
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วฮาโกดาเตะ เมอืงโรแมนตกิ สดุฟินกบับ บฟุเฟ่ตช์าบขูาปยูกัษ ์

FREE WIFI ON BUS มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น

เหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 



 

 

วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมุ ิ– สนามบนิชโิตเซ ่-โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ทะเลสาบโทยะ 

05.00 น. นัดพบกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู2   เคานเ์ตอร ์ C สาย

การบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

    08.00 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทีย่วบนิที ่ TG 680 

 

 

 

 

 

16.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซ ่ เมอืงซปัโปโร  เกาะฮอกไกโด  หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 
น าทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน ้าแร่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ซึง่มี

น ้ารอ้นทีแ่ตกตา่งกัน 11 ชนดิ นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุของญีปุ่่ น ภายในเมอืง

แห่งนี้เต็มไปดว้ยโรงแรม และที่พักสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกัง

มากมาย น าท่านชม จโิกกดุาน ิหรอื หุบเขานรก ซึง่

เกดิจากภูเขาไฟที่ยังไม่ดับถูกปกคลุมไปดว้ยหมอก

ควนัและกลิน่ของก ามะถัน ชมบอ่น ้าพรุอ้นและบอ่โคลน

เดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู ่ น า

ท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบโทยะ  (Lake Toya) วน

อุทยานแห่งชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบที่เกดิจากแอ่ง

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ขีนาดใหญ่อันดับสามของญีปุ่่ น  และผลจากการระเบดิของภูเขาไฟท าใหม้ี

ลาวาทับถมจนปิดกัน้ทางน ้าไหลไมใ่หอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีเูขาอุสแุละภูเขาโชวะชนิ

ซัง สว่นดา้นหนา้มภีูเขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทัศน์ที่สวยงามอย่างยิง่ จนไดช้ือ่วา่เป็นววิที่งดงาม

ทีส่ดุอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว น าทา่นพักคา้งคนื ณ ทีพั่กบรเิวณทะเลสาบ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (1) แบบบฟุเฟ่ต ์

พกัที ่TOYA SUN PALACE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัที ่2 อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ-ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช-ิโกดงัอฐิแดง-ชมววิยอดเขาฮาโกดาเตะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ(Onuma 

Quasi National Park) ตัง้อยูห่า่งจากตัวเมอืงฮาโกดาเตะ 

ในจังหวดัฮอกไกโด ไปทางทศิเหนอืเพยีง 20 กโิลเมตร 

เรยีกไดว้า่เป็นอทุยานแหง่ชาตทิีใ่กลก้ับตัวเมอืงมากๆแถม

ยังคอ่นขา้งจะไปสะดวกมากทเีดยีว อทุยานแหง่นีนั้บเป็น

สถานทีท่ีร่วบรวมเอาความงดงามของธรรมชาตมิาไวใ้นที่

เดยีวกัน เพราะมทัีง้ทัศนยีภาพทีง่ดงามของเกาะ 

ทะเลสาบ และภเูขาไฟโคมะงาตาเกะ ทีต่ัง้ตระหงา่นอยู ่แตส่ ิง่ทีถ่อืเป็นไฮไลตข์องการทอ่งเทีย่ว

ของทีน่ีจ่ะเป็น “จดุระหวา่งทะเลสาบโอนุม และทะเลสาบโคนุมะ” เนือ่งจากจะมเีสน้ทางการเดนิ

คาบสมทุรและเกาะแกง่ตา่งๆทีเ่ชือ่มตอ่ดว้ยสะพานเล็กๆ น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่โมโตมา

จ ิ(Motomachi District) แตก่อ่นบรเิวณทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ เป็นทา่เรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้

ระหวา่งประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยคุญีปุ่่ นแบง่แยก ดังนัน้ท าใหม้ผีูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี 

จนี และชาตติะวนัตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะแหง่นี ้ซ ึง่ปัจจบุันยังคงมอีาคาร

สไตลต์ะวนัตกและสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง ไดแ้ก ่หอ้งโถงอนุสรณ์สไตลจ์นี (Chinese Memorial 

Hall), ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall), โบสถรั์สเซยีออโธด็อกซ ์

(Rusian Orthodox Church), สถานกงสลุอังกฤษเกา่ (Old British Consulate), บา้นเกา่ตระกลู

โซมะ (Old Soma Residence), วดัฮงิาชฮิอนงันจ ิสาขาเมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi 

Honganji), โบสถอ์ปิิสโคปัล (Episcopal Church),โบสถโ์มโตมาจโิรมันคาธอลคิ (Motomachi 

Roman Catholic Church) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงที่

ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสุด

ทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ทีส่วยงามของ

ภเูขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็นเมอืง

หนึ่งที่มีท่าเรือส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วง

หลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิล

จากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านที่อยู่อาศัยของชาว

ตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก น าท่านชม โกดงัอฐิ

แดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจาก

คลังสนิคา้อฐิสีแดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ 

ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าว  ฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ป

