HAPPY TOGETHER IN JAPAN
CHIC & CHILL...โอฮาโยะฮอกไกโดทีร่ กั 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

กาหนดการเดินทาง :
วันที่ 31 สิงหาคม – 05 กันยายน 2561
เทีย่ วบิน

รายละเอียด

ไฟล์เดินทาง

เวลาการเดินทาง

ขาไป

DMK (กรุงเทพ) - CTS (ชิโตเซะ)

XJ 620

23.55-08.40

ขากลับ

CTS (ชิโตเซะ) - DMK (กรุงเทพ)

XJ 621

09.55-15.50

สายการบิน

โปรแกรมการเดินทาง
54-0818-CHIC & CHILL...โอฮาโยะฮอกไกโดที่รัก-6D4N(XJ)

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20:30 น.

คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน
แอร์ เ อเชี ย เอ็ ก ซ์ (XJ) กรุ ณ าสัง เกตป้ ายรับ คณะเดิ น ทาง === HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ อานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม ณ
ประตูข้ นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

23:55 น.

บินสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง

08:40 น.

สนามบินชิโตเซ่ –หมู่บา้ นไอนุ –โนโบริเบ็ทสึ – จิ โกกุดานิ (หุบเขานรก) – หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิ ไดมุระ
ทะเลสาบโทยะ – เมนู บุพเฟ่ ต์ + ชุดยูกาตะ - ที่พกั
ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว...
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ชนพื้ นเมืองชาวไอนุ พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุต้งั อยู่ในเกาะฮอกไกโด โดยก่อตั้ง
ขึ้ นเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ และเป็ นศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ชน
พื้ นเมืองไอนุ ใน ปี 1984 ซึ่งภายในมีเอกสารที่เกี่ยวกับ
ชาวไอนุ ถึ ง 5,000 ชิ้ น มี ภ าพไอนุ และงานเขี ยน รวม
150 ชิ้น และมีหนังสือรวม อีก 7,500 เล่ม รวมทั้งมีการ
แบ่งโซนจัดแสดงออกเป็ น 2 โซนคือ โซนสมัยใหม่ และ
โซนโคตันอันเป็ นที่จัดแสดงและจาลองข้ าวของในอดีตที่
มีอ ยู่ป ระจาบ้ าน นอกจากนี้ ยังมีก ารจาลองชุ มชนของ
ชาวไอนุ ภายในหมู่บ้านไอนุ มีการจัดแสดงวัฒนธรรมที่
สื่อให้ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงวิ ถีชีวิตแบบญี่ ปุ่ น
พื้นบ้ านได้ อย่างแท้ จริง จะมีรูปปั้ น เทพเจ้ าและสัตว์ต่างๆที่ชาวไอนุ เคารพนับถือ เช่น นกฮูกและหมีสีนา้ ตาล
ซึ่งในปัจจุบันสัตว์ท้งั สองชนิดนี้เป็ นสัตว์หายาก และได้ รับการอนุ รักษ์ค้ ุมครองถือเป็ นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ท่ชี าวไอนุ
ให้ ความนับถือ

