน่ การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทังหมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลยีนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันี บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพิมขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษี
เชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
 



  

 

 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนอืสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสตัว ์ไสก้รอก
ฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 


