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วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

 

23.50 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
NOK SCOOT หมายเลข 5 - 6 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

วนัทีส่อง สนามบนิชโิตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ - ถนนซาไกมาช ิ

 
04.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XW146 ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จํานวน 415 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
12.15 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ โอตารุเป็นเมอืงท่าสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดตํ่า
ของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตารุ หรอื โอตารุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู ่
ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช ้

สําหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพือ่ทําถนน
หลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีซึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ สวยงาม

มากมายทีถ่กูสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกคดิแบบทํากล่องดนตรใีนสไตลข์องตัวเองขึน้มา
เป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

»» นอกจากนี้ดา้นหนา้พพิธิภัณฑย์ังม ี“นาฬกิาไอนํา้โบราณ” สไตลอ์ังกฤษ ทีเ่หลอือยู่

เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านั้น ซึง่เป็นของที่ระลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบใหแ้ก่เมอืง Otaru 
นาฬกิานี้จะพ่นไอน้ําประกอบกับมเีสยีงดนตรดีังขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอน้ําอกี
เรอืนหนึง่ทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากันนะจ๊ะ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เลอืกชมสนิคา้มากมาย กับ ถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้ง
สะดดุตา สะดดุใจ ไปกับความน่ารักของเจา้แมวนอ้ยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหทุ้กๆท่านเขา้ไปเยีย่ม
ชม ผ่านมาแลว้จะผ่านเลยไปไดอ้ยา่งไรกัน แวะชมกันสกัหน่อยสคิ่ะ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกท่าน
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สามารถเลอืกแกว้เป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึง่ขา้งหลังแกว้จะมกีารสกรนีคําว่า otaru ตดิไว ้
ดว้ยนะคะ ซึง่แกว้ก็จะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมือ่ซือ้แกว้พรอ้มเครือ่งดืม่

เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครือ่งดืม่เรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ั่งตามอัธยาศัยที่
บรเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไมอ่ยากน่ังบรเิวณชัน้หนึง่จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกับการ
หมนุตูก้าชาปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรักก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่  

 

 
 

ออกจากรา้นคาเฟ่คติตีไ้ม่ทันไร ก็จะเจอรา้นถัดมาที่เรียกกันว่า มาฮอกไกโด ทั ้งทีตอ้งไม่
พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคา่เฟ่ใหน้ ัง่ทานและสามารถส ัง่กลบัได ้ ซ ึง่บางวันอาจจะตอ้ง

รอควิกันสกันดินงึ  ส ิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะลิม้รส และหา้มพลาดทีจ่ะหิว้กลับมาเป็น
ของฝากบุคคลอันเป็นทีรั่กยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคอืชสีเคก้น่ันเอง 
สัมผัสลิ้นที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน ใหร้สชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอ้มกับจิบชาและชม

บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่นี้แลว้ววว 
 มากันทีร่า้นแนะนํารา้นสดุทา้ยกันคะ่ รา้นนี้ก็คอื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึง่จุดเด่นของรา้นนี้ก็คอืไอศกรมี

น่ันเองคะ่ ซึง่มหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟทค์รมีเนื้อนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็นสองชัน้ ซึง่ชัน้ทีส่องจะ
เป็นโซนรา้นอาหาร การตกแตง่รา้นก็ไมพ่ลาดทีจ่ะตกแตง่ไปดว้ยสนูปป้ีทัง้รา้นแน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร ของหวาน 
เครือ่งดืม่แลว้ ทางรา้นยังจําหน่ายของทีร่ะลกึเกี่ยวกับสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรักสนูปป้ีกันดว้ยค่ะ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

อยา่งมากมาย 
 

 
  

 จากนัน้นําทา่นชม พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้ โดยการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จงึทําใหเ้ครือ่งแกว้ทีอ่อกมามี
รปูแบบและสทีีแ่ตกตา่งกัน  ซึง่ภายในพพิธิภัณฑน์ี้ยังมบีรกิารสนิคา้หลากหลายชนิด ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้ไปเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึกันอกีดว้ย ไมว่า่จะเป็นแกว้น้ําลายพเิศษ แจกันดอกได ้กระถางดอกไม ้

ของตกแตง่บา้น พวงกญุแจ และอืน่ๆอกีมากมายซึง่ทํามาจากแกว้ทัง้ส ิน้  ของด ีของเด็ด ของเมอืงโอ
ตาร ุยังไมห่มดนะจ๊ะ เดนิออกมาเล็กนอ้ยก็จะมองเห็นรา้นไอศกรมีทีช่ ือ่วา่ VENETIAN CAFETERIA 
รา้นนี้มเีมนูยอดฮติน่ันก็คอื ไอศกรมีสายรุง้ 7 สน่ัีนเอง เป็นซอฟทค์รมี 7 ส ีเสริฟ์ใสโ่คน 7 ชัน้ ชัน้ละ 1 

