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วนัแรก  กรุงเทพ ฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง 

และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

23.55 น. เดนิทำงสู ่สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ620 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง 

 

 
 

วนัทีส่อง ชโิตเสะ – ซปัโปโร – ท าเนยีบรฐับาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซปัโปโร  - สวนโอโดร ิ– บ่อน ้าสฟ้ีา   

โซอุนเคยีว  

 
08.55 น.   เดนิทำงถงึ สนามบนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศ

ญี่ปุ่ นแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 
ของญีปุ่่ น จำกนัน้น ำทำ่นชมดำ้นนอกของ ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรำ้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอำคำร

สไตลน์ีโอบำร็อคอเมรกิำทีใ่ชอ้ฐิมำกกวำ่ 2.5 ลำ้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ำมำจำกหมู่บำ้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่ำ ตกึนี้ผำ่นก  ำร

ใชง้ำน มำยำวนำนกวำ่ 80 ปีแต่ควำมงดงำมทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บกำรบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจำกถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 
2454 แต่ดว้ยควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมที่หลงเหลอือยู่ไม่กีแ่ห่ง จงึไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบัตทิำง

วฒันธรรมส ำคญัของชำตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512  
 

 
 

จำกนัน้น ำทำ่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนำฬกิำทีเ่ก่ำแกแ่ละเป็นอกีสัญลักษณ์ทีส่ ำคัญของเมอืงซัปโปโรอกี

แห่งหนึง่ สรำ้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงำนของมหำวทิยำลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรำ้งเป็นหอ
นำฬกิำและมรีะฆังตบีอกเวลำตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสำมำรถบอกเวลำไดอ้ยู่ และดว้ยควำมเกำ่แกท่ีอ่ยู่คู่

กบัเมอืงซปัโปโรมำนำนจงึไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญัอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น  
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น ำท่ำนผ่ำนชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลำงเมอืงทีท่อดตัวยำวจำกตะวันออกไปตะวันตกโดยมีควำมยำว 1,400 

เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลำมำพักผ่อนหย่อนใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จ้ักในฐำนะสวนสำธำรณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีำรสรำ้งแนวกันไฟทีแ่ยกใจกลำงเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ึง่ต่อมำไดช้ือ่ว่ำ

ถนนชริเิบชแิละถูกเปลีย่นชือ่ใหม่เป็นโอโดร ิสถำนทีเ่ป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจแบบสบำยๆ ในยำมปกต ิและยังเป็นทีจ่ัด
งำนเทศกำลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สำมำรถทีจ่ะสนุกสนำนเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกำล ในฤดูใบไมผ้ลมิี

เทศกำลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกำล YOSAKOI โซรันและเบียร์กำร์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกำลออทั่มเฟสซึ่ง
รวบรวมเอำอำหำรของฮอกไกโดมำไว ้และในฤดหูนำวมเีทศกำลหมิะซึง่พัฒนำมำเป็นเทศกำลระดบัโลก 

 
 น ำทำ่นชม บอ่น า้สฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่น ้ำสฟ้ีำทีเ่กดิจำกควำมบังเอญิทีเ่กดิจำกกำรสรำ้งเขือ่นเพือ่ไมใ่หโ้คลน

ภเูขำไฟทีเ่กดิจำกกำรปะทขุองภูเขำไฟ Tokachi เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขำ้สูเ่มอืง โดยทีก่น้บอ่น ้ำแห่งนี้จะมแีร่ธำตทุี่
เกดิจำกโคลนภูเขำไฟท ำใหม้ีสฟ้ีำหรือเขยีวมรกตสดใส และมกีิง่ไมท้ีโ่ผล่ออกมำจำกพื้นผวิน ้ำ ท ำใหม้ีควำมสวย

แปลกตำไปอกีแบบ อกีทัง้สขีองบ่อน ้ำแห่งนี้จะมคีวำมสวยงำมแตกตำ่งไปตำมแตล่ะฤดกูำลอกีดว้ย  จำกนัน้น ำทำ่น
เดนิทำงสูเ่มอืงอำซำฮกิำวำ่เพือ่เขำ้สูท่ีพั่ก 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  SOUNKYO GRAND HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และจะท าให้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

