
 

 

รหัสทัวร ZET1903228 

ทัวรญี่ปุ�น โอตารุ อาซาฮิกาวา โซอุนเคียว ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน (XW) 
โอตารุ   พิพิธภัณฑกลองดนตรี   ถนนซาไกมาชิ   สวนสัตวอาซาฮิยามา 
บอฟ�า   เทศกาลน้ําแข็งโซอุนเคียว   พระใหญอะตะมะ-ไดบุตสึ   โมอาย 

ตลาดปลาซัปโปโรโจไก   ดิวต้ีฟรี   มิตซุย-เอาทเเลต็   อิออน-มอลล 
หมูบานราเม็ง   อิสระ-1-วัน 

 



 

 

วันแรก  สนามบินดอนเมือง  
 
23.50 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
วันที่สอง สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ถนนซา

ไกมาชิ 
 
04.00 น. เหิรฟ�าสูเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XW146 ไมมีบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
 

สายการบิน NOK SCOOT ใชเคร่ือง Boeing 777-200 จํานวน 415 ทีน่ั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-4-3 คาทัวรไมรวมอาหารบนเคร่ือง สั่งซือ้บนเคร่ืองเทานั้น 

(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 

 
12.15 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอน

ศุลกากรเรียบรอยแลว  
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และ
บางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาดตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดู
หนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือ
เปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปน
รานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแหงน้ีสราง



 

 

เมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถาย
สินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนน
หลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบ
คลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร  

 

 
 

นําทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน!!!ไฮไลท 
หน่ึงในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุ�น โดยตัวอาคารมีความ
เกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหน่ึงในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง  

 



 

 

 
 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” 
สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึ่งเปน
ของที่ระลึกที่เมือง 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 ที่ควรคาแกการ
ทานคือชีสเคกน่ันเอง สัมผัสลิ้นที่นุมละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี 
ลิ้มรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไมมีอะไรจะฟนไปยิ่ง
กวาน้ีแลวววว  

 มากันที่รานแนะนํารานสุดทายกันคะ รานน้ีก็คือ คาเฟ�สนูปปم� เอาใจคนรักสนูปปم� 
ซึ่งจุดเดนของรานน้ีก็คือไอศกรีมน่ันเองคะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เปน
ซอฟทครีมเน้ือนุมละมุน ภายในรานแบงเปนสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเปนโซน
รานอาหาร การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปم�ทั้งรานแนนอนคะ 
นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแลว ทางรานยังจําหนายของที่ระลึก
เกี่ยวกับสนูปปم�เพ่ือเอาใจคนรักสนูปปم�กันดวยคะ มีใหทานไดเลอืกซื้ออยางมากมาย 

 

 
 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่ โ ร ง แ ร ม  APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL ห รื อ ร ะ ดั บ

เดียวกัน 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่สาม หมูบานราเม็ง - สวนสัตวอาซาฮิยามา - บอนํ้าสีฟ�า - เทศกาลนํ้าแข็งโซอุน
เคยีว 

 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู RAMEN VILLAGE หรือ หมูบานราเมน ”หมูบานชื่อดังของ
เกาะฮอกไกโด นับยอนหลังไปตั้งแตสมัยตนโชวะ ซึ่งชวงเวลาน้ันเปนชวงเวลาท่ีถือ
กําเนิดราเมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิดของ
ประเทศจีนเขาดวยกัน และตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเสร็จสิ้นลงราเมน
ของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ไดถือกําเนิดขึ้นจากความคิดสรางสรรคตางๆ เขาไว
ดวยกัน อาทิเชน วิธีการคงความรอนของน้ําซุปใหอยูไดนานขึ้นโดยเคลือบผิวน้ํา
ซุปดวยน้ํามันหมู หรือจะเปนน้ําซุปซีอ๊ิวที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ําสตอคซีฟู�ด 
ปลาซารดีนแหง หรือ “นิโบะชิ” และเสนบะหมี่ที่มีสวนผสมของน้ํานอยกวาปกติ
และดวยความโดงดังและมีเอกลักษณของราเมน เมืองอาซาฮิกาวาแหงน้ีเปนที่ชื่น
ชอบของชาวญี่ปุ�น 

 

 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (คืนเงินทานละ 1,000 เยน) ซึ่งใน
หมูบานราเมนนี้มีรานบริการใหทานอยางมากมายและหลากหลายเมนู อิสระ
ใหทานเลือกทานราเมนตามสไตลของทานซึ่งแตละรานจะมีเมนูและรสชาติที่
แตกตางกันออกไป แตที่เหมือนกันทุกรานนั้นคือความเขมขนของนํ้าซุปและ
เสนที่เหนียวนุมแบบฉบับตนตํารับญี่ปุ�นอยางแนนอน 
 
นําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวา นําทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งไดรับ
ความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ�น ซึ่งในแตละปจะมีผูเขาชมความนารักของสัตวตางๆ ที่
ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นในสวนสัตวทั่ว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลานคน
จากทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมีแนวความคิดที่วา สัตวตางๆ ควรที่จะอาศัยอยู
ในสภาพแวดลอมที่ดีและเปนไปตามธรรมชาติของสัตวน้ันๆ จึงทําใหทุกทานได
สัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูที่แทจริงของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้ว
โลก นกเพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู  ไฮไลท!!! ทุก
ทานจะไดเพลิดเพลินกับขบวนพาเหรดนกเพนกวิน  ซึ่งทางสวนสัตวจะให
นักทองเที่ยวตั้งแถวสองขางถนนเพื่อรอรับดาราตัวนอยออกมาเดินโชวตัวกัน 
จุดเริ่มตนของ เพนกวิน พาเหรด ที่สวนสัตวน้ีก็คือ พฤติกรรมทางธรรมชาติของ
เพนกวินที่จะออกเดินไปยังทะเล เพื่อไปหาอาหารเปนหมู ทางสวนสัตวจึงนํา
พฤติกรรมน้ี บวกกับ ความตองการที่อยากใหเพนกวินไดออกกําลังกายในฤดู
หนาว มารวมกัน และกลายมาเปนพาเหรดนารักๆ  

  
 



 

 

 นําทานชม บอนํ้าสีฟ�า หรือ BLUE POND บอน้ําสีฟ�าที่เกิดจากความบังเอิญที่
เกิดจากการสรางเขื่อนเพื่อไมใหโคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ 
Tokachi เมื่อป ค.ศ.1988 ไหลเขาสูเมือง โดยที่กนบอน้ําแหงน้ีจะมีแรธาตุที่เกิด
จากโคลนภูเขาไฟทําใหมีสีฟ�าหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมที่โผลออกมาจาก
พื้นผิวน้ํา ทําใหมีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสีของบอน้ําแหงน้ีจะมีความ
สวยงามแตกตางไปตามแตละฤดูกาลอีกดวย   
 

 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโซอุนเคียว เปนหมูบานออนเซน ขนาดเล็กที่อยู
ทามกลางขุนเขาแหงอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง ฝم�งยอดเขาคุโรดาเกะ หรือเรียก
งายๆ คือเปนหมูบานที่อยูบริเวณตีนเขาคุโรดาเกะพอดี หลังจากเขาสูที่พักแลว
ทานสามารถเดินชมเทศกาลในชวงฤดูหนาวซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 23 มกราคม – 
15 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนงานเทศกาลน้ําแข็ง ที่มีการจัดแสงสีอยางสวยงาม 
ภายในงานจะตกแตงไปดวยประติมากรรมธรรมชาติของน้ําแข็งขนาดใหญ  
"เทศกาลโซอุนเคียวออนเซ็น เฮียวบะกุ" หรือเทศกาลน้ําแข็งประจําแหลงน้ําพุ
รอนโซอุนเคียวคือเทศกาลน้ําแข็งชั้นนําของฮอกไกโด บนพื้นที่กวาง 10,000 ตร.
ม. ซึ่งทานจะไดพบประติมากรรมและสถาปตยกรรมจากน้ําแข็งขนาดเล็กใหญกวา 
30 ชิ้นตั้งเรียงราย และในชวงกลางคืน น้ําแข็งเหลาน้ีจะสะทอนแสงไฟสีรุงราวกับ
โลกแหงจินตนาการ 



 

 

 

 
 
ที่พัก   โรงแรม SOUNKYO MOUNT VIEW หรือระดับเทียบเทา 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร ใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาไดแช
นํ้าแรแลว  จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
วันที่สี่ ลานกิจกรรมหิมะ - อุทยานโมอาย - พระใหญอะตามะ ไดบุตสึ -  ตลาด

ปลาฮอกไกโดโจไก  - มิตซุย เอาทเล็ต - ดวิตี้ฟร ี– บฟุเฟ�ตขาปูยักษ 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* 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานชม อุทยานโมอาย ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดัง
ของโลก กอสรางตั้งแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต 
ออกแบบรูปรางตั้งใหอยูในภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิด
โครงสรางจากการเรียงลําดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่อวา อะตามะ ไดบุตสึ 
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 เปนหน่ึงในสุสานที่ใหญที่สุดในฮอกไกโด   

 

 
 
จากน้ันนําทานสู ตลาดปลาซัปโปโรโจไก ประกอบดวยรานคา และรานอาหาร
กวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงใน
ตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู 
หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น 
เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหาร
ทะเลสดๆเสิรฟพรอมขาว เรียกวา donburi 

 

 



 

 

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

 
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

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
ทองถิน่และสินคาจากฟารมสดมาขายอีกดวย  
จากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี
ที่รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินคาไดตามอัธ ยาศัย ซึ่งมี
สินคาให เลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน  เครื่องสําอางแบรนดดั ง ทั้ งของ
ตางประเทศและแบรนดดังของญี่ปุ�น หรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวา
มารถหาซ้ือจากทีไ่หนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน 



