HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน
เดินทาง ตุลาคม–พฤศจิกายน 2562

นัง่ กระเช้ าชมใบไม้ เปลี่ยนสีภเู ขาคุโรดาเกะ | ตื่นเต้ นกับกระเช้ าห้ อยขา | คลองโอตารุ
นัง่ กระเช้ าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ | เที่ยวเต็มไม่มีวนั อิสระ | ลิ ้มรสเมนูขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด

เริ่มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

35,900 บาท

.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปนุ่ (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55– 08.40+1)
วันที่ 2. สนามบินชิโตเซะ – – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรี ยวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมน ้า – นัง่ กระเช้ า ภูเขาฮาโกดาเตะ
วันที่ 3. ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – เมืองเก่าโมโตมาชิ –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ –ภูเขาไฟโชวะ –สวนหมีภเู ขาไฟโชวะ – ทานุกิโคจิ
วันที่ 4. เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – หมูบ่ ้ านราเมงอาซาฮิคาว่า – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซงั – น ้าตกริวเซย์และน ้าตกกิงกะ – กระเช้ าคุโรดาเกะ
– เมืองอาซาฮิกาวะ – อิออน มอลล์ อาซาฮิกาวะ
วันที่ 5. เนินพระพทธเจ้ า – ร้ านของฝากที่ระลึก –โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ - ร้ าน
กาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ – มิตชุยเอาเล้ ตท์ – บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
วันที่ 6. สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10 น.)
ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

วันที่ 1
20.00 น.

23.55 น.

วันที่ 2
08.40 น.

กลางวัน

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญี่ปุ่น (สนามบินชิโตเซะ )
(XJ620/ 23.55 – 08.40+1)
นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)

ญี่ปุ่น (สนามบินชิโตเซะ) -อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโก
เรียวคาคุ – โกดังอิฐแดงริมนา้ – นั่งกระเช้ าชมวิว ภูเขาฮาโกดาเตะ
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือ ง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อ ยแล้ ว [สาคัญ มาก!!ไม่อ นุญ าตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตังอยู
้ ่ห่างจาก Hakodateไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็ น
สถานที่ ท่องเที่ยวที่มีทัศนี ยภาพที่สวยงามของเกาะกลางทะเลสาบ นักท่อ งเที่ ยวสามารถเดินสารวจพื ้นที่ ได้ ทัง้ หมด โดย
เส้ นทางตามเกาะแก่งต่างๆที่เชื่อมต่อด้ วยสะพานเล็กๆ ใช้ เวลาในการสารวจประมาณ 15-60 นาที ในอุทยานมีให้ เช่าจักรยาน
(มีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่ เติม 500 เยน/ชัว่ โมง 1,000 เยน/วัน) สาหรับปั่ นไปรอบๆทะเลสาบโอนุมะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ตอนใต้ สดุ ของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของเกาะ เมื่อครัง้ อดีตได้
เป็ นเมืองท่าที่มีการค้ าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทาให้ วฒ
ั นธรรมตะวันตกได้ เข้ ามามีบทบาทในเมือง ซึ่งเราจะพบเห็น
ได้ จากโบสถ์คริ สต์ ร้ านอาหาร อาคารบ้ านเรื อนเก่าแบบตะวันตกที่ตงอยู
ั ้ ่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดังเก่าริ มท่าเรื อ ถนน
หนทางที่ กว้ า ง รถรางเก่าและทางเดินเท้ าที่ ปูด้ วยหิน ประกอบกับ เพลงที่ เปิ ดทางเสียงตามสายให้ ได้ ยินทั่ว เมือ ง เสริ ม
บรรยากาศให้ ฮาโกดาเตะเป็ นเมืองที่สวยที่สดุ แสนโรแมนติก
ป้อมดาวห้ าแฉกโกะเรี ยวคะคุ (Fort Goryokaku ) เป็ นป้อมรูปดาวห้ าแฉกที่สร้ างเป็ นอนุสรณ์ สถานแก่ผ้ ทู ี่เสียสละต่ อสู้เพื่อ
เกาะฮอกไกโด สร้ างขึ ้นในปี 1864 โดยตระกูลโทกุงาวะ และเป็ นสไตล์ตะวันตก ใช้ เวลาสร้ างทัง้ สิ ้น 7 ปี เพื่อใช้ การป้องกัน
การรุกรานจากต่างชาติในช่วงที่สหรัฐต้ องการบีบให้ ญี่ปนเปิ
ุ่ ดประเทศ แต่พอมาถึงช่วงปฏิรูปสมัยเมจิ ที่ได้ มีการฟื น้ ฟูอานาจ
ของจักรพรรดิขึ ้นมาใหม่ที่นี่จึงใช้ เป็ นที่หลบภัยและ ศูนย์บญ
ั ชาการรบ ปั จจุบนั เปิ ดให้ นักท่องเที่ยวเข้ าไปเยี่ยมชม ภายในมี
พิพธิ ภัณฑ์ที่แสดงถึงช่วงสงครามในระหว่างปี 1868-1869 และยังมีหอคอยที่สงู 60 เมตร
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โกดังอิฐแดง หรื อ โกดังคานะโมริ (Kanamori Soko) สัญลักษณ์ อีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดังเก็บสินค้ าของเมือง แม้
อาคารที่ เห็นจะเป็ นอาคารใหม่ที่ถูกสร้ างขึ ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไฟไหม้ ครั ง้ ใหญ่เผาทาลายไปเมื่อปี 1907 แต่
ยังคงเอกลักษณ์ และความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
้ ม แล้ วนาท่านสู่ ซี ฟดู๊ มาร์ เก็ต แหล่งซือ้ หาของฝากจาพวก
อาหารทะเล ซึ่งเป็ นอาหารเลื่องชื่อของฮาโกะดาเตะ
นัง่ กระเช้ าไฟฟ้า ขึ ้นสูย่ อดเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้ เวลา 20 นาที) ขึ ้นไปจุดชมวิว
ที่จะเห็นทัศนียภาพที่สวยที่สดุ ที่ถือเป็ น 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่าคืนอันงดงามของญี่ปนุ่
อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย ณ บริเวณโกดังอิฐแดง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HAKODATE HOTEL หรื อเทียบเท่า