ส ีอันไดแ้ก่ องุ่น สตอเบอรร์ี ่ชาเขยีว เมลอน ช็อคโกแลต นม และลาเวนเดอร ์ดว้ยรสชาตทิีเ่ขม้ขน้
ของไอศกรมีบวกกับโคนคุกกีแ้สนอรอ่ย ผ่านมาทัง้ทหีา้มพลาดนะจ๊ะ  

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
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พกัที ่ โรงแรม   APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง โนโบรเิบทส ึ- หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- ภูเขาไฟโชวะ - สวนหมภีูเขาไฟโชวะ - จุดชมววิทะเลสาบโทยะ -  
                         ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่โนโบรเิบทส”ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น มชีือ่เสยีงดา้นออนเซ็น เป็น
เมอืงทีเ่หมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซ็นเป็นอย่างยิง่ นําทา่นชม จโิกคุดาน ิหรอื หุบเขานรก ภายใน

บรเิวณนี้ประกอบไปดว้ยบอ่น้ําพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ จากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่หนึ่งพัน
ปีกอ่น ทําใหม้ลีักษณะคลา้ยกระทะทองแดง  ซึง่จะมคีวันพวยพุง่อยูต่ลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ ทําใหผู้ค้นขนานนามที่
แหง่นี้วา่ หบุเขานรก และทีน่ี่ยังเป็นตน้กําเนดิบอ่ออนเซนทีม่ปีระโยชน์ตอ่สขุภาพและผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึ

ทีม่ชี ือ่สยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 
 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทกุทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็นภูเขาไฟทีทํ่าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะขึน้มา 
จากหลักฐานพบวา่ ภเูขาไฟลกูนี้มกีารปะทขุึน้มาทกุๆ 20-50 ปี ดังนัน้จงึทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภมูทิัศน์ของพืน้ที่

แถบนี้อยา่งตอ่เนื่อง ลา่สดุมกีารปะทไุปเมือ่ปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภเูขาไฟทีย่ังคกุรุน่มคีวันสขีาว
ลอยขึน้มาตลอดเวลา (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ภเูขาไฟอสุแุหง่นี้ มคีวามสงู 737 เมตร เมือ่ข ึน้กระเชา้ขึน้สูย่อดแลว้

จะมองเห็นทวิทัศน์ของภเูขาอสุ ุโอะกะรยิะมะ โคะอสุ ุและกนินุมะ คะโคะ ซึง่ทัง้หมดเกดิจากการปะทขุองภเูขา  
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั นําทา่นเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะ

ชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ําตาล 
นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีต
เต็มวัยที่ไม่ดุรา้ยโชว์ลีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดู

ทเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรง
มนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรู
ระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อน

อาหารหมอีกีดว้ย  (ราคารวมคา่ขึน้กระเชา้และสวนหมเีรยีบรอ้ยแลว้) 
 
จากนั้นนําท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า 

และยังสามารถมองเห็นภเูขานอ้ยใหญ่ทีอ่ยูร่ายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มเีสน้รอบวง
ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร เกดิจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้ับทะเลสาบชโิกส ึ  

 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมี
รา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตา

มากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 
 

 
 
คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น  
ทีพ่กั   โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ อุทยานโมอาย - พระใหญอ่ะตามะ ไดบุตส ึ- ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ สวนฮริาโอกะ  - มติซุย เอา้ทเ์ล็ต - ดวิตี้
ฟร ี- น ัง่กระเชา้ชมววิภูเขาโมอวิะ -  เต็มอ ิม่กบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนดิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นชม อุทยานโมอาย ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนกิชือ่ดังของโลก กอ่สรา้งตัง้แต ่ค.ศ. 1982 
ไอเดยีคลา้ยวัฒนธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูรา่งตัง้ใหอ้ยูใ่นภเูขาของดอกลาเวนเดอร ์พระพทุธรปูเป็น
แนวคดิโครงสรา้งจากการเรยีงลําดับของจติวญิญาณ องคพ์ระมชีือ่วา่ อะตามะ ไดบุตส ึเปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น 

ทางการ เมือ่วันที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่านมา  
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อุทยานโมอาย มพีืน้ที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของทีบ่รรจุอัฐแิละรองรับได ้70,000 กลุ่ม 

(ชาวญีปุ่่ นไมม่กีารฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซือ้ทีด่นิใวเ้ก็บ"อัฐ"ิเก็บแบบทัง้ตระกลูรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชือ่ที่
ผูค้นเรยีกขาน เป็นหนึง่ในสสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในฮอกไกโด   

 

 
 
 จากนัน้นําทา่น ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ สวนฮริาโอกะ  สวนพฤกษศาสตรแ์หง่หนึง่ในเมอืงซบัโปโร ทีน่ี่มตีน้เมเป้ิลอยู่

