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HOKKAIDO HAKODATE WINTER หมิะ เยน็ฉ ่ำ 6 วัน 4 คืน 

เดินทำง พฤศจกิำยน–ธันวำคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 35,900 บำท 

.- 

 

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง) –ซปัโปโร (สนำมบนิชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55– 08.40+1) 

วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนำมบนิชิโตเซะ) – อทุยำนแห่งชำตโิอนมุะ – เมืองฮำโกดำเตะ – ปอ้มโกเรียวคำค ุ – โกดงัอฐิแดง –  

นัง่กระเช้ำชมววิ ภเูขำฮำโกดำเตะ 

วนัท่ี 3. ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – เมืองเก่ำโมโตมำชิ –โนโบริเบทส ึ– หบุเขำนรกจิโกกดุำนิ –ภเูขำไฟโชวะ –สวนหมีภเูขำไฟโชวะ – ทำนกุิโคจิ 

วนัท่ี 4. เมืองบเิอะ – บอ่น ำ้สีฟำ้ – หมูบ้่ำนรำเมง็อำซำฮิคำวำ่ – เมืองฟรุำโน่ – อิสระ ณ ลำนสกี – นิงเกิล้เทอเรส – เมืองอำซำฮิกำวำ่ – 

 อิออน มอลล์ อำซำฮิกำวำ่ 

วนัท่ี 5. เนินพระพทธเจ้ำ – ร้ำนของฝำกท่ีระลกึ – เลือกซือ้ผลติภณัท์ของฝำกจำกโรงงำนช็อกโกแลต – โอตำรุ - คลองโอตำรุ –  

พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี –โรงเป่ำแก้วคติำอิชิ - ร้ำนกำแฟ ฮลัโหล คติตี ้– มติชยุเอำเล้ตท์ – บฟุเฟ่ต์ ขำปยูกัษ์ 3 ชนิด 

วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนำมบนิชิโตเซะ)-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ )  
(XJ620/ 23.55 – 08.40+1) 

20.00 น. นดัพบกนัท่ี สนำมบนิดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคำน์เตอร์สำยกำรบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมี
เจ้ำหน้ำท่ีให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสมัภำระ [ส ำคญัมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 
จ ำพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรับได้ ] 

23.55 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ620 (บริกำรอำหำรร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) -อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ – เมืองฮำโกดำเตะ – ป้อม
โกเรียวคำคุ  – โกดังอิฐแดงริมน ำ้ – น่ังกระเช้ำชมวิว ภูเขำฮำโกดำเตะ 

08.40 น. เดนิทำงถึง  สนำมบนิชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำท้องถิ่นเร็วกวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว  [ส ำคญัมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 

จ ำพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่ำงจำก Hakodateไปทำงทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็น

สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีทัศนียภำพท่ีสวยงำมของเกำะกลำงทะเลสำบ นักท่องเท่ียวสำมำรถเดินส ำรวจพืน้ท่ีได้ทัง้หมด โดย
เส้นทำงตำมเกำะแก่งต่ำงๆท่ีเช่ือมตอ่ด้วยสะพำนเลก็ๆ ใช้เวลำในกำรส ำรวจประมำณ 15-60 นำที ในอทุยำนมีให้เช่ำจกัรยำน
(มีคำ่ใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส ำหรับป่ันไปรอบๆทะเลสำบโอนมุะ 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร 
 เมืองฮำโกดำเตะ (Hakodate) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ตอนใต้สดุของเกำะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อันดบั 3 ของเกำะ เม่ือครัง้อดีตได้

เป็นเมืองท่ำท่ีมีกำรค้ำขำยกบัชำวต่ำงชำตฝ่ัิงตะวนัตก ซึ่งท ำให้วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ำมำมีบทบำทในเมือง ซึ่งเรำจะพบเห็น
ได้จำกโบสถ์คริสต์ ร้ำนอำหำร อำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแบบตะวันตกท่ีตัง้อยู่ริมเนินเขำ อำคำรอิฐแดงโกดงัเก่ำริมท่ำเรือ ถนน
หนทำงท่ีกว้ำง รถรำงเก่ำและทำงเดินเท้ำท่ีปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงท่ีเปิดทำงเสียงตำมสำยให้ได้ยินทั่วเมือง เสริม
บรรยำกำศให้ฮำโกดำเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุแสนโรแมนตกิ 

