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วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ 
เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
บนเคร่ือง 

23.55 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XJ620  
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

  

วันที่สอง สนามบินซัปโปโร -  เมืองชิคาโออิ - Lake Shikaribetsu Igloo Village - ถนนสายต้นสน  - 
ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอบิฮิโระ - เทศกาลน ้าแข็งเมืองโซอุนเคยีว 

08.25 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคน
เขา้เมืองของประเทศญี่ปุ่ นแลว้  น าท่านเดินทางสู่ เมืองชิคาโออิ (Shikaoi) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยาน
แห่งชาติไดเซ็ทสึ (Daisetsu National Park) ในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิที่น่ีจะติดลบต ่าสุดถึง -30 
องศา ทะเลสาบจะกลายเป็น
น ้ าแข็ง ที่มีความหนาถึง 60 
เซนติเมตร และถูกปกคลุม
ไปด้วยหิมะขาว พร้อมกับ
ป่าที่รายลอ้มอยู ่จนเผลอลืม
ไปว่าบนพื้นที่เดินอยูน่ั้นเป็นทะเลสาบมาก่อนและบนทะเลสาบน ้ าแข็งน้ีเอง จะมีการสร้าง
หมู่บา้นน ้ าแข็งสไตล์เอสกิโม ที่เรียกว่า อิกลู (Igloo) และมีช่ือเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่ นว่า โคตนั 
(Kotan) โดยน ้ าแข็งที่น ามาสร้างจะมีความใสเป็นพิเศษ และมีสีฟ้าประกาย เน่ืองจากในน ้ าใน
ทะเลสาบแห่งน้ี มีความใสสะอาดบริสุทธ์ิมากที่สุดแห่งหน่ึงนัน่เอง 
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โดยในฤดูหนาวทุกปี จะมีการจดังาน Lake Shikaribetsu Igloo Village เปิดให้เขา้ชมในช่วง
ต้นปี นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับบ้านเอสกิโม แล้วยงัสามารถแช่ออนเซ็นท่ามกลาง
ทะเลสาบน ้ าแขง็ไดโ้ดยน ้ าออนเซ็นน้ีเป็นน ้ าแร่ธรรมชาติที่มาจาก Shikaribetsu Onsen อีกดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่สถานที่ยอดนิยมของช่างภาพชาวญี่ปุ่ นสถานที่แห่งนัน่ก็คือ ถนนต้นสน ซ่ึง
มองดูแล้วอาจจะเป็นเพียงเส้นทาง
รถวิ่งธรรมดาแต่ระหว่างสองฝาก
ทางแนวยาวของถนนนั้นมีตน้สน
สองขา้งทางที่จะสวยมากเป็นพิเศษ
เม่ือถูกปกคลุมดว้ยหิมะ จึงกลายมา
เป็นแรงบนัดาลใจต่อๆ กนัของคน
ที่ชอบถ่ายรูปว่าต้องแวะเวียนมา
แชะภาพงามๆ ของตน้สนที่ถนนเสน้น้ีและอีกหน่ึงอีกพิไฮไลทท์ี่มีพิกดับริเวณใกลเ้คียงถนน
ตน้สนและเป็นจุดที่นิยมของช่างภาพชาวญี่ปุ่ นอีกหน่ึงจุด นัน่ก็คือ ต้นไม้เดียวดายแห่งเมืองโอ
บิฮิโระ ซ่ึงส่วนใหญ่ถา้จะ
ถ่ายรูปวิวทิวทศัน์กบัหิมะ
นุ่มๆฟูๆและมีววิตน้ไมต้น้
เดียวนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่
บิเอะ แต่มาถึงที่ เมืองโอ
บิฮิโระทั้งทีจะให้ผ่านเลย
ไปแบบเสียเที่ยวคงเป็นไป
ไม่ได้ เพราะบริเวณใกล้เคียงกบัถนนตน้สน ก็จะพบกับตน้ไมเ้ดียวดายน้ีอยู่ไม่ไกลนัก จะ
ถ่ายรูปคนเดียวคู่กบัตน้ไมก้็จะไดอ้ารมณ์เหงาๆ หรือถา้คนมีคู่กบัววิตน้ไมก้็ใหอ้ารมณ์โรแมน
ติกไปอีกแบบหน่ึง เม่ือมาถึงแลว้หา้มพลาดกนัเลยทีเดียว 
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ 
เ มื อ ง โซอุ น เ คี ย ว  ท่ า น
สามารถชมเทศกาลในช่วง
ฤดูหนาวที่จดัขึ้นประจ าทุก
ปีเป็นงานเทศกาลน ้ าแขง็ ที่
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มีการจดัแสงสีอยา่งสวยงาม ภายในงานจะตกแต่งไปดว้ยประติมากรรมธรรมชาติของน ้ าแข็ง
ขนาดใหญ่ "เทศกาลโซอุนเคียวออนเซ็น เฮียวบะกุ" หรือเทศกาลน ้ าแข็งประจ าแหล่งน ้ าพุ
ร้อนโซอุนเคียวคือเทศกาลน ้ าแขง็ชั้นน าของฮอกไกโด บนพื้นที่กวา้ง 10,000 ตร.ม. ซ่ึงท่านจะ
ไดพ้บประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน ้ าแขง็ขนาดเล็กใหญ่กว่า 30 ช้ินตั้งเรียงราย และ
ในช่วงกลางคืน น ้ าแขง็เหล่าน้ีจะสะทอ้นแสงไฟสีรุ้งราวกบัโลกแห่งจินตนาการ 

