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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
มกรำคม – เมษำยน 2561 

 

ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ    

2 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี 
มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

 

พกัเดีย่ว 
จำ่ยเพิม่
ทำ่นละ 

 

เด็กทำรก 
(อำยไุมเ่กนิ2 ปี) 

31 มกราคม – 05 กมุภาพันธ ์2561 32,900 32,900 10,900 9,500 

01 – 06 กมุภาพันธ ์2561 39,900 39,900 10,900 9,500 

07 – 12 กมุภาพันธ ์2561 49,900 49,900 10,900 9,500 

08 – 13 กมุภาพันธ ์2561 49,900 49,900 10,900 9,500 

14 – 19 กมุภาพันธ ์2561 39,900 39,900 10,900 9,500 

15 – 20 กมุภาพันธ ์2561 39,900 39,900 10,900 9,500 

21 – 26 กมุภาพันธ ์2561 39,900 39,900 10,900 9,500 

22 – 27 กมุภาพันธ ์2561 39,900 39,900 10,900 9,500 

28 กมุภาพันธ ์– 05 มนีาคม 2561 39,900 39,900 10,900 9,500 

01 – 06 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

07 – 12 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

08 – 13 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

14 – 19 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

15 – 20 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

21 – 26 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

22 – 27 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

28 มนีาคม – 02 เมษายน 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

29 มนีาคม – 03 เมษายน 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.00 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข …. เคาน์เตอร ์.... โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 22.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines  เท่ียวบินท่ี HB 7904 
 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – จิโกกดุานิ – ฮาโกดาเตะ – โกดงัอิฐแดง 
   ชมวิวบนเม้าทฮ์าโกดาเตะ 
    

 07.55 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   



 
 

  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ. 
  น าคณะเดนิทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น ้ าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีน ้ าร้อนที่
แตกต่างกนั 11 ชนิด นับเป็นน ้ารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ
มากที่สุดของญี่ปุ่ น ภายในเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยโรงแรม 
และทีพ่กัสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกงัมากมาย  

  แล้วน าท่านชม จิโกกดุานิ  หรอื หุบเขานรก  ซึ่งเกดิจาก
ภูเขาไฟที่ยงัไม่ดับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควนัและกลิ่น
ของกัมมะถัน ชมบ่อน ้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมืองที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภมูภิาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสุดทาง
ตอนใต้ของเกาะ มชีื่อเสยีงด้านทวิทศัน์ทีส่วยงามของภูเขา
ฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึ่งที่
มที่าเรอืส าหรบัเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลงัจาก
ยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้ร ับอิทธิพลจาก
ต่างประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นทีอ่ยูอ่าศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก   

 เยน็ น าท่านชม โกดงัอิฐแดงริมน ้ า (Red Brick Warehouses) ไดป้รบัปรุงมาจากคลงัสนิคา้อฐิสแีดงที่
เคยใช้คา้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าว  
ฮาโกดาเตะ ศนูย์รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถาน
บนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่า ๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึ
ทีท่นัสมยั เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และ
ร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์
ส าหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทศัน์
ของอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

  แลว้น าทา่นเดนิทางโดยรถบสัไปยงั ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) มคีวามสงู 334 เมตร 
ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวนัที่ท้องฟ้าโปร่งทัง้
กลางวนัและกลางคนื สามารถมองเหน็ววิทวิทศัน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอนัดนั 1 ใน 3 สถานที่
ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ น ร่วมกบัภูเขาอนิาซะ (Mount Inasa) ที่นางาซากิ (Nagasaki) และภูเขารอคโค 
(Mount Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามจีุดชมววิมรีา้นกาแฟ รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ  

 ค ่า รบัประทานอาหารค า่   
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม HAKODATE IMAGINE หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ตลาดเช้า – ย่านโมโตมาจิ – โชวะชินซนั – กระเช้าไฟฟ้ายอดเขาอสุ ุ

https://www.talonjapan.com/mount-inasa-yama/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
https://www.talonjapan.com/mount-rokko/
https://www.talonjapan.com/mount-rokko/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/hyogo/kobe/


 
 

   ศนูยอ์นุรกัษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ 
    

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้วนันี้น าท่านไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่ง

ตกึ เปิดเปิดเป็นประจ าทุกวนั ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง 
ในตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสก้า ไข่ปลา
แซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ตามฤดูกาล 
บรเิวณใกล้เคยีงมรี้านอาหารหลายร้าน เมนูที่นิยมที่สุดคอื 
Uni-Ikura Domburi (ข้าวเสิร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลและไข่
ปลาแซลมอ่น) 