 ป้อมดำวห้ำแฉกโกะเรียวคะค ุ(Fort Goryokaku ) เป็นป้อมรูปดำวห้ำแฉกท่ีสร้ำงเป็นอนุสรณ์สถำนแก่ผู้ ท่ีเสียสละต่อสู้ เพ่ือ
เกำะฮอกไกโด สร้ำงขึน้ในปี 1864  โดยตระกลูโทกงุำวะ และเป็นสไตล์ตะวนัตก ใช้เวลำสร้ำงทัง้สิน้ 7 ปี เพ่ือใช้กำรปอ้งกนักำร
รุกรำนจำกต่ำงชำตใินช่วงท่ีสหรัฐต้องกำรบีบให้ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมำถึงช่วงปฏิรูปสมยัเมจิ ท่ีได้มีกำรฟืน้ฟอู ำนำจของ
จักรพรรดิขึน้มำใหม่ท่ีน่ีจึงใช้เป็นท่ีหลบภัยและ ศูนย์บัญชำกำรรบ ปัจจุบนัเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ำไปเย่ียมชม ภำยในมี
พพิธิภณัฑ์ท่ีแสดงถึงช่วงสงครำมในระหวำ่งปี 1868-1869 และยงัมีหอคอยท่ีสงู 60 เมตร 

 โกดงัอิฐแดง หรือ โกดงัคำนะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮำโกะดำเตะ โกดงัเก็บสินค้ำของเมือง แม้
อำคำรท่ีเห็นจะเป็นอำคำรใหม่ท่ีถูกสร้ำงขึน้มำทดแทนอำคำรหลงัเก่ำ ซึ่งถูกไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผำท ำลำยไปเม่ือปี 1907 แต่
ยังคงเอกลกัษณ์และควำมโดดเด่นของสถำปัตยกรรมแบบดัง้เดิม แล้วน ำท่ำนสู่ ซีฟู๊ ด มำร์เก็ต แหล่งซือ้หำของฝำกจ ำพวก
อำหำรทะเล ซึ่งเป็นอำหำรเล่ืองช่ือของฮำโกะดำเตะ 

 นัง่กระเช้ำไฟฟำ้ ขึน้สูย่อดเขำฮำโกดำเตะ ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮำโกดำเตะ (ใช้เวลำ 20 นำที) ขึน้ไปจดุชมวิว
ท่ีจะเห็นทศันียภำพท่ีสวยท่ีสดุท่ีถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยำมค ่ำคืนอนังดงำมของญ่ีปุ่ น 
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ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั ณ บริเวณโกดงัอิฐแดง 
ท่ีพกั น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 3 
ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำชิ –โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโก
กุดำนิ –ภูเขำไฟโชวะ –สวนหมีภูเขำไฟโชวะ –ซัปโปโร – ช้อปป้ิง ทำนุกิโคจิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ (Hakodate Morning Market) มีพืน้ท่ีประมำณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจ ำทุกวนั ตัง้แต่ตอนเช้ำตีห้ำถึง

เท่ียงตรง ในตลำดจะจ ำหน่ำยอำหำรทะเลสด เช่น ปยูักษ์ ไขป่ลำแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ต่ำงๆ บริเวณ
ใกล้เคียงมีร้ำนอำหำรหลำยร้ำนท่ีใช้วตัถดุบิแบบสดใหมจ่ำกตลำดแห่งนีอี้กด้วย 

 ย่ำนโมโตมำจิ ( Motomachi District ) ซึ่งเป็นเขตประวตัศิำสตร์ของเมืองฮำโกดำเตะท่ีได้รวมไว้ในรูปของสถำปัตยกรรมสไตล์
ยโุรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมำตัง้แตส่มยัญ่ีปุ่ นเปิดประเทศท ำกำรค้ำกบัตำ่งชำตใินปี 1854 และเป็นผลท ำให้พอ่ค้ำจำก รัสเซีย จีน 
และ ชำติตะวันตกหลัง่ไหลเข้ำมำติดต่อค้ำขำยกันมำกอีกทัง้ยังมีกำรตัง้รกรำกถิ่นฐำนกันในนีอี้กด้วยโดยมีสิ่งปลกูสร้ำงท่ี
น่ำสนใจ อำทิ ศำลำประชำคมหลังเก่ำ (Old Public Hall) เป็นสถำปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นท่ีท ำกำรของคณะ
ผู้ปกครองเมืองตัง้แตปี่ 1900 และ โบสถ์รัสเซีย (Russian Orthodox Church)โบสถ์ท่ีท ำให้นึกย้อนถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของเม่ือง
ท่ำส ำคญั 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก

อย่ำงวำ่ “หุบเขำนรก” อยู่ในเขตอทุยำนแห่งชำติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ท่ีเรียกว่ำหุบเขำนรกนัน้ เพรำะท่ีน่ีมีทัง้
บ่อโคลนและบ่อน ำ้ร้อนท่ีเดือดตำมธรรมชำติกระจำยไปทั่วบริเวณท่ีมีควันร้อนๆ พวยพุ่งขึน้มำอยู่ตลอดเวลำ และถือเป็น
แหล่งก ำเนิดน ำ้แร่และออนเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุบนเกำะฮอกไกโด ทำงเข้ำหุบเขำจะมีสญัลกัษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ท่ีคอยคุ้มกนัภัยให้ผู้มำเยือนดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของท่ีน่ีไมว่่ำจะเป็นร้ำนขำยของท่ีระลกึห้องน ำ้
จะมีปำ้ยตำ่งๆท่ีมีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

 ชมภูเขำไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุเสำวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบควำมเคล่ือนไหวและกำรเกิดขึน้มำใหม่ของ
ภเูขำไฟเกิดใหม่ประมำณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขำไฟน้องใหมท่ี่เกิดจำกกำรสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบดิปะทุ
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ติดต่อกันนำนถึง2ปีจนกลำยมำเป็นภูเขำโชวะ ดงัท่ีเห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลของรัฐบำลในฐำนะเป็น “อนุสรณ์ทำง
ธรรมชำตแิห่งพเิศษ” พร้อมบนัทึกภำพเป็นท่ีระลกึ 

 
 ชมฟำร์มหมีภูเขำไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถำท่ีเพำะพนัธุ์หมีสีน ำ้ตำลท่ีมีตัง้แต่เจ้ำหมีตัวเล็กๆไป

จนถึงหมีตวัโตน้องหมีท่ีน่ีไม่ดรุ้ำยเพรำะหมีท่ีน่ีได้รับกำรดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกับคนท่ำนจะได้เห็นภำพท่ีน่ำรักน่ำเอ็นดขูอง
น้องหมีโชว์ลีลำอ้อนขออำหำรจำกนักท่องเท่ียว ท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวสำมำรถปอ้นอำหำรเหล่ำหมีทัง้หลำยด้วย ขนมปัง และแอป
เปิล้ ซึ่งจะมีจดุจ ำหน่ำยอำหำรหมี 

 เดินทำงสู่งเมืองซัปโปโร่ ช้อปปิง้ถนนทำนุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่ำนช้อปปิง้เก่ำแก่ ท่ีเปิดให้บริกำรยำวนำนกว่ำ 100 ปี 
จดุเด่นของย่ำนนีค้ือกำรสร้ำงหลงัคำท่ีคลมุทัว่ตลำด ไม่วำ่จะฝนตก แดดออก พำยุหิมะเข้ำ ก็สำมำรถมำเดนิช้อปปิง้ได้อย่ำง
สบำยใจ นอกจำกนีย้ังมีร้ำนค้ำมำกถึง 200 ร้ำน โดยมีควำมยำวประมำณ1กิโลเมตรสว่นสินค้ำก็มีทัง้เสือ้ผ้ำและรองเท้ำแบ
รนด์ดงัอย่ำง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และท่ีจะพลำดไม่ได้เลยก็คือร้ำน Daiso ท่ีทุกอย่ำงรำคำ 100 
เยน รวมไปถึงร้ำน Donkiท่ีมีขำยทกุอย่ำงตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ไปถึงเคร่ืองส ำอำงค์ในรำคำท่ีถูกจนน่ำตกใจหรือถ้ำเดนิจนหมด
แรงท่ีน่ีก็มีร้ำนอำหำรดงัๆหลำยร้ำนคอยให้บริกำรอยู่ด้วย 