ที่พัก  โรงแรม SOUN KAKO HOTEL หรือ SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว  จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วันที่สาม น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ - ล่องเรือตัดน ้าแข็ง - อิออน มอลล์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมความงามของ น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ  ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับความ
สวยงามของธรรมชาติของน ้ าตกที่จดัได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหน่ึงในร้อยของ
ญี่ปุ่ น น ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้ าอยูใ่นเขตภูเขาโซอุนเคียว 
ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็น
น ้ าแขง็ น ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ
ไดเซ็ตสึซัน ในโซอุนเคียว อ าเภอคามิคาวะ ฮอกไกโด  มี
หน้าผาจ านวนมากทอดยาวเรียงกนักวา่ 25 กม. เลียบแม่น ้ าอิ
ชิการิ  และบริเวณน้ีมีน ้ าตกสวยงามอีกหลายแห่งนับไม่ถว้น  
น ้ าตกริวเซอิ และ น ้ าตกกิงกะอยูข่า้งๆ กัน  ริวเซอิ หมายถึง 
"ดาวตก" ส่วน กิงกะ หมายถึง "ทางชา้งเผอืก" 

เที่ยง บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาราชิ  อยู่ทางโซน
ตะวนัออกของเกาะ Hokkaido ในช่วงปลายเดือนมกราคมจะมีน ้ าแขง็จากทางขั้วโลกเหนือ ซ่ึง
เป็นน ้ าแขง็ที่เกิดจากคล่ืนความเยน็ไซบีเรีย ท  าให้ผิวหน้าของทะเลแถบนั้นลดอุณหภูมิลงจน
ติดลบกลายเป็นแผ่นน ้ าแข็งขนาดใหญ่ ไหลมาจากไซบีเรียผ่านทะเลโอค็อตสค์ (Sea of 
Okhotsk) เขา้ฝ่ังบริเวณทางตะวนัออกของเกาะฮอกไกโดในเขตทิศใตข้องขั้วโลกเหนือ น า
ท่านน่ังเรือตัดน ้าแข็ง ICE BREAKER เพื่อชมธารน ้าแข็งที่ไหลมาจากขั้วโลกเหนือเรือตัด
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น ้าแข็งที่ใช้น ้าหนักเรือในการกระแทกก้อนน ้าแข็งในทะเล ที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ท่าน
อาจจะได้เห็นสิงโตทะเลบน
ก้อนน ้าแข็ง หรือ บางขณะ
อาจได้เ ห็นแสงออโรร่า ที่
สวยงามทั้ งนี้ทั้ งน้ันการชม
ธรรมชาติ ก็ขึน้กับสภาวะทาง
ธรรมชาติในแต่ละขณะด้วย 
(**เรืออาจไม่ท าการออกเดินทาง เน่ืองจากสภาพอากาศไม่อ านวย   หรือในวันที่ลมแรงธาร
น ้าแข็งอาจถูกพัดให้ห่างฝ่ังออกไป**) 
หลังจากเข้าที่พ ักแล้ว น าท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน  ซ่ึงเป็น
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่ น มีสินคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกนั 
ไม่ว่าจะเป็นโซนเคร่ืองส าอางค ์ของใชเ้ด็ก ของเล่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามญัประจ า
บา้นหรือแม้กระทัง่ผลไมส้ดๆจากไร่ของญี่ปุ่ นก็มีจ  าหน่ายที่น่ีดว้ยเช่นกนั  พิเศษสุดกบัร้าน 
100 เยน ทีทุกอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซ่ึงเป็นร้านยอดฮิตของคนญี่ปุ่ นกนัเลย
ทีเดียว   **อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า** 

