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วนัแรก  กรุงเทพ ฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ620 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
วนัทีส่อง ชโิตเสะ - ซปัโปโร - ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร  - สวนโอโดร ิ- บอ่น า้สฟ้ีา - โซอุน

เคยีว  

 

08.40 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
ญี่ปุ่ นแลว้ น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 
ของญีปุ่่ น จากนัน้น าท่านชมดา้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคาร

สไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านก  าร
ใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ห็นนั้นไดรั้บการบูรณะซอ่มแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 

2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จงึไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัตทิาง
วัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  

 

 
 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่และเป็นอกีสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงซปัโปโรอกี
แหง่หนึง่ สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอ

นาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยู่คู่
กับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย

ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทีแ่ยกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ ึง่ต่อมาไดช้ือ่ว่า
ถนนชริเิบชแิละถกูเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นโอโดร ิสถานทีเ่ป็นทีพั่กผ่อนหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทีจั่ด
งานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี

เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรก์ารเ์ดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึง่
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 น าทา่นชม บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่น ้าสฟ้ีาทีเ่กดิจากความบังเอญิทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นเพือ่ไมใ่หโ้คลน
ภเูขาไฟทีเ่กดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทีก่น้บอ่น ้าแหง่นี้จะมแีรธ่าตุที่

เกดิจากโคลนภูเขาไฟท าใหม้ีสฟ้ีาหรอืเขียวมรกตสดใส และมกี ิง่ไมท้ีโ่ผล่ออกมาจากพืน้ผวิน ้า ท าใหม้คีวามสวย
แปลกตาไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบอ่น ้าแหง่นี้จะมคีวามสวยงามแตกตา่งไปตามแตล่ะฤดูกาลอกีดว้ย  จากนั้นน าทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่เพือ่เขา้สูท่ีพั่ก 
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

ทีพ่กั  โรงแรม SOUNKYO GRAND HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะท าให้

ผวิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

วนัทีส่าม น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ - ทุง่พงิคม์อส (ชบิะซากุระ) - สวนทวิลปิ - ออิอน มอลล ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของธรรมชาตขิองน ้าตกทีจั่ด
ไดว้า่เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึ่งในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแหง่นี้มตีน้น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สว่น

ในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองแหง่นี้จะแข็งตัวกลายเป็นน ้าแข็ง  
 

 
 
น าทา่นชมทุง่พงิคม์อสหรอืชบิะซากุระ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) แหง่เมอืงทาคโินอเูอะตัง้อยูใ่นเขตอาชบิารบิน
เกาะ ฮอกไกโด ที่นี่เร ิม่ปลูกพิงค์มอสสม์าตั ้งแต่ปี 1957 โดยเป็นการร่วมมือของชุมชนเพื่อสรา้งจุดขายในการ

ทอ่งเทีย่วบนพืน้ที ่100,000 ตารางเมตรของทุ่ง แห่งนี้ นอกจากจะมดีอกพงิคม์อสทีบ่านสะพร่ังเต็มทอ้งทุ่งเหมอืน
พรมสชีมพูขนาดใหญ่ในชว่งเดอืนพฤษภาคมไปถงึตน้เดอืนมถินุายนของทุกปีแลว้ ทีน่ี่ก็ยังรายลอ้มไปดว้ยภเูขา และ
น ้าตก จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงามและมเีสน่หไ์มแ่พท้ีใ่ดในญีปุ่่ น  

 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
  

หมายเหต ุ: ในกรณีทุง่ดอกพิง้คม์อสหมดชว่งฤดแูลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธ ิน์ าทา่นชม สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า 
แทนทุง่ดอกพิง้คม์อส ซึง่ไดร้บัความนยิมมากทีสุ่ดในญีปุ่่น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความนา่รกัของสตัว ์
ตา่งๆ ทีไ่มไ่ดถู้กกกัขงัในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ ัว่ ๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากท ัว่โลก โดย

สวนสตัวแ์ห่งนีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่่า สตัวต์่างๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตาม
ธรรมชาตขิองสตัวน์ ัน้ๆ จงึท าใหทุ้กทา่นไดส้มัผสัถงึชวีติความเป็นอยูท่ ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทิ
เชน่ หมขีาวจากข ัว้โลก นกเพนกวนิสายพนัธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครวัลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนทวิลปิ เมอืงคามยิเุบซ ึ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ชมความงามของดอกทวิลปิมากสสีนั กวา่ 

120 เฉดส ีไม่ต ่ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผ้ล ิของทุกปี ณ บรเิวณจุดกึง่กลางของแนวชายฝ่ังทะเลโอฮอค 

ของฮอกไกโด เรยีงรายพรอ้มตอ้นรับการมาเยือนของนักท่องเทีย่วจากแดนไกล สวนทวิลปิแห่งนี้เกดิจากความ
พยายามของชาวเมอืงคามยิุเบซ ึทีจ่ะน าดอกทวิลปิจากประเทศเนเธอรแ์ลนดม์าปลกูเพือ่เป็นสนิคา้สง่ออก พวกเขา
ไดข้ยายสวนทวิลปิออกไปทกุปี จนเป็นพืน้ทีก่วา้งขวางและสามารถดงึดดูสายตาผูท้ีส่ญัจรไปมาบนทางหลวงได ้  

 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ: ในกรณีทุ่งดอกทวิลปิไม่บานหรอืหมดช่วงฤดูแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิน์ าท่านเดนิทางสู่

เมอืงคามคิาวะ เพือ่ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุง่ดอกทวิลปิ ซึง่เป็นสถานทีจ่ดัแสดง
งานศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบัผลงานการป้ันตุก๊ตาหมิะและการแกะสลกัหมิะโดยผลงานเหล่านีเ้ป็นผลงาน
ของเหลา่บรรดาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง นอกจากนีภ้ายในถ า้ยงัมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยูใ่นถ า้หนิ