เทีย่ ง
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่
เต็มไปด้ วยบ่อนา้ แร่ ท่มี ีช่ ือสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด
ซึ่ งได้ มี แ หล่ งก าเนิ ด น้า ออนเซ็น ของออนเซนโนโบ
ริเบทสึ ตั้งที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของออนเซน
โนโบริ เบทสึ เป็ นผลพลอยได้ ท่ีเกิดจาก การระเบิ ด
ของปากปล่องภูเขาไฟที่มีเส้ นผ่านศุนย์กลางที่ยาวถึง
450เมตร และทุกๆนาทีจะมีน้าร้ อนผุดออกมามาก
ถึง 3,000ลิตร และนา้ ที่ไหลออกมาก็ร้อนมาก วัด
สูงสุดได้ มากกว่ า 130 ℃ ถ้ าได้ เดิน ไปตามทางจนถึง
ในสุด จะพบว่าบริเวณรอบๆ เต็มไปด้ วยไอนา้ จนไม่
สามารถมองอะไรเห็น และจากหอคอย เราก็สามารถ
มองเห็ น การพุ่ ง ตั ว ขึ้ นมาของแก๊ส ภู เขาไฟได้ เลย
และนา้ ร้ อนได้ พร้ อมกับได้ กลิ่นของกามะถัน จากนั้น
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ จิ โ กกุ ด านิ หรื อ หุ บ เขานรก …
มาจ้อ งตากัน สัก 1 นาที ไ หม? ณ หุ บ เขานรก…
(ฉากหนึ่ง ในภาพยนต์แ ฟนเดย์…แฟนกัน แค่ ว ัน
เดียว) นาท่านเที่ยวชม บ่ อโคลนเดือ ดธรรมชาติ ที่
กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขา เพื่อสัมผัส
กับบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ าซึ่งแม้ จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความเคารพนับถือเป็ น
อย่างมากให้ ทา่ นได้ บันทึกภาพเก็บความประทับใจได้ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชมหมู่บา้ นดาเตะจิ ไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็ นหมู่บ้านจาลองวิถีชีวิตของชาว
เอโดะในสมั ยโบราณ ภายในพื้ นที่หมู่ บ้ านมี ท้ัง หอ
สัง เกตการณ์ โรงละคร วั ด ร้ า นค้ า หมู่ บ้ า นนิ น จา
หมู่บ้ านซามู ไร โดยนั กท่องเที่ยว จะสามารถสัมผัส
บ รรยากาศ ได้ เห มื อ น อยู่ ใ น ห นั งญี่ ปุ่ น โบ ราณ
นอกจากนี้ ยังมี ค นแต่ งตัวเป็ นพ่ อค้ า ซามู ไร นิ น จา
เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบ
ชาวเอโดะอีกด้ วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ
โทยะ หรื อ โทยะโกะตั้งอยู่ในอุทยานชิ โกะทสึโทยะ
จั งหวั ด ฮอกไกโด ทั้ง ยั งเป็ นหนึ่ ง ในทะเลสาบยอด
นิยมของเกาะที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาปี ละไม่น้อยกว่าหนึ่งล้ านคน เนื่องจากเป็ นสถานที่ท่องเที่ยงที่สวยงาม
ระหว่างทางให้ ทา่ นชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ ส่วนบริเวณใกล้ ๆ ทะเลสาบนั้นก็
มีท้งั นา้ พุร้อนกลางแจ้ งและถนนคนเดินอันมีร้านขายของที่ระลึกมากมาย....... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โจซังเก
(ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)
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คา่

รับประทานอาหารในโรงแรม (2) เมนู บุฟเฟ่ ต์+ พร้อมใส่ชุดยุกาตะ

ทีพ่ กั

โรงแรม JOZANKEI VIEW (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
หมายเหตุ : ให้ ท่านสัมผัสกับการอาบน้าแร่ ญ่ี ปุ่น (ออนเซ็น ) เพื่ อเป็ นการพั กผ่ อนจากการที่ได้ เหน็ด
เหนื่อ ยกับการเดินทาง ซึ่ งการแช่ น้าแร่ ธรรมชาติเชื่อในเรื่ องการบารุงการไหลเวียนโลหิ ต การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบารุงผิวพรรณให้ เปล่งปลั่งมีน้ามีนวล ตามอั ธยาศัยหรือ
ท่านเลือกพักผ่อนในห้ องพัก

วันทีส่ าม

โจซังเก - ชมสวนผลไม้ โจซังเกฟาร์ม - สะพานฟูตามิ(สะพานแดง) – คลองโอตารุ
โรงงานแก้ว - พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – หอนาฬิกาไอน้ า – อิสระช้อปปิ้ งอิออนมอลล์ - ที่พกั

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม สวนผลไม้ โจซังเก โดยมีพ้ ืนที่กว้ างใหญ่เป็ นอันดับ 1 – 2 ของญี่ปุ่นถึง 21 เฮกเตอร์
เลยทีเดียว ที่น่ีเป็ นแหล่งเก็บเกี่ยวผลไม้ มากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็ นเชอร์รี สตรอว์เบอร์รี แอปเปิ ล
ลูกพรุน และลูกพลัม (ไม่รวมค่าเก็บผลไม้) หมายเหตุ : ต้นเดือนกันยายน - ปลายเดือนตุลาคม ผลไม้
ทีอ่ อก คือ พลัม พรุน แอปเปิ้ ล ชนิดของผลไม้ มากหรือน้ อยขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล

จากนั้นนนาท่านถ่ายรูปกับ สะพานฟู ตามิ เป็ นสะพานสีแดงที่ทอดข้ ามแม้ นา้ โทโยฮิระท่ามกลางต้ นไม้ นานา
พันธุ์ และได้ สัมผัสบรรยากาศที่สวยงาม สะพานแขวนฟุตะมิ ถ้ ามีช่วงฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี ถือว่าเป็ นจุ ดไฮไลท์ท่ี
ไม่ควรพลาดเลยที่เดียว วิวสวยๆมองจากสะพานลงไปมองเห็นใบไม้ เปลี่ยนสีสัน แดง เหลือง เขียว สลับกัน
มองแล้ วเหมือนภาพวาดเลยที่เดียว อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก ได้ เวลาสมควรนาม่านเดินทาง
สู่เมืองโอตารุ
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เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู ...เซ็ทอาหารญีป่ นุ่

บ่าย

น าท่านเดิ น ทางสู่ เมื อ งโอตารุ ตั้ งอยู่ ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ ท างตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อของเมื อ งซั ป โปโร
จากนั้ น น าท่ า น ชมคลองโอตารุ เป็ น
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง เ มื อ ง โ อ ต า รุ ที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่น่ีเพื่อเป็ น
ที่ร ะลึ ก ซึ่ งในอดี ต เป็ นคลองที่ เกิ ด จาก
การถมทะเล เพื่ อใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่าย
สิน ค้ าจากเรื อใหญ่ ลงสู่เรื อขนถ่ายแล้ ว
น าสิ น ค้ ามาเก็ บ ไว้ ภายในโกดั ง แต่
ภายหลังได้ เลิกใช้ และถมคลอง
ครึ่ งหนึ่ งท าเป็ นถนนหลวง ส่ ว นอี ก
ครึ่งหนึ่งได้ บูรณะปรับปรุงให้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก จากนั้นนาท่านชม โรงงานแก้ว ให้ ท่านได้ เลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์
จากโรงงานแก้ วที่มีเสียงของเมือ งโอตารุ ท่านจะได้ ต่ ืน ตากับ เครื่อง ประดับ และตกแต่ ง ที่ทามาจากแก้ ว
มากมายหลากหลายรูปแบบ หรือท่านจะเลือกชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี คนทั่วไปแนะนาอาจทาให้ คุณคิดว่า
พิ พิ ธภัณ ฑ์แ ห่ งนี้ มีเพี ยงตึกเดียว แต่ จริ งๆแล้ ว
Otaru Music Box Museum แห่ งนี้มีอยู่ด้วยกัน
ถึง 6 ตึกไม่ไกลกันในถนนสาย Sakaimachi โดย
Main Hall จะเป็ นตึ ก ที่ใหญ่ ท่ี สุ ด และมี ค นมา
แวะชมมากที่สุด สร้ างในปี 1912 มี หอนาฬิกา
ไอน้ า อยู่ ด้ า นหน้ าซึ่ งเป็ นสัญ ลั ก ษณ์ ของเมื อ ง
จุ ดที่ใครๆก็ต้อ งแวะเก็บ ภาพที่ระลึ ก ด้ านในมี
ด้ วยกัน 3 ชั้น เป็ นส่วนที่มีของให้ เลือกชมเลือก
ซื้อมากที่สุด ทั้งกล่ องดนตรี แบบคลาสสิค แบบ
หมุนไขลาน ตุก๊ ตา โคมไฟ ชุดนา้ ชา กรอบรูป ที่
แขวนผนัง ข้ าวของสไตล์ญ่ีปุ่นและอีกมากมายที่
จั ด วางไว้ อ ย่ า งเก๋ ไก๋ เหมื อ นเปิ ดบ้ า นให้ ช ม ซึ่ ง
ต้ อ งขอบอกว่ ามีทุก รูป แบบให้ เลือ กสรร ความ
น่ า รั ก ที่ ไม่ แ พ้ กั น สั ก ชิ้ นจะท าให้ คุ ณ ต้ อ งยอม
จ่ายเงิน ในการซื้อหาไปเป็ นของที่ระลึกหรือของ
ฝากอย่ า งแน่ น อน ตึ ก Hall Number2 จะเป็ น
Antique Museum ตั้ ง อยู่ เ ฉี ย งจากตึ ก หลั ก ซึ่ ง
ต้ อ งข้ า มถนนมา ในส่ ว นนี้ แสดงเครื่ อ งดนตรี
โบราณยุคเก่าๆที่หลายชิ้นทาจากไม้ แกะสลักลวดลายอย่างประณีตหรือบางชิ้นเราแทบไม่เคยเห็น โชว์กลไก
การทางานภายในของกล่องดนตรี และยังมีการเปิ ดให้ ในการฟังเสียงอัตโนมัติจากเครื่องดนตรีช้ ิน เก่าแก่อย่าง
ออร์ แ กนทุ ก ๆ 1 ชม. รอบละ 15 นาที ด้ วย... “ ดัง นั้น ใครจะไปแอบใช้เ วทย์ ม นต์แ บบในเรื่ อ งก็
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ตระเตรียมเวลาให้พอดีนะจ๊ะ” ซึ่งในปั จจุ บันที่คลองย่านคลองโอตารุน้ ีมี อาคารและโกดังได้ ถูกเปลี่ยนให้
เป็ นร้ านอาหาร ร้ านขนม ร้ านผลไม้ ร้ านขายของฝาก และ ร้ านขายของที่ระลึก
จากนั้นนาท่าเดินทางสู่ ห้าง อิออน มอลล์ ให้ ท่านเดินเลือกซื้อสิ้นค้ าเครื่ องอุปโภค บริโภคต่างๆ และ ร้ านค้ า
ต่างๆๆ มากมาย อาทิเช่น ร้ านร้ อยเยน ร้ านเครื่องใช้ ไฟฟ้ า เสื้อผ้ า รองเท้ า และซุปเปอร์มาเก็ต ที่ทา่ นสามารถ
เลือกซื้อสินค้ าเป็ นของฝากได้ มากมายก่อนกลับ