ที่พัก  โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี ลานกิจกรรมหิมะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปู
ยักษ์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น 

สโนวโ์มบิล และสโนสเลด 
หรือจะเลือกเล่นผาดโผนใน
สไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่า
อุปกรณ์ และค่าเคร่ืองเล่น 
ประมาณ 5,000-15,000 เยน) 
** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆน้ัน ขึน้กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ 
ณ เวลาน้ัน* 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า น าท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซ่ึงไดรั้บความนิยมมาก
ที่สุดในญี่ปุ่ น ซ่ึงในแต่ละปีจะมี
ผู ้เข ้าชมความน่ารักของสัตว์
ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรง
แบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์
ทัว่ ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคน
จากทัว่โลก โดยสวนสัตวแ์ห่งน้ี
ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตาม
ธรรมชาติของสตัวน์ั้นๆ จึงท าใหทุ้กท่านไดส้มัผสัถึงชีวติความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของสตัวแ์ต่ละ
ประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวนิสายพนัธุต่์างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงัอุตงั
แสนรู้   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน ”หมู่บา้นช่ือดงัของเกาะฮ
อกไกโด นับยอ้นหลังไปตั้งแต่
สมัยต้นโชวะ ซ่ึงช่วงเวลานั้ น
เป็นช่วงเวลาที่ถือก าเนิดราเมน
ขึ้ น ณ เมืองซัปโปโรโดยการ
ผสมผสานบะหม่ีหลากหลาย
ชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกัน 
และต่อมาหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดเ้สร็จส้ินลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา่ ก็ไดถื้อก าเนิด
ขึ้นจากความคิดสร้างสรรคต่์างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น วธีิการคงความร้อนของน ้ าซุปให้อยู่
ไดน้านขึ้นโดยเคลือบผวิน ้ าซุปดว้ยน ้ ามนัหมู หรือจะเป็นน ้ าซุปซีอ๊ิวที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและ
น ้ าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหม่ีที่มีส่วนผสมของน ้ าน้อยกว่า
ปกติและดว้ยความโด่งดงัและมีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งน้ีเป็นที่ช่ืนชอบ
ของชาวญี่ปุ่ น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (คนืเงินท่านละ 1,000 เยน) ซ่ึงในหมู่บ้านราเมนนี้มีร้าน
บริการให้ท่านอย่างมากมายและหลากหลายเมนู อิสระให้ท่านเลือกทานราเมนตามสไตล์ของ
ท่านซ่ึงแต่ละร้านจะมีเมนูและรสชาติที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนกันทุกร้านน้ันคอืความ
เข้มข้นของน ้าซุปและเส้นที่เหนียวนุ่มแบบฉบับต้นต ารับญี่ปุ่ นอย่างแน่นอน 
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น าท่านชอ้ปป้ิงที่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลงัคามุงบงัแดดบงั
ฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อก
ถนน มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยู่กว่า 
200 ร้านค้า Susukin  มีร้าน BIG 
CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล, 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา
และเคร่ืองส าอาง  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานา
ชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้ งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิ
หน้าต่างๆรวมถึงเคร่ืองดื่มซอฟท์ดร้ิงไว้บริการท่านอย่างเต็มอิ่ม หมายเหตุ ไม่รวมเคร่ืองดื่ม
แอลกฮอล์  

ที่พัก  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกัน 
 

วันที่ห้า เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ – ดิวตี้ฟรี -  ตลาดปลา
ซัปโปโรโจไง อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - มิตซุยเอ้าเล็ท  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ

ตกแต่งของบา้นเรือนนั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมือง
โอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป 
อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลอง
โอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่าย
สินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรับ
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นักท่อง เที่ยวแทนโกดัง
ต่างๆ  ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสี
แดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์
ของเมือง และไดป้รับปรุง
เป็นร้านอาหาร ร้านขาย
ของที่ระลึกนัน่เอง  
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีใน
รูปแบบต่างๆ สวยงาม
มากมายที่ ถูกสะสมมา
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
อีกทั้ งยงัสามารถเลือก
คิดแบบท ากล่องดนตรี
ในสไตล์ขอ งตัว เ อ ง
ขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากใหค้นรักไดอี้กดว้ย 
นอกจากน้ีดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์ยงัมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 
เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของที่ระลึกที่เมือง Vancouver 
มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้ าประกอบกับมี
เสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน ้ าอีก
เรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม 
ตอ้งไปชมที่แคนนาดากนันะจะ๊ 
อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือ เลือกชมสินคา้มากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยด้านขวามือก็ตอ้ง
สะดุดตา สะดุดใจ ไปกบัความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคิตต้ี ที่ทา้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่ม
ชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสิค่ะ เม่ือเขา้ไปในร้านทุกท่าน
สามารถเลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซ่ึงขา้งหลงัแก้วจะมีการ
สกรีนค าว่า otaru ติดไวด้้วย
นะคะ ซ่ึงแกว้ก็จะมีมากมาย
หลากหลายแบบให้ เ ลือก 
ราคาก็จะแตกต่างกนัออกไป 
เม่ือซ้ือแก้วพร้อมเคร่ืองด่ืม
เรียบร้อยแลว้สามารถเติมเคร่ืองด่ืมฟรีไดอี้กรอบดว้ยนะคะ เลือกเคร่ืองด่ืมเรียบร้อยแลว้ เชิญ
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เลือกที่นั่งตามอธัยาศยัที่บริเวณชั้นสองไดเ้ลยจา้ หรือถา้ใครไม่อยากนัง่บริเวณชั้นหน่ึงจะเป็น
โซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตูก้าชาปองเส่ียงทายหาของฝากไปฝาก
คนที่คุณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ 

  ออกจากร้านคาเฟ่คิตต้ีไม่ทนัไร ก็จะเจอร้านถดัมาที่เรียกกนัวา่ มาฮอกไกโด ทั้งทีตอ้งไม่พลาด 
LETAO กนันะจะ๊ เป็นค่าเฟ่ให้น่ังทานและสามารถส่ังกลับได้  ซ่ึงบางวนัอาจจะตอ้งรอคิวกนั
สักนิดนึง  ส่ิงตอ้งห้ามก็คือ ห้ามพลาดที่จะล้ิมรส และห้ามพลาดที่
จะห้ิวกลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนัเป็นที่รักยิง่โดยเด็ดขาด LETAO 
ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเคก้นั่นเอง สัมผสัล้ินที่นุ่มละมุน กล่ิน
หอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ล้ิมรสพร้อมกับจิบชาและชม
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไม่มีอะไรจะฟินไปยิง่กวา่น้ีแลว้ววว  

 มากนัที่ร้านแนะน าร้านสุดทา้ยกนัค่ะ ร้านน้ีก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซ่ึงจุดเด่น
ของร้านน้ีก็คือไอศกรีมนัน่เองค่ะ ซ่ึงมีหลากหลายรสชาติใหเ้ลือกชิม เป็นซอฟทค์รีมเน้ือนุ่ม
ละมุน ภายในร้านแบ่งเป็นสองชั้น ซ่ึงชั้นที่สองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่
พลาดที่จะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทั้งร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เคร่ืองด่ืมแลว้ 
ทางร้านยงัจ าหน่ายของที่ระลึกเก่ียวกบัสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยค่ะ มีใหท้่านได้
เลือกซ้ืออยา่งมากมาย 
จ า ก นั้ น น า ท่ า น  ช้ อ ป ป้ิ ง สิ น ค้ า
เ ค ร่ื อ ง ส า อ า ง ค์  อ า ห า ร เ ส ริ ม 
เคร่ืองประดับคุณภาพดีที่ ร้านค้า
ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ
เลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงมี
สินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็น เคร่ืองส าอางแบรนดด์งั ทั้งของ
ต่างประเทศและแบรนด์ดังของ
ญี่ปุ่ น หรือว่าจะเป็นอาหารเสริม
คุณภาพดีซ่ึงไม่วามารถหาซ้ือจากที่
ไหนได ้นอกจากร้านคา้ปลอดภาษีเท่านั้น  จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบดว้ย
ร้านคา้ และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร เป็น
หน่ึงในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอย
เม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน เช่น ขา้วโพด 
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แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถ่ินที่ขึ้นช่ือคือ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมขา้ว 
เรียกวา่ donburi 

