
 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 
 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง ชนั 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ ์เคานเ์ตอร ์4 เพอื

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 

 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 

จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 

(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
23.55 น. เดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ 620 บรกิารอาหารและเครอืงดมื

บนเครอืง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสีอง ฟรูาโน ่– โทมติะ ฟารม์ – สวนชกิไิซโนะโอกะ – บอ่นําสฟ้ีา – อาซาฮกิาวา่ - ชอ้ปปิงออิอน 
 
08.55 น.   เดนิทางถงึสนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังจากผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ญีปุ่ นแลว้จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฟูราโน่ เมืองทีอยู่ในแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทส ึและ
เทือกเขายูบาร ิทําใหเ้มืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกับดนิแถบนันเป็นดินภูเขาไฟ จงึเหมาะแก่การ
เพาะปลูกผลติภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้นําท่านสู ่โทมติะ ฟารม์ ฟารม์ของนักบุกเบกิรุ่นแรกๆ ของฮ
อกไกโด ท่านจะไดพ้บกับดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล (ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) อาท ิดอกฮามานะสใึนเดือน
มถิุนายน, ดอกลาเวนเดอรแ์ละดอกป๊อปปี ในเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม, กลางเดอืนสงิหาคมไปแลว้เป็นดอกคอสมอส 
ซงึแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไมต้่างกันไป***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอรบ์านเต็มที (ประมาณปลายเดือน 
กรกฎาคม-เดอืน สงิหาคม)  อสิระใหท้า่นชนืชมความงามของทุง่ดอกไมท้ไีกลสดุลกูหลููกตา จนขนานนามกันวา่
เนนิเขาสายรุง้  

 
 



 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ ซงึเป็นเนินสวนดอกไม ้4 ฤดู ทีมโีรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาด
ใหญ่ สญัลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักท่องเทียว ชมดอกไมน้านาพันธุช์นิด รวมถงึดอกลาเวน
เดอร์ และทุ่งดอกไมห้ลากสี ทีไดรั้บคํานิยมและคําชมว่าจัดสวนไล่สีไดส้วยงามทีสุด นอกจากนียังมีกจิกรรม
หลากหลายไวบ้รกิารแด่ทุกท่าน เช่น ขับรถ ATV รถไฟชมฟารม์ หรอืฟารม์เลียง Alpaca เป็นตน้ *หมายเหตุ ราคา
ทวัรนี์ไมร่วมคา่กจิกรรมในสวนดอกไม*้   
 

 
 
เทยีง  บรกิารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นชม บอ่นําสฟ้ีา หรอื BLUE POND บ่อนําสฟ้ีาทเีกดิจากความบังเอญิทเีกดิจากการสรา้งเขอืนเพอืไมใ่หโ้คลน
ภเูขาไฟทเีกดิจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมอืปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทกีน้บอ่นําแห่งนีจะมแีรธ่าตทุี
เกดิจากโคลนภูเขาไฟทําใหม้ีสฟ้ีาหรอืเขียวมรกตสดใส และมีกงิไมท้โีผล่ออกมาจากพืนผวินํา ทําใหม้ีความสวย
แปลกตาไปอกีแบบ อกีทังสขีองบอ่นําแห่งนีจะมคีวามสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอกีดว้ย  จากนันนําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่เพือเขา้สูท่พัีก 

 
 

ทพีกั  โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 



 

หลังจากเขา้ทีพักแลว้ นําท่านชอ้ปปิงยังหา้งสรรพสินคา้ หา้งจัสโกอ้ิออน  ใหท้่านไดซ้ือของฝากมากมาย
หลากหลายชนิด อาทเิชน่ ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ทีทกุอยา่งในรา้นราคา
เพยีง 100 เยนเทา่นัน  **อสิระอาหารคําตามอธัยาศยัเพอืความสะดวกในการเลอืกซอืสนิคา้** 

 
วนัทสีาม โอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภนัฑเ์ครอืงแกว้ – พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– ดวิตฟีร ี- บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ ซงึถอืเป็นเมอืงทา่ทมีบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืน

นัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้ับอทิธพิลมาจากการทําการคา้
ระหว่างประเทศญีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอัน
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารเุป็นคลองทเีกดิขนึจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมอืปี ค.ศ. 1923 เพอืเป็นเสน้ทาง
ขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครงึหนงึเป็นถนนสําหรับนักทอ่งเทยีวแทนโกดัง
ต่างๆ ซงึเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีระลกึ
นันเอง  

 

 
 
 จากนันนําท่านชม พิพธิภณัฑ์กล่องดนตร ีซึงมีอายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

สวยงามมากมายทถีูกสะสมมาจากอดีตจนถงึปัจจุบัน อีกทังยังสามารถเลือกคดิแบบทํากล่องดนตรีในสไตล์ของ
ตัวเองขนึมาเป็นทรีะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  

