
 

 

รหัสทัวร ZET1903229 

ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (TG) 
โนโบริเบทสึ   จิโกกุดาน ิ  ลานกิจกรรมหิมะ   ทะเลสาบโทยะ 
อุทยานแหงชาติโอนุมะ   โบสถคาทอลิกแรพพิชไทน   ป�อมโกเรียวคาค ุ
ฮาโกดาเตะ   โกดังอิฐแดง   ตลาดเชาฮาโกดาเตะ   คลองโอตารุ 
พพิธิภัณฑกลองดนตรี   ถนนซาไกมาช ิ  ซัปโปโร  ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด     
สวนโอโดริ   หอนาฬิกา   ตลาดปลาซัปโปโรโจไง   ดิวตี้ฟรี   มิตซุย-เอาทเล็ท 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคานเตอร D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน 
23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ TG 

670 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
 

วันที่สอง ชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเชาชมวิวภูเขา
ไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง   - ศาลาประชาคมเกาของฮาโกดาเตะ - 
เมืองฮาโกดาเตะ -  โบสถคาทอลิกแทรพพิซไทน 

 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน

การตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุ�นแลว นําทานเดินทางสู โนโบริเบทส ึเมืองที่
เปนเมืองตากอากาศชื่อดังแหงหนึ่งของญี่ปุ�น มีชื่อเสียงดานออนเซ็น เปนเมืองที่
เหมาะสําหรับไปพักคางคืนและเขาออนเซ็นเปนอยางยิ่ง นําทานชม หุบเขานรกจิ
โกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับกอใหเกิดนํ้าพุรอนและบอโคลนเดือดเปน
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่นาชม 

 

 



 

 

จากนั้นนําทุกทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าสูภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เปนภูเขาไฟที่
ทําใหเกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา จากหลักฐานพบวา ภูเขาไฟลูกนี้มีการปะทุขึ้นมา
ทุกๆ 20-50 ป ดังนั้นจึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของพื้นที่แถบนี้อยาง
ตอเนื่อง ลาสุดมีการปะทุไปเมื่อป พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลองภูเขา
ไฟที่ยังคุกรุนมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภูเขาไฟ
อุสุแหงนี้ มีความสูง 737 เมตร เมื่อขึ้นกระเชาขึ้นสูยอดแลวจะมองเห็นทิวทัศน
ของภูเขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และกินนุมะ คะโคะ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการปะทุ
ของภูเขา  
 

 
 

จากนั้นนําทานสู สวนหมีโชวะชินซัง ตั้งอยุใกลกับ
สถานีกระเชาภูเขาไฟอุสุ ซึ่งที่นี่เปนแหลงเพาะพันธุหมีสี
นํ้าตาล ใหทานอิสระเดินเที่ยวชมในสวนหมีเพื่อชม
ความนารักฉลาดแสนรูของหมีสีนํ้าตาลนับ 100 ตัว ที่
ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุ�นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทานั้น ชาว
ไอนุเชื่อกันวาหมีสีนํ้าตาลนี่ถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย สวนทานไหนที่
ตองการชมแบบใกลชิดสามารถชมผานกระจกใสได หากยังไมจุใจสามารถเดิน
มายังโซนหองสังเหตุการณพิเศษไดอีกดวย ซึ่งเรียกวา “กรงมนุษย” ทานจะไดเห็น
หมีสีนํ้าตาลเดินผานไปมา ไดยินเสียงและไดกลิ่นของหมีผาสนรุระบายอากาศ



 

 