เที่ยง  เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ให้ท่าน
ได้เลือกทานอาหารได้ตามใจชอบในแบบของท่านไม่ว่าจะเป็นปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือก
ทานเป็นซูชิ ซาซิมิ ข้าวหน้าปลาดิบ รับรองว่าสด สะอาด ถูกใจทุกท่านที่ชอบทานอาหาร
ญี่ปุ่ นแน่นอน 
 ขึ้นช่ือว่าตลาดปลา ไม่ได้มีแต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
อาหารทะเลนานาชนิดแล้ว และยงัมีผลไม้ตามฤดูกาลอีกด้วย ที่ตลาดปลาแห่งน้ียงัมี
ร้านอาหารส าหรับนัง่ทานให้ท่านไดเ้ลือกทานตามอธัยาศยัมากมาย อาหารที่แนะน าก็คือ ซาซิ
มิ ขา้วหนา้ปลาดิบ จนถึงหนา้ปลายา่ง ซ่ึงมีเมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคายอ่มเยาวม์ากมาย 

จากนั้ นน าท่านชม อุทยานโมอาย  ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกช่ือดังของโลก 
ก่อสร้างตั้ งแ ต่  ค .ศ .  1982 
ไอเดียคลา้ยวฒันธรรมจากโม
อายและ อี ยิปต์  อ อกแบบ
รูปร่างตั้ งให้อยู่ในภูเขาของ
ดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูป
เป็นแนวคิดโครงสร้างจากการ
เรียงล าดบัของจิตวิญญาณ องคพ์ระมีช่ือว่า Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ 
เม่ือวนัที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผา่นมา  
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อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 
540,000 ตารางเมตร มี 40,000 
กลุ่มของที่บรรจุอฐิัและรองรับ
ได ้70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่ นไม่มี
การฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซ้ือ
ที่ดินใว้เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้ ง
ตระกูลรวมไว)้ โมอายแห่งญี่ปุ่ น เป็นช่ือที่ผูค้นเรียกขาน เป็นหน่ึงในสุสานที่ใหญ่ที่สุดในฮอก
ไกโด 
จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่ง
รวมพลของสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถึง 128 แบรนด์ อาทิ
เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรับทุกคนตั้งแต่สินค้า
แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินคา้ทัว่ไป นอกจากน้ีภายในห้าง ยงัมีศูนย์
อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได ้650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพื้นที่ที่มีสินคา้
ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายอีกดว้ย  

ค า่ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 
พักที่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกันระดับเดียวกัน 
 

วันที่หก สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
09.40 น. น าทุกท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621  

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 
 
** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 
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อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 
ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

15 – 20 กมุภาพันธ์ 2563 30,999 10,000 22,999 

16 – 21 กมุภาพันธ์ 2563 33,999 10,000 25,999 

17 – 22 กมุภาพันธ์ 2563 33,999 10,000 25,999 

22 – 27 กมุภาพันธ์ 2563 33,999 10,000 25,999 

23 – 28 กมุภาพันธ์ 2563 33,999 10,000 25,999 

24 – 29 กมุภาพันธ์ 2563 33,999 10,000 25,999 

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 33,999 10,000 25,999 

02 – 07 มีนาคม 2563 33,999 10,000 25,999 
(ราคานี้จอยทัวร์) 

** บริการน ้าดื่มวนัละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเทีย่วท่านละ 1500 บาท/ทริป/ต่อท่าน*** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณยีกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่า
ด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าต๋ัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน

ข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคนืมัดจ า
ทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าต๋ัวเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี

น ้ามันทีย่ังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 21 วันก่อนการเดนิทาง 
หมายเหตุ 1. ต๋ัวเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน 
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น* ดังต่อไปนี้ 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์
จัดเตรียมให้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่
ประสงคจ์ะพ  านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั) **ถ้ากรณทีี่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 1500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่น่ัง  
2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 
ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทั
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการ
จองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเพือ่ท  าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการ
มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 

***ในกรณทีี่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า
เที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าบริการทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั 
ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 
ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษทัก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  า
น าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึง
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของ
นกัท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุงาน การ
ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภยัสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
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8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาให้เจา้หน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ที่ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน
เท่านั้น  
2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพชื และเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  
ไข่ เน้ือสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าที่ตรวจพบ จะตอ้งเสีย
ค่าปรับในอตัราที่สูงมาก 
 


