
วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ 
เคาน์เตอร์ 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
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 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มบีริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ 620 บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ าสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน 

 
08.55 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองท่ีอยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อม
ด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ท าให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดิน
แถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้ น า
ท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับดอกไม้นานา
ชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน, ดอกลาเวนเดอร์
และดอกป๊อปปี้ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเป็นดอกคอสมอส ซึ่งแต่ละ
เดือนจะมีชนิดดอกไม้ต่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอร์บานเต็มที่ (ประมาณปลายเดือน 
กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)  อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกไม้ท่ีไกลสุดลูกหูลูกตา จน
ขนานนามกันว่าเนินเขาสายรุ้ง  



 

 

 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็นเนินสวนดอกไม้ 4 ฤดู ท่ีมีโรลคุงและ โรลจัง 
หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเท่ียว ชมดอกไม้นานา
พันธุ์ชนิด รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ท่ีได้รับค านิยมและค าชมว่าจัดสวนไล่สีได้
สวยงามท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการแด่ทุกท่าน เช่น ขับรถ ATV รถไฟชม
ฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ยง Alpaca เป็นต้น *หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่ากิจกรรมในสวนดอกไม้*   
 

 



 

 

 
เที่ยง  บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านชม บ่อน้ าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ าสีฟ้าท่ีเกิดจากความบังเอิญท่ีเกิดจากการสร้าง
เขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟท่ีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่
เมือง โดยท่ีก้นบ่อน้ าแห่งนี้จะมีแร่ธาตุท่ีเกิดจากโคลนภูเขาไฟท าให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส และ
มีกิ่งไม้ท่ีโผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ า ท าให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบ่อน้ าแห่งนี้จะมี
ความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพ่ือ
เข้าสู่ท่ีพัก 

 
 

ที่พัก  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า 
หลังจากเข้าท่ีพักแล้ว น าท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน  ให้ท่านได้ซื้อของฝาก
มากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน 
ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น  **อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกใน
การเลือกซื้อสินค้า** 

 



 

 

วันที่สาม โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปู
ยักษ์  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่ง

ของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับ
อิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชม
ความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดขึ้น
จากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังใน
เมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคาร
อิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกนั่นเอง  

 

 
 



 

 

 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบ
ท ากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย  

 

 

 นอกจากนี้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน้ าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 
เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกานี้จะพ่น
ไอน้ าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรือนหนึ่งท่ีประเทศ
แคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชมท่ีแคนนาดากันนะจ๊ะ 

 
 



 

 

 
 
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากเดินเท่ียวชมและเพลิดเพลินไปกับกล่องดนตรีท่ีหลากหลายและถ่ายรูปกับหอนาฬิกาไอน้ า

โบราณเรียบร้อยแล้ว เดินข้ามถนนมาอีกสักเล็กน้อย แล้วมาพักเหนื่อยกับร้านค่าเฟ่น่ารักๆกันดีกว่า 
ไปประเดิมด้วยร้านแรกกันเลยจ้า 

 เดินข้ามถนนมาประมาณ 50 เมตร ด้านขวามือก็ต้องสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจ้า
แมวน้อยคิตตี้ ท่ีท้าทายรอให้ทุกๆท่านเข้าไปเย่ียมชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลยไปได้อย่างไรกัน แวะชม
กันสักหน่อยสิค่ะ เมื่อเข้าไปในร้านทุกท่านสามารถเลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้
เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้างหลังแก้วจะมีการสกรีนค าว่า otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งแก้วก็จะมีมากมาย
หลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อซื้อแก้วพร้อมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว
สามารถเติมเครื่องดื่มฟรีได้อีกรอบด้วยนะคะ เลือกเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว เชิญเลือกท่ีนั่งตาม
อัธยาศัยท่ีบริเวณชั้นสองได้เลยจ้า หรือถ้าใครไม่อยากนั่งบริเวณชั้นหนึ่งจะเป็นโซนขายของท่ีระลึก 



 

 

หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตู้กาชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝากคนท่ีคุณรักก็ตามแต่สะดวก
เลยค่ะ  

 

