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HOKKAIDO HAKODATE WINTER หมิะ เย็นฉ ่ำ 6 วัน 4 คืน 

เดินทำง พฤศจิกำยน–มกรำคม 2563  

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง  35,900.- 

.- 

 

เส้นทำงกำรเดินทำง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) (XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 

วนัที่ 2. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ – เมืองฮำโกดำเตะ – ป้อมโกเรียวคำคุ  – โกดงัอิฐแดง –  

นั่งกระเชำ้ชมวิว ภูเขำฮำโกดำเตะ 

วนัที่ 3. ตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ – เมืองเก่ำโมโตมำชิ – โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – ภูเขำไฟโชวะ – สวนหมีภูเขำไฟโชวะ – ทำนุกิโคจิ 

วนัที่ 4. เมืองบิเอะ – บ่อน ำ้สีฟ้ำ – หมู่บำ้นรำเม็งอำซำฮิคำว่ำ – เมืองฟุรำโน่ – อิสระ ณ ลำนสกี – นิงเกิล้เทอเรส – เมืองอำซำฮิกำว่ำ – 

 อิออน มอลล ์อำซำฮิกำว่ำ 

วนัที่ 5. เนินพระพุทธเจำ้ – รำ้นของฝำกที่ระลึก – เลือกซือ้ผลิตภณัทข์องฝำกจำกโรงงำนช็อกโกแลต – คลองโอตำรุ –  

พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ – รำ้นกำแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– มิตชุยเอำเลต้ท ์– บุฟเฟ่ต ์ขำปยูกัษ์ 3 ชนิด 

วนัที่ 6. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ621 : 11.55 – 18.00) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ )  
(XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) โดย
มีเจำ้หนำ้ที่ใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสมัภำระ  

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ – เมืองฮำโกดำเตะ –  
ป้อมโกเรียวคำคุ  – โกดังอิฐแดงริมน ้ำ – น่ังกระเช้ำชมวิว ภูเขำฮำโกดำเตะ 

02.10 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บริกำรอำหำรร้อนบนเคร่ือง) 
10.40 น. เดินทำงถึง  สนำมบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.) 

 ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ำเรียบรอ้ยแลว้   [ส ำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 
จ ำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศญ่ีปุ่นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่ำงจำก Hakodate ไปทำงทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภำพที่สวยงำมของเกำะกลำงทะเลสำบ นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินส ำรวจพืน้ที่ไดท้ั้งหมด โดย
เสน้ทำงตำมเกำะแก่งต่ำงๆที่เชื่อมต่อดว้ยสะพำนเล็กๆ ใชเ้วลำในกำรส ำรวจประมำณ 15-60 นำที ในอุทยำนมีใหเ้ช่ำจกัรยำน
(มีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มเติม 500 เยน/ชั่วโมง 1,000 เยน/วนั) ส ำหรบัป่ันไปรอบๆทะเลสำบโอนุมะ 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 เมืองฮำโกดำเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ตอนใตสุ้ดของเกำะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกำะ เมื่อครัง้อดีต

ไดเ้ป็นเมืองท่ำที่มีกำรคำ้ขำยกับชำวต่ำงชำติฝ่ังตะวนัตก ซึ่งท ำใหว้ฒันธรรมตะวนัตกไดเ้ข้ำมำมีบทบำทในเมือง ซึ่งเรำจะพบ
เห็นไดจ้ำกโบสถค์ริสต ์รำ้นอำหำร อำคำรบำ้นเรือนเก่ำแบบตะวนัตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขำ อำคำรอิฐแดงโกดังเก่ำริมท่ำเรือ ถนน
หนทำงที่กว้ำง รถรำงเก่ำและทำงเดินเท้ำที่ปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงที่เปิดทำงเสียงตำมสำยให้ได้ยินทั่วเมือง เสริม
บรรยำกำศใหฮ้ำโกดำเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก 