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้ า

ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – ย่ านเมืองเก่ าโมโตมาชิ –โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโก
กุดานิ –ภูเขาไฟโชวะ –สวนหมีภูเขาไฟโชวะ –ซัปโปโร – ช้ อปปิ ้ ง ทานุกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพื ้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิ ดเป็ นประจาทุกวัน ตังแต่
้ ตอนเช้ าตีห้าถึง
เที่ยงตรง ในตลาดจะจาหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูยักษ์ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้ อมทัง้ ผลไม้ ต่างๆ บริ เวณ
ใกล้ เคียงมีร้านอาหารหลายร้ านที่ใช้ วตั ถุดบิ แบบสดใหม่จากตลาดแห่งนี ้อีกด้ วย
ย่านโมโตมาจิ ( Motomachi District ) ซึ่งเป็ นเขตประวัตศิ าสตร์ ของเมืองฮาโกดาเตะที่ได้ รวมไว้ ในรูปของสถาปั ตยกรรมสไตล์
ยุโรป ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาตังแต่
้ สมัยญี่ปนเปิ
ุ่ ดประเทศทาการค้ ากับต่างชาติในปี 1854 และเป็ นผลทาให้ พ่อค้ าจาก รัสเซีย จีน
และ ชาติตะวันตกหลัง่ ไหลเข้ ามาติดต่อ ค้ าขายกันมากอีกทัง้ ยังมีการตังรกรากถิ
้
่นฐานกันในนี อ้ ีกด้ วยโดยมีสิ่งปลูกสร้ างที่
น่าสนใจ อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้ เป็ นที่ทาการของคณะ
ผู้ปกครองเมืองตังแต่
้ ปี 1900 และ โบสถ์รัสเซีย (Russian Orthodox Church)โบสถ์ที่ทาให้ นึกย้ อนถึงอดีตอันรุ่งเรื องของเมื่อง
ท่าสาคัญ
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กลางวัน