  แล้วน าท่านเดินชมเมอืงที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi District) แต่ก่อนบรเิวณท่าเรอื
เมอืง  ฮาโกดาเตะ เป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่าง
ประเทศในปี 1854 ในช่วงสิน้สุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดงันัน้ท า
ใหม้ผีูค้า้จ านวนมากจากรสัเซยี จนี และชาตติะวนัตก ไดย้า้ย
ถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้  ซึ่งปัจจุบัน
ยงัคงมอีาคารสไตลต์ะวนัตก สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ  

   1.  ห้องโถงอนุสรณ์สไตลจี์น (Chinese Memorial Hall) 
  2.  ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall)  
  3.  โบสถร์สัเซียออโธดอ็กซ์ (Rusian Orthodox Church) 
  4.  สถานกงสลุองักฤษเก่า (Old British Consulate) 
  5.  บา้นเก่าตระกลูโซมะ (Old Soma Residence) 
  6.  วดัฮิงาชิฮอนงนัจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji) 
  7.  โบสถอิ์ปิสโคปัล (Episcopal Church) 
  8. โบสถโ์มโตมาจิโรมนัคาธอลิค (Motomachi Roman Catholic Church) 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็น

ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่  มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 
เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวัขึน้บนพืน้ท่ีราบทุ่ง
ข้าวสาลี มีความชสูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 
สมยัจกัรรพรรดิโชวะ ปัจจุบันยงัคงมคีวนัก ามะถนัลอยอยู่
เหนือปล่องภเูขาไฟ   

  จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอุสุ เพื่อชมทวิทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมวิว
ด้านบน ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ 
ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภูเขาโชวะชินซัน
(Showa Shinzan) และจุดชมววิอกีแห่งหนึ่งกจ็ะเหน็ววิของ



 
 

มหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึ่งระเบดิปะทุตดิต่อกนั
นานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภเูขาโชวะดงัทีเ่หน็อยูใ่นปัจจุบนั ภเูขาไฟอสุ ุ(Usuzan) เป็นภเูขาไฟทีย่งัไม่
ดบัสนิท มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่่านมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ คอื ปี 
ค.ศ.1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ท าใหเ้ถา้ถ่านจ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลรอบ 
ๆ พืน้ทีบ่รเิวณนัน้ 

  แล้วน าท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน ้ าตาล (BearPark) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน ้ าตาล 
นกัท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิ
ผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที่ไม่ดุรา้ยโชว์ลลีาออ้นขอ
อาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารกัน่าเอ็นดูทีเดียว 
หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ ก็สามารถเข้าไปยังห้อง
สงัเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์  ซึ่งจะมองเหน็หมสีนี ้าตาล
เดนิผ่านไปมา และได้ยนิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบาย
อากาศเลก็ ๆ นอกจากนี้ยงัยงัขายขนมปังและแอปเป้ิล ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 เยน็ น าท่านเดนิทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอุทยานแห่งชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบทีเ่กดิ
จากแอ่งปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่อนัดับสามของ
ญี่ปุ่ น  และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟท าให้มลีาวาทบั
ถมจนปิดกัน้ทางน ้าไหลไม่ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลงั
มภีูเขาอุสุและภูเขาโชวะชนิซงั ส่วนด้านหน้ามภีูเขาโยเทอิ
จงึเป็นภาพทวิทศัน์ทีส่วยงามอย่างยิง่ จนได้ชื่อว่าเป็นววิที่
งดงามทีส่ดุอนัดบัสามของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าทา่นพกัคา้งคนื ณ ทีพ่กับรเิวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรอืเทยีบเทา่  
 ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั    
   หลงัอาหารค า่อิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      โรงงานชอคโกแลต – โอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี และเคร่ืองแก้ว 
   ลานสกีเบนเค – ซปัโปโร 

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงาน ชอคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการท าชอคโกแลตทีข่ ึน้ชื่อของเมอืง

ซปัโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ชอค
โกแลตขาวที่ เป็นที่นิ ยมทัว่ทั ้งเกาะ  ฮอกไกโด  และ
พพิิธภัณฑ์ชอคโกแลต ชมถ้วยชามที่ใช้ส าหรบัใส่ชอคโก



 
 

แลตทีม่คีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์  และเหล่าของเล่นยอ้นยคุทีท่ าใหค้ณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ 
และรูส้กึเหมอืนย้อนเวลากลบัไปในอดีตอกีครัง้  และแนะน าให้ท่านชมิชา หรอืกาแฟรอ้นของที่นี่ 
พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอรอ่ยราดดว้ยชอคโกแลตเขม้ขน้ ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีช๊อฟ บรเิวณชัน้ 2 ของ
อาคารทรงสไตล์ยุโรป  โดยมวีวิด้านนอกเป็นสนามฟุตบอลของทมีฟุตบอลของเมอืงนี้ บรรยากาศ
เหมอืนอยูใ่นประเทศองักฤษเลยทเีดยีว  