คา่

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง

ทีพ่ กั

โรงแรม GRAND PARK OTARU HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เช้า

เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – อิสระช็อปปิ้ ง ณ มิสซุยเอ้าท์เลต - อดีตทาเนียบรัฐบาล
หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ – ถนนทานุกิโกจิ - ทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (5)
นาท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้ า ฮอกไกโด
เป็ นศาลเจ้ า ในลั ทธิชิน โตที่มีอายุ เก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่ง
แต่เดิมศาลเจ้ านี้มีช่ ือว่าศาลเจ้ าซัปโปโร และชาวฮอกไก
โดต่างให้ ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็ น
ที่สถิตของเทพเจ้ าโยฮะชิระ ผู้พิทกั ษ์เกาะฮอกไกโดและ
คอยปกปักษ์รักษาชาวเมือง บนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก
ดิน แดนแห่ งนี้ ดั งนั้ น คนท้ อ งถิ่ น จึ งนิ ย มไปสัก การะไม่
ขาดสาย เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจด้ วย จากนั้นนาท่าน
อิสระช้อปปิ้ งมิสสุยอิเอ้าท์เลตพาร์ค (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็ นห้ างสรรพสินค้ ารูปแบบ outlet
mall ขนาดใหญ่ ท่ ีสุดในฮอกไกโด ภายในห้ างมีร้านค้ าแบรนด์ต่างๆกว่ า 128 ร้ าน รวมถึงร้ านค้ าปลอด
ภาษี ศู น ย์อ าหารขนาดใหญ่ จุ 650 ที่น่ั ง และร้ านจาหน่ ายสิน ค้ าพื้ นเมือง นอกจากนี้ ท่ี MITSUI OUTLET
PARK SAPPORO KITAHIROSHIMA ยังมีศูนย์อาหารที่มีข้ ึนชื่อของฮอกไกโด เช่ น ข้ าวหน้ าอาหารทะเล ราเมน
ให้ เลือกรับประทานได้ รวมถึงมีร้านขายของฝาก และร้ าน Tax Free มากกว่า 110 ร้ าน และมีท้งั Free WiFi อ านวยความสะดวก ของแบรนด์ดังต่ าง ๆ ที่อยู่ ใน outlet กัน สิน ค้ าของแต่ ละร้ านใน Outlet แห่ งนี้
ราคาถูกใจสบายกระเป๋ าขาช้ อปทั้งนั้น เพราะหลายร้ านก็ลดราคากันถึง 30-70% กันเลยทีเดียว.
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เทีย่ ง
บ่าย

