
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง  

 
23.50 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

NOK SCOOT เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

วนัทสีอง สนามบนิชโิตเซะ - โอตารุ - คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ถนนซาไกมาช ิ 

 
04.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงซัปโปโร ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXW146 ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครอืง Boeing 777-200 จํานวน 415 ทนีงั 
จดัทนีงัแบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครอืง สงัซอืบนเครอืงเทา่นนั 

(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
12.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตังอยูบ่นทลีาดตํา
ของภูเขาเท็งงุ ซงึเป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดูหนาวทมีีชอืเสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 
กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู ่
ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนีสรา้งเมือปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเล เพือใช ้
สําหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครงึหนึงเพอืทําถนน
หลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรงึหนึงไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีว มีการสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตร  

 

 
 



 

 

 

นําทา่นเดนิชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนงึในรา้นคา้ทใีหญท่สีดุของ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญีปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึงในสถานทีสําคัญทาง
ประวัตศิาสตรเ์มอืง  

 
 
 นอกจากนีดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังมี “นาฬกิาไอนําโบราณ” สไตลอั์งกฤษ ที
เหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นัน ซงึเป็นของทรีะลกึทเีมอืง Vancouver มอบ
ใหแ้กเ่มือง Otaru นาฬกิานีจะพ่นไอนําประกอบกับมีเสยีงดนตรดีังขนึทุกๆ 15 
นาท ีเหมือนกับนาฬกิาไอนําอกีเรอืนหนึงทปีระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโด
แลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทแีคนนาดากนันะจะ๊ 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอื เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้น
ขวามือก็ตอ้งสะดุดตา สะดดุใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติต ีททีา้ทาย
รอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยยีมชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ยา่งไรกัน แวะชมกัน
สกัหน่อยสคิะ่ เมอืเขา้ไปในรา้นทกุท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซงึขา้งหลัง
แกว้จะมกีารสกรนีคําวา่ otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซงึแกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกตา่งกัน
ออกไป เมอืซอืแกว้พรอ้มเครอืงดมืเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครอืงดมืฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครอืงดมืเรยีบรอ้ย
แลว้ เชญิเลอืกทนัีงตามอัธยาศัยทบีรเิวณชันสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากนังบรเิวณชนัหนงึจะเป็นโซนขายของ
ทรีะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกบัการหมนุตูก้าชาปองเสยีงทายหาของฝากไปฝากคนทคีณุรักก็ตามแต่สะดวกเลยคะ่ 

  

 
  

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตไีม่ทันไร กจ็ะเจอรา้นถัดมาทเีรยีกกันวา่ มาฮอกไกโด ทังทตีอ้งไม่
พลาด LETAO กันนะจะ๊ เป็นคา่เฟ่ใหน้งัทานและสามารถสงักลบัได ้ ซงึบางวันอาจจะ
ตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  สงิตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดทจีะลมิรส และหา้มพลาดทีจะหวิ
กลับมาเป็นของฝากบคุคลอันเป็นทรัีกยงิโดยเด็ดขาด LETAO ทคีวรคา่แกก่ารทานคอืชสี



 

 

 

เคก้นันเอง สมัผัสลนิทนุ่ีมละมนุ กลนิหอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลมิรสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสน
โรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยงิกวา่นแีลว้ววว  

 มากันทรีา้นแนะนํารา้นสดุทา้ยกันคะ่ รา้นนีก็คอื คาเฟ่สนูปปี เอาใจคนรกัสนูปปี ซงึจดุเด่นของรา้นนีก็คอืไอศกรมี
นันเองคะ่ ซงึมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนือนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชนั ซงึชนัทสีองจะ
เป็นโซนรา้นอาหาร การตกแตง่รา้นก็ไม่พลาดทจีะตกแตง่ไปดว้ยสนูปปีทังรา้นแน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน 
เครอืงดืมแลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของทรีะลกึเกยีวกับสนูปปีเพอืเอาใจคนรักสนูปปีกันดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอื
อยา่งมากมาย 

 

 
 