 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอธัยำศยั แหลง่ช้อปปิง้ 
ท่ีพกั น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 4 
เมืองบิเอะ – บ่อน ำ้สีฟ้ำ – หมู่บ้ำนรำเม็งอำซำฮิคำว่ำ – เมืองฟุรำโน่ – อิสระ ณ 
ลำนสกี – นิงเกิล้เทอเรส – เมืองอำซำฮิกำว่ำ – อิออน มอลล์ อำซำฮิกำว่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 เมืองบเิอะ (Biei) เมืองเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณกลำงเกำะฮอกไกโด ท่ีได้ช่ือวำ่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ควำม

เลก็ท่ีแสนน่ำรักของเมืองนีอ้ยู่ท่ีภำพวิวทิวทัศน์แบบพำโนรำมำวิวระหวำ่งสองข้ำงทำงท่ีเต็มไปด้วยทุ่งข้ำวบำร์เลย์่สีเหลืองทอง
ตดัสลบักบัไร่ข้ำวโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้ำครำมของท้องฟำ้ตดัเป็นฉำกหลงัสลบัเนิน น ำท่ำนเดินทำงสู่ สระอะโออิ
เคะ หรือ บอ่น ำ้สีฟำ้ (Blue Pond ) ตัง้อยู่ฝ่ังซ้ำยของแม่น ำ้ Bieigawa ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตัง้ช่ือตำมสี
ของน ำ้ท่ีเกิดจำกแร่ธำตตุำมธรรมชำต ิโดยเพิง่เกิดขึน้จำกกำรกัน้เข่ือนเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้โคลนภเูขำไฟ Tokachi ท่ีปะทขุึน้เม่ือปี 
1988 ไหลเข้ำสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมน ำ้สีฟ้ำท่ีสดใสเกินกวำ่บอ่น ำ้ตำมธรรมชำตทิั่วไป และตอไม้สงูจ ำนวนมำกท่ีสะท้อนให้เห็น
ควำมใสแปลกตำท่ีแสนพเิศษของน ำ้ในบอ่ 

 หมู่บ้ำนรำเมง (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวตัิศำสตร์กำรท ำรำเมนมำอย่ำงยำวนำน นับตัง้แต่ยุคหลงัสงครำมโลก
ครัง้ท่ี 2 และมีน ำ้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ้่ำนรำเมน ถือก ำเนิดมำในปี 1996 เพ่ือให้เหลำ่นกัท่องเท่ียวได้เข้ำมำสมัผสั
รสชำตแบบดัง้เดมิของร้ำนรำเมนท่ีมีช่ือเสียงทัง้ 8 ร้ำนได้อย่ำงเตม็ท่ี 

กลำงวนั อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ณ หมูบ้่ำนรำเมง 
 เดินทำงสู่ New Furano ลำนสกีขนำดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ภำยในโรงแรม New Furano Prince Hotel  ในลำนสกีแห่งนีมี้กิจกรรม

มำกมำยเหมำะส ำหรับทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ ทัง้ Snow Mobile , Banana Boat หรือถำดเล่ือนขนำดเล็ก และลำนส ำหรับปัน้
ตุ๊กตำหิมะ ก็สำมำรถสนกุสนำนได้ตำมอธัยำศยั 

 
 หมูบ้่ำนเทพนิยำย นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมูบ้่ำนงำนฝีมือและทำงเดนิไม้ในป่ำท่ีเหมือนกบัศิลปะในเทพนิยำย 

ซึ่งประกอบด้วยร้ำนค้ำ 15 ร้ำน ท่ีจ ำหน่ำยสนิค้ำแบบออริจินลัของท้องถิ่น ตัง้อยู่ใจกลำงหมูบ้่ำน ร้ำนค้ำตำ่งๆ จะอยู่ไมไ่กลกัน
มำก ท ำให้ดเูหมือนเป็นหมูบ้่ำนกลำงป่ำ คล้ำยหมู่บ้ำนในเทพนิยำย จำกนัน้เดินทำงสู่ เมืองอำซำฮีคำวำ่ ท่ีตัง้อยู่กลำงเกำะฮ
อกไกโด 
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 อิออน มอลล์ อำซำฮีคำวำ่ (Aeon mall Asahikawa) ห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่ของฮำซำฮิกำวำ่ อิสระให้ท่ำนได้เลือกซือ้ของ

ฝำก ของท่ีระลกึกนั อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่ำง คทิแคท สำมำรถหำซือ้ได้ท่ีน่ีเช่นกนั 
 อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั ณ อิออน มอลล์ อำซำฮีคำวำ่ 