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรื อเรี ยกอีก
อย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรี ยกว่าหุบเขานรกนัน้ เพราะที่นี่มีทงั ้
บ่อโคลนและบ่อ น ้าร้ อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริ เวณที่ มีควันร้ อนๆ พวยพุ่งขึ ้นมาอยู่ตลอดเวลา และถือ เป็ น
แหล่งกาเนิดน ้าแร่ และออนเซนที่ มีชื่อเสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด ทางเข้ าหุบเขาจะมีสญ
ั ลักษณ์ เป็ นยักษ์ สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้ อนรับเป็ นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ ผ้ มู าเยือนดังนันทุ
้ กบริเวณพื ้นที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็ นร้ านขายของที่ระลึกห้ องนา้
จะมีป้ายต่างๆที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปยักษ์ให้ เห็นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์
ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุเสาวรี ย์บุรุษไปรษณี ย์ผ้ คู ้ นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ ้นมาใหม่ของ
ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้ องใหม่ที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของผิวโลกในปี 1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง2ปี จนกลายมาเป็ นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ปัจ จุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็ น “อนุสรณ์ ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้ อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก
ชมฟาร์ มหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็ นสถาที่เพาะพันธุ์หมีสีนา้ ตาลที่มีตงแต่
ั ้ เจ้ าหมีตวั เล็กๆไป
จนถึงหมีตวั โตน้ องหมีที่นี่ไม่ดรุ ้ ายเพราะหมีที่นี่ได้ รับการดูแลและฝึ กให้ ค้ นุ เคยกับคนท่านจะได้ เห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูของ
น้ องหมีโชว์ลีลาอ้ อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทงั ้ หลายด้ วย ขนมปั ง และแอป
เปิ ล้ ซึ่งจะมีจดุ จาหน่ายอาหารหมี
เดินทางสู่งเมืองซัปโปโร่ ช้ อปปิ ้งถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ เก่าแก่ ที่ เปิ ดให้ บริ การยาวนานกว่า 100 ปี
จุดเด่นของย่านนี ้คือการสร้ างหลังคาที่คลุมทัว่ ตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้ า ก็สามารถมาเดินช้ อปปิ ง้ ได้ อย่าง
สบายใจ นอกจากนี ้ยังมีร้านค้ ามากถึง 200 ร้ าน โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรส่วนสินค้ าก็มีทงั ้ เสื ้อผ้ าและรองเท้ าแบ
รนด์ดงั อย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็ นต้ น และที่จะพลาดไม่ได้ เลยก็คือร้ าน Daiso ที่ทุกอย่างราคา 100
เยน รวมไปถึงร้ าน Donkiที่มีขายทุกอย่างตังแต่
้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าไปถึงเครื่ องสาอางค์ในราคาที่ถกู จนน่าตกใจหรื อถ้ าเดินจนหมด
แรงที่นี่ก็มีร้านอาหารดังๆหลายร้ านคอยให้ บริการอยู่ด้วย

