
 

 

รหัสทัวร ZET1902821 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ซัปโปโร [เลสโก ฮอกไกโด สโนวขาวโพลน] 
6 วัน 4 คืน (XJ) 
เมืองฮาโกดาเตะ   สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ   โกดังอิฐแดงริมนํ้า 
เนินฮาจิมันซากะ   น่ังกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน 
สวนหมภีูเขาไฟโชวะชินซัน ทานุกิโคจิ   ลานกิจกรรมหมิะ   เมืองโอตารุ 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี   นาฬิกาไอน้ําโบราณ   ถนนซาไกมาชิ   คาเฟ�สนูปปم� 
DUTY FREE   หางจัสโกอิออน   อุทยานโมอาย   มิตซุย เอาทเล็ต 
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด   หอนาฬิกาซัปโปโร   สวนโอโดริ 
 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
 
23.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร

เอเชียเอกซ เคานเตอร 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน  
  

วันที่สอง สนามบินซัปโปโร - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรยีวคาคุ - โกดังอิฐ
แดงริมน้ํา - เนินฮาจิมันซากะ 

 
02.20 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ 

620 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง 

จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบรกิารอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
10.40 น.   เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน

การตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว  นําทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ
(Hakodate) ซึ่งเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยูปลาย
สุดทางตอนใตของเกาะ มีชื่อเสียงดานทิวทัศนที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ
อาหารทะเลสดใหมในอดีตเปนเมืองหน่ึงที่มีทาเรือสําหรับเปดการคาระหวาง
ประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะจึงไดรับอิทธิพลจาก
ตางประเทศเปนอยางมาก  

 จากน้ันนําทานชม สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ ที่ ไดรับเลือกให เปนแหลง
ประวัติศาสตรแหงชาติ ปจจุบันเปนสวนสาธารณะที่โอบลอมดวยธรรมชาติ ทาน
สามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินชมทัศนียภาพอันสวยงามไดตลอดสี่ฤดู: ชม
ซากุระบานในฤดูใบไมผลิ, พฤกษาเขียวขจีในฤดูรอน, ไมผลัดใบในฤดูใบไมรวง
และหิมะในฤดูหนาว ชั้นจุดชมวิวที่ติดกับหอคอยโกเรียวคาคุเปนจุดชมวิวมุม
กวางขวางที่สามารถมองเห็นป�อมปราการรูปดาวขนาดมหึมา (สะพานขามเขาไป
ในพ้ืนที่รูปดาวเปด 09.00-19.00 ไมรวมคาขึ้นหอคอยมีคาใชจายเพ่ิมทาน
ละ 900 เยน) 



 

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู โกดังอิฐแดงริมนํ้า ตั้งอยูที่ริมแมน้ําของอาวฮาโกดาเตะ 
ในเมืองฮาโกดาเตะของฮอกไกโดโกดังอิฐแดงของที่น่ีน้ันเรียกไดวาศูนยรวมแหลงช
อปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ ดวยสิ่งกอสรางที่ดู
คลาสสิกที่แมจะดูเกาแกแตก็มีคลาสในเวลาเดียวกัน โดยเดิมทีที่ น่ี เคยเปน
คลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ภายหลังจากที่ไมไดใชงาน
เปนคลังสินคาอีกตอไปแลว 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เนินฮาจิมันซากะ ซึ่งเปนเนินที่ทอดยาวโดยมีวิวทาเรือ
อันงดงามอยูปลายทางแหงน้ี ไดรับเลือกใหเปนอันดับ 1 ใน "เนินของญี่ปุ�นที่นา
เที่ยวมากที่สุด" เปนเนินซึ่งเปนสัญลักษณหน่ึงของฮอกไกโดเลย ในชวงฤดูหนาว 
ตนไมบริเวณริมถนนทั้งสองขางทางจะมีการไลทอัพ ประดับไฟสองแสงสวยงาม
ควบคูไปกับแสงไฟจากทาเรือท่ีอยูไกลออกไป กลายเปนวิวทิวทัศนที่แสนโรแมนติก
ที่สุด 
 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก   โรงแรม HOTEL HAKODATE ROYAL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่สาม ศาลากลางฮาโกดาเตะเกา - นั่งกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโช

วะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ชอปปم�งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 3 ชนิด 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินชมบริเวณดานนอก ศาลาประชาคมเกาของฮาโกดาเตะ ซึ่งอาคาร