ป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบ้รรยากาศเก่า ๆ 

นอกจากรา้นขายของที่ระลกึทีทั่นสมัย เสือ้ผา้แฟชั่น รา้น

ขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมี

รา้นอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์ส าหรับจัดพิธีแต่งงาน และ

บรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย แลว้น าทา่นเดนิทางไปยัง ยอดเขาฮา



 

โกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทร

ใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิ

ทวิทัศน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ร่วมกับภูเขาอนิาซะ 

(Mount Inasa) ที่นางาซาก ิ(Nagasaki) และภูเขารอคโค (Mount Rokko) ที่โกเบ (Kobe) บน

ยอดเขามจีดุชมววิมรีา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4) 

พกัที ่HAKODATE YUNOKAWA ONSEN หรอืระดบัเดยีวกนั (ใหท้า่นผอ่นคลายกบัน า้แร่

ธรรมชาต)ิ 

วนัที ่3  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โรงงานช็อคโกแลต – ศาลเจา้ฮอกไกโด - ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

  เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

น าท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate 

Morning Market) มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตกึ เปิดเป็น

ประจ าทกุวนั ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะ

จ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสกา้ ไข่ปลาแซ

ลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทั้งผลไมต้ามฤดูกาล 

บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีส่ดุ

คอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่โรงงานชอคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืง

ซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมท่ัวทัง้เกาะ ฮอก

ไกโด (อสิระใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชมภายใน) น าท่านเดนิทางสู ่

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนกิาย

ชนิโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับ

ทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชือ่มต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดใูบไมผ้ลเิหมาะแกก่ารชมดอก

ซากุระบาน ในฤดูรอ้น วันที่ 14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ 

Sapporo Matsuri ซึง่จะแหข่บวนไปตามถนน อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกโิคจ ิแหลง่ช ้

อปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุบุกเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด เป็น

ชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของ

ใจกลางเมอืงซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่รองรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใช ้

งานไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่เต็มไปดว้ยความคกึคักมี

ชวีติชวีา 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นแบบป้ิงยา่งยากนิกิ ุ(7) 

 พกัที ่KARAKSA HOTEL SAPPORO  หรอืระดบัเดยีวกนั ทีพ่กัอยู่ใกลแ้หลง่ชอ้ปป้ิงถนน
ทานกุโิคจ ิ(ใหท้า่นผอ่นคลายกบัน า้แรธ่รรมชาต)ิ 
 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที ่4 เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ – ลานสก ีBANKEI 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เม ืองโอตาร ุ
เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่เป็นเมอืง
คา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถงึ 20  
และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการท า
เครื่องแกว้ที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรง
อันเป็นเอกลักษณ์น าท่านชมคลองโอตาร ุ
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ไดรั้บความ
นยิมถ่ายภาพ มฉีากหลังเป็นหลังคาอาคาร
กอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารสุรา้งเสร็จในปี 
1923 ถือว่าเป็นคลองที่เก ิดจากการถม
ทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเก็บไวภ้ายใน
โกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึง่
ก็ไดท้ าการปรับปรงุเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระให ้
ท่านรูปเป็นที่ระลกึ อสิระใหท้่านรูปเป็นที่ระลกึ จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงโอตารุตาม
อัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ที่รวบรวมกล่องดนตรแีละเครือ่งแกว้อัน
งดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ อาทิ
เชน่ ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มกีล่องดนตรขีนาด
เล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขายเครือ่ง
แกว้ ที่มตีัง้แต่กระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ที่ท่านสามารถชมิตามใจ
ชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลย
ทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอย่างด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอื
รา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ี่แสนอบอุ่น ขับกล่อม
ดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งแบบ HOKKEI SET (9) 
น าทา่นไปยัง SAPPORO BANKEI SKI AREA ลานสกทีีม่คีวามสงูถงึ 482 เมตร มลีูส่กทัีง้หมด 
14 ลู่สกี ประกอบไปดว้ย คอร์สส าหรับมอืใหม่และครอบครัว 6 คอร์ส เนินลู่สกีชันปานกลาง 4 
คอรส์ และเนนิลู่สกแีบบยาก ส าหรับผูท้ีช่ านาญแลว้อกี 4 คอรส์  และม ีSNOW KIDS PARK สวน
สนุกส าหรับเด็กเล็ก มที่อสไลเดอร ์ลฟิทส์ายพานส าหรับผูท้ี่ไม่เคยมปีระสบการณ์ พรอ้มทัง้ศูนย์
อาหารและทีน่ั่งส าหรับนักพักบรกิาร (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตา่งๆ) 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็นแบบชาบ ูชาบ ู(10) 

พกัที ่KARAKSA HOTEL SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

    วนัที ่5  อดตีศาลาวา่การ – หอนาฬกิา - DUTY FREE – HILL OF THE BUDDHA  

                            MITSUI OUTLET - สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (11) 