พกัท ี โรงแรม KIRORO RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั 
คํา บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาตเิพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้และจะทําให้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

วนัทสีาม สกรีสีอรท์ - โนโบรเิบทส ึ– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- นงักระเชา้ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมโีชวะชนิซงั -   
จดุชมววิทะเลสาบโทยะ - ชอ้ปปิงทานุกโิคจ ิ

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังจากนัน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลน่สกใีนรปูแบบตา่ง ๆ มากมาย อาทเิชน่  กจิกรรมหมิะและสกตี่างๆใหเ้ลน่ 
เชน่ สก ีสโนวบ์อรด์ หรอืจะเลอืกเลน่ผาดโผนในสไตลท์า่นเอง (ไมร่วมคา่อุปกรณ์ และคา่เครอืงเลน่ ประมาณ 
5,000-15,000 เยน) ** ทงันกีารเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆนนั ขนึกบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนา
ของหมิะ ณ เวลานนั** 
 

 
  



 

 

 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงทเีป็นเมอืงตากอากาศชอืดังแหง่หนงึของญปีุ่ น มชีอืเสยีงดา้นออนเซ็น เป็น
เมืองทเีหมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยงิ นําทา่นชม จโิกคุดาน ิหรอื หุบเขานรก ภายใน
บรเิวณนีประกอบไปดว้ยบอ่นําพุรอ้นและบอ่โคลนเดอืดเกดิขนึตามธรรมชาต ิ จากการระเบดิของภเูขาไฟเมอืหนงึพัน
ปีกอ่น ทําใหม้ลีักษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซงึจะมคีวันพวยพุ่งอยูต่ลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ทําใหผู้ค้นขนานนามที
แหง่นีวา่ หบุเขานรก และทนียีังเป็นตน้กําเนดิบอ่ออนเซนทมีปีระโยชน์ตอ่สขุภาพและผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึ
ทมีชีอืสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 
 

 
 

จากนันนําทุกทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีทําใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขนึมา 
จากหลักฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูนีมกีารปะทขุนึมาทกุๆ 20-50 ปี ดังนันจงึทําใหเ้กดิการเปลยีนแปลงภมูทิัศน์ของพนืที
แถบนีอยา่งตอ่เนือง ลา่สดุมกีารปะทไุปเมอืปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทยีังคกุรุน่มคีวันสขีาว
ลอยขนึมาตลอดเวลา (ขนึอยูก่ับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟอสุแุหง่นี มคีวามสงู 737 เมตร เมอืขนึกระเชา้ขนึสูย่อดแลว้
จะมองเหน็ทวิทัศนข์องภเูขาอสุ ุโอะกะรยิะมะ โคะอสุ ุและกนินุมะ คะโคะ ซงึทังหมดเกดิจากการปะทขุองภเูขา  
 

 
 

จากนันนําท่านสู ่สวนหมโีชวะชนิซงั ตังอยุใ่กลก้ับสถานีกระเชา้ภเูขาไฟอุส ุซงึทนีเีป็นแหลง่เพาะพันธุห์มสีนํีาตาล 
ใหท้า่นอสิระเดนิเทยีวชมในสวนหมเีพอืชมความน่ารักฉลาดแสนรูข้องหมีสี
นําตาลนับ 100 ตัว ทใีกลส้ญูพันธุแ์ละหาดูไดย้าก ในญีปุ่ นนีจะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านัน ชาวไอนุเชอืกันว่าหมสีนํีาตาลนีถือเป็นสัตวเ์ทพ
เจา้ของพวกเขาอกีดว้ย สว่นทา่นไหนทตีอ้งการชมแบบใกลช้ดิสามารถชม
ผ่านกระจกใสได ้หากยังไม่จุใจสามารถเดนิมายังโซนหอ้งสังเหตุการณ์
พเิศษไดอ้ีกดว้ย ซงึเรียกว่า “กรงมนุษย”์ ท่านจะไดเ้ห็นหมีสนํีาตาลเดนิ



 

 

 