อิสระอาหารเทีย่ ง ตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาท่านชม "อดีตทาเนียบรัฐบาล" (Old Hokkaido Government Building) หรือตึกแดง อีกหนึ่งสถานที่ท่ไี ม่
ควรพลาด เพราะความสวยงามของที่น่ี ท่ีเป็ น
อาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้ างด้ วยอิฐสี
แดงทั้ งห ลั ง โดยลอกแบ บ มาจากอาคาร
ท าเนี ย บ รั ฐ บ าล แ ห่ งรั ฐ แ ม ส ซ าซู เซ ต ส์
สหรั ฐอเมริ ก า ตึ ก แดงหลั งนี้ ใช้ เป็ นที่ท าการ
รั ฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2429 และใช้
ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปที่
ท าการหลั ง ใหม่ ส ถาปั ตยกรรมแบบยุ โ รป
คลาสสิค สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 จากนั้นนา
ท่านผ่ านชม หอนาฬิ ก าโบราณ สัญ ลั ก ษณ์ คู่
เมื อ ง ถื อ ว่ า เป็ นสมบั ติท างวั ฒ นธรรมอัน มี ค่ า
ของชาวญี่ ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรง
กว่ า 100 ปี หอนาฬิกาแห่ งนี้ เก่าแก่มากจนได้
กลายเป็ นสัญ ลั กษณ์ ท่ีสาคัญ ของเมืองซัปโปโร
อีก แห่ งหนึ่ งสร้ างมาตั้ งแต่ พ .ศ.2421 อาคาร
แรกเริ่ ม เดิ ม ทีใช้ เป็ นโรงฝึ กงานของวิ ท ยาลั ย
การเกษตรฮอกไกโด ก่ อ นจะเปลี่ ย นมาเป็ น
มหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้ วสร้ างหอ
นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุ บันนี้ กย็ ังบอกเวลาได้ อย่ างเที่ยงตรงด้ วยความ
เก่าแก่ อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้ รับการขึ้นทะเบียน ให้ เป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของชาติ จากนั้นผ่านชม สวนโอโดริ สถานที่จัดเทศกาลหิมะของทุกๆปี (SNOW FESTIVAL) ที่มีช่ ือเสียง
ที่สุดแห่ งหนึ่ งของญี่ ปุ่น แต่ ถ้าในช่วงฤดูใบไม้ ผลิหรือช่วงฤดู ร้อน จะมีการจัดตกแต่งด้ วยไม้ ดอกไม้ ประดับ
นานาพั น ธุ์ อิสระตามอัธยาศั ย ให้ ท่านได้ บั น ทึก ภาพความงามเป็ นที่ร ะลึ ก กับ บรรยากาศโดยรอบ ซึ่ งท่าน
สามารถมองเห็น ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo T.V. Tower) ที่ต้ังตระหง่านอยู่ทางเข้ าสวนโอโดริ ซึ่ง
สร้ างในปี ค.ศ.1957และมีความสูงถึง142.7 เมตร จากนั้นนาท่านอิสระช้ อปปิ้ งที่ ทานู คิโคจิ หรือ ถนนคน
เดินทานู กิ เป็ นถนนคนเดินที่เก่าแก่ท่สี ดุ ของเกาะฮอกไกโด โดยถนนเส้ นนี้ถูกสร้ างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1873 ถึง
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ปี นี้กเ็ กือบ 140 ปี แล้ วคับ ถนนคนเดินเส้ นนี้ถือเป็ นแดนสวรรค์ของผู้ท่ชี ่ ืนชอบการช๊อปปิ้ ง เพราะที่น่ีมีร้านค้ า
ให้ เลือกช๊อปมากมายกว่า 200 ร้ าน โดยตัวถนนแบ่งออกเป็ น 7 บล๊อกเป็ นแนวยาวกว่า 900 เมตร ณ ถนน
แห่ งนี้ ท่ า นจะเพลิ ด เพลิ น กั บ การเลื อ กซื้ อเสื้ อ ผ้ า รองเท้ า ของที่ ร ะลึ ก ของเล่ น เครื่ อ งส าอาง รวมไปถึ ง
ร้ านอาหาร ร้ านขนม ร้ านเกมส์และร้ านปาจิงโกะ
คา่

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง

ทีพ่ กั

โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO หรือ เทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