ท่ีพกั น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 5 

เนินพระพทธเจ้ำ – ร้ำนของฝำกที่ระลึก – เลือกซือ้ผลิตภัณท์ของฝำกจำก
โรงงำนช็อกโกแลต – โอตำรุ - คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่ำ
แก้วคิตำอิชิ - ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– มิตชุยเอำเล้ตท์ –  
บุฟเฟ่ต์ ขำปูยักษ์ 3 ชนิด 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม  
 เดนิทำงสู ่เนินแห่งพระพทุธเจ้ำ หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของเมืองซปัโปโร่ ท่ีถกูออกแบบโดย Mr.Tadao 

ando สถำปนิกช่ือดงัชำวญ่ีปุ่ น พระพทุธรูปมีควำมสงูถึง 13.5 เมตร และมีน ำ้หนักมำกถึง 1500 ตนั ล้อบรอบด้วยธรรมชำติท่ี
สวยงำมแตกตำ่งกนัออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรู้อนรำยล้อมไปด้วยดอกลำเวนเดอร์ ฤดหูนำวก้อจะรู้สึกได้ถึงควำมงดงำมของหิมะ
ท่ีขำวโพลน นบัได้วำ่เป็นอีกหนึ่งสถำนท่ีๆเรียกได้วำ่เป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

 ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของท่ีระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจำกตวัเมืองซัปโปโร่ ภำยในมีสินค้ำลดรำคำมำกมำย ให้ท่ำนได้อิสระเลือกซือ้
สนิค้ำภำยในร้ำน 

 แวะซือ้ของฝำกท่ี โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตวัอำคำรของ
โรงงำนถกูสร้ำงขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของท่ีนีค้ือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ควำมหมำยวำ่ ช็อคโกแลตขำวแดค่นรัก ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้กลบัไปให้คนท่ีท่ำนรักทำน หรือวำ่ซือ้เป็นของฝำกตดิไม้ติดมือ
กลบับ้ำนได้ 

. เดนิทำงสู ่เมืองโอตำรุ (Otaru) เป็นเมืองท่ำส ำคญัส ำหรับซปัโปโร ชม คลองโอตำรุ (Otaru Canal) ท่ีมีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตำรุ โดยมีโกดงัเก่ำบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำรเรียงรำยอยู่ คลองแห่งนีส้ร้ำงเม่ือปี 
1923 โดยสร้ำงขึน้จำกกำรถมทะเล เพ่ือใช้ส ำหรับเป็นเส้นทำงกำรขนถ่ำยสนิค้ำมำเก็บไว้ท่ีโกดงั แต่ภำยหลงัได้เลกิใช้และมี
กำรถมคลองคร่ึงหนึ่งเพ่ือท ำถนนหลวงสำย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว โดยมีกำรสร้ำงถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทำงเดนิเท้ำกว้ำงประมำณ 2 เมตร 
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กลำงวัน อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

 ชม นำฬกิำไอน ำ้โบรำณ สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่ำนัน้ นำฬกิำนีจ้ะพ่นไอน ำ้ มีเสียงดนตรีดงัขึน้ทุกๆ 15 
นำที เหมือนกบันำฬกิำไอน ำ้อีกเรือนท่ีแคนำดำ 

 พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี พิพธิภณัฑ์กลอ่งดนตรีโอตำรุเป็นหนึ่งในร้ำนค้ำท่ีใหญ่ท่ีสดุของพพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวั
อำคำรมีควำมเก่ำแก่สวยงำม และถือเป็นสถำนท่ีส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์ของเมือง โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ มีช่ือเสียงทำงด้ำน
กำรเป่ำแก้วมำยำวนำน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของกำรเป่ำแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้ำหมำยของกำรเป่ำ
แก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลกึแทน ซึ่งโรงเป่ำแก้วคิตำอิชิเป็นโรงงำนท่ีมีช่ือเสียงและเก่ำแก่ท่ีสดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 
1901 ท่ำมกลำงโรงเป่ำแก้วท่ีมีอยู่มำกมำย และผลงำนท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสดุของโรงงำนแห่งนีก้็คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้ว
นัน่เอง นอกจำกนีย้งัมีสอนวธีิกำรเป่ำแก้วให้กบันกัท่องเท่ียวด้วย 

 ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คติตี ้เพลิดเพลนิกบับรรยำกำศน่ำรักๆ ของตวักำร์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่ำนได้เลือกซือ้สินค้ำและถ่ำยรูป
ตำมอธัยำศยั 

 แหล่งช้อปปิง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้ำงสรรพสินค้ำรูปแบบ Outlet mall ขนำดใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโด 
ตัง้อยู่ท่ีเมือง Kita-Hiroshima ชำนเมืองทิศตะวนัออกซัปโปโร ใกล้เส้นทำงท่ีไปยัง สนำมบินชิโตเซ่ เปิดให้บริกำรเม่ือเดือน
เมษำยน ปี 2012 ภำยในห้ำงมีร้ำนค้ำแบรนด์ตำ่งๆกวำ่ 128 ร้ำน รวมถึงร้ำนค้ำปลอดภำษี ศนูย์อำหำรขนำดใหญ่จ ุ650 ท่ีนั่ง 
และร้ำนจ ำหน่ำยสนิค้ำพืน้เมืองและสนิค้ำจำกฟำร์มท้องถิ่นประจ ำจงัหวดั 

ค ่ำ รัปประทำนอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร –พเิศษสดุๆกบัเมนปูสูดุอร่อย 3 ชนิด แบบไมอ่ัน้ 
ท่ีพกั น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 6 ซัปโปโร(สนำมบินชิโตเซะ)-กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
(XJ621/09.55 – 15.10) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
 น ำท่ำนเช็คเอำท์ และ ตรวจสอบสมัภำระก่อนเดนิทำงไปยงั สนำมบนิชิโตเซะ 
 ถึง สนำมบนิชิโตเซะ ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 

09.55 น. น ำท่ำนกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ621 บริกำรอำหำรเช้ำและน ำ้ดื่มบนเคร่ือง 
15.10 น. เดนิทำงถึง สนำมบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 
** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

 

อัตรำค่ำบริกำร : HOKKAIDO HAKODATE WINTER หมิะ เย็นฉ ่ำ 6 วัน 4 คืน 
 โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เดก็อำยุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเด่ียว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัท่ี 19-24 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900 

วนัท่ี 26 พ.ย-01 ธ.ค. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 7,900.- 31,900 

วนัท่ี 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 7,900.- 31,900 

วนัท่ี 03-08 ธ.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วนัท่ี 05-10 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 34,900 

วนัท่ี 06-11 ธ.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วนัท่ี 07-12 ธ.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วนัท่ี 10-15 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 34,900 

วนัท่ี 17-22 ธ.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900 

วนัท่ี 24-29 ธ.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 39,900 

วนัท่ี 25-30 ธ.ค. 62 44,900.- 44,900.- 44,900.- 7,900.- 39,900 

วนัท่ี 31 ธ.ค.-05 ม.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 7,900.- 40,900 
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รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทำงกลับ] ท่ำนละ 7,900 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 

 

รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทัวร์ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักลำ่ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรือยกเลกิกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควำ่กรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทำง 
4. กำรยกเลกิำรเดินทำง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด  
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4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 15,000 บำท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวำ่ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรันตีมัดจ ำท่ีนัง่กับสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคำ่ทวัร์ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเทำ่นัน้ ลกูค้ำทกุทำ่นต้องผำ่นกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดินทำง   

 พร้อมคณะถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัลว่งหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท ำที่เคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เทำ่นัน้  

2.  คำ่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เข้ำชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดินทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่ำประกันวินำศภยัเคร่ืองบินตำม

เงื่อนไขของแตล่ะสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
6.  คำ่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 
เพิม่เติมกบัทำงบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยุมำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี **  
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอุบติัเหตุ 3 ล้ำนบำท] 
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอุบติัเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%  
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ(ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำลญี่ปุ่ น
ประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมที่สถำนทูต
ก ำหนด) 

2.  คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น คำ่อำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์  

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คำ่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ทำ่น 
 

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทำ่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิง่ของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของทำ่น
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบติัเหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทำ่นตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรำ

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 
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รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซำ่เข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อกำรทอ่งเท่ียว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบติัในกำรเข้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนญุำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกั
ทำงบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสอืเดินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใช้งำนเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเข้ำขำ่ยคณุสมบติั

เพื่อกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติักำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำขำ่ยคณุสมบติัท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 