 ป้อมดำวห้ำแฉกโกะเรียวคะคุ (Fort Goryokaku ) เป็นป้อมรูปดำวหำ้แฉกที่สรำ้งเป็นอนุสรณ์สถำนแก่ผู้ที่เสียสละต่อสูเ้พื่อ
เกำะฮอกไกโด สรำ้งขึน้ในปี 1864  โดยตระกูลโทกุงำวะ และเป็นสไตลต์ะวนัตก ใชเ้วลำสรำ้งทัง้สิน้ 7 ปี เพื่อใชก้ำรป้องกันกำร
รุกรำนจำกต่ำงชำติในช่วงที่สหรัฐตอ้งกำรบีบให้ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมำถึงช่วงปฏิรูปสมัยเมจิ ที่ไดม้ีกำรฟ้ืนฟูอ ำนำจของ
จักรพรรดิขึน้มำใหม่ที่นี่จึงใช้เป็นที่หลบภัยและ ศูนยบ์ัญชำกำรรบ ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำไปเย่ียมชม ภำยในมี
พิพิธภณัฑท์ี่แสดงถึงช่วงสงครำมในระหว่ำงปี 1868-1869 และยงัมีหอคอยที่สงู 60 เมตร 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคำนะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณอ์ีกแห่งหนึ่งของฮำโกะดำเตะ โกดงัเก็บสินคำ้ของเมือง แม้
อำคำรที่เห็นจะเป็นอำคำรใหม่ที่ถูกสรำ้งขึน้มำทดแทนอำคำรหลังเก่ำ ซึ่งถูกไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผำท ำลำยไปเมื่อปี 1907 แต่
ยังคงเอกลักษณ์และควำมโดดเด่นของสถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิม แลว้น ำท่ำนสู่ ซีฟู๊ ด มำรเ์ก็ต แหล่งซือ้หำของฝำกจ ำพวก
อำหำรทะเล ซึ่งเป็นอำหำรเล่ืองชื่อของฮำโกะดำเตะ 

 น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ ขึ้นสู่ยอดเขำฮำโกดำเตะ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองฮำโกดำเตะ (ใชเ้วลำ 20 นำที) ขึน้ไปจุด
ชมวิวที่จะเห็นทศันียภำพที่สวยที่สดุที่ถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศันย์ำมค ่ำคืนอนังดงำมของญ่ีปุ่ น 
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ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ บริเวณโกดังอิฐแดง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

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

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ (Hakodate Morning Market) มีพืน้ที่ประมำณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจ ำทุกวนั ตัง้แต่ตอนเชำ้ตีห้ำถึง

เที่ยงตรง ในตลำดจะจ ำหน่ำยอำหำรทะเลสด เช่น ปูยักษ์ ไข่ปลำแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทั้งผลไม้ต่ำงๆ บริเวณ
ใกลเ้คียงมีรำ้นอำหำรหลำยรำ้นที่ใชว้ตัถุดิบแบบสดใหม่จำกตลำดแห่งนีอ้ีกดว้ย 

 ย่ำนโมโตมำจิ ( Motomachi District ) ซึ่งเป็นเขตประวัติศำสตรข์องเมืองฮำโกดำเตะที่ไดร้วมไว้ในรูปของสถำปัตยกรรม
สไตลยุ์โรป ซึ่งไดร้ับอิทธิพลมำตั้งแต่สมัยญ่ีปุ่ นเปิดประเทศท ำกำรค้ำกับต่ำงชำติในปี 1854 และเป็นผลท ำให้พ่อค้ำจำก 
รสัเซีย จีน และ ชำติตะวนัตกหลั่งไหลเข้ำมำติดต่อคำ้ขำยกันมำกอีกทัง้ยงัมีกำรตั้งรกรำกถ่ินฐำนกันในนีอ้ีกดว้ยโดยมีส่ิงปลูก
สรำ้งที่น่ำสนใจ อำทิ ศำลำประชำคมหลังเก่ำ (Old Public Hall) เป็นสถำปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ท ำกำรของ
คณะผูป้กครองเมืองตัง้แต่ปี 1900 และ โบสถร์สัเซีย (Russian Orthodox Church)โบสถท์ี่ท  ำใหน้ึกยอ้นถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของ
เมื่องท่ำส ำคญั 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ (Jigokudani) หรือเรียก