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย แหล่งช้ อปปิ ง้
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่า
ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่ า – อุทยานแห่ งชาติได
วันที่ 4 เซ็ตสึซัง – นา้ ตกริวเซย์ และนา้ ตกกิงกะ – กระเช้ าคุโรดาเกะ – เมืองอาซาฮิกาวะ
– อิออน มอลล์ อาซาฮิกาวะ
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความ
เล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี ้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยทุ่งข้ าวบาร์ เล่ย์สีเหลืองทอง
ตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้ องฟ้าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนิน นาท่านเดินทางสู่ สระอะโออิ
เคะ หรื อ บ่อน ้าสีฟ้า (Blue Pond ) ตังอยู
้ ่ฝั่งซ้ ายของแม่นา้ Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองบิเอะ ตังชื
้ ่อตามสี
ของน ้าที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิง่ เกิดขึ ้นจากการกันเขื
้ ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ ้นเมื่อปี
1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง ไฮไลท์!!! ชมน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้ สงู จานวนมากที่สะท้ อนให้ เห็น
ความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน ้าในบ่อ
หมูบ่ ้ านราเมง (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้ มีประวัติศาสตร์ การทาราเมนมาอย่างยาวนาน นับตังแต่
้ ยุคหลังสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 และมีน ้าซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมูบ่ ้ านราเมน ถือกาเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้ เหล่านักท่องเที่ยวได้ เข้ ามาสัมผัส
รสชาตแบบดังเดิ
้ มของร้ านราเมนที่มีชื่อเสียงทัง้ 8 ร้ านได้ อย่างเต็มที่
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ่ ้ านราเมง
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง (Daisetsuzan National Park) เป็ นอุทยานแห่งชาติที่เรี ยกได้ ว่าตังอยู
้ ่ใจกลางของ
ภูมภิ าคฮอคไกโด ซึ่งเป็ นที่ร้ ูจกั กันในนามหลังคาของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) โดยในปี 1934 และตื่นตาตื่นใจกับฤ
ดุใบไม้ เปลี่ยนสี ทัว่ ทังบริ
้ เวณอุทยานจะเต็มไปด้ วยต้ นไม้ ที่กาลังพากันเปลี่ยนสีสนั (โดยปกติใบไม้ เปลี่ยนสีที่เกาะฮอกไกโดจะ
เปลี่ยนสีประมาณช่วงต้ นเดือนตุลาคม-กลางพฤศจิกายน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
น ้าตกกิงกะและน ้าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของนา้ ตกที่จัดได้ ว่าเป็ นวิวธรรมชาติที่สวยที่สดุ ติด
หนึ่งในร้ อยของญี่ปนุ่ น ้าตกทังสองแห่
้
งนี ้มีต้นน ้าอยู่ในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายนา้ ที่ไหลรวมกัน
กลายมาเป็ นแม่น ้าอิชิคาริได้ หลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทังสองแห่
้
งนี ้จะแข็งตัวกลายเป็ นน ้าแข็ง
กระเช้ าคุโรดาเกะ นาท่านชมใบไม้ เปลี่ยนสีสุดแสนโรแมนติกนับได้ ว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่ สดุ แห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
ขนาดตัวกระเช้ าสามารถบรรจุผ้ โู ดยสารได้ มากถึง 101 ที่นั่งและใช้ เวลาเดินทางไปถึงด้ านบนสุดประมาณ 7 นาที นับว่าเป็ น
เส้ นทางชมใบไม้ แดงที่ไม่ควรพลาดสาหรับเส้ นทางฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

ที่พกั

พาท่านสัมผัสกับความงามไปพร้ อมความตื่นเต้ นกับกระเช้ าลอยฟ้าห้ อยขา เพื่อให้ ท่านได้ ชมธรรมชาติบรรศของใบไม้ เปลี่ยนสี
แห่งแรกของประเทศญี่ปนอย่
ุ่ างใกล้ ชิด (กระเช้ าลอยฟ้าอาจหยุดให้ บริการในวันที่สภาพอากาศไม่เอื ้ออานวย หรื อมีเหตุการณ์
สุดวิสยั ทังนี
้ ้ทางบริษัทขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการเพื่อความเหมาะสม)
อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า (Aeon mall Asahikawa) ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ท่านได้ เลือกซือ้ ของ
ฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ ้นชื่อของญี่ปนุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรื อเทียบเท่า

เนิ น พระพทธเจ้ า – ร้ านของฝากที่ร ะลึ ก – เลื อ กซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ท์ ข องฝากจาก
โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี –โรงเป่ า
วันที่ 5
แก้ วคิตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ – มิตชุยเอาเล้ ตท์ –
บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้ า หรื อ Hill of the Buddha ตังอยู
้ ่ทางตอนเหนือของเมืองซัปโปโร่ ที่ถูกออกแบบโดย Mr.Tadao
ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปนุ่ พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน ้าหนักมากถึง 1500 ตัน ล้ อบรอบด้ วยธรรมชาติที่
สวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูร้อนรายล้ อมไปด้ วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดูหนาวก้ อจะรู้สกึ ได้ ถึงความงดงามของหิมะ
ที่ขาวโพลน นับได้ วา่ เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ๆเรี ยกได้ วา่ เป็ น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว
ร้ านจาหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร่ ภายในมีสินค้ าลดราคามากมาย ให้ ท่ านได้ อิสระเลือกซือ้
สินค้ าภายในร้ าน
แวะซื ้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปนุ่ ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสร้ างขึ ้นในสไตล์ยโุ รปแวดล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี ้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถเลือกซื ้อกลับไปให้ คนที่ท่านรักทาน หรื อว่าซื ้อเป็ นของฝากติดไม้ ติดมือ
กลับบ้ านได้

