
 
 

 

 

 

 

 

 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 
 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง ช ัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ๊กซ์ 

เคานเ์ตอร ์4 เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน

เครือ่ง 

23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที่ XJ 620 สายการบนิ AIR 

ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ีน่ ัง่จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหาร

รอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ย) 

  



 
วนัทีส่อง สนามบนิซปัโปโร -  เมอืงชคิาโออ ิ- Lake Shikaribetsu Igloo Village - ถนนสายตน้สน  - 

ตน้ไมเ้ดยีวดายแหง่เมอืงโอบฮิโิระ - เทศกาลน า้แข็งเมอืงโซอนุเคยีว 
 

08.25 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศญี่ปุ่ นแลว้ เดนิทางสู่ เมอืงชคิาโออ ิ(Shikaoi) ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทส ึ

ในชว่งฤดหูนาว อณุหภมูทิีน่ี่จะตดิลบต ่าสดุถงึ -30 องศา ทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง ทีม่คีวามหนาถงึ 

60 เซนตเิมตร และถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะขาว พรอ้มกับป่าทีร่ายลอ้มอยู ่จนเผลอลมืไปวา่บนพืน้ทีเ่ดนิอยู่

นั ้นเป็นทะเลสาบมาก่อนและบนทะเลสาบน ้าแข็งนี้เอง จะมีการสรา้งหมู่บา้นน ้าแข็งสไตลเ์อสกโิม ที่

เรียกว่า อกิลู (Igloo) และมีชือ่เรียกเป็นภาษาญีปุ่่ นว่า โคตัน โดยน ้าแข็งทีน่ ามาสรา้งจะมคีวามใสเป็น

พเิศษ และมสีฟ้ีาประกาย เนื่องจากในน ้าในทะเลสาบแห่งนี้ มคีวามใสสะอาดบรสิทุธิม์ากทีส่ดุแหง่หนึง่

น่ันเองโดยในฤดหูนาวทกุปี จะมกีารจัดงาน Lake Shikaribetsu Igloo Village เปิดใหเ้ขา้ชมในชว่ง

ตน้ปี นอกจากจะไดเ้พลดิเพลนิกับบา้นเอสกโิม แลว้ยังสามารถแชอ่อนเซ็นทา่มกลางทะเลสาบน ้าแข็งได ้

โดยน ้าออนเซ็นนี้เป็นน ้าแรธ่รรมชาตทิีม่าจาก Shikaribetsu Onsen อกีดว้ย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านสูส่ถานทีย่อดนิยมของชา่งภาพชาวญีปุ่่ นสถานทีแ่ห่งน่ันก็คอื ถนนตน้สน ซึง่มองดูแลว้

อาจจะเป็นเพยีงเสน้ทางรถวิง่ธรรมดาแตร่ะหวา่งสองฝากทางแนวยาวของถนนนัน้มตีน้สนสองขา้งทางทีจ่ะ

สวยมากเป็นพเิศษเมือ่ถกูปกคลมุดว้ยหมิะ จงึกลายมาเป็นแรงบันดาลใจตอ่ๆ กันของคนทีช่อบถา่ยรูปว่า

ตอ้งแวะเวยีนมาแชะภาพงามๆ ของตน้สนทีถ่นนเสน้นี้ และอกีหนึ่งอกีพไิฮไลทท์ีม่พีกิัดบรเิวณใกลเ้คยีง

ถนนตน้สนและเป็นจุดที่นิยมของช่างภาพชาวญี่ปุ่ นอีกหนึ่งจุด น่ันก็คือ ตน้ไมเ้ดยีวดายแห่งเมอืง         

โอบฮิโิระ ซึง่สว่นใหญถ่า้จะถา่ยรูปววิทวิทัศนก์ับหมิะนุ่มๆฟูๆ และมวีวิตน้ไมต้น้เดยีวนัน้สว่นใหญจ่ะอยูท่ีบ่ ิ

เอะ แตม่าถงึทีเ่มอืงโอบฮิโิระทัง้ทจีะใหผ้่านเลยไปแบบเสยีเทีย่วคงเป็นไปไมไ่ด ้เพราะบรเิวณใกลเ้คยีง

กบัถนนตน้สน ก็จะพบกบัตน้ไมเ้ดยีวดายนี้อยูไ่มไ่กลนัก จะถา่ยรปูคนเดยีวคูก่บัตน้ไมก็้จะไดอ้ารมณ์เหงาๆ 