วนัทีส่าม น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ – ทุง่พงิคม์อส (ชบิะซากรุะ) – สวนทวิลปิ – ออิอน มอลล ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำทำ่นชมควำมงำมของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกับควำมสวยงำมของธรรมชำตขิองน ้ำตกทีจ่ัด

ไดว้ำ่เป็นววิธรรมชำตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้ำตกทัง้สองแห่งนี้มตีน้น ้ำอยู่ในเขตภูเขำโซอนุเคยีว สว่น

ในชว่งฤดหูนำวน ้ำตกทัง้สองแหง่นีจ้ะแข็งตัวกลำยเป็นน ้ำแข็ง  
 

 
 

น ำทำ่นชมทุง่พงิคม์อสหรอืชบิะซากุระ (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) แห่งเมอืงทำคโินอเูอะตัง้อยูใ่นเขตอำชบิำรบิน

เกำะ ฮอกไกโด ที่นี่เริ่มปลูกพิงค์มอสส์มำตัง้แต่ปี 1957 โดยเป็นกำรร่วมมือของชุมชนเพื่อสรำ้งจุดขำยในกำร
ท่องเทีย่วบนพื้นที ่100,000 ตำรำงเมตรของทุ่ง แห่งนี้ นอกจำกจะมดีอกพงิคม์อสทีบ่ำนสะพร่ังเต็มทอ้งทุ่งเหมอืน

พรมสชีมพูขนำดใหญ่ในชว่งเดอืนพฤษภำคมไปถงึตน้เดอืนมถิุนำยนของทกุปีแลว้ ทีน่ีก็่ยังรำยลอ้มไปดว้ยภเูขำ และ
น ้ำตก จงึท ำใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำตทิีส่วยงำมและมเีสน่หไ์ม่แพท้ีใ่ดในญีปุ่่ น  
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 หมายเหตุ : หากกรณีทุ่งดอกพิง้คม์อสหมดช่วงฤดูแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิ

ยามา่ แทนทุง่ดอกพิง้คม์อส ซึง่ไดร้บัความนยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมผีูเ้ขา้ชมความนา่รกัของ
สตัวต์า่งๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบทีท่า่นเคยเห็นในสวนสตัวท์ ัว่ ๆ ไปถงึกวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากท ัว่โลก 

โดยสวนสตัวแ์หง่นีไ้ดม้แีนวความคดิทีว่า่ สตัวต์า่งๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่แีละเป็นไปตาม

ธรรมชาตขิองสตัวน์ ัน้ๆ จงึท าใหทุ้กทา่นไดส้มัผสัถงึชวีติความเป็นอยูท่ ีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ตล่ะประเภท อาทิ
เชน่ หมขีาวจากข ัว้โลก นกเพนกวนิสายพนัธุต์า่งๆ รวมถงึครอบครวัลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สวนทวิลปิ เมอืงคามยิเุบซ ึ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ชมควำมงำมของดอกทวิลปิมำกสสีนั กวำ่ 

120 เฉดส ีไม่ต ่ำกวำ่ 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผ้ล ิของทุกปี ณ บรเิวณจุดกึง่กลำงของแนวชำยฝ่ังทะเลโอฮอค 
ของฮอกไกโด เรียงรำยพรอ้มตอ้นรับกำรมำเยือนของนักท่องเทีย่วจำกแดนไกล สวนทวิลปิแห่งนี้เกดิจำกควำม

พยำยำมของชำวเมอืงคำมยิุเบซ ึทีจ่ะน ำดอกทวิลปิจำกประเทศเนเธอรแ์ลนดม์ำปลูกเพือ่เป็นสนิคำ้สง่ออก พวกเขำ

ไดข้ยำยสวนทวิลปิออกไปทกุปี จนเป็นพืน้ทีก่วำ้งขวำงและสำมำรถดงึดดูสำยตำผูท้ีส่ญัจรไปมำบนทำงหลวงได ้   
 

 
 

**หมายเหตุ : หากกรณีทุง่ดอกทวิลปิไมบ่านหรอืหมดชว่งฤดูแลว้  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าทา่นเดนิทาง