 ออกจากร้านคาเฟ่คิตตี้ไม่ทันไร ก็จะเจอร้านถัดมาท่ีเรียกกันว่า มาถึงฮอกไกโดท้ังทีต้องไม่พลาด 
LETAO กันนะจ๊ะ เป็นค่าเฟ่ให้นั่งทานและสามารถสั่งกลับได้ซึ่งบางวันอาจจะต้องรอคิวกันสักนิดนึง  
สิ่งต้องห้ามก็คือ ห้ามพลาดท่ีจะลิ้มรส และห้ามพลาดท่ีจะหิ้วกลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นท่ีรัก
ยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ท่ีควรค่าแก่การทานคือชีสเค้กนั่นเอง สัมผัสลิ้นท่ีนุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน 
ให้รสชาติหวานพอดี ล้ิมรสพร้อมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไม่มีอะไรจะฟินไปยิ่ง
กว่านี้แล้วววว 

 



 

 

 
  

เดินต่อกันมาอีกนิดให้อาหารก่อนหน้านี้ได้ย่อย ก็จะเดินมาเจอกับร้าน KITAKARO เป็นร้านคาเฟ่
ขนมหวาน เมนูท่ีแนะน านั้นก็คือ ซูว์ครีม ซึ่งจะคล้ายเอแคล์บ้านเรานั่นเอง แต่เรื่องรสชาตินั้นไม่
ต้องพูดถึง อร่อยมากกว่าแน่นอน ซึ่งตัวแป้งด้านนอกนั้นจะให้สัมผัสท่ีกรอบนอกนุ่มในตัดกับรสครีม
ท่ีหวานละมุนกลมกล่อมชิ้นเดียวไม่เคยพอ มาถึงฮอกไกโดแล้วควรลองทานกันนะคะ ทานท่ีเมือง
ไหนก็ไม่อร่อยเท่าท่ีฮอกไกโดจริงๆค่ะ ซึ่งแต่ละมืองจะมีเอลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวของมันเอง 
เพราะฉะนั้นมาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะ 
 



 

 

  

 ไหนๆก็เดินทางมากับสายของหวานแล้วก็ทานของหวานกันให้เต็มท่ีจุใจกันไปเลยค่ะ มากันท่ีร้าน
แนะน าร้านสุดท้ายกันค่ะ ร้านนี้ก็คือ คาเฟ่สนูปปี้ เอาใจคนรักสนูปปี้ ซึ่งจุดเด่นของร้านนี้ก็คือ
ไอศกรีมนั่นเองค่ะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม เป็นซอฟท์ครีมเนื้อนุ่มละมุน ภายในร้าน
แบ่งเป็นสองชั้น ซึ่งชั้นท่ีสองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดท่ีจะตกแต่งไปด้วย
สนูปปี้ท้ังร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแล้ว ทางร้านยังจ าหน่ายของท่ีระลึก
เกี่ยวกับสนูปปี้เพื่อเอาใจคนรักสนูปป้ีกันด้วยค่ะ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย 

 



 

 

 
 
 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เครื่อง

แก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกัน  ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์นี้ยังมีบริการสินค้าหลากหลายชนิด 
ให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก ของท่ีระลึกกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ าลายพิเศษ แจกันดอก
ได้ กระถางดอกไม้ ของตกแต่งบ้าน พวงกุญแจ และอื่นๆอีกมากมายซึ่งท ามาจากแก้วท้ังสิ้น 

 ออกมาจากพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ของดี ของเด็ด ของเมืองโอตารุ ยังไม่หมดนะจ๊ะ เดินออกมา
เล็กน้อยก็จะมองเห็นร้านไอศกรีมท่ีชื่อว่า VENETIAN CAFETERIA ร้านนี้มีเมนูยอดฮิตนั่นก็คือ 
ไอศกรีมสายรุ้ง 7 สีนั่นเอง เป็นซอฟท์ครีม 7 สี เสิร์ฟใส่โคน 7 ชั้น ชั้นละ 1 สี อันได้แก่ องุ่น สตอ
เบอร์รี่ ชาเขียว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร์ ด้วยรสชาติท่ีเข้มข้นของไอศกรีมบวกกับ
โคนคุกกี้แสนอร่อย ผ่านมาท้ังทีห้ามพลาดนะจ๊ะ  

 



 

 

 
 
 จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี 

DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
เครื่องส าอางแบรนด์ดัง ท้ังของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือว่าจะเป็นอาหารเสริม
คุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซื้อจากท่ีไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเท่านั้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อ
ตามอัธยาศัย 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานา
ชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิ
หน้าต่างๆ 

ที่พัก   โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่ อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโด
ริ   

                        ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม อุทยานโมอาย ท่ีออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก ก่อสร้าง
ตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้งให้อยู่ในภูเขาของ
ดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงล าดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อ
ว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ข้าชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผ่านมา  