 



 

 

 นอกจากนีดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอนําโบราณ” สไตลอั์งกฤษ ทเีหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลก
เท่านัน ซงึเป็นของทรีะลกึทเีมอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มือง Otaru นาฬกิานีจะพ่นไอนําประกอบกับมเีสยีงดนตรี
ดังขนึทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอนําอกีเรอืนหนงึทปีระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชม
ทแีคนนาดากนันะจ๊ะ 

 
 



 

 
 
เทยีง                บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลังจากเดนิเทยีวชมและเพลดิเพลนิไปกบักล่องดนตรทีหีลากหลายและถ่ายรปูกับหอนาฬกิาไอนําโบราณเรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิขา้มถนนมาอกีสกัเล็กนอ้ย แลว้มาพักเหนือยกบัรา้นค่าเฟ่น่ารักๆกนัดกีวา่ ไปประเดมิดว้ยรา้นแรกกันเลยจา้ 

 เดนิขา้มถนนมาประมาณ 50 เมตร ดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติต ีททีา้
ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยยีมชม ผา่นมาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกันสักหน่อยสคิะ่ เมอืเขา้ไปในรา้น
ทกุทา่นสามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซงึขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีคําว่า otaru 
ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซงึแกว้ก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเ้ลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมอืซือแกว้พรอ้ม
เครอืงดมืเรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครอืงดมืฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครอืงดมืเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทนัีงตาม
อัธยาศัยทบีรเิวณชันสองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากนังบรเิวณชันหนงึจะเป็นโซนขายของทรีะลกึ หรอืจะสนุกสนาน
ไปกับการหมนุตูก้าชาปองเสยีงทายหาของฝากไปฝากคนทคีณุรักก็ตามแต่สะดวกเลยคะ่  



 

 

 ออกจากรา้นคาเฟ่คติตไีม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาทเีรยีกกันวา่ มาถงึฮอกไกโดทังทตีอ้งไม่พลาด LETAO กันนะจ๊ะ 
เป็นค่าเฟ่ใหนั้งทานและสามารถสงักลับไดซ้งึบางวันอาจจะตอ้งรอควิกันสักนิดนึง  สงิตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจะ
ลมิรส และหา้มพลาดทจีะหวิกลับมาเป็นของฝากบคุคลอันเป็นทรัีกยงิโดยเด็ดขาด LETAO ทคีวรค่าแกก่ารทานคือ
ชสีเคก้นันเอง สัมผัสลนิทนุ่ีมละมุน กลนิหอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลมิรสพรอ้มกับจบิชาและชมบรรยากาศสดุ
แสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยงิกวา่นีแลว้ววว 

 



 

 
  

เดนิต่อกันมาอกีนิดใหอ้าหารกอ่นหนา้นีไดย้่อย ก็จะเดนิมาเจอกับรา้น KITAKARO เป็นรา้นคาเฟ่ขนมหวาน เมนูที
แนะนํานันกค็อื ซูวค์รมี ซงึจะคลา้ยเอแคลบ์า้นเรานันเอง แตเ่รอืงรสชาตนัินไมต่อ้งพูดถงึ อรอ่ยมากกวา่แน่นอน ซงึ
ตัวแป้งดา้นนอกนันจะใหส้ัมผัสทกีรอบนอกนุ่มในตัดกับรสครมีทหีวานละมุนกลมกล่อมชนิเดยีวไม่เคยพอ มาถงึฮอก
ไกโดแลว้ควรลองทานกันนะคะ ทานทเีมอืงไหนก็ไม่อรอ่ยเท่าทฮีอกไกโดจรงิๆค่ะ ซงึแต่ละมอืงจะมีเอลักษณ์โดด
เดน่เฉพาะตัวของมันเอง เพราะฉะนันมาแลว้ตอ้งหา้มพลาดคะ่ 
 



 

  

 ไหนๆก็เดนิทางมากับสายของหวานแลว้ก็ทานของหวานกันใหเ้ต็มทจีใุจกนัไปเลยค่ะ มากันทรีา้นแนะนํารา้นสดุทา้ย
กนัค่ะ รา้นนีก็คอื คาเฟ่สนูปปี เอาใจคนรักสนูปปี ซงึจดุเด่นของรา้นนีกค็ือไอศกรมีนันเองคะ่ ซงึมหีลากหลายรสชาติ
ใหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนือนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน ซงึชันทสีองจะเป็นโซนรา้นอาหาร การตกแต่ง
รา้นก็ไม่พลาดทีจะตกแต่งไปดว้ยสนูปปีทังรา้นแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครอืงดมืแลว้ ทางรา้นยัง
จําหน่ายของทรีะลกึเกยีวกับสนูปปีเพอืเอาใจคนรักสนูปปีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซอือยา่งมากมาย 

 

 
 
 จากนันนําท่านชม พพิธิภณัฑเ์ครอืงแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนคิในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครอืงแกว้ทอีอกมามี