อีกอย่ำงว่ำ “หุบเขำนรก” อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่ำหุบเขำนรกนั้น เพรำะที่นี่มี
ทั้งบ่อโคลนและบ่อน ำ้รอ้นที่เดือดตำมธรรมชำติกระจำยไปทั่วบริเวณที่มีควันรอ้นๆ พวยพุ่งขึน้มำอยู่ตลอดเวลำ และถือเป็น
แหล่งก ำเนิดน ำ้แร่และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกำะฮอกไกโด ทำงเข้ำหุบเขำจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือ
ตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยกัษ์ที่คอยคุม้กันภยัให้ผูม้ำเยือนดังนัน้ทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่ำจะเป็นรำ้นขำยของที่ระลึกห้องน ้ำ
จะมีป้ำยต่ำงๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยักษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ 

 ชมภูเขำไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุเสำวรียบ์ุรุษไปรษณียผู์ค้น้พบควำมเคล่ือนไหวและกำรเกิดขึน้มำใหม่ของ
ภูเขำไฟเกิดใหม่ประมำณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขำไฟน้องใหม่ที่เกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทุ
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ติดต่อกันนำนถึง2ปีจนกลำยมำเป็นภูเขำโชวะ ดังที่ เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลของรัฐบำลในฐำนะเป็น “อนุสรณ์ทำง
ธรรมชำติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภำพเป็นที่ระลึก 

 
 ชมฟำร์มหมีภูเขำไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถำที่เพำะพันธุ์หมีสีน ำ้ตำลที่มีตั้งแต่เจ้ำหมีตัวเล็กๆ

ไปจนถึงหมีตวัโตนอ้งหมีที่นี่ไม่ดุรำ้ยเพรำะหมีที่นี่ไดร้บักำรดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกับคนท่ำนจะไดเ้ห็นภำพที่น่ำรักน่ำเอ็นดูของ
นอ้งหมีโชวลี์ลำออ้นขออำหำรจำกนกัท่องเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสำมำรถป้อนอำหำรเหล่ำหมีทั้งหลำยดว้ย ขนมปัง และแอป
เปิ้ล ซึ่งจะมีจุดจ ำหน่ำยอำหำรหมี 

 เดินทำงสู่เมืองซัปโปโร ช้อปป้ิงถนนทำนุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่ำนช้อปปิ้งเก่ำแก่ ที่เปิดให้บริกำรยำวนำนกว่ำ 100 ปี 
จุดเด่นของย่ำนนีคื้อกำรสรำ้งหลังคำที่คลุมทั่วตลำด ไม่ว่ำจะฝนตก แดดออก พำยุหิมะเขำ้ ก็สำมำรถมำเดินช้อปปิ้งไดอ้ย่ำง
สบำยใจ นอกจำกนีย้ังมีรำ้นคำ้มำกถึง 200 รำ้น โดยมีควำมยำวประมำณ1กิโลเมตรส่วนสินคำ้ก็มีทั้งเสือ้ผ้ำและรองเท้ำแบ
รนดด์ังอย่ำง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นตน้ และที่จะพลำดไม่ไดเ้ลยก็คือรำ้น Daiso ที่ทุกอย่ำงรำคำ 100 
เยน รวมไปถึงรำ้น Donkiที่มีขำยทุกอย่ำงตัง้แต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำไปถึงเคร่ืองส ำอำงคใ์นรำคำที่ถูกจนน่ำตกใจหรือถำ้เดินจนหมด
แรงที่นี่ก็มีรำ้นอำหำรดงัๆหลำยรำ้นคอยใหบ้ริกำรอยู่ดว้ย 

