
 
 
 
 
 

 
 

ฮอกไกโด ยากซูา่พงิคม์อส 6วนั 4คนื 
โดยสายการบนิ  AIR Asia X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม 2563 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ไมพ่ลาดชมดอกทวิลปิ และทุง่พงิคม์อสวา้วมากแม!่! 

เช็คอนิเมอืงโอตารุแสนโรแมนตกิ - ถา่ยรูปสุดฟินบอ่น า้สฟ้ีา 
ชโิตเสะ - ซปัโปโร - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – หอนาฬกิาซปัโปโร 

โอโดร ิ– น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ – ออิอน มอลล ์– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
นาฬกิาไอน า้โบราณ - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

พเิศษ!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนดิ , แชอ่อนเซ็นสไตลญ์ีปุ่่น 
 



 
 
 
 
 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

20.30 น. พรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช ัน้  3 อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ620  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
วนัทีส่อง ชโิตเสะ - ซปัโปโร - ท าเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร  - สวนโอโดร ิ- 

บอ่น า้สฟ้ีา - โซอุนเคยีว  

08.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศญี่ปุ่ นแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ ฮอกไกโด 
ศนูยก์ลางความเจรญิอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น จากนัน้น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเก่าฮ

อกไกโด เริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 
ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านก  ารใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 

ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่
ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงไดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
สมบัตทิางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาที่เก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส าคัญ
ของเมอืงซัปโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย 

ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลี่ยนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึ
ปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ทีอ่ยู่คู่กับเมอืงซัปโปโรมานานจงึไดร้ับ
การขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมี
ความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดริเป็นที่รูจั้กในฐานะ
สวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทีแ่ยกใจ

กลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ึง่ตอ่มาไดช้ือ่ว่าถนนชริเิบชแิละถูกเปลีย่นชือ่ใหม่เป็นโอ
โดร ิสถานทีเ่ป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นที่จัดงานเทศกาลขึน้ชือ่

ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถที่จะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้่วงมเีทศกาล

ออทั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามา
เป็นเทศกาลระดับโลก 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 น าท่านชม บ่อน า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อน ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้ง
เขือ่นเพือ่ไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟทีเ่กดิจากการปะทุของภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้

สูเ่มอืง โดยทีก่น้บ่อน ้าแหง่นี้จะมแีร่ธาตุทีเ่กดิจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้สีฟ้ีาหรือเขยีวมรกตสดใส 
และมกีิง่ไมท้ี่โผล่ออกมาจากพื้นผวิน ้า ท าใหม้คีวามสวยแปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบ่อน ้า

แห่งนี้จะมคีวามสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอกีดว้ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอา
ซาฮกิาวา่เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก 
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั โรงแรม SOUNKYO GRAND HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 
 
 
 
 

 
 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้
และจะท าใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

วนัทีส่าม น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ - ทุง่พงิคม์อส (ชบิะซากุระ) - สวนทวิลปิ - ออิอน มอลล ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของ
ธรรมชาตขิองน ้าตกทีจั่ดไดว้่าเป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีสุ่ดตดิหนึ่งในรอ้ยของญี่ปุ่ น น ้าตกทัง้สอง

แห่งนี้มีตน้น ้ าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั ้งสองแห่งนี้จะแข็งตัว
กลายเป็นน ้าแข็ง  

 

 
 
น าท่านชมทุ่งพงิคม์อสหรอืชิบะซากุระ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) แห่งเมืองทาคโินอูเอะ

ตัง้อยู่ในเขตอาชบิาริบนเกาะ ฮอกไกโด ที่นี่เริม่ปลูกพิงค์มอสสม์าตัง้แต่ปี 1957 โดยเป็นการ
ร่วมมอืของชุมชนเพื่อสรา้งจุดขายในการท่องเทีย่วบนพื้นที ่100,000 ตารางเมตรของทุ่ง แห่งนี้ 

นอกจากจะมดีอกพิงค์มอสที่บานสะพรั่งเต็มทอ้งทุ่งเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญ่ในช่วงเดือน
พฤษภาคมไปถงึตน้เดอืนมถิุนายนของทุกปีแลว้ ทีน่ี่ก็ยังรายลอ้มไปดว้ยภเูขา และน ้าตก จงึท าให ้

ทีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามและมเีสน่หไ์ม่แพท้ีใ่ดในญีปุ่่ น  
หมายเหตุ : ในกรณีทุ่งดอกพิง้คม์อสหมดช่วงฤดูแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าท่านชม 
สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า แทนทุง่ดอกพิง้คม์อส ซึง่ไดร้บัความนยิมมากทีสุ่ดในญีปุ่่ น ซึง่ใน

แตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความนา่รกัของสตัวต์า่งๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็น
ในสวนสตัว์ท ั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากท ั่วโลก โดยสวนส ัตว์แห่งนี้ได้มี

แนวความคดิที่ว่า สตัวต์่างๆ ควรที่จะอาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ ีและเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสตัวน์ ัน้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้มัผสัถงึชวีติความเป็นอยู่ท ีแ่ทจ้รงิของสตัว์

แตล่ะประเภท อาทเิช่น หมขีาวจากข ัว้โลก นกเพนกวนิสายพนัธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครวั
ลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่สวนทวิลปิ เมอืงคามยิุเบซ ึ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ชมความงามของดอก
ทวิลปิมากสสัีน กวา่ 120 เฉดส ีไม่ต ่ากวา่ 1,200,000 ดอกในฤดใูบไมผ้ล ิของทุกปี ณ บรเิวณจุด

กึง่กลางของแนวชายฝ่ังทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงรายพรอ้มตอ้นรับการมาเยือนของ
นักท่องเทีย่วจากแดนไกล สวนทวิลปิแห่งนี้เกดิจากความพยายามของชาวเมอืงคามยิุเบซ ึที่จะ

น าดอกทวิลปิจากประเทศเนเธอรแ์ลนดม์าปลูกเพื่อเป็นสนิคา้ส่งออก พวกเขาไดข้ยายสวนทวิลิ
ปออกไปทุกปี จนเป็นพืน้ทีก่วา้งขวางและสามารถดงึดดูสายตาผูท้ีสั่ญจรไปมาบนทางหลวงได ้  
หมายเหตุ: ในกรณีทุง่ดอกทวิลปิไม่บานหรอืหมดช่วงฤดูแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ า

ท่านเดนิทางสู่เมอืงคามคิาวะ เพือ่ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุ่ง
ดอกทวิลปิ ซึง่เป็นสถานทีจ่ดัแสดงงานศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบัผลงานการปัน้ตุ๊กตาหมิะ

และการแกะสลกัหมิะโดยผลงานเหล่านีเ้ป็นผลงานของเหล่าบรรดาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง 
นอกจากนีภ้ายในถ า้ยงัมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยู่ในถ า้หนิงอกหนิยอ้ย ให้
ทา่นไดส้มัผสัความหนาวเย็นกบัอุณหภูม ิ-41 องศาเซลเซยีส อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

ความประทบัใจ  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ออิอน มอลล  ์เป็นหา้งสรรพสนิขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่ นมีทัง้ของ
ฝาก เครื่องดื่ม ขนม อาหารสด ผลไมส้ดๆจากสวน ซึง่ผลติภัณฑ์เหล่านี้จะมีขายจ าเพาะเมือง

เท่านั้น นอกจากนี้ยังมผีลติภัณฑ์ยา เครื่องส าอางค์ สนิคา้แบรนดเ์นม กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้
ราคาถูก มีจ าหน่ายอย่างมากมายและหลากหลายอสิระใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ตามอัธยาศัย 
หากท่านใดหวิๆสามารถแวะไปโซนอาหารซึง่มีทัง้รา้นน่ัง คาเฟ่ และฟู้ ดคอร์ทใหท้่านไดเ้ลือก

รับประทานตามใจชอบ  
ค า่   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน า้โบราณ - ดวิตีฟ้ร ี- ช้

อปป้ิงทานุกโิคจ ิ- บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนดิ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ ซึง่ถือเป็นเมอืงท่าที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ รวมถงึการ
ตกแตง่ของบา้นเรือนนัน้ ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตีเมอืงโอตารุ

ไดร้ับอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป  อสิระใหท้่าน
เดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ  คลองโอตารุเป็นคลอง
ทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรือใหญ่

สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเทีย่วแทนโกดังต่างๆ 
ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขาย

ของทีร่ะลกึน่ันเอง 
 

 
 

น าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งใน

รา้นคา้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิิธภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวามเก่าแก่สวยงาม และ
ถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 นอกจากนี้ดา้นหนา้พิพิธภัณฑ์ยังม ี“นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 

เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิานี้จะพ่น
ไอน ้าประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึ่งทีป่ระเทศ
แคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุ
ตา สะดดุใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ที่ทา้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่าน

มาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมื่อเขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถ
เลือกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมีการสกรีนค าว่า 
otaru ติดไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือก ราคาก็จะแตกต่างกัน

ออกไป เมื่อซื้อแกว้พรอ้มเครื่องดื่มเรียบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื่องดื่มฟรีไดอ้ีกรอบดว้ยนะคะ 
เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่

อยากน่ังบรเิวณชัน้หนึ่งจะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปอง
เสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

  

 
  

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รียกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไม่พลาด 
LETAO กันนะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ใหน่ั้งทานและสามารถส่ังกลับได ้ ซึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสัก



 
 
 
 
 

 
 

นิดนึง  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบุคคล
อันเป็นที่รักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคอืชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ที่นุ่มละมุน 

กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไม่
มอีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว  

 มากันทีร่า้นแนะน ารา้นสุดทา้ยกันค่ะ รา้นนี้ก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซึง่จุดเด่นของ

รา้นนี้ก็คือไอศกรีมน่ันเองค่ะ ซึง่มีหลากหลายรสชาตใิหเ้ลือกชมิ เป็นซอฟท์ครีมเนื้อนุ่มละมุน 
ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะ

ตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว้ ทางรา้นยัง
จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกี่ยวกับสนูปป้ีเพื่อเอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยค่ะ มีใหท้่านไดเ้ลือกซื้ออย่าง

มากมาย 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดทีี่รา้นคา้ปลอด

ภาษี DUTY FREE สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไม่ว่า

จะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของต่างประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรือวา่จะเป็นอาหาร
เสรมิคุณภาพดซีึง่ไม่วามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคน
เดนิที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตัง้เรียงรายอยู่กว่า 

200 รา้นคา้ Susukin  มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , เครื่องใชไ้ฟฟ้าและ
อเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI 
ขายยาและเครือ่งส าอาง  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างปู 3 ชนดิ และอาหารทะเล
นานาชนดิ อาทเิช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ 

และซูชหินา้ตา่งๆ หมายเหตุ ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล ์  
พกัที ่โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให ้
ค าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์
ซัปโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA 
จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขาย

เสื้อผา้แฟชั่น วัยรุ่น ,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR 
TOWER มจุีดชมววิตัง้อยู่ทีช่ัน้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับความสูง 160 

เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั ้งกลางวันกลางคืน 
โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ 
ย่านซูซูกโินะ ส่องสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศูนยร์วมรา้นรา

เมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไม่รวมตั๋ว
ขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซกูโินะ เมอืงซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง
มาทางใตข้องสวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีา

ทีส่ดุของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสัีนตา่งๆ บนตกึ
ทีต่ัง้อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิ
เรงิรมยย์ามราตรีต่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา่ 4,000 รา้น 

ตามตรอกซอกซอย จงึไม่แปลกทีนั่กท่องเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 
- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้

เมือ่ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่นี้รูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตว์
ทะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้สิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่
ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั ้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึง

ชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง ไขห่อยเม่นและไขป่ลาแซลมอน 
*** อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั *** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

พกัที ่โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ก สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพ ฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

  น าทุกท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.55 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที ่

XJ621 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

 

 

********************************************** 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

ราคาทวัรไ์ม่

รวมต ัว๋ 

02 – 07 พฤษภาคม 2563 29,999 10,000 19,999 

09 – 14 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

16 – 21 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2563 27,999 10,000 17,999 

30 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2563 28,999 10,000 18,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ  

และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั
จ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย
แลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 



 
 
 
 
 

 
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
มดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 
ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   
 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน 
กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



 
 
 
 
 

 
 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน

เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ
เอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท
อย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการ

จองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง

เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

***ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 
วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุก
ท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ให ้

คณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 



 
 
 
 
 

 
 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความ

ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว

ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัต ิ 

อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิาร

ของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ
ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิ่งของ

ดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ
เท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  
ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสีย
คา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 
 