แหงน้ีมีชื่อเสียงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรในฮาโกดาเตะ ที่ถูกกําหนดให
เปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ที่น่ีมีหอประชุมใหญตระการตาและหอง
ตางๆ ที่สงวนไวสําหรับแขกพิเศษ สมาชิกราชวงศของญี่ปุ�นเคยเขาพักในหอง
เหลาน้ีมาแลว เมื่อคราวเสด็จมาเยือนฮาโกดาเตะ (ไมรวมคาเขาชมทานละ 300 
เยน) 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทุกทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน เปนภูเขาไฟที่ทําใหเกิด
ทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-
50 ป ดังน้ันจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศนของพื้นที่แถบน้ีอยางตอเน่ือง 
ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขาไฟที่ยังคุ
กรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) (รวมคาขึ้น
กระเชาและคาเขาสวนหมีแลว) 

 

 
 
จากน้ันนําทานเขาชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear 
Park) เปนสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล นักทองเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสี



 

 

น้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขอ
อาหารจากนักทองเที่ยว เปนภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว หากใครตองการใกลชิด
กวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณพิเศษ กรงมนุษย ซึ่งจะมองเห็นหมีสี
น้ําตาลเดินผานไปมา และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศเล็กๆ 
นอกจากน้ียังยังขายขนมปง และแอปเปم�ล ใหนักทองเที่ยวไดป�อนอาหารหมีอีกดวย  
 

 
 
นําทานชอปปم�งที่ ทานุกิโคจิ เปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุง
บังแดดบังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 
200 ร าน ค า  Susukin  มี ร าน  BIG CAMERA จํ าห น ายกล อ งดิ จิ ต อล , 
เครื่องใชไฟฟ�าและอิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่น
วัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง  
 



 

 

 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด และ

อาหารทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซไูว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม 
กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆรวมถึงเครื่องดื่มซอฟทดริ้งไวบริการ
ทานอยางเต็มอิ่ม หมายเหตุ ไมรวมเครื่องดื่มแอลกฮอล  

 
 
ที่พัก   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเทียบเทา 
 
วันที่สี่ ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - 

ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - อิออน  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสู ลานกิจกรรมหิมะ ใหทานไดเพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให

เลน เชน สโนวโมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง (ไม
รวมคาอุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้



 

 

การเลนกิจกรรมหิมะตางๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนา
ของหิมะ ณ เวลานั้น* 

 

 
 
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตลตะวันตก
เน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศ
ญี่ปุ�นและประเทศในแถบยุโรป อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ
คลองโอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการถม
ทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 เพื่อเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู
โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึง่หน่ึงเปนถนนสําหรบันักทองเที่ยวแทน
โกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุง
เปนรานอาหาร รานขายของที่ระลกึนั่นเอง  

 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชม
กลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึก
หรือเปนของฝากใหคนรักไดอีกดวย 
 

 
 
 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” 
สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึ่งเปน
ของที่ระลึกที่ เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru 
นาฬิกาน้ีจะพนไอน้ําประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 



 

 

นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลว
ไมมาชม ตองไปชมที่แคนนาดากันนะจะ 

 
อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ  โดยดาน
ขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารักของเจาแมวนอยคิตตี้ ที่ทาทายรอ
ใหทุกๆทานเขาไปเยี่ยมชม ผานมาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกันสัก
หนอยสิคะ เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกวเปนลวดลายตามใจชอบแต
ละทานไดเลยนะจะ ซึ่งขางหลังแกวจะมีการสกรีนคําวา otaru ติดไวดวยนะคะ ซึ่ง
แกวก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อซื้อ
แกวพรอมเครื่องดื่มเรียบรอยแลวสามารถเติมเครื่องดื่มฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ 
เลือกเครื่องดื่มเรียบรอยแลว เชิญเลือกที่น่ังตามอัธยาศัยที่บริเวณชั้นสองไดเลยจา 
หรือถาใครไมอยากน่ังบริเวณชั้นหน่ึงจะเปนโซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนาน
ไปกับการหมุนตูกาชาปองเสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแตสะดวก
เลยคะ 

  

 
  

