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HOKKAIDO HAKODATE WINTER หมิะ เยน็ฉ ่ำ 6 วัน 4 คืน 

เดนิทำง พฤศจกิำยน–มกรำคม 2563  

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง  35,900.- 

.- 

 

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

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

วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – อทุยำนแหง่ชำติโอนมุะ – เมอืงฮำโกดำเตะ – ปอ้มโกเรียวคำค ุ – โกดงัอิฐแดง –  

นัง่กระเช้ำชมววิ ภเูขำฮำโกดำเตะ 

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

วนัท่ี 4. เมืองบเิอะ – บอ่น ำ้สฟีำ้ – หมูบ้่ำนรำเมง็อำซำฮิคำวำ่ – เมืองฟรุำโน ่– อิสระ ณ ลำนสกี – นิงเกิล้เทอเรส – เมืองอำซำฮิกำวำ่ – 

 อิออน มอลล์ อำซำฮิกำวำ่ 

วนัท่ี 5. เนินพระพทุธเจ้ำ – ร้ำนของฝำกที่ระลกึ – เลอืกซือ้ผลติภณัท์ของฝำกจำกโรงงำนช็อกโกแลต – คลองโอตำรุ –  

พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – โรงเป่ำแก้วคติำอชิิ – ร้ำนกำแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– มิตชยุเอำเล้ตท์ – บฟุเฟ่ต์ ขำปยูกัษ์ 3 ชนิด 

วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมอืง) (XJ621 : 11.55 – 18.00) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนำมบนิชโิตเซะ )  
(XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดย
มีเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสมัภำระ  

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนำมบนิชโิตเซะ) – อุทยำนแห่งชำตโิอนุมะ – เมืองฮำโกดำเตะ –  
ป้อมโกเรียวคำคุ  – โกดังอฐิแดงริมน ำ้ – น่ังกระเช้ำชมววิ ภเูขำฮำโกดำเตะ 

02.10 น. ออกเดินทำงสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริกำรอำหำรร้อนบนเคร่ือง) 
10.40 น. เดินทำงถึง  สนำมบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำท้องถ่ินเร็วกวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชม.) 

 ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว  [ส ำคัญมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด 
จ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศญี่ปุ่นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยูห่ำ่งจำก Hakodate ไปทำงทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวที่มีทศันียภำพที่สวยงำมของเกำะกลำงทะเลสำบ นกัท่องเที่ยวสำมำรถเดินส ำรวจพืน้ที่ได้ทัง้หมด โดย
เส้นทำงตำมเกำะแก่งตำ่งๆที่เช่ือมตอ่ด้วยสะพำนเลก็ๆ ใช้เวลำในกำรส ำรวจประมำณ 15-60 นำที ในอทุยำนมีให้เช่ำจกัรยำน
(มีคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มเติม 500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส ำหรับป่ันไปรอบๆทะเลสำบโอนมุะ 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 เมืองฮำโกดำเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตัง้อยูต่อนใต้สดุของเกำะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกำะ เมื่อครัง้อดีต

ได้เป็นเมืองทำ่ที่มีกำรค้ำขำยกบัชำวตำ่งชำติฝ่ังตะวนัตก ซึง่ท ำให้วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ำมำมีบทบำทในเมือง ซึ่งเรำจะพบ
เห็นได้จำกโบสถ์คริสต์ ร้ำนอำหำร อำคำรบ้ำนเรือนเก่ำแบบตะวนัตกที่ตัง้อยูริ่มเนินเขำ อำคำรอิฐแดงโกดงัเก่ำริมท่ำเรือ ถนน
หนทำงที่กว้ำง รถรำงเก่ำและทำงเดินเท้ำที่ปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงที่เปิดทำงเสียงตำมสำยให้ได้ยินทั่วเมือง เสริม
บรรยำกำศให้ฮำโกดำเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก 