  (อิสระให้ท่านถ่ายรปูบริเวณด้านนอก ไม่รวมตัว๋ค่าเข้าชมภายใน) 
  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองโอตาร ุ เมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลาย

ศตวรรษที่ 19 ถึง 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกี่ยวกบัการท าเครื่องแก้วที่สวยงาม และมสีไตล์
รปูทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  (Buffet + Crab)  
 บ่าย น าทา่นชม คลองโอตาร ุสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารทุีไ่ดร้บัความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคา

อาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสรจ็ในปี 1923  ถอื
ว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย 
สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเกบ็ไว้
ภายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งท า
เป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลอืไว้ครึง่หนึ่งก็ได้ท าการ
ปรบัปรงุเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรงุทางเดนิเลยีบ
คลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  

  อสิระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว            
ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละเครือ่งแกว้อนังดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พื้นเมอืง
งานฝีมือต่างๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ 
เพลิดเพลินไปกับร้านขายกล่องดนตรี  ซึ่งมีกล่องดนตรี
ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลง
ต่าง ๆ ไดด้ว้ยตวัของทา่นเอง  รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แต่
กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ 
ที่ท่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO 
ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสด ๆ ใหม่ ๆ   ใหอ้ร่อยจนลมือว้น
กนัเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยงั
มีอีกหนึ่งร้านที่ท่านต้องมีเวลากบัร้านนี้ คือ ร้าน LeTAO  
รา้นชสีเคก้ตวัพ่อ ทีห่าตวัจบัไดอ้ยากเหลอืเกนิ  เพราะอร่อย
อย่างเหลอืเชื่อ ว่ามขีนมแสนอรอ่ยชนิดนี้อยู่บนโลกดว้ยหรอ  
ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขบักล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ์ 

 เยน็ น าท่านไปยงั SAPPORO BANKEI SKI AREA ลานสกีที่
มคีวามสงูถงึ 482 เมตร มลีู่สกทีัง้หมด 14 ลู่สก ีประกอบไป



 
 

ดว้ย คอร์สส าหรบัมอืใหม่และครอบครวั 6 คอร์ส เนินลู่สกชีนัปานกลาง 4 คอร์ส และเนินลู่สกแีบบ
ยาก ส าหรบัผู้ที่ช านาญแล้วอีก 4 คอร์ส  และมี SNOW KIDS PARK สวนสนุกส าหรบัเด็กเล็ก มี
ทอ่สไลเดอร ์ลฟิทส์ายพานส าหรบัผูท้ีไ่ม่เคยมปีระสบการณ์ พรอ้มทัง้ศนูยอ์าหารและทีน่ัง่ส าหรบันัก
พกับรกิาร  
(ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 

 
 
 
 
 

  แล้วน าท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดั
โอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก 

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั   
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม La’GENT STAY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   อดีตศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ ฟารค์ – ตลาดปลาโจไก 
   ซปัโปโรโดม – มิตซุย เอ้าทเ์ลท – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ 
      

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
 เช้านี้ น าท่านชมอดีตอาคารที ่ว่าการของฮอกไกโด 

(Former Hokkaido Govt. Office Building) (ตึกอิฐแดง) 
เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอด
แหลมและกรอบหน้าต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือน
อนุสาวรยี์การบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

  แล้วน าชม หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬิกาที่ด ารงอยู่ในฐานะสญัลักษณ์ของซัปโปโร     
มหีน้าปัดนาฬิกาทัง้สีด่้านทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็น
หอนาฬิกาที่ เก่ าแก่ที่ สุดของญี่ ปุ่ น  และเป็ นสถานที่
นกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   แล้วเดินต่อไปยัง บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori 
Promenade)  ซึ่งเป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บรเิวณเกาะ
กลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอคอยส่ง



 
 

สญัญาณซปัโปโร SAPPORO TOWER ซึง่สามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรได้
เลยทเีดยีว  

  ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido Snow Festiva) ครัง้ที ่69 ประจ าปี 
2018  (จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่5-11 กุมภาพนัธ์) ซึ่งเป็นงาน
เทศกาลฤดูหนาวสุดยิง่ใหญ่ประจ าปีของเมอืงฮอกไกโดทีจ่ดั
ขึน้ในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ์ของทุกปี เป็นงานเทศกาลทีไ่ดร้บั
ความสนใจจากผู้คนทัง้ในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
ซึง่แต่ละปีจะมนีักท่องเทีย่วแห่เขา้ชมงานอย่างลน้หลามโดย
ในปีล่าสุดมยีอดผูเ้ขา้ร่วมงานถงึ 2 ลา้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้
ยงัเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุของชาวญีปุ่่ นเลยกว็่าได้   
แลว้น าคณะเดนิทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และ
ร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรยีงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอก
ตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง 
รา้นคา้ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่น  ๆ ใน
ทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคา
กเ็หมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในตลาดปลาโจไก (Japanese Set) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซปัโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็นสนามกฬีาในร่มขนาดยกัษ์ สามารถจุผูช้ม

ได้มากถึง 80,000 คน เปิดใช้เมื่อปี 2001 ปัจจุบันใช้เป็น
สนามส าหรบัฝึกซ้อม ทีมเบสบอล Hokkaido Nippon-
Ham Fighters และทีมฟุตบอล Condasole Sapporo 
ซ่ึงเมสซ่ีเจ (ชนาธิป สรงกระสินธ์) กองกลางทีมชาติ
ไทย ก็เล่นให้กับทีมคอนซาโดเลซัปโปโร แห่งน้ีด้วย
เช่นกนั ถ้าพูดถงึความทนัสมยัของสนามแห่งนี้ ตวัสนาม
สามารถสลบัชนิดของพื้นได้ระหว่างพื้นหญ้าจรงิและพื้นหญ้าเทียม ใช้เวลาสลบัพื้นที่ประมาณ 5 
ชัว่โมงเท่านัน้ และยงัเป็นทีใ่ชจ้ดันิทรรศการ หรอืคอนเสริต์ต่างๆ ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยงัมจีุดชมววิ 
ทีท่ าเป็นทอ่ยืน่ออกมา สามารถมองเหน็เมอืงซปัโปโรไดท้ีค่วามสงู 53 เมตร  

  แลว้น าคณะเดนิทางไปยงั  MITSUI OUTLET PARK  เอา้ท์เลทซึ่งเปิดตวัเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจาก
ต่างประเทศ สนิค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์
กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทัว่ไป ประกอบด้วยแบ
รนด์ดงัถงึ 130 แบรนด์  ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่านี้ จะมี
ถงึ 58 แบรนด์ทีเ่ป็นแบรนด์ทีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 
9 แบรนด์ที่เปิดตวัเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้



 
 

ภายในหา้งยงัมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ัง่ เชน่เดยีวกบั Hokkaido Roko Farm Bridge 
ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเตม็ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโด
และนกัทอ่งเทีย่วจากต่างชาตไิดส้มัผสั  

 เยน็ อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อ
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 
ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวนัตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคา
โครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดย
ไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่าน
กนิดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยรา้นค้าและ
แวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเตม็ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน 
แนะน าต้องไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยรา
เมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้า
ซุปรสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม La’GENT STAY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 
  
 
 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 09.55 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airline   เท่ียวบินท่ี HB 7905 
 15.25 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

******************** 

 ขอขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร  

ฤดูหนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิด

เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ี

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

** ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์** 



 
 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจองทวัร ์เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนั 

1. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

4. รายการน้ีเป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

5. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผู้สูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได้ 

6. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯ

ไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

7. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผู้

จดัก ากบัเท่านัน้ 

8. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ 

9. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งใหเ้ป็น

แบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

10. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยว

และ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้

เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั ้นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง   
   
เง่ือนไขการให้บริการ และการจองทวัร ์
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 34 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิัทฯ เพื่อเชค็ว่ากรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทาง

ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3. การช าระค่าบรกิาร 
    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารการจองทวัร ์
    3.2 กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนออกเดินทาง  พรอ้มค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบั  1,500.- บาท/ท่าน/ทริป 



 
 

 
4. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรแ์ละช าระเงนิค่าจองแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ, เลื่อน หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี และถ้า

หากในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศตามทีร่ะบุไว้
ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิัทท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราค่าบริการรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ น าทศันาจรตามรายการทีร่ะบุ 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 
- ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวี
ซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 



 
 

- ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500.- บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรบัน ้าหนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใต้ทอ้งเครื่องบนิ คอื 23 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตให้น าขึน้เครื่องได้ ต้องมนี ้าหนักไม่เกนิ  7 กโิลกรมั และมีขนาด

กระเป๋าความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ้ว) x 

46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  

 กรณีที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระสว่นของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

 ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั     

ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง      

เพื่อยืนยนัการมีคณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯจดัการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็น
ตน้) 

3. ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ จดัการให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจ



 
 

ตรงกนัระหว่างท่านลกูค้า และทางบริษทัฯ 

อณุหภมิู 
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