 ออกจากรานคาเฟ�คิตตี้ไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาที่เรียกกันวา มา
ฮอกไกโด ทั้งทีตองไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหนั่ง
ทานและสามารถสั่งกลับได  ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก
นิดนึง  สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิ้มรส และหามพลาดที่จะ
หิ้วกลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO 



 

 

ที่ควรคาแกการทานคือชีสเคกน่ันเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ให
รสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมี
อะไรจะฟนไปยิ่งกวาน้ีแลวววว  

 
 มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คือ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� 

ซึ่งจุดเดนของรานน้ีก็คอืไอศกรีมน่ันเองคะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปน
ซอฟทครีมเน้ือนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเปนโซน
รานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ 
นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึก
เกี่ยวกับสนูปปم�เพ่ือเอาใจคนรักสนูปปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 

 

 
 

จากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี
ที่รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย ซึ่งมี
สินคาให เลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน  เครื่องสําอางแบรนดดั ง ทั้ งของ
ตางประเทศและแบรนดดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวา
มารถหาซ้ือจากที่ไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน  

 
นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาด
ใหญของญี่ปุ�น มีสินคามากมายหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวาจะเปน
โซนเครื่องซําอางค ของใชเด็ก ของเลน เสื้อผา กระเป�า รองเทา ยาสามัญประจํา
บานหรือแมกระทั่งผลไมสดๆจากไรของญี่ปุ�นก็มีจําหนายที่น่ีดวยเชนกัน  พิเศษสุด
กับราน 100 เยน ททีกุอยางในรานราคาเพยีง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่งเปนรานยอดฮิต
ของคนญี่ปุ�นกันเลยทีเดียว   **อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัยเพ่ือความสะดวกใน
การเลือกซื้อสินคา** 

ที่พัก   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเทียบเทา 
 



 

 

วันที่หา  อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ -  ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - 
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอาเล็ท  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดัง
ของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต 
ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิด
โครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่ อวา Atama 
Daibutsu เปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผานมา  
 

 
 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของที่
บรรจุอัฐิและรองรบัได 70,000 กลุม (ชาวญี่ปุ�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะ
ซื้อที่ดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนชื่อที่ผูคนเรียก
ขาน เปนหน่ึงในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด 
 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานสู ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 
ราน เรียงรายตลอดบลอ็กขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงในตลาดที่ใหญ
ที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมน
ทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลติอ่ืนๆในทองถิ่น เชน 
ขาวโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดกูาล อาหารทองถิ่นทีข่ึ้นชื่อคือ อาหารทะเล
สดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 
 

 



 

 

เที่ยง  เพ่ือไมเปนการเสียเวลาอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโป
โรโจไง ใหทานไดเลือกทานอาหารไดตามใจชอบในแบบของทานไมวาจะเปน
ปูทาราบะ ปูซไูซ หรือจะเลือกทานเปนซูชิ ซาซิมิ ขาวหนาปลาดบิ รับรองวา
สด สะอาด ถูกใจทุกทานที่ชอบทานอาหารญี่ปุ�นแนนอน 

 

ขึ้นชื่อวาตลาดปลา ไมไดมีแตปลาสดนะจะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ 
ปูขน ปูซูไว อาหารทะเลนานาชนิดแลว และยังมีผลไมตามฤดูกาลอีกดวย ที่ตลาด
ปลาแหงน้ียังมีรานอาหารสําหรับน่ังทานใหทานไดเลอืกทานตามอัธยาศัยมากมาย 
อาหารที่แนะนําก็คือ ซาซิมิ ขาวหนาปลาดิบ จนถึงหนาปลายาง ซึ่งมีเมนูนาทาน 
นาสนใจ ราคายอมเยาวมากมาย 
 

 
 

จากน้ันนําทานชม  ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 
เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามา
จากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแต
ความงดงามที่เห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 
2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512  
 



 

 

 
 

นําทานผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เปนหอนาฬิกาที่เกาแกและเปนอีกสัญลักษณที่
สําคัญของเมืองซปัโปโรอีกแหงหน่ึง สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงาน
ของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตี
บอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวย
ความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของญี่ปุ�น 
 

 
 



 

 

นําทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนสวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจ 
สวนโอโดริเปนที่รูจักในฐานะสวนสาธารณะแตที่จริงแลวเปนถนนโดยในปค.ศ.
1871 (ปเมจิที่ 4) มีการสรางแนวกันไฟที่แยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเปนฝم�ง
เหนือใตซึ่งตอมาไดชื่อวาถนนชิริเบชิและถูกเปลี่ยนชื่อใหมเปนโอโดริ สถานที่เปนที่
พักผอนหยอนใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยังเปนที่จัดงานเทศกาลข้ึนชื่อของฮ
อกไกโดอีกดวย  สามารถที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดู
ใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการ
เดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว 
และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลก 
 

 
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่มิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยรวมแฟชั่น
ทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนด
ดั งถึ ง  128 แบ รน ด  อ าทิ เช น  Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 
เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึง
อุปกรณกีฬา และสินคาทั่วไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่
จุได 650 ที่น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคา
ทองถิ่นและสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  

คํ่า เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 



 

 

พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดบัเทียบเทา 
 
วันที่หก  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ  
 
เชา  บริการอาหารเชา แบบ SET BOX 
  นําทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 
11.55 น. นําทุกทานเหิรฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ 

เที่ยวบินที่ XJ 621 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
18.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 

ทาน 
พักเดี่ยว 

เพ่ิม 
ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

04 – 09 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
05 – 10 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
06 – 11 มกราคม 2563 29,999 10,000 21,999 
07 – 12 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
08 – 13 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
09 – 14 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
10 – 15 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
11 – 16 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
12 – 17 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
13 – 18 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
14 – 19 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 



 

 

15 – 20 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
16 – 21 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
17 – 22 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
18 – 23 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
19 – 24 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
20 – 25 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
21 – 26 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
22 – 27 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
23 – 28 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
24 – 29 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
25 – 30 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
26 – 31 มกราคม 2563 32,999 10,000 24,999 
27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 32,999 10,000 24,999 
28 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 32,999 10,000 24,999 
29 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 32,999 10,000 24,999 
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 32,999 10,000 24,999 
10 – 15 กุมภาพนัธ 2563 32,999 10,000 24,999 
11 – 16 กุมภาพันธ 2563 32,999 10,000 24,999 
12 – 17 กุมภาพันธ 2563 32,999 10,000 24,999 
13 – 18 กุมภาพันธ 2563 32,999 10,000 24,999 
14 – 19 กุมภาพนัธ 2563 32,999 10,000 24,999 
15 – 20 กมุภาพันธ 2563 32,999 10,000 24,999 
16 – 21 กุมภาพนัธ 2563 32,999 10,000 24,999 
17 – 22 กุมภาพนัธ 2563 32,999 10,000 24,999 
18 – 23 กุมภาพนัธ 2563 32,999 10,000 24,999 
19 – 24 กมุภาพันธ 2563 32,999 10,000 24,999 
20 – 25 กุมภาพันธ 2563 32,999 10,000 24,999 
21 – 26 กุมภาพนัธ 2563 32,999 10,000 24,999 
22 – 27 กุมภาพนัธ 2563 32,999 10,000 24,999 
23 – 28 กุมภาพนัธ 2563 32,999 10,000 24,999 



 

 

24 – 29 กุมภาพันธ 2563 32,999 10,000 24,999 
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 32,999 10,000 24,999 
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 32,999 10,000 24,999 
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 32,999 10,000 24,999 
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 32,999 10,000 24,999 
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 32,999 10,000 24,999 
01 – 06 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
02 – 07 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
03 – 08 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
04 – 09 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
05 – 10 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
06 – 11 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
07 – 12 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
08 – 13 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
09 – 14 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
10 – 15 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
11 – 16 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
12 – 17 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
13 – 18 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
14 – 19 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
15 – 20 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
16 – 21 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
17 – 22 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
18 – 23 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
19 – 24 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
20 – 25 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
21 – 26 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
22 – 27 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
23 – 28 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 



 

 

XJ620  DMK – CTS  02.20 – 10.40 
XJ621  CTS – DMK  09.40 – 15.10 

25 – 30 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 
26 – 31 มีนาคม 2563 32,999 10,000 24,999 

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

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 32,999 10,000 24,999 
 

** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท /ทริป/
ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
 
 
 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วนั ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดงัตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขตดิตอในระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 
บาท** 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 



 

 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซน็เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ 
และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 
9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศ
ในปน้ันๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภยัของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเท่ียวทีม่ิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ
นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่ง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 