หรือถา้คนมคีู่กับววิตน้ไมก็้ใหอ้ารมณ์โรแมนตกิไปอกีแบบหนึ่ง เมื่อมาถงึแลว้หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโซอุนเคยีว ท่านสามารถชมเทศกาลในชว่งฤดหูนาวทีจั่ดขึน้ประจ าทกุปี

เป็นงานเทศกาลน ้าแข็ง ทีม่กีารจัดแสงสอียา่งสวยงาม ภายในงานจะตกแตง่ไปดว้ยประตมิากรรมธรรมชาติ

ของน ้าแข็งขนาดใหญ ่"เทศกาลโซอนุเคยีวออนเซ็น เฮยีวบะก"ุ หรอืเทศกาลน ้าแข็งประจ าแหลง่น ้าพุ

รอ้นโซอนุเคยีวคอืเทศกาลน ้าแข็งชัน้น าของฮอกไกโด บนพืน้ทีก่วา้ง 10,000 ตร.ม. ซึง่ท่านจะไดพ้บ

ประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมจากน ้าแข็งขนาดเล็กใหญ่กว่า 30 ชิน้ตัง้เรียงราย และในชว่งกลางคืน 

น ้าแข็งเหลา่นี้จะสะทอ้นแสงไฟสรีุง้ราวกบัโลกแหง่จนิตนาการ 

ทีพ่กั   โรงแรม SOUN KAKO HOTEL หรอื SOUNKAKU GRAND HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหาร ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้  จะท าให้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่าม น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ - ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง - ออิอน มอลล ์
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับความสวยงามของ

ธรรมชาตขิองน ้าตกทีจั่ดไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแหง่นี้มตีน้

น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สว่นในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองแหง่นี้จะแข็งตัวกลายเป็นน ้าแข็ง น ้าตกทัง้

สองแหง่นี้เป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ตสซึนั ในโซอนุเคยีว อ าเภอคามคิาวะ ฮอกไกโด  มหีนา้

ผาจ านวนมากทอดยาวเรยีงกนักวา่ 25 กม. เลยีบแมน่ ้าอชิกิาร ิ และบรเิวณนี้มนี ้าตกสวยงามอกีหลายแหง่

นับไม่ถว้น  น ้าตกรวิเซอ ิและ น ้าตกกงิกะอยู่ขา้งๆ กัน  รวิเซอ ิหมายถงึ "ดาวตก" สว่น กงิกะ หมายถงึ 

"ทางชา้งเผอืก" 

เทีย่ง บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอะบาราช ิอยู่ทางโซนตะวันออกของเกาะ Hokkaido ในชว่งปลายเดอืน

มกราคมจะมนี ้าแข็งจากทางขัว้โลกเหนอื ซึง่เป็นน ้าแข็งทีเ่กดิจากคลืน่ความเย็นไซบเีรยี ท าใหผ้วิหนา้ของ

ทะเลแถบนั้นลดอุณหภูมลิงจนตดิลบกลายเป็นแผ่นน ้าแข็งขนาดใหญ่ ไหลมาจากไซบเีรียผ่านทะเล

โอค็อตสค ์เขา้ฝ่ังบรเิวณทางตะวันออกของเกาะฮอกไกโดในเขตทศิใตข้องขัว้โลกเหนือ น าทา่นน ัง่เรอื

ตดัน า้แข็ง ICE BREAKER เพือ่ชมธารน า้แข็งทีไ่หลมาจากข ัว้โลกเหนือเรอืตดัน า้แข็งทีใ่ช้

น า้หนกัเรอืในการกระแทกกอ้นน า้แข็งในทะเล ทีเ่ป็นอุปสรรคตอ่การเดนิเรอื ทา่นอาจจะไดเ้ห็น

สงิโตทะเลบนกอ้นน า้แข็ง หรอื บางขณะอาจไดเ้ห็นแสงออโรร่า ทีส่วยงามท ัง้นีท้ ัง้น ัน้การชม

ธรรมชาต ิก็ข ึน้กบัสภาวะทางธรรมชาตใินแต่ละขณะดว้ย (**เรอือาจไม่ท าการออกเดนิทาง 

เนือ่งจากสภาพอากาศไมอ่ านวย  หรอืในวนัทีล่มแรงธารน า้แข็งอาจถกูพดัใหห้า่งฝั่งออกไป**) 

หลังจากเขา้ทีพั่กแลว้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาด

ใหญ่ของญีปุ่่ น มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้กัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องส าอางค ์