สู่เมอืงคามคิาวะ เพือ่ชม พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุ่งดอกทวิลปิ ซึ่งเป็นสถานทีจ่ดั
แสดงงานศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบัผลงานการปั้นตุ๊กตาหมิะและการแกะสลกัหมิะโดยผลงานเหล่านีเ้ป็น

ผลงานของเหลา่บรรดาศลิปินทีม่ชีือ่เสยีง นอกจากนีภ้ายในถ า้ยงัมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยู่
ในถ า้หนิงอกหนิยอ้ย  ใหท้า่นไดส้มัผสัความหนาวเย็นกบัอุณหภูม ิ-41 องศาเซลเซยีส อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บ

ภาพความประทบัใจ ** 
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จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ออิอน มอลล ์เป็นหำ้งสรรพสนิขนำดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่ นมทีัง้ของฝำก เครื่องดืม่ ขนม 

อำหำรสด ผลไมส้ดๆจำกสวน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้จะมีขำยจ ำเพำะเมืองเท่ำนั้น นอกจำกนี้ยังมีผลติภัณฑ์ยำ 
เครือ่งส ำอำงค ์สนิคำ้แบรนดเ์นม กระเป๋ำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้รำคำถูก มจี ำหน่ำยอย่ำงมำกมำยและหลำกหลำยอสิระให ้

ทำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอัธยำศัย หำกทำ่นใดหวิๆสำมำรถแวะไปโซนอำหำรซึง่มทีัง้รำ้นน่ัง คำเฟ่ และฟู้ดคอรท์ให ้

ทำ่นไดเ้ลอืกรับประทำนตำมใจชอบ ** อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 

ทีพ่กั  SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– นาฬกิาไอน า้โบราณ – ดวิตีฟ้ร–ี ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงโอตารุ ซึง่ถอืเป็นเมอืงท่ำทีม่บีรรยำกำศสดุแสนโรแมนตกิ รวมถงึกำรตกแต่งของบำ้นเรอืน
นั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจำกในอดตีเมืองโอตำรุไดรั้บอทิธิพลมำจำกกำรท ำกำรคำ้

ระหวำ่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป  อสิระใหท้า่นเดนิชมความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารุ
อนัสวยงามน่าประทบัใจ  คลองโอตำรุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จำกกำรถมทะเล สรำ้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็น

เสน้ทำงขนถ่ำยสนิคำ้จำกเรอืใหญ่สูโ่กดังในเมอืง ภำยหลังเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส ำหรับนักท่องเทีย่ว

แทนโกดังตำ่งๆ ซึง่เป็นอำคำรอฐิสแีดงจงึกลำยเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรุงเป็นรำ้นอำหำร รำ้นขำยของ
ทีร่ะลกึน่ันเอง 

 

 
 

 จำกนั้นน ำท่ำนชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีซึ่งมีอำยุเกือบรอ้ยปี ท่ำนสำมำรถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่ำงๆ 
สวยงำมมำกมำยที่ถูกสะสมมำจำกอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสำมำรถเลอืกคดิแบบท ำกล่องดนตรีในสไตลข์อง

ตวัเองขึน้มำเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝำกใหค้นรักไดอ้กีดว้ย  
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 นอกจำกนี้ดำ้นหนำ้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอน า้โบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ทีเ่หลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลก
เท่ำนัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้กเ่มอืง Otaru นำฬกิำนี้จะพ่นไอน ้ำประกอบกับมเีสยีงดนตรี
ดงัขึน้ทกุๆ 15 นำท ีเหมอืนกบันำฬกิำไอน ้ำอกีเรอืนหนึง่ทีป่ระเทศแคนนำดำ ถำ้มำฮอกไกโดแลว้ไม่มำชม ตอ้งไปชม

ทีแ่คนนำดำกนันะจ๊ะ 
 

 
 

เทีย่ง                อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  
 หลังจำกเดนิเทีย่วชมและเพลดิเพลนิไปกับกลอ่งดนตรทีี่หลำกหลำยและถ่ำยรูปกับหอนำฬกิำไอน ้ำโบรำณเรยีบรอ้ย