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GTH) HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

15.10 น.

เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารเรี ยงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ ร้ างเมื่อปี
1923 โดยสร้ างขึ ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ สาหรับเป็ นเส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ที่โกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมี
การถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลืออีกครึ่ งหนึ่งไว้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้ างถนนเรี ยบคลอง
ด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ชม นาฬกิ าไอน ้าโบราณ สไตล์องั กฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี ้จะพ่นไอนา้ มีเสียงดนตรี ดงั ขึ ้นทุกๆ 15
นาที เหมือนกับนาฬกิ าไอน ้าอีกเรื อนที่แคนาดา
พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุเป็ นหนึ่งในร้ านค้ าที่ใหญ่ที่สดุ ของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ในญี่ ปนุ่ โดยตัว
อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมือง โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางด้ าน
การเป่ าแก้ วมายาวนาน โดยในอดีตนันจุ
้ ดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุ่นให้ เรื อ แต่ปัจจุบนั นีเ้ ป้าหมายของการเป่ า
แก้ วเพื่อใช้ เป็ นของใช้ หรื อของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ าแก้ วคิต าอิชิเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี
1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้ วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของโรงงานแห่งนี ้ก็คือโคมไฟแก้ วและลูกบอลแก้ ว
นัน่ เอง นอกจากนี ้ยังมีสอนวิธีการเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย
ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ ตนู แมวชื่อดัง คิตตี ้ ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ สินค้ าและถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย
แหล่งช้ อปปิ ง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็ นห้ างสรรพสินค้ ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุ ในฮอกไกโด
ตังอยู
้ ่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้ เส้ นทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซ่ เปิ ดให้ บริ การเมื่อเดือ น
เมษายน ปี 2012 ภายในห้ างมีร้านค้ าแบรนด์ตา่ งๆกว่า 128 ร้ าน รวมถึงร้ านค้ าปลอดภาษี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง
และร้ านจาหน่ายสินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าจากฟาร์ มท้ องถิ่นประจาจังหวัด
รัปประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร –พิเศษสุดๆกับเมนูปสู ดุ อร่อย 3 ชนิด แบบไม่อนั ้

ค่า
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วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ-กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10)
เช้ า

09.55 น.
15.10 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม [หรื อ SET BOX]
นาท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ
ถึง สนามบินชิโตเซะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้ าและนา้ ดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

อัตราค่ าบริการ : HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 02-07 ต.ค. 62
วันที่ 12-17 ต.ค. 62
วันที่ 19-24 ต.ค. 62
วันที่ 23-28 ต.ค. 62
วันที่ 26-31 ต.ค. 62
วันที่ 29 ต.ค -03 พ.ย. 62
วันที่ 01-06 พ.ย. 62
วันที่ 05-10 พ.ย. 62
วันที่ 08-13 พ.ย. 62
วันที่ 12-17 พ.ย. 62

37,900.38,900.39,900.38,900.37,900.35,900.35,900.35,900.35,900.35,900.-

37,900.38,000.39,900.38,900.37,900.35,900.35,900.35,900.35,900.35,900.-

37,900.38,000.39,900.38,900.37,900.35,900.35,900.35,900.35,900.35,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

32,900.33,900.34,900.33,900.32,900.30,900.30,900.30,900.30,900.30,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่า
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
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3.
4.
5.
6.

7.

** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินแอร์ เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรั ฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน
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หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
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กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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