วันทีห่ า้
เช้า

เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้ งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – โรงแรมทีพ่ กั
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (6)
ให้ ท่านได้ อิ ส ระช็ อ ปปิ้ งตามอัธ ยาศัย ได้ อ ย่ างเต็มที่
เรามีสถานที่แนะนาสาหรับผู้รักการช็อปปิ้ งดังนี้ค่ะ
ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร
ตลาดสดของซั ป โปโรที่ ร วบรวมเอารสชาติ ค วามสด
ของฮอกไกโดไว้ มากมายตลาดปลานิโจ และ ตลาดโจไก
และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร “ตลาดปลา
นิโจ” และ “Over–the – Counter Market ตลาดกลาง
ขายส่งเมือ งซั ป โปโร” ของซั ป โปโร เป็ นตลาดที่ได้ รั บ
ความนิยมซึ่งสามารถลองลิ้มชิมรสข้ าวหน้ าอาหารทะเล
หรือซูชิท่ใี ช้ อาหารทะเลสดๆ ที่เพิ่งซื้อมาในตอนเช้ าจาก
สถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที่ ปู ท่ีเรี ยงรายอยู่
หน้ าร้ านได้ รับความนิยมที่สุดเพื่อเป็ นของฝากจากทะเล
ขอเชิ ญ ดื่ ม ด่ า ไปกั บ ความอร่ อ ยที่ มี เ ฉพาะในตลาด
เท่านั้น….
ย่านซู ซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็ นย่านที่รวบรวมร้ านช้
อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม ร้ านอาหาร ร้ านขาย
อุ ป กรณ์ อิเล็ก โทรนิ ก ส์ และอื่น ๆ อีก มากมายให้ ท่า น
ได้ ช้อ ปปิ้ ง ได้ จุใจ เช่ น ร้ าน BIG CAMERA จาหน่ าย
ก ล้ อ ง ดิ จิ ต อ ล , เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็คทรอนิคส์,ร้ าน100เยน,ร้ าน UNIQLO ขายเสื้อผ้ า
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แฟชั่นวัยรุ่น,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสาอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
ตลาดถนนคนเดินทานู กิโคจิ (ฉากหนึง่ ในภาพยนต์แฟนเดย์…แฟนกันแค่วนั เดียว แหล่ งช้ อปปิ้ งเก่าแก่ท่ี
สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสาหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดเป็ นชุมชนร้ านค้ าประมาณ 200
ร้ านทอดยาวกว่ า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวัน ออกและตะวัน ตกของใจกลางเมืองซัป โปโร เชื่อมต่อกันด้ วย
หลังคาโครงสร้ างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้ งานได้ โดยไม่
ต้ องกังวลถึงฝนหรื อหิ มะ แสงแดด ถือกาเนิดตั้งแต่ยุคบุ กเบิก เมื่อรัฐบาลเมจิกาหนดให้ ซัปโปโรเป็ นเมือง
บุกเบิกของฮอกไกโดในปี ค.ศ.1869 (ปี เมจิท่ี 2) โดยเริ่มมีการสร้ างร้ านค้ าและร้ านอาหารขึ้นบริเวณเขต 2-3
โชเมะในปั จ จุ บั น และถู ก เรี ยกว่ า `ทานุ กิโคจิ ` ในช่ วงปี เมจิ ท่ี 6 ในชุ ม ชนร้ านค้ ามี ร้ านทั้งเก่ าและใหม่ สลั บ
สับเปลี่ ยนเข้ ามาทั้งร้ านขายของที่ระลึ ก ร้ านคาราโอเกะและอื่น ๆ เป็ นต้ น มี นัก ท่องเที่ยวมาจั บจ่ ายใช้ สอย
มากมาย เป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งที่เต็มไปด้ วยความคึกคักมีชีวิตชีวา และได้ พบได้ เจอสิ่งใหม่ๆ ทุกครั้งที่มาเดิน
เจอาร์ทาวเวอร์ อาคารสรรพสิน ค้ าขนาดใหญ่ ที่เชื่ อมต่ อกับสถานี ท่ีซ่ึ งไม่ ว่าอะไรก็มีพ ร้ อมตั้งแต่ ของฝาก
จากฮอกไกโด และขนมขึ้ นชื่ อจนถึ ง
เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ‘JR ทาวเวอร์ ’ อาคารสูง
38 ชั้ น ที่ต้ ั งตระหง่ า นอยู่ ท างประตู ทิศ ใต้
ของสถานี JR ซั ป โปโร รวมเอาสถานที่
ต่ า งๆ ไว้ ด้ วยกั น อาทิ เ ช่ น ช้ อปปิ้ งเซ็ น
เตอร์ โรงแรม JR ทาวเวอร์ โ ฮเต็ ล นิ ก
โกะซั ป โปโร , ออฟฟิ ศ, จุ ด ชมวิ ว T38
และอื่น ๆ เป็ นต้ น ศู น ย์ก ารค้ าใต้ ดิน ‘เอ
เปี ย’ ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ ดินขึ้นมา
ยังพื้ นดิ น เป็ นจุ ดสังเกต มี ร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้ านขนมมั น จู เก่ าแก่ ก ม็ าเปิ ดสาขาอยู่ ด้วย ที่
‘เอสต้ า’ มีศูน ย์อาหารสไต์ธีมพาร์ ค ‘ราเม็ง รี พั บลิค ซัป โปโร’ และร้ านขายส่ง เครื่ องไฟฟ้ า ส่ วนบนดาดฟ้ า
และอื่นๆ ที่ ‘พาเซโอ ’ ซึ่งเป็ นศู นย์สรรพสินค้ าใต้ ทางยกระดับที่มี 2 ชั้นคือ ระหว่างชั้น 1 และชั้นใต้ ดินที่ 1
ของสถานี JR ซั ป โปโรทางตะวั น ออกจรดตะวั น ตก สามารถสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น กั บ การช้ อ ปปิ้ งด้ ว ย
บรรยากาศเดินเล่นสบายๆ
เทีย่ ง-เย็น