เล็กๆ ประหนึ่งวาไดอยูใกลกับหมีระยะประชิด ที่สวนหมีนี้มีความพิเศษตรงที่ทาน
สามารถป�อนอาหารหมีทั้งหลายเหลานี้ดวยขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งมีจุดจําหนาย
บริการไวบรเิวณทางเขาและดานใน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ทานเดินทางสู เมืองฮาโกดาเตะ(Hakodate) ซึ่งเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 3 
ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยูปลายสุดทางตอนใตของเกาะ มีชื่อเสียงดานทิวทัศนที่
สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหมในอดีตเปนเมืองหนึ่งที่มี
ทาเรือสําหรับเปดการคาระหวางประเทศในชวงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮา
โกดาเตะจึงไดรับอิทธิพลจากตางประเทศเปนอยางมาก  
นําทานเดินชมบริเวณดานนอก ศาลาประชาคมเกาของฮาโกดาเตะ ซึ่งอาคาร
แหงนี้มีชื่อเสียงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรในฮาโกดาเตะ ที่ถูกกําหนดให
เปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ที่นี่มีหอประชุมใหญตระการตาและหอง
ตางๆ ที่สงวนไวสําหรับแขกพิเศษ สมาชิกราชวงศของญี่ปุ�นเคยเขาพักในหอง
เหลานี้มาแลว เมื่อคราวเสด็จมาเยือนฮาโกดาเตะ (ไมรวมคาเขาชมทานละ 300 
เยน) 

 

 
 
จากนั้นนําทานชม โบสถคาทอลิกแทรพพิซไทน สรางขึ้นตั้งแตป 1898 โดยแมชี
ทั้ง 8 คนที่เดินทางมาเผยแพรศาสนา ตอมาในป 1925 โบสถแหงนี้ไดถูกไฟไหม



 

 

และหลังจากนั้นอีก 2 ปก็ไดมีการบูรณะขึ้นมาใหม ตัวตึกเปนอาคารที่สรางจากอิฐ
แดงทั้งหลังรูปทรงคลายกับปราสาทของยุโรป เปนสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสค
และโกธิคผสมผสานกัน ที่โบสถแหงนี้สามารถเท่ียวชมไดเฉพาะภายนอกเทานั้น ไม
อนุญาตใหเขาชมภายในโบสถ ดานในมีแมชีอยูประมาณ 60 คน และที่นี่จะมี
พิพิธภัณฑและรานขายของที่ระลึกเล็กๆตั้งอยู ขนมคุกกี้ของที่นี่รสชาติอรอยมี
ชื่อเสียงเปนอยางมาก อบโดยเหลาแมชีที่อยูประจําในโบสถแหงนี้ นอกจากคุกกี้
แลวกย็ังมีของระลึกอยางไมกางเขนใหเลือกซื้อกลับไปเปนของฝากอีกดวย 
 

 
 

ที่พัก  โรงแรม HAKODATE YUNOKAWA KANKO SYOEN ONSEN HOTEL  
หรือระดับเดยีวกัน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  หลังอาหารใหทานไดผอนคลาย
กับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณ
สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
 



 

 

วันที่สาม ตลาดเชาฮาโกดาเตะ – สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมนํ้า - 
เมืองโทยะ -  ทะเลสาบโทยะ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานสัมผัสวิถี ตลาดเชาฮาโกดาเตะ นับเปนตลอกชวงเชาที่บรรยากาศ
แสนจะคึกคักของเมืองฮาโกดาเตะ เรียกไดวาถาอยากหามื้อเชาเด็ดๆหรืออยากมา
สัมผัสวิถีชีวิตยามเชาของชาวเมืองนี่ตองไมพลาดเลย เพราะภายในตลาดนั้นเต็ม
ไปดวยรานขายอาหารทะเลสด ไมวาจะเปน ปูคานิ ไขปลาแซลมอน และหอยเมน
ทะเล หรือจะเปนผลไมตางๆก็มีใหเลือกช็อปเลือกชิมกันอยางเพียบ แลวถาอยาก
หารานอาหารมาฝากทองก็บริเวณใกลๆกันยังมีรานอาหารเปดกันแตเชาใหเขาไป
แวะเติมพลังกันได โดยเมนูที่ฮอตฮิตตองลองเมื่อมาเยือนถึงถิ่นแหลงกําเนิดของ
วัตถุดิบชั้นเลิศก็คือ  Uni-Ikura Domburi ซึ่งเปนขาวเสิรฟพรอมหอยเมนทะเล
สดๆหวานๆและไขปลาแซลมอน รับรองเลยวาไดชิมจะฟนไปอีกนาน โดยตลอก
แหงนี้นั้นจะมีพื้นที่ประมาณ 4 ชวงตึก เปดเปดเปนประจําทุกวัน ตั้งแตตอนเชาตี
หาถึงเท่ียงตรง  