ผา่นไปมา ไดย้นิเสยีงและไดก้ลนิของหมผีาสนรรุะบายอากาศเล็กๆ ประหนงึวา่ไดอ้ยูใ่กลก้ับหมรีะยะประชดิ ทสีวนหมี
นีมคีวามพเิศษตรงททีา่นสามารถป้อนอาหารหมทีังหลายเหลา่นีดว้ยขนมปัง และแอปเปิล ซงึมจีุดจําหน่ายบรกิารไว ้
บรเิวณทางเขา้และดา้นใน 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า 
และยังสามารถมองเห็นภูเขานอ้ยใหญ่ทอียูร่ายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รปูวงกลม มีเสน้รอบวง
ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตังอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชโิกส ึ  
 

 
 

จากนันอสิระชอ้ปปิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซัปโปโร โดยมพีืนททีังหมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครอืงดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมี
รา้นอาหารมากมาย ทงัยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนืองจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตา
มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนันทนียีังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ ่
 

 
 
คํา  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั  เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น  
ทพีกั   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 

 

 

วนัทสี ี อทุยานโมอาย - พระใหญอ่ะตามะ ไดบตุส ึ-  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - ดวิตฟีร ี– บฟุ
เฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนันนําท่านชม อทุยานโมอาย ทอีอกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชอืดังของโลก กอ่สรา้งตังแต ่ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตังใหอ้ยู่ในภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรูปเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมีชอืว่า อะตามะ ไดบุตส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น 
ทางการ เมอืวันท ี17 ก.ค. 2559 ทผีา่นมา 

 

 
 

อุทยานโมอาย มีพืนทปีระมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของทบีรรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 
(ชาวญปีุ่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซอืทดีนิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทังตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญปีุ่ น เป็นชอืที
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนงึในสสุานทใีหญท่สีดุในฮอกไกโด   

 

 



 

 

 

 
 
จากนันนําทา่นสู ่ตลาดปลาซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขนึ
ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนงึในตลาดทใีหญ่ทีสดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ 
เชน่ ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และ
มันฝรังตามฤดกูาล อาหารทอ้งถนิทขีนึชอืคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

 

 
 

ขนึชอืว่าตลาดปลา ไม่ไดม้ีแต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว อาหารทะเลนานา
ชนดิแลว้ และยังมผีลไมต้ามฤดกูาลอกีดว้ย ทตีลาดปลาแหง่นียังมรีา้นอาหารสําหรับนังทานใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตาม
อัธยาศัยมากมาย อาหารทแีนะนําก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลายา่ง ซงึมีเมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคา
ยอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 
เทยีง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงทมีติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้
แบรนดเ์นมชอืดังจากทัวโลกประกอบดว้ยแบรนดดั์งถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป 
นอกจากนีภายในหา้ง ยังมีศนูยอ์าหารขนาดใหญ ่ทจีไุด ้650 ทนัีง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซงีเป็น
พนืททีมีสีนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  



 

 

 

จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย ไม่วา่จะเป็น เครอืงสําอางแบรนดด์ัง ทังของ
ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีงึไม่วามารถหาซอืจากทไีหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน 

คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์งย่างปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 
ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ต่างๆ หมายเหตุ ไม่รวม
เครอืงดมืแอลกฮอล ์  

 

 
 
พกัท ี โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีา้  อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทที่องเทยีวอนื ๆ โดยมีไกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง 
อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทสีงูทสีดุในซัปโปโร ตังอยูต่ดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทัง

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, 
เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือผา้แฟชันวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครอืงสําอางอาคาร JR TOWER มจีุดชมววิตังอยูท่ชีัน 38 เรยีกวา่ T38 (Tower Three 
Eight) ทรีะดับความสงู 160 เมตร จงึมองเห็นทวิทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ังอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซููกิ
โนะ สอ่งสวา่งทจีดุกลางเมอืงตดิ ๆ กันมีตกึ ESTA ซงึทชีนั 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียูป่ระมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัวขนึ จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกโินะ ตังอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซงึถอืเป็นยา่นทีคกึคักและมชีวีติชวีาทสีดุของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามคําคนืทมีกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ บนตกึทตีังอยูใ่นยา่นแหง่นี นอกจากนันยังเป็นแหลง่ชอ้ป
ปิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตีา่งๆ ทังไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทนัีกทอ่งเทยีวจะนยิมมา ณ สถานทแีหง่น ี