 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางปู 3 ชนิด และ
อาหารทะเลนานาชนิด อาทิเชน ปูซูไว ปขูน ปูทาราบะ หอยเชลล หอยนางรม 
กุงทะเล ซาชมิิสดๆ และซูชิหนาตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องดื่มแอลกฮอล   

 

 
 
พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดับเดียวกัน 
 
วันที่หา  อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย (ไมรวมคาใชจายในการเดินทาง) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด
คอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER) เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติด

กับสถานีเจอาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และ
ศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล, เครื่องใชไฟฟ�าและ
อิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอางอาคาร JR TOWER มี
จุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความ
สูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้ง
กลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวน
โอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ 
กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน 
ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคา
ประมาณ 700-1000 เยน)  



 

 

- ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร 
โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึง่ถือเปน
ยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนที่มีการเปด
ไฟตามป�ายไฟโฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงนี้ นอกจากน้ันยัง
เปนแหลงชอปปم�ง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ 
ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตาม
ตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหง
น้ี สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ีรูจักกันในนาม “ครัวทะเลของ
ชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวทะเลที่จับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ี
ทั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื้อท่ี ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญ
จะมีทั้งนักทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศรวมถึงชาวบานเขา มาจับจาย
ใชสอยกันเสมอ ที่น่ียังขึน้ชื่อเรื่อง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน 

เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวันและอาหารคํ่าตาม
อัธยาศัย 
 

 



 

 

พักที่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หก  หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - อิออน มอลล - สนามบินซับโปโร  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานผานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เปนหอนาฬิกาที่เกาแกและเปนอีกสัญลักษณที่
สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง 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
เหนือใตซึ่งตอมาไดชื่อวาถนนชริิเบชิและถูกเปลี่ยนชื่อใหมเปนโอโดริ สถานที่เปนที่
พักผอนหยอนใจแบบสบายๆ ในยามปกติ และยังเปนที่จัดงานเทศกาลข้ึนชื่อของฮ



 

 

อกไกโดอีกดวย  สามารถที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดู
ใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรการ
เดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว 
และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลก 
 

 
 
 นําทานชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคา หางจัสโกอิออน ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาด

ใหญของญี่ปุ�น มีสินคามากมายหลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวาจะเปน
โซนเครื่องซําอางค ของใชเด็ก ของเลน เสื้อผา กระเป�า รองเทา ยาสามัญประจํา
บานหรือแมกระทั่งผลไมสดๆจากไรของญี่ปุ�นก็มีจําหนายที่น่ีดวยเชนกัน  พิเศษสุด
กับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่งเปนรานยอดฮิต
ของคนญี่ปุ�นกันเลยทีเดียว   **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพ่ือความ
สะดวกในการเลือกซื้อสินคา** 

14.55 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW145 ไมมี
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

20.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ... 
 
 



 

 

** หากทานทีต่องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวรไม
รวมตั๋ว 

23 – 28 พฤศจิกายน 2562 26,999 10,000 19,999 
25 – 30 พฤศจิกายน 2562 27,999 10,000 20,999 
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 29,999 10,000 22,999 
02 – 07 ธันวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 
07 – 12 ธันวาคม 2562 32,999 10,000 22,999 
09 – 14 ธันวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 
14 – 19 ธันวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 
16 – 21 ธันวาคม 2562 29,999 10,000 22,999 
21 – 26 ธนัวาคม 2562 31,999 10,000 21,999 
23 – 28 ธันวาคม 2562 34,999 10,000 24,999 
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 43,999 10,000 31,999 
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 43,999 10,000 31,999 
04 – 09 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
06 – 11 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
11 – 16 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
13 – 18 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 



 

 

18 – 23 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
20 – 25 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
25 – 30 มกราคม 2563 29,999 10,000 22,999 
27 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 29,999 10,000 22,999 
10 – 15 กุมภาพันธ 2563 29,999 10,000 22,999 
15 – 20 กมุภาพันธ 2563 29,999 10,000 22,999 
17 – 22 กมุภาพันธ 2563 29,999 10,000 22,999 
22 – 27 กุมภาพันธ 2563 29,999 10,000 22,999 
24 – 29 กุมภาพันธ 2563 29,999 10,000 22,999 
29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 29,999 10,000 22,999 
02 – 07 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
07 – 12 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
09 – 14 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
14 – 19 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
16 – 21 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
21 – 26 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 
23 – 28 มีนาคม 2563 29,999 10,000 22,999 

 
** บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบรกิารขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขบัรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/

ตอทาน*** 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดงักลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 



 

 

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 วันกอนการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1.ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2.คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วนั ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่ว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักใน
ประเทศญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามทีร่ะบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ

คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายใน



 

 

กําหนด รวมถึงกรณี เช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

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(ผูมีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (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 ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พักฯลฯ 



 

 

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

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. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะ
ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสอืเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครือ่งบิน ใน
กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

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

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

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท 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�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

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

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

ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 