 

 



 

 

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

 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู โกดังอิฐแดงริมนํ้า ตั้งอยูที่ริมแมนํ้าของอาวฮาโกดาเตะ 
ในเมืองฮาโกดาเตะของฮอกไกโดโกดังอิฐแดงของที่นี่นั้นเรียกไดวาศูนยรวมแหลงช
อปปم�ง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ ดวยสิ่งกอสรางที่ดู
คลาสสิกที่แมจะดูเกาแกแตก็มีคลาสในเวลาเดียวกัน โดยเดิมทีที่นี่ เคยเปน
คลังสินคาอิฐสีแดงที่เคยใชคาขายในปลายสมัยเอโดะ ภายหลังจากที่ไมไดใชงาน
เปนคลังสินคาอีกตอไปแลว  
 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโทยะเพื่อชม จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ (Lake 
Toya) เปนจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา และยังสามารถมองเห็นภูเขา
นอยใหญที่อยูรายรอบ ทะเลสาบโทยะเปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม มีเสน
รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับ
ทะเลสาบชิโกส ึ  
 

 
 
 



 

 

ที่พัก  โ ร ง แ ร ม  TOYA ONSEN HOTEL HANABI ห รื อ  NISEKO GRAND 
HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม หลังอาหารใหทานไดผอนคลาย
กับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณ
สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วันที่สี ่ ลานกิจกรรมหิมะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - 
พิพิธภัณฑเครื่องแกว - ดิวตี้ฟรี  ชอปปم�งทานุกิโคจิ -  เต็มอิ่มกับบุฟเฟ�ตขาปู 
3 ชนิด 

 
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 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเปนเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติก รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้น สวนใหญไดถูกออกแบบเปนสไตล
ตะวันตกเนื่องจากในอดีต อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ
คลอง  โอตารุอันสวยงามนาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองที่เกิดขึ้นจากการ
ถมทะเล สรางเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1923 เพื่อเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู
โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหนึ่งเปนถนนสําหรับนักทองเท่ียวแทน
โกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุง
เปนรานอาหาร รานขายของที่ระลกึนัน่เอง  

 

 
 
จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชม
กลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากลองดนตรีในสไตลของตัวเองขึ้นมาเปนที่ระลึก
หรือเปนของฝากใหคนรกัไดอีกดวย 
 



 

 

 
 
 นอกจากนี้ดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” 
สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั้น ซึ่งเปน
ของที่ระลึกที่ เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru 
นาฬิกานี้จะพนไอนํ้าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับ
นาฬิกาไอนํ้าอีกเรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไป
ชมที่แคนนาดากันนะจะ 

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



 

 

  

 
  

 ออกจากรานคาเฟ�คติตี้ไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาที่เรียกกันวา มา
ฮอกไกโด ทั้งทีตองไมพลาด LETAO กันนะจะ เปนคาเฟ�ใหนั่ง
ทานและสามารถสั่งกลับได  ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก
นิดนึง  สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดที่จะลิ้มรส และหามพลาดที่จะ
หิ้วกลับมาเปนของฝากบุคคลอันเปนที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรคาแกการ
ทานคือชีสเคกนั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี 
ลิ้มรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปยิ่ง
กวานี้แลวววว  

 
 มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานนี้ก็คือ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� 

ซึ่งจุดเดนของรานนี้ก็คือไอศกรีมนั่นเองคะ ซึง่มีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปน
ซอฟทครีมเนื้อนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเปนโซน
รานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ 
นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึก
เกี่ยวกับสนูปปم�เพ่ือเอาใจคนรักสนูปปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย 

 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย ซึ่งมี
สินคาให เลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน  เครื่องสําอางแบรนดดั ง ทั้ งของ
ตางประเทศและแบรนดดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวา
มารถหาซื้อจากที่ไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทานั้น อิสระใหทานเลือกซื้อ
ตามอัธยาศัย   จากนั้นนําทาน ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม 
เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษ ีDUTY FREE สามารถเลือกซื้อสนิคา
ไดตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน เครื่องสําอางแบรนด
ดัง ทั้งของตางประเทศและแบรนดดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพ
ดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากที่ไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทานั้น และนําทานช
อปปم�งที่ ทานุกิโคจ ิเปนแหลงชอปปم�งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบัง
ฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคา 
Susukin  มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�าและ
อิ เล็คทรอนิคส ,ร าน100เยน, รานUNIQLO ขายเสื้ อผ าแฟชั่นวัยรุน ,ราน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง  
 