 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย แหล่งช้อปป้ิง 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ี 4 
เมืองบิเอะ – บ่อน ้ำสีฟ้ำ – หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – เมืองฟุรำโน่ – อิสระ ณ 
ลำนสกี – นิงเกิล้เทอเรส – เมืองอำซำฮิกำว่ำ – อิออน มอลล ์อำซำฮิกำว่ำ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลำงเกำะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่ำ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” 

ควำมเล็กที่แสนน่ำรักของเมืองนีอ้ยู่ที่ภำพวิวทิวทัศน์แบบพำโนรำมำวิวระหว่ำงสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยทุ่ง ข้ำวบำร์เล่ย์สี
เหลืองทองตดัสลบักับไร่ข้ำวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้ำครำมของทอ้งฟ้ำตัดเป็นฉำกหลงัสลับเนิน น ำท่ำนเดินทำงสู่ 
สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน ้ำสีฟ้ำ (Blue Pond ) ตัง้อยู่ฝ่ังซำ้ยของแม่น ำ้ Bieigawa ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ ตัง้
ชื่อตำมสีของน ำ้ที่เกิดจำกแร่ธำตุตำมธรรมชำติ โดยเพิ่งเกิดขึน้จำกกำรกัน้เขื่อนเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขำไฟ Tokachi ที่ปะทุ
ขึน้เมื่อปี 1988 ไหลเข้ำสู่เมือง ไฮไลท!์!! ชมน ำ้สีฟ้ำที่สดใสเกินกว่ำบ่อน ำ้ตำมธรรมชำติทั่วไป และตอไม้สูงจ ำนวนมำกที่
สะทอ้นใหเ้ห็นควำมใสแปลกตำที่แสนพิเศษของน ำ้ในบ่อ 

 หมู่บ้ำนรำเมง (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวติัศำสตรก์ำรท ำรำเมนมำอย่ำงยำวนำน นบัตัง้แต่ยุคหลงัสงครำมโลก
ครัง้ที่ 2 และมีน ำ้ซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บำ้นรำเมน ถือก ำเนิดมำในปี 1996 เพื่อใหเ้หล่ำนกัท่องเที่ยวไดเ้ข้ำมำสัมผัส
รสชำตแบบดัง้เดิมของรำ้นรำเมนที่มีช่ือเสียงทั้ง 8 รำ้นไดอ้ย่ำงเต็มที่ 

กลำงวัน อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ หมู่บ้ำนรำเมง 
 เดินทำงสู่ New Furano ลำนสกีขนำดใหญ่ที่ตั้งอยู่ภำยในโรงแรม New Furano Prince Hotel  ในลำนสกีแห่งนี ้มีกิจกรรม

มำกมำยเหมำะส ำหรบัทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ทัง้ Snow Mobile , Banana Boat หรือถำดเล่ือนขนำดเล็ก และลำนส ำหรบัป้ันตุ๊กตำ
หิมะ ก็สำมำรถสนุกสนำนไดต้ำมอธัยำศยั 

 
 หมู่บ้ำนเทพนิยำย นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บำ้นงำนฝีมือและทำงเดินไม้ในป่ำที่เหมือนกับศิลปะในเทพ

นิยำย ซึ่งประกอบดว้ยรำ้นคำ้ 15 รำ้น ที่จ ำหน่ำยสินคำ้แบบออริจินัลของทอ้งถ่ิน ตัง้อยู่ใจกลำงหมู่บำ้น รำ้นคำ้ต่ำงๆ จะอยู่ไม่
ไกลกันมำก ท ำใหดู้เหมือนเป็นหมู่บำ้นกลำงป่ำ คลำ้ยหมู่บำ้นในเทพนิยำย จำกนัน้เดินทำงสู่ เมืองอำซำฮีคำว่ำ ที่ตัง้อยู่กลำง
เกำะฮอกไกโด 
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 อิออน มอลล ์อำซำฮีคำว่ำ (Aeon mall Asahikawa) หำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ของฮำซำฮิกำว่ำ อิสระใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้