 น าท่านชมอดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) 
เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคายอดแหลม
และกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์าร
บุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาต ิจากนัน้ผา่นชม หอนาฬกิาประจ าเมอืง 
(CLOCK TOWER) เป็ นห อน าฬิก าที่ ด า รงอ ยู่ ใน ฐ าน ะ
สัญลักษณ์ของซัปโปโร มีหนา้ปัดนาฬิกาทั้งสี่ดา้นที่ท าจาก
อเมรกิา ปัจจุบันถอืเป็นหอนาฬกิาที่เก่าแก่ที่สดุของญีปุ่่ น และ
เป็นสถานทีนั่กทอ่งเทีย่วท่ัวโลกรูจั้ก และนยิมถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
และน าท่านไปยัง JTC DUTY FREE อิสระใหท้่านเลือกซื้อ
สนิคา้ปลอดภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น ้าหอม ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จ า ก น่ั น น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  UNSEEN OF SAPPORO 
ไ ฮ ไ ล ท์ ! ! !  Hill of the Buddha ห รื อ เ นิ น เข า

พระพุทธเจ้า  ที่เป็นฝีมือการออกแบบและสรา้งสรรโดย
สถาปนกิชือ่ดังของญีปุ่่ น ทะดะโอะ อันโดะ (Tadao Ando) มี
จุดประสงคเ์พือ่เป็นสถานทีส่วดมนตภ์าวนา ในรูปแบบทีแ่ปลก
ตาและน่าแปลกใจส าหรับบุคคลท่ัวไป ทะดะโอะไดส้รา้งภเูขา
คอนกรีตลอ้มรอบองค์พระเหลือเพียงแต่เศียร คอนเซ็ปการ
ออกแบบของทะดะโอะตอ้งการใหผู้เ้ขา้สักการะคอ่ยๆ เห็นองค์
พระพุทธรูปทีละนอ้ยๆ จากจุดเริม่ตน้ภายนอกที่เราเห็นเพียง
เศยีรของพระพุทธรูปเท่านัน้ เมือ่เดนิเขา้มาใกลข้ ึน้เรือ่ยๆ องค์
พระก็จะค่อยๆ ปรากฏใหเ้ห็นมากขึน้ จนเมือ่สุดทาง เมือ่ผูม้า
สักการะแหงนหนา้มองขึน้ไป ก็จะเห็นพระพุทธรูปครบทัง้องค ์ 
ในแตล่ะฤดกูาลก็จะใหอ้ารมณ์แตกตา่งกันออกไป ฤดใูบไมผ้ลิ
ก็จะรูส้กึไดถ้งึความเขยีวจ ีชว่งซัมเมอรก็์จะเห็นเป็นทุ่งลาเวน
เดอรส์มีว่งอ่อนๆ ฤดูหนาวทีห่มิะตกก็จะเห็นเนนิเป็นพรมสขีาว 
เรยีกไดว้า่เป็นศลิปะทีรั่งสรรคด์ว้ยธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ และในบรเิวณใกลเ้คยีงท่านจะไดพ้บกับ 
รปูป้ันหนิโมไอ กลุม่หนิสโตนเฮนจ ์(Stonehenge)  ใหท้า่นไดส้ักการะและอสิระกับการถ่ายรปูตาม
อัธยาศัย น าท่านไปยัง MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้น าจากตา่งประเทศ สนิคา้แฟชัน่หญงิชาย และ
เด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบ
รนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหล่านี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ี่เป็นแบรนดท์ี่เพิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด 
และ 9 แบรนดท์ี่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีูนยอ์าหารขนาด
ใหญ่ที่จุได ้650 ที่น่ัง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพื้นที่ที่มสีนิคา้ทอ้งถิน่
และสนิคา้จากฟารม์ เอาท์เลทที่นี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักท่องเที่ยวจาก
ตา่งชาตไิดส้มัผัส 
น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ ่เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
 

18.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG681  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

23.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

9 – 13 ธนัวาคม 2561 39,888 12,900 10,900 

16 – 20 ธนัวาคม 2561 39,888 12,900 10,900 

 

** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น ท ัง้นีร้วมไป

ถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง 
(ขออนุญาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 
น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้นี้

มคัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนั
เดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (คา่

รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าที่ทางสายการบนิก าหนด หรือมขีนาดใหญ่เกนิกว่า

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วไปแลว้ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช ั่วโมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวางการนั

ตคี่ามดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ 

และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการบนิ
จะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ท่านขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หากไมม่ี
การแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม
ตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   



 

 คา่บรกิารทีท่่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทน
แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่
ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่าน
อืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทาง
ตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของ
สายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ ทีเ่กดิ
เหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ 
จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง 
ๆ แลว้ 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี่จะเขา้
ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการ
เขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เช่น ตั๋วเครื่องบนิขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ ส าหรับรายละเอียดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 

 