รปูแบบและสทีแีตกต่างกนั  ซงึภายในพพิธิภัณฑน์ียังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนิด ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืไปเป็นของ
ฝาก ของทรีะลกึกันอกีดว้ย ไม่วา่จะเป็นแกว้นําลายพเิศษ แจกนัดอกได ้กระถางดอกไม ้ของตกแตง่บา้น พวงกญุแจ 
และอนืๆอกีมากมายซงึทํามาจากแกว้ทังสนิ 

 ออกมาจากพพิธิภัณฑเ์ครอืงแกว้ ของด ีของเด็ด ของเมอืงโอตารุ ยังไม่หมดนะจ๊ะ เดนิออกมาเล็กนอ้ยก็จะมองเห็น
รา้นไอศกรมีทีชอืวา่ VENETIAN CAFETERIA รา้นนีมีเมนูยอดฮตินันก็คือ ไอศกรมีสายรุง้ 7 สนัีนเอง เป็นซอฟท์



 

ครมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 ชัน ชันละ 1 ส ีอันไดแ้ก ่องุน่ สตอเบอรร์ ีชาเขยีว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ์
ดว้ยรสชาตทิเีขม้ขน้ของไอศกรมีบวกกับโคนคกุกแีสนอรอ่ย ผา่นมาทังทหีา้มพลาดนะจะ๊  

 

 
 
 จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคุณภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย ซงึมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครอืงสําอางแบรนดด์ัง ทังของ
ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญปีุ่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีงึไม่วามารถหาซอืจากทไีหนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน อสิระใหท้า่นเลอืกซอืตามอัธยาศัย 

คํา  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตปิ์งย่างปู 3 ชนดิ และอาหารทะเลนานาชนดิ อาทเิช่น 
ปูซไูว ปขูน ปทูาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซชูหินา้ตา่งๆ 

ทพีกั   โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทสี ี อทุยานโมอาย– ตลาดซปัโปโรโจไก – มติซุยเอา้ทเ์ล็ท- ทาํเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด– สวนโอโดร ิ  
                        ชอ้ปปิงทานุกโิคจ ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

จากนันนําท่านชม อุทยานโมอาย ทอีอกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชอืดังของโลก กอ่สรา้งตังแต่ ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรูปร่างตังใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพุทธรปูเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมีชอืวา่ Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น 
ทางการ เมอืวันท ี17 ก.ค. 2559 ทผีา่นมา  

 
 
อุทยานโมอาย มีพืนทปีระมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของทีบรรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 
(ชาวญปีุ่ นไม่มกีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซอืทดีนิใวเ้กบ็"อัฐ"ิเก็บแบบทังตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่ น เป็นชอืที
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนงึในสสุานทใีหญท่สีดุในฮอกไกโด   
 

 
 

จากนันนําท่านสู ่ตลาดซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขนึไป
นอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนงึในตลาดทใีหญ่ทสีดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เชน่ 
ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอนืๆในทอ้งถนิ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝรัง
ตามฤดกูาล อาหารทอ้งถนิทขีนึชอืคอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 
 



 

 
 
เทยีง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

ขนึชอืว่าตลาดปลา ไม่ไดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมีปลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว อาหารทะเลนานา
ชนดิแลว้ และยงัมผีลไมต้ามฤดกูาลอกีดว้ย ทตีลาดปลาแหง่นียังมรีา้นอาหารสําหรับนังทานใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตาม
อัธยาศัยมากมาย อาหารทแีนะนําก็คือ ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซงึมเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคา
ยอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 

จากนันนําท่าน ชอ้ปปิงทมีติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชันทันสมัยแหล่งรวมพลของสนิคา้
แบรนด์เนมชือดังจากทัวโลกประกอบดว้ยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตังแต่สนิคา้แฟชันหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป 
นอกจากนีภายในหา้ง ยังมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทจีุได ้650 ทนัีง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีงเป็น
พนืททีมีสีนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  จากนัน นําทา่นชมดา้นนอกของ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮ
อกไกโด เรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อคอเมรกิาทีใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที
ทํามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผา่นก  ารใชง้าน มายาวนานกวา่ 80 ปีแต่ความงดงามทเีห็นนันไดรั้บการ
บรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถูกไฟไหมเ้มอืปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทหีลงเหลอือยูไ่ม่กี
แหง่ จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมสําคัญของชาตเิมอืปีพ.ศ. 2512  

 



 

 
 
นําท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมืองททีอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหยอ่นใจ สวนโอโดรเิป็นทรีูจั้กในฐานะสวนสาธารณะแต่ทจีรงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิ ี4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทแียกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็นฝังเหนือใตซ้งึต่อมาไดช้อืว่า
ถนนชริเิบชแิละถูกเปลยีนชอืใหม่เป็นโอโดร ิสถานทเีป็นทพัีกผ่อนหย่อนใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทจีัด
งานเทศกาลขนึชอืของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทีจะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียรก์าร์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทัมเฟสซึง
รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซงึพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 