ของฝำก ของที่ระลึกกัน อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น อย่ำง คิทแคท สำมำรถหำซือ้ไดท้ี่นี่เช่นกัน 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย ณ อิออน มอลล ์อำซำฮีคำว่ำ 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 5 

เนินพระพุทธเจ้ำ – ร้ำนของฝำกท่ีระลึก – เลือกซื้อผลิตภัณท์ของฝำกจำก
โรงงำนช็อกโกแลต – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี –  
โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ – ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– มิตชุยเอำเล้ตท ์–  
บุฟเฟ่ต ์ขำปูยักษ ์3 ชนิด 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม  
 เดินทำงสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ  หรือ Hill of the Buddha ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของเมืองซัปโปโร ที่ถูกออกแบบโดย 

Mr.Tadao ando สถำปนิกช่ือดงัชำวญ่ีปุ่ น พระพุทธรูปมีควำมสงูถึง 13.5 เมตร และมีน ำ้หนกัมำกถึง 1500 ตนั ลอ้บรอบดว้ย
ธรรมชำติที่สวยงำมแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละฤดู ฤดูรอ้นรำยลอ้มไปดว้ยดอกลำเวนเดอร ์ฤดูหนำวก้อจะรูสึ้กไดถึ้งควำม
งดงำมของหิมะที่ขำวโพลน นบัไดว้่ำเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ๆเรียกไดว้่ำเป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

 ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของท่ีระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจำกตวัเมืองซปัโปโร่ ภำยในมีสินคำ้ลดรำคำมำกมำย ใหท้่ำนไดอ้ิสระเลือกซือ้
สินคำ้ภำยในรำ้น 

 แวะซือ้ของฝำกที่ โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ตัวอำคำร
ของโรงงำนถูกสรำ้งขึน้ในสไตลยุ์โรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึน้ชื่อที่สดุของที่นีคื้อ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ควำมหมำยว่ำ ช็อคโกแลตขำวแด่คนรกั ท่ำนสำมำรถเลือกซือ้กลบัไปใหค้นที่ท่ำนรกัทำน หรือว่ำซือ้เป็นของฝำกติดไม้ติดมือ
กลบับำ้นได ้

. เดินทำงสู่ เมืองโอตำรุ (Otaru) เป็นเมืองท่ำส ำคัญส ำหรับซัปโปโร ชม คลองโอตำรุ (Otaru Canal) ที่มีควำมยำว 1.5 
กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตำรุ โดยมีโกดังเก่ำบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรียงรำยอยู่ คลองแห่งนี ้
สรำ้งเมื่อปี 1923 โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเล เพื่อใชส้ ำหรบัเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสินคำ้มำเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภำยหลงัไดเ้ลิก
ใชแ้ละมีกำรถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเ้ป็นสถำนที่ท่องเที่ยว โดยมีกำรสรำ้งถนนเรียบ
คลองดว้ยอิฐแดงเป็นทำงเดินเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร 
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กลำงวัน อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย 

 ชม นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ สไตลอ์งักฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่ำนัน้ นำฬิกำนีจ้ะพ่นไอน ำ้ มีเสียงดนตรีดงัขึน้ทุกๆ  
15 นำที เหมือนกับนำฬิกำไอน ำ้อีกเรือนที่แคนำดำ 

 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตำรุเป็นหนึ่งในรำ้นคำ้ที่ใหญ่ที่สุดของในญี่ปุ่ น โดยตัวอำคำรมีควำมเก่ำแก่สวยงำม และถือเป็น
สถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตรข์องเมือง โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ มีชื่อเสียงทำงดำ้นกำรเป่ำแก้วมำยำวนำน โดยในอดีตนั้น
จุดประสงคข์องกำรเป่ำแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนีเ้ป้ำหมำยของกำรเป่ำแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลึกแทน 
ซึ่งโรงเป่ำแกว้คิตำอิชิเป็นโรงงำนที่มีช่ือเสียงและเก่ำแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ำมกลำงโรงเป่ำแก้วที่มีอยู่มำกมำย 
และผลงำนที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของโรงงำนแห่งนีก็้คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้นั่นเอง นอกจำกนีย้ังมีสอนวิธีกำรเป่ำแก้ว
ใหกั้บนกัท่องเที่ยวดว้ย 

 ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศน่ำรักๆ ของตัวกำรตู์นแมวชื่อดัง คิตตี ้ให้ท่ำนไดเ้ลือกซือ้สินค้ำและ
ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

 แหล่งช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้ำงสรรพสินคำ้รูปแบบ Outlet mall ขนำดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 
ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชำนเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทำงที่ไปยัง สนำมบินชิโตเซ่ เปิดให้บริกำรเมื่อเดือน
เมษำยน ปี 2012 ภำยในหำ้งมีรำ้นคำ้แบรนดต่์ำงๆกว่ำ 128 รำ้น รวมถึงรำ้นคำ้ปลอดภำษี ศูนยอ์ำหำรขนำดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง 
และรำ้นจ ำหน่ำยสินคำ้พืน้เมืองและสินคำ้จำกฟำรม์ทอ้งถ่ินประจ ำจงัหวดั 

ค ่ำ รัปประทำนอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร พิเศษสุดๆกับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อ้ัน 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ี 6 ซัปโปโร(สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง)  
(XJ621 : 11.55 – 18.00) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
 น ำท่ำนเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสมัภำระก่อนเดินทำงไปยงั สนำมบินชิโตเซะ 
 ถึง สนำมบินชิโตเซะ ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 

11.55 น. น ำท่ำนกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ621 บริกำรอำหำรเช้ำและน ้ำดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
** หำกท่ำนท่ีต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

 

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง  : HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ ่ำ 6 วัน 4 คืน 
 โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

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

วนัท่ี 24-29 ธ.ค. 62 42,900.- 42,900.- 42,900.- 7,900.- 37,900 

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 

วนัท่ี 01-06 ม.ค. 63 43,900.- 43,900.- 43,900.- 7,900.- 38,900 

วนัท่ี 07-12 ม.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900 

วนัท่ี 14-19 ม.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900 

วนัท่ี 21-26 ม.ค. 63 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900 

รำคำเดก็ทำรก [อำยุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 7,900 บำท รำคำน้ีรวมรำยกำรทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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รำคำทัวรข้์ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทัวรท่ี์ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู ้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักล่ำว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิรม์เดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระค่ำบริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดินทำง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 15,000 บำท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่ำ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด  

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ นปีใหม่ HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ ่ำ 6 วนั 4 คืน (XJ) 

4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรนัตีมดัจ ำที่นั่งกบัสำยกำรบินและค่ำมดัจ ำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนัน้ ลกูคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตัวของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศกไ์ม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถ้ำท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดินทำง   

 พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหนำ้ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท ำที่เคำนเ์ตอรส์นำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนัน้  

2.  ค่ำที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ที่บริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่ำน ำ้หนักสัมภำระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำม

เงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 
6.  ค่ำประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทำงบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือนอ้ยกว่ำ 75 ปี **  
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 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุนอ้ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3%  
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ(ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำลญีปุ่่ น
ประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูต
ก ำหนด) 

2.  ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท ์ 

3.  ค่ำภำษีน ำ้มนั ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่ำทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ท่ำน 
 

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุ่ำงๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจง้ล่วงหนำ้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำ

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
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จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเที่ยว เยีย่มญำติ หรือธุรกจิ อำจจะมกีำร ถูกตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อเป็นกำรยนืยนัว่ำมีคณุสมบตัใินกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรที่อำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสำรเรื่องที่พกั
ทำงบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่ำท่ำนสำมำรถรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกิดขึน้ระหว่ำงที่พ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่ำงที่พ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงท่ีพ ำนักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอำยุกำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคณุสมบตัิ

เพื่อกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิกำรถกูส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไมเ่ขำ้ข่ำยคณุสมบตัิที่อำจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 