อิสระอาหารเทีย่ ง และ อาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกในการช็อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่

ทีพ่ กั

โรงแรม DAIWA ROYNET SAPPORO หรือ เทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
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วันทีห่ ก
เช้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม (7)
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และสัมภาระ....

09.55 น.

กลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)

15.50 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

หมายเหตุ
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทั้งนี้ข้ นึ อยู่ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ : ทัวร์เต็มรูปแบบ 6 วัน 4 คืน (XJ)
อัตราค่าบริการ/ท่าน

ราคา/ท่าน

ผู้ใหญ่พักห้ องละ 2 ท่านราคาท่านละ

39,900.-

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับเด็ก 1 ท่านใช้ เตียง ราคาท่านละ

39,900.-

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักกับเด็ก 1 ท่านไม่ใช้ เตียง ราคาท่านละ

38,900.-

พักห้ องเดี่ยว

7,900.-

เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ( ไม่มีเตียง )

7,000.-

ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบินลดจากราคาทัวร์

10,000.-

อัตรานี้ รวม :
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
(ณ วันที่ 24/01/2561) หากภาษีนา้ มัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้ าชาระส่วนต่างที่
เพิ่มขึ้นตามความเป็ นจริง
ค่าห้ องพักโรงแรมห้ องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
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ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
มัคคุเทศก์บรรยายไทย
ค่าประกันคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย (หรรษา 25)
ฟรี!!! WIFI ON BUS
อัตรานี้ ไม่รวม :
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ค่าวีซ่าเดีย่ ว กรณีประเทศญีป่ นยกเลิ
ุ่
กการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท
ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันล่ะ 200 บาท X 6 วัน = 1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)
การชาระเงิน :
1. ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 20,000 บาท สาหรับการจองเมื่อที่น่ังยืนยัน หลังจากการจอง 2 วัน
2. ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกตั๋วที่น่ังของผู้เดินทาง )
3. กรุณาจัดส่งเอกสารสาหรับยืน่ วีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
4. กรุณาระบุช่ ือฝ่ ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้ วยน่ะค่ะ
เงือ่ นไขการยกเลิก :
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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หมายเหตุ :
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 25 ท่านผู้ใหญ่ ข้ ึนไป และในกรณีท่ผี ้ ูโดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่ มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศ
สายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า...
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่ าทัวร์ ท่จี ่ ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ ายชาระขาด และผู้ จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ
แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือ
ได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวน
สิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่ นื เพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้น
ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจาทุกกรณี
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรื อ Extra Flight กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ านตั วแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มี การคืน เงิน มั ดจาหรื อค่ าทัวร์
ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรั บราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละ
สิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการ
ชาระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้ จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคื นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ กรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
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 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะ
นาติดตัวขึ้นเครื่ องบิ น แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ทา่ นละ 1
ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด
เล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมาย
ห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการ
ป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
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