แลว้ เดนิขำ้มถนนมำอกีสกัเล็กนอ้ย แลว้มำพักเหนือ่ยกบัรำ้นคำ่เฟ่น่ำรักๆกนัดกีวำ่ ไปประเดมิดว้ยรำ้นแรกกนัเลยจำ้ 
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 เดนิขำ้มถนนมำประมำณ 50 เมตร ดำ้นขวำมอืก็ตอ้งสะดุดตำ สะดุดใจ ไปกับควำมน่ำรักของเจำ้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่ำ้
ทำยรอใหท้กุๆทำ่นเขำ้ไปเยีย่มชม ผำ่นมำแลว้จะผ่ำนเลยไปไดอ้ย่ำงไรกัน แวะชมกันสกัหน่อยสคิะ่ เมือ่เขำ้ไปในรำ้น

ทกุท่ำนสำมำรถเลอืกแกว้เป็นลวดลำยตำมใจชอบแตล่ะทำ่นไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขำ้งหลังแกว้จะมกีำรสกรนีค ำวำ่ otaru 
ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมีมำกมำยหลำกหลำยแบบใหเ้ลอืก รำคำก็จะแตกต่ำงกันออกไป เมื่อซื้อแกว้พรอ้ม

เครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้สำมำรถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตำม

อธัยำศัยทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจำ้ หรอืถำ้ใครไม่อยำกน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขำยของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนำน
ไปกบักำรหมนุตูก้ำชำปองเสีย่งทำยหำของฝำกไปฝำกคนทีค่ณุรักก็ตำมแตส่ะดวกเลยคะ่  

 
ด 

 ออกจำกรำ้นคำเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรำ้นถัดมำทีเ่รยีกกันวำ่ มำถงึฮอกไกโดทัง้ทตีอ้งไม่พลำด LETAO กันนะจ๊ะ 
เป็นค่ำเฟ่ใหน่ั้งทำนและสำมำรถสั่งกลับไดซ้ึง่บำงวันอำจจะตอ้งรอควิกันสกันดินงึ  สิง่ตอ้งหำ้มก็คอื หำ้มพลำดทีจ่ะ
ลิม้รส และหำ้มพลำดทีจ่ะหิว้กลับมำเป็นของฝำกบคุคลอันเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขำด LETAO ทีค่วรคำ่แก่กำรทำนคอื

ชสีเคก้น่ันเอง สัมผัสลิน้ทีนุ่่มละมุน กลิน่หอมหวำน ใหร้สชำตหิวำนพอด ีลิม้รสพรอ้มกับจบิชำและชมบรรยำกำศสดุ

แสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวำ่นีแ้ลว้ววว 
 

 
  

เดนิต่อกันมำอกีนิดใหอ้ำหำรก่อนหนำ้นี้ไดย้่อย ก็จะเดนิมำเจอกับรำ้น KITAKARO เป็นรำ้นคำเฟ่ขนมหวำน เมนูที่

แนะน ำนัน้ก็คอื ซูวค์รมี ซึง่จะคลำ้ยเอแคลบ์ำ้นเรำน่ันเอง แตเ่รือ่งรสชำตนัิน้ไม่ตอ้งพูดถงึ อร่อยมำกกวำ่แน่นอน ซึง่
ตัวแป้งดำ้นนอกนัน้จะใหส้มัผัสทีก่รอบนอกนุ่มในตัดกับรสครมีทีห่วำนละมุนกลมกลอ่มชิน้เดยีวไม่เคยพอ มำถงึฮอก

ไกโดแลว้ควรลองทำนกันนะคะ ทำนทีเ่มอืงไหนก็ไม่อร่อยเท่ำทีฮ่อกไกโดจรงิๆคะ่ ซึง่แต่ละมอืงจะมเีอลักษณ์โดด
เดน่เฉพำะตวัของมันเอง เพรำะฉะนัน้มำแลว้ตอ้งหำ้มพลำดคะ่ 
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 ไหนๆก็เดนิทำงมำกับสำยของหวำนแลว้ก็ทำนของหวำนกันใหเ้ต็มทีจุ่ใจกันไปเลยคะ่ มำกันทีร่ำ้นแนะน ำรำ้นสดุทำ้ย
กนัคะ่ รำ้นนี้ก็คอื คำเฟ่สนูปป้ี เอำใจคนรักสนูปป้ี ซึง่จุดเดน่ของรำ้นนี้ก็คอืไอศกรมีน่ันเองคะ่ ซึง่มหีลำกหลำยรสชำติ

ใหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมุน ภำยในรำ้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะเป็นโซนรำ้นอำหำร กำรตกแต่ง
รำ้นก็ไม่พลำดทีจ่ะตกแต่งไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รำ้นแน่นอนค่ะ นอกจำกอำหำร ของหวำน เครื่องดืม่แลว้ ทำงรำ้นยัง

จ ำหน่ำยของทีร่ะลกึเกีย่วกับสนูปป้ีเพือ่เอำใจคนรักสนูปป้ีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้อยำ่งมำกมำย 
 

 
 
 จำกนัน้น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยกำรเป่ำแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่ำงๆ จงึท ำใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมำมี

รูปแบบและสทีีแ่ตกตำ่งกัน  ซึง่ภำยในพพิธิภัณฑน์ี้ยังมบีรกิำรสนิคำ้หลำกหลำยชนดิ ใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของ
ฝำก ของทีร่ะลกึกันอกีดว้ย ไม่วำ่จะเป็นแกว้น ้ำลำยพเิศษ แจกันดอกได ้กระถำงดอกไม ้ของตกแตง่บำ้น พวงกญุแจ 

และอืน่ๆอกีมำกมำยซึง่ท ำมำจำกแกว้ทัง้ส ิน้ 

 ออกมำจำกพพิธิภัณฑเ์ครือ่งแกว้ ของด ีของเด็ด ของเมอืงโอตำรุ ยังไม่หมดนะจ๊ะ เดนิออกมำเล็กนอ้ยก็จะมองเห็น
รำ้นไอศกรมีทีช่ ือ่วำ่ VENETIAN CAFETERIA รำ้นนี้มเีมนูยอดฮติน่ันก็คอื ไอศกรมีสำยรุง้ 7 สน่ัีนเอง เป็นซอฟท์

ครมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 ชัน้ ชัน้ละ 1 ส ีอันไดแ้ก ่องุ่น สตอเบอรร์ี ่ชำเขยีว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลำเวนเดอร ์

ดว้ยรสชำตทิีเ่ขม้ขน้ของไอศกรมีบวกกับโคนคกุกีแ้สนอร่อย ผำ่นมำทัง้ทหีำ้มพลำดนะจ๊ะ  
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บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้เครือ่งส ำอำงค ์อำหำรเสรมิ เครือ่งประดับคุณภำพดทีีร่ำ้นคำ้ปลอดภำษี DUTY FREE 

สำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้ไดต้ำมอัธยำศัย ซึง่มสีนิคำ้ใหเ้ลอืกซือ้มำกมำย ไม่วำ่จะเป็น เครือ่งส ำอำงแบรนดด์ัง ทัง้ของ
ตำ่งประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรอืวำ่จะเป็นอำหำรเสรมิคุณภำพดซีึง่ไม่วำมำรถหำซือ้จำกทีไ่หนได ้นอกจำก

รำ้นคำ้ปลอดภำษีเทำ่นัน้ อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้ตำมอธัยำศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตช์าบู + ปู 
จำกนัน้น ำทำ่นชอ้ปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอำเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคำมุงบังแดดบังฝนและหมิะ  มี

ควำมยำว 7 บล็อกถนน มีรำ้นคำ้ตัง้เรียงรำยอยู่กว่ำ 200 รำ้นคำ้ Susukin  มีรำ้น BIG CAMERA จ ำหน่ำยกลอ้ง
ดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอเิล็คทรอนิคส,์รำ้น100เยน, รำ้นUNIQLO ขำยเสือ้ผำ้แฟชั่นวัยรุ่น,รำ้น MATSUMOTO 

KIYOSHI ขำยยำและเครือ่งส ำอำง  
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พกัที ่  TOYOKO INN SUSUKINO MINAMI หรอืระดบัเดยีวกนั  

 

วนัทีห่า้  สนามบนิชโิตเสะ – กรุงเทพ ฯ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิชโิตเสะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย 

09.55 น. เหริฟ้ำกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย แอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์ เทีย่วบนิที ่XJ621  
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.10 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ... 