กวา่ 800 ตน้ และขึน้ชือ่ในเรือ่งของอโุมงคเ์มเป้ิลความยาวประมาณ 150 เมตร และเป็นพันธุท์ีใ่บปกตมิสีแีดงอยู่แลว้
ชือ่ว่าพันธุ ์Nomura Momichi ปกตกิ็แดงอยู่แลว้ พอเป็นชว่งใบไมแ้ดงจะ ทวคีวามแดงเขา้ไปอกี 3 เท่า อสิระให ้
ทา่นไดเ้ดนิชม และเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย 
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หมายเหตุ : หากกรณีใบไมเ้ปลีย่นสไีม่มใีหเ้ห็นแลว้ ดว้ยเนือ่งจากสภาพอากาศ บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชนิโต ทีส่รา้งต ัง้แตปี่ 1871 ซึง่
แตเ่ดมิศาลเจา้นีม้ชี ือ่วา่ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดตา่งใหค้วามเลือ่มใสศรทัธามาก เพราะเชือ่กนั

วา่เป็นทีส่ถติของเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิกัษเ์กาะฮอกไกโดและคอยปกปักษร์กัษาชาวเมอืงบนเกาะมาต ัง้แต่
ยคุบุกเบกิดนิแดนแหง่นี ้ดงัน ัน้คนทอ้งถิน่จงึนยิมไปสกัการะไมข่าดสาย เพือ่เป็นขวญัและกําลงัใจ 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสนิคา้
แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, 

Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทั่วไป 
นอกจากนี้ภายในหา้ง ยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็น
พืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย  

จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสําอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอัธ ยาศัย ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ไมว่า่จะเป็น เครือ่งสําอางแบรนดด์ัง ทัง้ของ

ตา่งประเทศและแบรนดด์ังของญีปุ่่ น หรอืวา่จะเป็นอาหารเสรมิคณุภาพดซี ึง่ไม่วามารถหาซือ้จากทีไ่หนได ้นอกจาก
รา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ 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 
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วนัทีห่า้  หอนาฬกิา - สวนโอโดร ิ- ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก  - สนามบนิซบัโปโร - กรุงเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกแ่ละเป็นอกีสญัลักษณ์ทีสํ่าคัญของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่
หนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ไดป้รับเปลีย่นสรา้ง เป็นหอ

นาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แก่ทีอ่ยู่คู่
กับเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีสํ่าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น 
 

 
 

นําท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 
เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหยอ่นใจ สวนโอโดรเิป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสาธารณะแต่ทีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) มกีารสรา้งแนวกันไฟทีแ่ยกใจกลางเมอืงซัปโปโรออกเป็นฝ่ังเหนือใตซ้ ึง่ต่อมาไดช้ือ่ว่า

ถนนชริเิบชแิละถกูเปลีย่นชือ่ใหมเ่ป็นโอโดร ิสถานทีเ่ป็นทีพั่กผ่อนหยอ่นใจแบบสบายๆ ในยามปกต ิและยังเป็นทีจั่ด
งานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิี
เทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบยีรก์าร์เดน้ ฤดูใบไมร้่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึง่

รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
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จากนัน้นําทา่นสู ่ตลาดปลาซปัโปโรโจไก ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้
ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืง รา้นคา้ตา่งๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ 

เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ๆในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และ
มันฝร่ังตามฤดกูาล อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื อาหารทะเลสดๆเสริฟ์พรอ้มขา้ว เรยีกวา่ donburi 

 

 
 
เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

ขึน้ชือ่ว่าตลาดปลา ไม่ไดม้แีต่ปลาสดนะจ๊ะ นอกจากจะมปีลาสด ปูทาราบะ ปูขน ปูซไูว อาหารทะเลนานา

ชนดิแลว้ และยังมผีลไมต้ามฤดกูาลอกีดว้ย ทีต่ลาดปลาแหง่นี้ยังมรีา้นอาหารสําหรับน่ังทานใหท้า่นไดเ้ลอืกทานตาม
อัธยาศัยมากมาย อาหารทีแ่นะนําก็คอื ซาซมิ ิขา้วหนา้ปลาดบิ จนถงึหนา้ปลาย่าง ซึง่มเีมนูน่าทาน น่าสนใจ ราคา

ยอ่มเยาวม์ากมาย 
 

 
 
14.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW145 ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

หมายเหต:ุ เนือ่งจากไฟลท์บนิแตล่ะวนัเวลาบนิแตกตา่งกนั กรุณาเช็คเวลาบนิในตารางราคาก่อนทําการ

จองทวัร ์
20.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 23,999 8,000 16,999 

01 - 05 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

06 - 10 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

08 - 12 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

13 - 17 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

15 - 19 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

20 - 24 พฤศจกิายน 2562 24,999 8,000 17,999 

** บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเทา่น ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่ว่าดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อน
การจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีํา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

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

เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ําเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
 

เงือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่มชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

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

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น

ใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
2. สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 


