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เทีย่วฮาโกดาเตะ เมอืงโรแมนตกิ สดุฟินกบัขาปยูกัษ ์

FREE WIFI ON BUS มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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วนัที ่1 กรงุเทพ - สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

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

การบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

    23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทีย่วบนิที ่ TG 670 

 

 

 

 

 

  

วนัที ่2  สนามบนิชโิตเซ-่โนโบรเิบ็ตส ึ- จโิกกุดาน-ิฮาโกดาเตะ -โกดงัอฐิแดง-กระเชา้ไฟฟ้าขึน้

ยอดเขาฮาโกดาเตะ 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเซ ่ เมอืงซปัโปโร  เกาะฮอกไกโด  หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) ***สาํคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื้อสตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 

 นําทางสู ่เมอืงโนโบรเิบ็ตส ึสถานตากอากาศและน้ําแร่ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ซึง่มี
น้ํารอ้นทีแ่ตกตา่งกัน 11 ชนดิ นับเป็นน้ํารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุของญีปุ่่ น ภายในเมอืง
แห่งนี้เต็มไปดว้ยโรงแรม และทีพั่กสไตลญ์ีปุ่่ นเรยีวกังมากมาย นําท่านชม จโิกกุดาน ิหรอื หุบ

http://bit.ly/2NMk5YE
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เขานรก ซึง่เกดิจากภเูขาไฟทีย่ังไมด่ับถูกปกคลมุไปดว้ยหมอกควันและกลิน่ของกัมมะถัน ชมบ่อ
น้ําพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่ังคงอยู่   

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งแบบเทปนัยาก ิ(1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของภมูภิาคฮอกไกโด 

ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ทีส่วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือสําหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วง

หลังจากยคุแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นทีอ่ยู่

อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก นําท่านชม โกดงัอฐิแดงรมินํา้ (Red Brick 

Warehouses) ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยูร่มิ

แมน้ํ่าของอา่ว  ฮาโกดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ 

ๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีทั่นสมัย เสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนม

หวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร์ โบสถ์สําหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรือเพื่อชมววิ

ทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย แลว้นําท่านเดนิทางไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mount 

Hakodate) มคีวามสงู 334 เมตร ตัง้อยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮา

โกดาเตะ ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ทัง้กลางวนัและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ี่งดงาม นับเป็น

จุดชมววิตดิอันดัน 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ร่วมกับภเูขาอนิาซะ (Mount Inasa) ทีน่างา

ซาก ิ(Nagasaki) และภเูขารอคโค (Mount Rokko) ทีโ่กเบ (Kobe) บนยอดเขามจีุดชมววิมรีา้น

กาแฟ รา้นจําหน่ายของทีร่ะลกึ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (2) เมนขูาปยูกัษ ์

พกัที ่HAKODATE IMAGINE หรอืระดบัเดยีวกนั (ใหท้า่นผอ่นคลายกบันํา้แรธ่รรมชาต)ิ 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ -ยา่นโมโตมาจ ิ-หอคอยโกเรยีวคาค ุ- ทะเลสาบโทยะ ศนูยอ์นรุกัษ์

หม-ีภเูขาโชวะ ชนิซนั 

  เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

นําท่านไปยัง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ 

เปิดเป็นประจําทุกวัน ตัง้แตต่อนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจําหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูอ

ลาสกา้ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทั้งผลไมต้ามฤดูกาล บริเวณใกลเ้คียงมี

รา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ยิมทีสุ่ดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่

ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) แลว้นําท่านเดนิชมเมอืงที่ ย่านเมอืงเกา่โมโตมาจ  ิ(Motomachi 

District) แตก่อ่นบรเิวณทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ เป็นทา่เรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหวา่งประเทศใน

ปี 1854 ในช่วงสิน้สุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดังนั้นทําใหม้ีผูค้า้จํานวนมากจากรัสเซยี จีน และชาติ

ตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซ ึง่ปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์

ตะวันตกและสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง ไดแ้ก ่หอ้งโถงอนุสรณ์สไตลจ์นี (Chinese Memorial Hall), 

ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall), โบสถรั์สเซยีออโธด็อกซ ์(Rusian 

Orthodox Church), สถานกงสลุอังกฤษเกา่ (Old British Consulate), บา้นเกา่ตระกลูโซมะ (Old 

Soma Residence), วัดฮงิาชฮิอนงันจ ิสาขาเมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji), 
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โบสถ์อปิิสโคปัล (Episcopal Church),โบสถ์โมโตมาจโิรมันคาธอลคิ (Motomachi Roman 

Catholic Church) จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง หอคอยโกเรยีวคาค ุ (Goryokaku Tower) 

เป็นหอคอยสงู 90 เมตร (ถา้รวมสายลอ่ฟ้า จะสงู 107 เมตร) ดา้นบนเป็นรูปหา้เหลีย่ม ตัง้อยูท่าง

ทศิใต ้สรา้งขึน้ในปี 2006 สามารถขึน้ไปชมววิป้อมดาวหา้แฉกไดอ้ยา่งชัดเจนแบบ 360 องศา ซึง่

เป็นจุดฮติทีม่าเทีย่วป้อมโกเรยีวคาคุแลว้จะตอ้งขึน้ไปชมววินี้ ชัน้ล่างสดุทีฐ่านเป็นรา้นขายของที่

ระลกึ รา้นอาหาร และลานจัดนทิรรศการ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งแบบ JAPANESE SET (4) 

นําทา่นชม ภเูขาไฟโชวะชนิซนั (Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม ่มอีายนุอ้ยทีส่ดุใน

ประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผ่นดนิไหวและก่อตัวขึน้บนพื้นทีร่าบทุ่งขา้วสาล ีมคีวามชสูง 

290 เมตร ในระหวา่งปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุันยังคงมคีวันกํามะถันลอยอยูเ่หนือ

ปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟแหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้ับภเูขาไฟอสุ ุจากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูย่อด

เขาอุส ุเพือ่ชมทวิทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) และภเูขาโชวะชนิซัน(Showa Shinzan) และจุดชมววิ

อกีแห่งหนึง่ก็จะเห็นววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ทีเ่กดิจากการปะทุของภูเขาไฟอุสใุนปี 

1977 ซึง่ระเบดิปะทุตดิต่อกันนานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดังทีเ่ห็นอยู่ในปัจจุบัน ภเูขาไฟ

อสุ ุ(Usuzan) เป็นภเูขาไฟทีย่ังไมด่ับสนทิ มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ในรอบรอ้ยปีที่

ผา่นมาเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ คอื ปี ค.ศ. 1910,1944-45, 1977 และปี 2000 ซึง่ทําใหเ้ถา้ถ่าน

จํานวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างสวนของเมอืงโทยะโกะ

ออนเซน นําท่านชม ศนูยอ์นุรกัษห์มสีนีํา้ตาล (BearPark) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีน้ํีาตาล 

นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีน้ํีาตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่ม่

ดุรา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว หากใครตอ้งการ

ใกลช้ดิกวา่นีก็้สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึง่จะมองเห็นหมสีน้ํีาตาลเดนิ

ผา่นไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็ก ๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง

และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเที่ยวไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย นําท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบโทยะ 

(Lake Toya) วนอทุยานแหง่ชาตชิโิกทส ุเป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากแอง่ปากปลอ่งภเูขาไฟทีม่ขีนาด

ใหญอ่ันดับสามของญีปุ่่ น  และผลจากการระเบดิของภเูขาไฟทําใหม้ลีาวาทับถมจนปิดกัน้ทางน้ํา

ไหลไม่ใหอ้อกจากทะเลสาบได ้ดา้นหลังมภีูเขาอุสแุละภูเขาโชวะชนิซัง สว่นดา้นหนา้มภีูเขาโย

เทอจิงึเป็นภาพทวิทัศนท์ีส่วยงามอยา่งยิง่ จนไดช้ือ่วา่เป็นววิทีง่ดงามทีส่ดุอันดับสามของเกาะฮอก

ไกโดเลยทเีดยีว นําทา่นพักคา้งคนื ณ ทีพั่กบรเิวณทะเลสาบ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม (5) 