 
ของใชเ้ด็ก ของเลน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระท่ังผลไมส้ดๆจากไรข่องญีปุ่่ น

ก็มจี าหน่ายทีน่ี่ดว้ยเชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ ซึง่

เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกันเลยทเีดยีว   **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการ

เลอืกซือ้สนิคา้** 

ทีพ่กั   โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ ลานกจิกรรมหมิะ – สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ - หมูบ่า้นราเม็ง - ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ- บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ กจิกรรมหมิะใหเ้ลน่ เชน่ สโนวโ์มบลิ 

และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครือ่งเล่น 

ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ท ัง้นีก้ารเล่นกจิกรรมหมิะต่างๆน ัน้ ข ึน้กบัสภาพภูมอิากาศ 

และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลาน ัน้* น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่ น าทา่นชม สวนสตัว ์

อาซาฮยิามา่ ซึง่ไดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต์า่งๆ ที่

ไม่ไดถู้กกักขังในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสัตวท่ั์ว ๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากท่ัวโลก โดยสวน

สัตว์แห่งนี้ไดม้ีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดีและเป็นไปตาม

ธรรมชาตขิองสตัวนั์น้ๆ จงึท าใหท้กุทา่นไดส้มัผัสถงึชวีติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทิ

เชน่ หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสายพันธุต์่างๆ รวมถงึครอบครัวลงิอลัุงอตัุงแสนรู ้  จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่RAMEN VILLAGE หรอื หมูบ่า้นราเมน ”หมูบ่า้นชือ่ดังของเกาะฮอกไกโด นับยอ้นหลังไป

ตัง้แตส่มัยตน้โชวะ ซึง่ชว่งเวลานัน้เป็นชว่งเวลาทีถ่อืก าเนดิราเมนขึน้ ณ เมอืงซัปโปโรโดยการผสมผสาน

บะหมีห่ลากหลายชนดิของประเทศจนีเขา้ดว้ยกนั และตอ่มาหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สร็จสิน้ลงราเมน

ของเมอืงอาซาฮกิาว่า ก็ไดถ้อืก าเนิดขึน้จากความคดิสรา้งสรรคต์า่งๆ เขา้ไวด้ว้ยกัน อาทเิชน่ วธิีการคง

ความรอ้นของน ้าซปุใหอ้ยูไ่ดน้านขึน้โดยเคลอืบผวิน ้าซปุดว้ยน ้ามันหม ูหรอืจะเป็นน ้าซปุซอี ิ๊วทีเ่คีย่วจาก

กระดกูหมแูละน ้าสต๊อคซฟีู้ด ปลาซารด์นีแหง้ หรอื “นโิบะช”ิ และเสน้บะหมีท่ีม่สีว่นผสมของน ้านอ้ยกว่า

ปกตแิละดว้ยความโดง่ดังและมเีอกลักษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่นี้เป็นทีช่ืน่ชอบของชาวญีปุ่่ น 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (คนืเงนิทา่นละ 1,000 เยน) ซึง่ในหมู่บา้นราเมนนีม้รีา้น

บรกิารใหท้า่นอยา่งมากมายและหลากหลายเมนู อสิระใหท้า่นเลอืกทานราเมนตามสไตลข์องทา่น

ซึง่แตล่ะรา้นจะมเีมนูและรสชาตทิ ีแ่ตกตา่งกนัออกไป แตท่ ีเ่หมอืนกนัทกุรา้นน ัน้คอืความเขม้ขน้

ของน า้ซุปและเสน้ทีเ่หนยีวนุม่แบบฉบบัตน้ต ารบัญีปุ่่ นอยา่งแนน่อน 

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ  

มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่าย

กลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวัยรุน่,รา้น 

MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ 

อาทเิช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซูชหินา้ต่างๆ

รวมถงึเครือ่งดืม่ซอฟทด์ร ิง้ไวบ้รกิารทา่นอยา่งเต็มอิม่ หมายเหต ุไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล ์ 

ทีพ่กั  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้  เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ– ดวิตีฟ้ร ี-  ตลาดปลาซปั

โปโรโจไง -  อทุยานโมอาย - พระอะตะมะไดบตุส ึ- มติซุยเอา้เล็ท  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของ

บา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตกเนื่องจากในอดตี เมอืงโอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจาก

การท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืง

เลยีบคลองโอตารอุนัสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารเุป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่

ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลกิใชจ้ึงถมคลอง

ครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดังตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง  จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑก์ล่อง

ดนตร ีซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมาจาก

อดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอื

เป็นของฝากใหค้นรักไดอ้ีกดว้ย นอกจากนี้ดา้นหนา้พพิธิภัณฑ์ยังมี “นาฬกิาไอน า้โบราณ” สไตล์

อังกฤษ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง 

Otaru นาฬกิานี้จะพน่ไอน ้าประกอบกับมเีสยีงดนตรดัีงขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืน

หนึง่ทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากนันะจ๊ะ 

 

 



 
อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เลือกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามือก็ตอ้งสะดุดตา 

สะดดุใจ ไปกบัความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผา่นมาแลว้จะผา่น

เลยไปไดอ้ย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมื่อเขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลาย

ตามใจชอบแตล่ะทา่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีค าวา่ otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมี

มากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกตา่งกันออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้

สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยที่

บรเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนาน

ไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีคุ่ณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ ออกจากรา้น       

คาเฟ่คติตีไ้มท่ันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกันวา่ มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไมพ่ลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็น

คา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซ ึง่บางวันอาจจะตอ้งรอควิกนัสักนดินงึ  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้ม

พลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็นของฝากบคุคลอันเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ที่

ควรคา่แกก่ารทานคอืชสีเคก้น่ันเอง สมัผัสลิน้ทีนุ่่มละมนุ กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้ม

กับจบิชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว   มากันทีร่า้นแนะน ารา้น

สดุทา้ยกนัคะ่ รา้นนี้ก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่จดุเดน่ของรา้นนี้ก็คอืไอศกรมีน่ันเองคะ่ ซึง่

มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะ

เป็นโซนรา้นอาหาร การตกแตง่รา้นก็ไมพ่ลาดทีจ่ะตกแตง่ไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร 

ของหวาน เครือ่งดืม่แลว้ ทางรา้นยังจ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยคะ่ มี

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับ

คณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้

มากมาย ไมว่า่จะเป็น เครือ่งส าอางแบรนดดั์ง ทัง้ของตา่งประเทศและแบรนดดั์งของญีปุ่่ น หรอืวา่จะเป็น

อาหารเสรมิคณุภาพดซี ึง่ไมว่ามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้  จากนัน้น าทา่น

สู ่ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอก

ตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่น

ใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอื่นๆในทอ้งถิน่ เช่น 

ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล อาหารทอ้งถิน่ที่ข ึน้ชือ่คือ อาหารทะเลสดๆเสริ์ฟพรอ้มขา้ว 

เรยีกวา่ donburi 

เทีย่ง  เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ใหท้า่นได ้

เลอืกทานอาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็นปทูาราบะ ปซูไูซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซชู ิซา

ซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ รับรองวา่สด สะอาด ถกูใจทกุทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ นแน่นอนขึน้ชือ่วา่ตลาดปลา 

ไมไ่ดม้แีตป่ลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว อาหารทะเลนานาชนดิแลว้ และยังมี

ผลไมต้ามฤดูกาลอีกดว้ย ที่ตลาดปลาแห่งนี้ยังมีรา้นอาหารส าหรับน่ังทานใหท้่านไดเ้ลือกทานตาม

อัธยาศัยมากมาย อาหารที่แนะน าก็คือ ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึง่มีเมนูน่าทาน 

น่าสนใจ ราคายอ่มเยาวม์ากมายจากนัน้น าทา่นชม อทุยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิ

ชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูรา่งตัง้

ใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพทุธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงล าดับของจติวญิญาณ 

องคพ์ระมชีือ่วา่ Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา  

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐแิละรองรับได ้

70,000 กลุม่ (ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อฐั"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โม

อายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิง

ทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชั่นทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่

ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์อาทเิช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 

เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้

ทั่วไป นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm 

Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

ค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนัระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ก  สนามบนิชโิตเสะ - กรงุเทพฯ  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.40 น. น าทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

****************************************** 



 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

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

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

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

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

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

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

02 – 07 มนีาคม 2563 33,999 10,000 25,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เคร ือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 25 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใน

การท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 



 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง ภายใน 1วันหลังการจอง 

2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 25 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 

และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นั

เดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 

10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  



 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที่

ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ 

เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที่

สงูมาก 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้

เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. ส ิง่ท ีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิ

สด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัร ์

จดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 