 

 
จากนันนําท่านชอ้ปปิงท ีทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปปิงอาเขตบนถนนคนเดนิทมีหีลังคามงุบังแดดบังฝนและหมิะ  มี
ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้นคา้ตังเรียงรายอยู่กว่า 200 รา้นคา้ Susukin  มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้ง
ดจิติอล, เครอืงใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสอืผา้แฟชันวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครอืงสําอาง  

 
คํา  เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั 
พกัท ี  โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทหีา้ อสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 



 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทที่องเทยีวอนื ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง 
อาท ิ
- อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็นตกึทสีงูทสีดุในซัปโปโร ตังอยูต่ดิกบัสถานีเจอาร ์ซัปโปโร เป็นทัง

หา้งสรรพสินคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีรา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดิจ ิตอล, 
เครืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสอืผา้แฟชันวัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมววิตังอยู่ทชีัน 38 เรียกว่า T38 (Tower Three 
Eight) ทีระดับความสูง 160 เมตร จงึมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทังกลางวัน
กลางคนื โดยเฉพาะยามคําคนืจะมองเห็นทวีทีาวเวอรตั์งอยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ ยา่นซซููก ิ
โนะ สอ่งสวา่งทจีดุกลางเมอืงตดิ ๆ กันมตีกึ ESTA ซงึทชีัน 10 เป็นศนูยร์วมรา้นราเมน ซงึมอียูป่ระมาณ 10 รา้น 
ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัวขนึ จดุชมววิราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

- ย่านซูซูกโินะ ตังอยู่ในบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใตข้อง
สวนสาธารณะโอโดรปิระมาณ 500 เมตร ซงึถอืเป็นย่านทีคกึคักและมีชวีติชวีาทีสดุของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามคําคนืทมีกีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนัตา่งๆ บนตกึทตีังอยูใ่นยา่นแหง่นี นอกจากนันยังเป็นแหล่งชอ้ป
ปิง รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทงิเรงิรมยย์ามราตรตี่างๆ ทังไนทค์ลับ บาร ์คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทนัีกทอ่งเทยีวจะนยิมมา ณ สถานทแีหง่น ี

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสดุของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 1903 
และตลาดแห่งนีรูจั้กกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทจัีบไดส้ว่นใหญ่จะหาไดจ้าก
ทะเลแถบนีทังสนิ ซงึจะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซอืท ีท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้สว่นใหญ่จะมทีังนักทอ่งเทยีว
ในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจา่ยใชส้อยกันเสมอ ทีนียังขนึชอืเรอืง ไข่หอยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน 

เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารคําตามอธัยาศยั 

 
 
ทพีกั   โรงแรม RAFFINATO HOTEL SAPPORO หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
วนัทหีก  สนามบนิชโิตเสะ – กรงุเทพฯ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

  นําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพอืเตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 
09.55 น. นําทกุทา่นเหริฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์ 

เทยีวบนิท ีXJ 621  บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

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

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการ 

ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทใีชบ้รกิาร *** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

14 – 19 สงิหาคม 2562 30,999 8,000 

17 – 22 สงิหาคม 2562 27,999 8,000 

21 – 26 สงิหาคม 2562 30,999 8,000 

24 – 29 สงิหาคม 2562 27,999 8,000 

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 29,999 8,000 

31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 29,999 8,000 

04 – 09 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

07 – 12 กนัยายน 2562 25,999 8,000 

11 – 16 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

14 – 19 กนัยายน 2562 27,999 8,000 

18 – 23 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

21 – 26 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

25 – 30 กนัยายน 2562 29,999 8,000 

 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคืนมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระค่าตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี

 คา่นําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 

 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัใน

ประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 

1,700 บาท** 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทียวหรอืเอเจนซีตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอยา่งหนึงเพือแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีประสงคจ์ะพาํนักระยะสนัใน
ประเทศญีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียว เยยีมญาติ หรือ
ธรุกิจ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมือง เพือยืนยนัการมีคณุสมบตัิการเขา้
ประเทศญีปุ่น* ดงัต่อไปนี 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
2. สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพาํนักใน

ประเทศญีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



 

2. กรณีนักท่องเทียวหรอืเอเจนซีตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทียวหรอืเอเจนซี (ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชํีาระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว 
เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทวัรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวรนี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทังหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซี่า  แต่หากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพือใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซีมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่น
ใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพิมขนึของนักท่องเทียวทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลียนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษี
เชอืเพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญีปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสตัว ์ไสก้รอก
ฯ เพอืเป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอัตราทสีงูมาก 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