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

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

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

  

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ราคาไมร่วม 

ต ัว๋ 

08 – 12 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

15 – 19 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

22 – 26 พฤษภาคม 2562 29,999 8,000 21,999 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2562 29,999 8,000 21,999 

05 – 09 มถิุนายน 2562 28,999 8,000 20,999 

12 – 16 มถิุนายน 2562 28,999 8,000 20,999 

19 – 23 มถิุนายน 2562 28,999 8,000 20,999 

26 – 30 มถิุนายน 2562 28,999 8,000 20,999 

 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 

15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คำ่รถรับ-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร 

 คำ่ทีพั่กตำมทีร่ะบใุนรำยกำร พักหอ้งละ 2 ทำ่น  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร  

 คำ่อำหำรตำมมือ้ทีร่ะบใุนรำยกำร    คำ่จำ้งมัคคเุทศกค์อยบรกิำรตลอดกำรเดนิทำง  

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น (เพรำะรัฐบำลประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถำ้กรณีทีท่ำงรัฐบำลประกำศใหก้ลบัมำใชว้ซีำ่ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยในกำรท ำวซีำ่เพิม่ ทำ่นละ 

1,700 บำท** 

 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศพัท ์คำ่โทรศัพทท์ำงไกล คำ่อนิเตอรเ์น็ต คำ่ซักรดี 

มนิบิำรใ์นหอ้ง รวมถงึคำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรำยกำร (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิมัดจ ำเป็นเงนิจ ำนวน 10,000 บำทตอ่ทำ่นเพือ่ส ำรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช ำระเงนิคำ่บรกิำรสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำ

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทวัรนั์น้ๆ 

3. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดงันี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเลือ่นกำรเดนิทำง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิกำร

จองกบัทำงบรษัิทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำงบรษัิทไมรั่บยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึง่เพือ่ท ำเรือ่งขอรับเงนิคำ่บรกิำรคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชี

ธนำคำรทีต่อ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 100 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วนั คนืเงนิคำ่บรกิำรรอ้ยละ 50 ของคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทำงบรษัิทจะหักคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่ดจ้ำ่ยจรงิจำกคำ่บรกิำรทีช่ ำระแลว้เนื่องในกำรเตรยีมกำรจัดกำรน ำเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 
เชน่ กำรส ำรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ กำรจองทีพั่กฯลฯ 

3. กำรเดนิทำงทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำหรอืซือ้ขำดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมำล ำ Charter Flight หรอื Extra Flight กับสำยกำร

บนิ หรอืผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศ  จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืคำ่บรกิำรทัง้หมด   

4. กำรตดิตอ่ใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดงันี้ วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทำงไมถ่งึ 15 คน  
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เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ ำหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงสว่นหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอย่ำงนอ้ย 10 วนักอ่น
กำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำกทำงนักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทำงนอ้ยกวำ่ทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทำง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำง
บรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมัดจ ำ 

5. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ 
ภูมอิำกำศ และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น

ใหญเ่ป็นส ำคญั 
6. ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กดิจำก

ควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยดุงำน กำรปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ค่ำตั๋วเครือ่งบนิ ค่ำ
ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกนัภัยสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตวัแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผู ้
มอี ำนำจของบรษัิทก ำกบัเทำ่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลำสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืไดท้ำ่นละ 1 ใบเทำ่นัน้ ถำ้สิง่ของดงักลำ่วมขีนำดบรรจภุัณฑม์ำกกวำ่ทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำก

เจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทำ่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มีกฎหมำยหำ้มน ำผลติภัณฑท์ีท่ ำมำจำกพืช และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขำ้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นกำรป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมำจำกสิง่เหลำ่นี ้หำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคำ่ปรับในอตัรำทีส่งูมำก 
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