 พกัที ่TOYA HANABI  หรอืระดบัเดยีวกนั อสิระใหท้า่นอาบนํา้แรร่วมแบบญีปุ่่ น  
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วนัที ่4 โรงงานชอคโกแลต-โอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ 

   ลานสกเีบนเค-มติซุย เอา้ทเ์ลท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

เชา้นีนํ้าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานชอคโกแลต ISHIYA ชมขัน้ตอนการทําชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ของ
เมอืงซัปโปโร โดยเฉพาะ SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขาวทีเ่ป็นทีน่ยิมท่ัวทัง้เกาะ 
ฮอกไกโด (อสิระใหท้า่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก ไมร่วมต ัว๋คา่เขา้ชมภายใน) จากนัน้นําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงโอตาร ุเมอืงทา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในชว่งปลายศตวรรษที ่19 
ถงึ 20  และยังเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่วกับการทําเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม และมสีไตลร์ูปทรงอันเป็น
เอกลักษณ์ นําท่านชม คลองโอตาร ุสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มฉีาก
หลังเป็นหลังคาอาคารกอ่อฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืวา่เป็นคลองทีเ่กดิจาก
การถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แลว้นําสนิคา้มาเก็บไว ้
ภายในโกดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ทําเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืไว ้
ครึง่หนึง่ก็ไดทํ้าการปรับปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง 
อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ อสิระใหท้่านรูปเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงโอตารุ
ตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้
อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ท่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืตา่ง ๆ 
อาทเิช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกล่องดนตรี  ซึง่มกีล่องดนตรี
ขนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตัวของท่านเอง รา้นขาย
เครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิ
ตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ  ใหอ้ร่อยจนลมือว้น
กันเลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซือ้ของฝากเป็นอยา่งด ี และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากับรา้น
นี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับ
กลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบอ๊กซ ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) 
นําทา่นไปยัง SAPPORO BANKEI SKI AREA ลานสกทีีม่คีวามสงูถงึ 482 เมตร มลีูส่กทัีง้หมด 
14 ลู่สก ีประกอบไปดว้ย คอร์สสําหรับมอืใหม่และครอบครัว 6 คอร์ส เนินลู่สกชีันปานกลาง 4 
คอรส์ และเนนิลูส่กแีบบยาก สําหรับผูท้ีช่ํานาญแลว้อกี 4 คอรส์  และม ีSNOW KIDS PARK สวน
สนุกสําหรับเด็กเล็ก มที่อสไลเดอร์ ลฟิทส์ายพานสําหรับผูท้ีไ่ม่เคยมปีระสบการณ์ พรอ้มทัง้ศูนย์
อาหารและทีน่ั่งสําหรับนักพักบรกิาร (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตา่งๆ) 
กรณีคณะเดนิทางไมต่รงกบัชว่ง WINTER สภาพอากาศไมด่ ีหรอืลานสกยีงัไมเ่ปิด
ใหบ้รกิาร โปรแกรมจะเปลีย่นจากลานสกเีป็น SAPPORO BEER MUSEUM แทน 

SAPPORO BEER MUSEUM เป็นพพิธิภัณฑเ์บยีรซ์ัปโปโร เปิดเมือ่ปี 1987 ในสมัยเมจเิคยเป็น
โรงกลั่น ภายในพพิธิภัณฑจ์ะแนะนําประวตัขิองเบยีรใ์นญีปุ่่ น และกระบวนการขัน้ตอนการผลติเบยีร์ 
และบรเิวณใกล ้ๆ พพิธิภัณฑเ์ป็นทีต่ัง้ของสวนเบยีรซ์ปัโปโร จะประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื 
Garden Grill และ Genghis Kan Hall มบีรรยากาศสบายๆกับการดืม่เบยีร ์และรับประทานบารบ์คีวิ
เนื้อแกะ ซึง่เป็นอาหารทอ้งถิน่ทีน่ยิม และนําท่านไปยัง MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่
เปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด เพียบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้นําจาก
ต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้
ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ี่
เป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่ น 
นอกจากนี้ภายในหา้งยังมศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ทีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko 
Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพ
สิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