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทใีหญท่สีดุของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1903 
และตลาดแหง่นีรูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทจัีบไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้าก
ทะเลแถบนีทังสนิ ซงึจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซอืท ีทา่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญ่จะมทีังนักทอ่งเทยีว
ในประเทศและตา่งประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทนีียังขนึชอืเรอืง ไขห่อยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน 

เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารคําตามอธัยาศยั 
 



 

 

 

 
 
พกัท ี โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีก  หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- ออิอน มอลล ์ - สนามบนิซบัโปโร  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทเีกา่แกแ่ละเป็นอกีสัญลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงซัปโปโรอกีแหง่
หนึง สรา้งตังแต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลยีนสรา้งเป็นหอ
นาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตังแต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจบัุนก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่อียูคู่่
กบัเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดร้ับการขนึทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของญปีุ่ น 
 

 



 

 

 

 
นําท่านผ่านชม สวนโอโดร  ิสวนสวยใจกลางเมืองทีทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญใ่ชเ้วลามาพักผอ่นหยอ่นใจ สวนโอโดรเิป็นทรีูจ้ักในฐานะสวนสาธารณะแตท่จีรงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิ ี4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทแียกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝังเหนือใตซ้งึตอ่มาไดช้อืว่า
ถนนชริเิบชแิละถกูเปลยีนชอืใหม่เป็นโอโดร ิสถานทเีป็นทพีักผอ่นหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทจีัด
งานเทศกาลขนึชอืของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทจีะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทัมเฟสซงึ
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซงึพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 

 
นําทา่นชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซงึเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญปีุ่ น มสีนิคา้มากมาย
หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืกัน ไม่วา่จะเป็นโซนเครอืงซําอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
ยาสามัญประจําบา้นหรอืแมก้ระทังผลไมส้ดๆจากไรข่องญปีุ่ นก็มจํีาหน่ายทนีีดว้ยเชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน 
ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านัน ซงึเป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่ นกันเลยทีเดียว   **อสิระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยัเพอืความสะดวกในการเลอืกซอืสนิคา้** 

14.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW145 ไม่มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบน
เครอืง 

20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดยีว 
ราคาทวัร์
ไมร่วมตวั 

23 – 28 พฤศจกิายน 2562 26,999 12,000 19,999 

25 – 30 พฤศจกิายน 2562 27,999 12,000 20,999 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 29,999 12,000 22,999 

02 – 07 ธนัวาคม 2562 30,999 12,000 23,999 



 

 

 

07 – 12 ธนัวาคม 2562 32,999 12,000 22,999 

09 – 14 ธนัวาคม 2562 30,999 12,000 23,999 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 30,999 12,000 23,999 

02 – 07 มนีาคม 2563 30,999 12,000 23,999 

07 – 12 มนีาคม 2563 30,999 12,000 23,999 

09 – 14 มนีาคม 2563 30,999 12,000 23,999 

14 – 19 มนีาคม 2563 30,999 12,000 23,999 

16 – 21 มนีาคม 2563 30,999 12,000 23,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 30,999 12,000 23,999 

23 – 28 มนีาคม 2563 30,999 12,000 23,999 
 

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

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่่าดว้ยกรณี
ใดๆทงัสนิ เพราะว่าทางบรษิทัไดทํ้าการจ่ายค่าตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่น
การจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีํานกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

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

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัใน
ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซี่าเพมิ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทยีวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 



 

 

 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน
ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

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

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรอืเอเจนซี(ผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึเพือทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว 
เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรนี์สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทีหนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทียวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพิมขนึของนักท่องเทียวทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่า
ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  



 

 

 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
 
2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
 
3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพืช และเนือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนือสัตว ์ไส ้
กรอกฯ เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 