งอกหนิยอ้ย ใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเย็นกบัอุณหภูม ิ-41 องศาเซลเซียส อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
ความประทบัใจ  
 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่ออิอน มอลล ์เป็นหา้งสรรพสนิขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่ นมทีัง้ของฝาก เครือ่งดืม่ ขนม 
อาหารสด ผลไมส้ดๆจากสวน ซึง่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีขายจ าเพาะเมืองเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ยา 
เครือ่งส าอางค ์สนิคา้แบรนดเ์นม กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ราคาถกู มจี าหน่ายอย่างมากมายและหลากหลายอสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย หากทา่นใดหวิๆสามารถแวะไปโซนอาหารซึง่มทีัง้รา้นน่ัง คาเฟ่ และฟู้ดคอรท์ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกรับประทานตามใจชอบ ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- นาฬกิาไอน า้โบราณ - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ- 
บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งปู 3 ชนดิ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืน

นั้น สว่นใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้
ระหวา่งประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยโุรป  อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุ
อนัสวยงามน่าประทบัใจ  คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็น

เสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักท่องเทีย่ว
แทนโกดังตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของ
ทีร่ะลกึน่ันเอง 

 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

น าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น!!!ไฮไลท ์หนึ่งในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรเ์มอืง  

 

 
 นอกจากนี้ดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังมี “นาฬกิาไอน า้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่

เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเทา่นั้น ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบ
ใหแ้ก่เมอืง Otaru นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้ าประกอบกับมีเสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึง่ทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากัน
นะจ๊ะ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดดุตา สะดดุใจ ไปกับ
ความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ยา่งไรกัน แวะ
ชมกันสักหน่อยสคิ่ะ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่

ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีค าว่า otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือก ราคาก็จะ
แตกต่างกันออกไป เมื่อซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดื่มเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื่องดื่มฟรไีดอ้ีกรอบดว้ยนะคะ เลือก
เครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะ

เป็นโซนขายของที่ระลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็
ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

  

 
  

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้มท่ันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทีเ่รยีกกันว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทตีอ้งไม่
พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซ ึง่บางวันอาจจะ
ตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  ส ิง่ตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดที่จะลิม้รส และหา้มพลาดที่จะหิ้ว

กลับมาเป็นของฝากบคุคลอันเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรคา่แกก่ารทานคอืชสี
เคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ทีนุ่่มละมุน กลิน่หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิ
ชาและชมบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว  

 มากันที่รา้นแนะน ารา้นสดุทา้ยกันค่ะ รา้นนี้ก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่
จุดเด่นของรา้นนี้ก็คอืไอศกรมีน่ันเองคะ่ ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมนุ ภายในรา้น
แบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ที่สองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่งรา้นก็ไม่พลาดที่จะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้น

แน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดืม่แลว้ ทางรา้นยังจ าหน่ายของที่ระลกึเกีย่วกับสนูปป้ีเพือ่เอาใจคน
รักสนูปป้ีกันดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไมว่่าจะเป็น เครือ่งส าอางแบรนดด์ัง ทัง้ของ

ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญี่ปุ่ น หรือว่าจะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซี ึง่ไม่วามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นั้น อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
อาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ตัง้เรยีงรายอยูก่วา่ 200 

รา้นคา้ Susukin  มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้น
UNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุน่,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 หมายเหตุ ไม่รวม
เครือ่งดืม่แอลกฮอล ์  

พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

วนัทีห่า้  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง 
อาท ิ

- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในซปัโปโร ตัง้อยูต่ดิกับสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทัง้
หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล , 
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสื้อผา้แฟชั่นวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตัง้อยู่ที่ชัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทั ้งกลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึ ยา่นซซูกู ิ

โนะ สอ่งสวา่งทีจุ่ดกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซึง่ทีช่ัน้ 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซึง่มอียู่ประมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ยา่นซูซูกโินะ ตัง้อยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืเป็นย่านทีค่กึคักและมชีวีติชวีาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะใน
ยามค ่าคนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ บนตกึทีต่ัง้อยูใ่นยา่นแหง่นี้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่ชอ้ป

ป้ิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทัง้ไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีนั่กทอ่งเทีย่วจะนยิมมา ณ สถานทีแ่หง่นี 

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุของเมอืงซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1903 

และตลาดแห่งนี้รูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้าก
ทะเลแถบนี้ทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ทา่เรอืเลยทเีดยีว ลกูคา้สว่นใหญ่จะมทีัง้นักทอ่งเทีย่ว
ในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง ไข่หอยเม่นและไข่

ปลาแซลมอน 
เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
 

 
 

พกัที ่ โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่ก  สนามบนิชโิตเสะ - กรุงเทพ ฯ  



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

  น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.55 น. น าทุกท่านเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ621 บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

02 – 07 พฤษภาคม 2563 

(วนัฉตัรมงคล และวนัวสิาขบูชา) 
29,999 10,000 19,999 

09 – 14 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

16 – 21 พฤษภาคม 2563 28,999 10,000 18,999 

23 – 28 พฤษภาคม 2563 27,999 10,000 17,999 

30 พ.ค. – 04 ม.ิย. 2563 
(วนัเฉลมิฯ พระราชนิ)ิ 

28,999 10,000 18,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อน
การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่่าจะเป็น ญีปุ่่ น 

เกาหลใีต ้ฮ่องกง มาเก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใช ้



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

งานไดต้่อเนื่องสงูสดุ 8 วัน หากท่านใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิ
พรอ้มมดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

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

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น

ใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
 

 