พกัที ่SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

 

 



PJP11C-TG HOKKAIDO HAKODATE NEW YEAR PARTY 6D4N พีเรียตปีใหม ่เทีย่วแบบฟินฟิน เที่ยวเต็ม เทีย่วคุ้ม 

 

 

 

 

วนัที ่5 อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิพารค์-ตลาดปลาโจไก-JTC-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ ิ      

ยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

 นําทา่นชมอดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (ตกึอฐิแดง) 
เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษทีม่หีลังคายอดแหลม
และกรอบหนา้ต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรยีบเสมอืนอนุสาวรยีก์าร
บุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาต ิจากนัน้ผา่นชม หอนาฬกิาประจําเมอืง 
(CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬกิาที่ดํารงอยู่ในฐานะ
สัญลักษณ์ของซัปโปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทั้งสี่ดา้นที่ทําจาก
อเมรกิา ปัจจบุันถอืเป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของญีปุ่่ น และเป็นสถานทีนั่กท่องเทีย่วท่ัวโลกรูจั้ก 
และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ และนําท่านไปยังบรเิวณสวนสาธารณะโอโดร  ิ (Odori 
Promenade)  ซึง่เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 
กโิลเมตร  บรเิวณเกาะกลางมสีวนหยอ่มขนาดใหญ ่และยังเป็นทีต่ัง้ของหอคอยสง่สัญญาณซัปโป
โร จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ย
รา้นคา้ และรา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโปโร เป็นหนึง่
ในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้ต่างๆ จําหน่ายอาหารทะเล เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ัง
ตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นไดล้ ิม้รสชาตอิาหารทะเลสดๆ ทีต่ลาดปลาโจไก 

นําทา่นสู ่JTC DUTY FREE อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอด
ภาษี เชน่ เสือ้ผา้ น้ําหอม ตามอัธยาศัย จากนัน้ 
อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกโิคจ  ิแหล่งชอ้ปป้ิง

เกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่ายซือ้หา

ของฝากจากฮอกไกโด เป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ 

ทอดยาวกวา่ 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของ

ใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่

รองรับทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวล

ถงึฝนหรือหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่เต็มไปดว้ยความ

คึกคักมีชีว ิตชีวา หรือจะเดินเล่นชมเมืองที่ ย่านซูซูกโินะ 

(Susukino) ทีย่า่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่ง

ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด แต่

สําหรับราเมน แนะนําตอ้งไปที่ซอยนี้คอื “Ramen Yokocho” 

เป็นซอยราเมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้รา

เมนน้ําซปุรสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

พกัที ่SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6  สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 
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นําทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ ่เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
 

10.30 น. ออกเดนิทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG671  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

-------------------------------------------------- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งคู)่ 

เด็กอายตุํา่กวา่ 2 ปี 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

30 ธนัวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 57,888 12,900 10,900 

 

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

ถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง 
(ขออนุญาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย
เทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทย
ประมาณ 3,200 บาท) 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 
 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 
น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้นี้

มคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนั
เดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
 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% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ สําหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมน้ํีาหนักเกนิกว่าที่ทางสายการบนิกําหนด หรือมขีนาดใหญ่เกนิกว่า

ขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่
เกนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นที่เหลอืชําระก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการวางการนั

ตคีา่มดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื EXTRA 

FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่

ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ 

และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ

มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทางสายการบนิ
จะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 
ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

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

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
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 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หากไมม่ี
การแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม
ตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 คา่บรกิารทีท่า่นชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทน
แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตอุันใดทีทํ่าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการที่
ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวรท์่าน
อืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทาง
ตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

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

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ 
จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง 
ๆ แลว้ 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้
ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการ
เขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา เช่น ตั๋วเครื่องบนิขากลับ หรือเอกสารอื่นๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 



PJP11C-TG HOKKAIDO HAKODATE NEW YEAR PARTY 6D4N พีเรียตปีใหม ่เทีย่วแบบฟินฟิน เที่ยวเต็ม เทีย่วคุ้ม 

 

(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานัก
ระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
 

 
 

 