 
 



 

 

อุทยานโมอาย มีพื้นท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของท่ีบรรจุอัฐิและรองรับได้ 
70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อท่ีดินใว้เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบท้ังตระกูลรวม
ไว้) โมอายแห่งญี่ปุ่น เป็นชื่อท่ีผู้คนเรียกขาน เป็นหนึ่งในสุสานท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด   
 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไก ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงราย
ตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านค้าต่างๆ
จ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ 
ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารท้องถิ่นท่ีขึ้นชื่อคือ 
อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า donburi 
 

 



 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

ขึ้นชื่อว่าตลาดปลา ไม่ได้มีแต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
อาหารทะเลนานาชนิดแล้ว และยังมีผลไม้ตามฤดูกาลอีกด้วย ท่ีตลาดปลาแห่งนี้ยังมีร้านอาหาร
ส าหรับนั่งทานให้ท่านได้เลือกทานตามอัธยาศัยมากมาย อาหารท่ีแนะน าก็คือ ซาซิมิ ข้าวหน้าปลา
ดิบ จนถึงหน้าปลาย่าง ซึ่งมีเมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคาย่อมเยาว์มากมาย 
 

 
 

จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวม
พลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากท่ัวโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach 
Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย 
และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าท่ัวไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ท่ีจุ
ได้ 650 ท่ีนั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจาก
ฟาร์มสดมาขายอีกด้วย  จากนั้น น าท่านชมด้านนอกของ ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้าง
เมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาท่ีใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐท่ีท ามา
จากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านก  ารใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นนั้น
ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของ
ชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512  

 



 

 

 
 
น าท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความ
ยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ ใช้ เวลามาพักผ่อนหย่อนใจ  สวนโอโดริเป็น ท่ีรู้จักในฐานะ
สวนสาธารณะแต่ท่ีจริงแล้วเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิท่ี 4) มีการสร้างแนวกันไฟท่ีแยกใจ
กลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝั่งเหนือใต้ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าถนนชิริเบชิและถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโอโดริ  
สถานท่ีเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยังเป็นท่ีจัดงานเทศกาลขึ้นชื่อของฮอก
ไกโดอีกด้วย  สามารถท่ีจะสนุกสนานเพลิดเพลินได้ตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาลดอกไล
แล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมีเทศกาลออท่ัมเฟสซึ่ง
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับ
โลก 
 



 

 

 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งท่ี ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลังคามุงบังแดดบัง
ฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า Susukin  มีร้าน 
BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO 
ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง  

 
ค่ า  เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 



 

 

พักที่  โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน า
ในการเดินทาง อาทิ 
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัป

โปโร เป็นท้ังห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA 
จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสื้อผ้า
แฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุด
ชมวิวตั้ งอยู่ ท่ีชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึง
มองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามท้ังกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ าคืน
จะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างท่ี
จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งท่ีชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ  10 
ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 
700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทาง
ใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านท่ีคึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของ
ซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ าคืนท่ีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกท่ีตั้งอยู่ใน
ย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยาม
ราตรีต่างๆ ท้ังไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอก
ซอกซอย จึงไม่แปลกท่ีนักท่องเท่ียวจะนิยมมา ณ สถานท่ีแห่งนี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลท่ี
จับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ท้ังสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อท่ี ท่าเรือเลย
ทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีท้ังนักท่องเท่ียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า  มา
จับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ท่ีนี่ยังขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวันและอาหารค่ าตามอัธยาศัย 



 

 

 
 
ที่พัก   โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่หก  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทุกท่านเดินทางสู ่สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
09.55 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์  

เที่ยวบินที่ XJ 621  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 
 

****************************************** 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 



 

 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 
อัตราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ห้องละ 
2-3 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 29,999 8,000 

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 29,999 8,000 

04 – 09 กันยายน 2562 29,999 8,000 

07 – 12 กันยายน 2562 25,999 8,000 

11 – 16 กันยายน 2562 29,999 8,000 

14 – 19 กันยายน 2562 27,999 8,000 

18 – 23 กันยายน 2562 29,999 8,000 

21 – 26 กันยายน 2562 29,999 8,000 

25 – 30 กันยายน 2562 29,999 8,000 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ า
ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี
น้ ามันที่ยังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดินทาง 



 

 

 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ี
ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท่ียนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน
ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว ***

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วท้ังหมด 
ท้ังนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวี
ซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 



 

 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  
ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 



 

 

 