 

 

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

อาหารทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม 
กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกฮอลและ
ซอฟทดริง้คใหทานอิ่มอรอยกันแบบเต็มที่ไมอั้น 

 

 
 
พักที่  โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่หา อุทยานโมอาย - นมัสการพระใหญอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไก 
- ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนาฬิกาซัปโปโร - มิตซุย
เอาทเล็ท 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

จากนั้นนําทานชม 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
บรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญี่ปุ�นไมมีการฝงศพ ใชการเผา และจะ
ซื้อที่ดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว) โมอายแหงญี่ปุ�น เปนชื่อที่ผูคนเรียก
ขาน เปนหนึ่งในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด 

 
 



 

 

จากนั้นนําทานสู ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 
ราน เรียงรายตลอดบลอ็กขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหนึง่ในตลาดที่ใหญ
ทีสุ่ดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมน
ทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอื่นๆในทองถิ่น เชน 
ขาวโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดกูาล อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเล
สดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 
 

 
 
เที่ยง  เพือ่ไมเปนการเสียเวลาอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโป

โรโจไง ใหทานไดเลือกทานอาหารไดตามใจชอบในแบบของทานไมวาจะเปน
ปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเปนซูชิ ซาซิม ิขาวหนาปลาดบิ รับรองวา
สด สะอาด ถูกใจทุกทานที่ชอบทานอาหารญี่ปุ�นแนนอน 

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



 

 

 

 
 

จากนั้นนําทานชม  ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 
เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเมริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐที่ทํามา
จากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ผานการใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแต
ความงดงามที่เห็นนั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 
2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512  
 

 
 

 



 

 

นําทานผานชม หอนาฬิกาซัป
โปโร เปนหอนาฬิกาที่เกาแก
และเปนอีกสัญลักษณที่สําคัญ
ของเมืองซัปโปโรอีกแหงหนึ่ง 
สรางตั้งแตป พ.ศ. 2421 เดิม
ที เ ป น โ ร ง ฝ ก ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอก
เวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความ
เกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของญี่ปุ�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 
 



 

 

 
 
จากนั้นนําทาน 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 นอกจากนี้ภายในหาง ยังมีศูนยอาหารขนาดใหญ ที่
จุได 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพื้นที่ที่มีสินคา
ทองถิ่นและสนิคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  

คํ่า  เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  โรงแรม THE B SAPPORO SUSUKINO หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หก  สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   นําทุกทานเดินทางสู สนามบนิชิ

โตเสะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย 



 

 

10.00 น. นําทุกทานเหนิฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอบพระคุณที่ใชบริการ ** 
 
 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กมีเตียง 
(ตํ่ากวา 12 

ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมี
เตียง 

(ตํ่ากวา 12 
ป) 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน 

10 – 15 มกราคม 2563 39,999 37,999 36,999 10,000 25,999 

17 – 22 มกราคม 2563 40,999 38,999 37,999 10,000 26,999 

22 – 27 มกราคม 2563 40,999 38,999 37,999 10,000 26,999 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 40,999 38,999 37,999 10,000 26,999 

 
** บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 4500 เยน /ทริป/

ตอทาน*** 
 



 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 
เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1.ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2.คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจดัเตรยีมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

 

 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 30 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

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

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 4500 เยน/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี ใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนัน้ๆ 

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

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพือ่แจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

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

คาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตอง
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของ
คาบริการทีช่ําระแลว 



 

 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้  ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พกัฯลฯ 

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

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

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 
คน  

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรบัผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศทีม่ีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบรกิารตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ใน



 

 

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

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

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัท
เสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง 
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทานั้น  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

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

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

3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ 
เชน ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ 
หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 