 ป้อมดำวห้ำแฉกโกะเรียวคะคุ (Fort Goryokaku ) เป็นปอ้มรูปดำวห้ำแฉกที่สร้ำงเป็นอนสุรณ์สถำนแก่ผู้ที่เสยีสละต่อสู้ เพื่อ
เกำะฮอกไกโด สร้ำงขึน้ในปี 1864  โดยตระกูลโทกุงำวะ และเป็นสไตล์ตะวนัตก ใช้เวลำสร้ำงทัง้สิน้ 7 ปี เพื่อใช้กำรป้องกัน
กำรรุกรำนจำกตำ่งชำติในช่วงที่สหรัฐต้องกำรบีบให้ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมำถึงช่วงปฏิรูปสมยัเมจิ ที่ได้มีกำรฟืน้ฟูอ ำนำจ
ของจกัรพรรดิขึน้มำใหม่ที่นี่จึงใช้เป็นที่หลบภยัและ ศนูย์บญัชำกำรรบ ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเที่ยวเข้ำไปเยี่ยมชม ภำยในมี
พิพิธภณัฑ์ที่แสดงถึงช่วงสงครำมในระหวำ่งปี 1868-1869 และยงัมีหอคอยที่สงู 60 เมตร 

 โกดังอิฐแดง หรือ โกดังคำนะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อีกแหง่หนึง่ของฮำโกะดำเตะ โกดงัเก็บสนิค้ำของเมือง แม้
อำคำรที่เห็นจะเป็นอำคำรใหม่ที่ถูกสร้ำงขึน้มำทดแทนอำคำรหลงัเก่ำ ซึ่งถกูไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผำท ำลำยไปเมื่อปี 1907 แต่
ยงัคงเอกลกัษณ์และควำมโดดเด่นของสถำปัตยกรรมแบบดัง้เดิม แล้วน ำท่ำนสู่ ซีฟู๊ ด มำร์เก็ต แหล่งซือ้หำของฝำกจ ำพวก
อำหำรทะเล ซึง่เป็นอำหำรเลือ่งช่ือของฮำโกะดำเตะ 

 น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ ขึน้สู่ยอดเขำฮำโกดำเตะ ซึ่งเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮำโกดำเตะ (ใช้เวลำ 20 นำที) ขึน้ไปจุด
ชมวิวที่จะเห็นทศันียภำพที่สวยที่สดุที่ถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยำมค ่ำคืนอนังดงำมของญ่ีปุ่ น 
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ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ บริเวณโกดังอิฐแดง 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก HAKODATE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 3 
ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำช ิ– โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจโิก
กุดำนิ – ภเูขำไฟโชวะ – สวนหมีภเูขำไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปป้ิง ทำนุกิโคจ ิ

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ (Hakodate Morning Market) มีพืน้ท่ีประมำณ 4 ช่วงตกึ เปิดเป็นประจ ำทกุวนั ตัง้แตต่อนเช้ำตีห้ำถึง

เที่ยงตรง ในตลำดจะจ ำหน่ำยอำหำรทะเลสด เช่น ปยูกัษ์ ไข่ปลำแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ต่ำงๆ บริเวณ
ใกล้เคียงมีร้ำนอำหำรหลำยร้ำนท่ีใช้วตัถดุิบแบบสดใหมจ่ำกตลำดแหง่นีอ้ีกด้วย 

 ย่ำนโมโตมำจิ ( Motomachi District ) ซึ่งเป็นเขตประวตัิศำสตร์ของเมืองฮำโกดำเตะที่ได้รวมไว้ในรูปของสถำปัตยกรรม
สไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมำตัง้แต่สมยัญ่ีปุ่ นเปิดประเทศท ำกำรค้ำกับต่ำงชำติในปี 1854 และเป็นผลท ำให้พ่อค้ำจำก 
รัสเซีย จีน และ ชำติตะวนัตกหลัง่ไหลเข้ำมำติดตอ่ค้ำขำยกนัมำกอีกทัง้ยงัมีกำรตัง้รกรำกถ่ินฐำนกนัในนีอ้ีกด้วยโดยมีสิ่งปลกู
สร้ำงที่น่ำสนใจ อำทิ ศำลำประชำคมหลงัเก่ำ (Old Public Hall) เป็นสถำปัตยกรรมแบบยโุรปซึ่งเคยถกูใช้เป็นที่ท ำกำรของ
คณะผู้ปกครองเมืองตัง้แตปี่ 1900 และ โบสถ์รัสเซีย (Russian Orthodox Church)โบสถ์ที่ท ำให้นกึย้อนถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของ
เมื่องทำ่ส ำคญั 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตำกอำกำศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ (Jigokudani) หรือเรียก

อีกอยำ่งวำ่ “หุบเขำนรก” อยูใ่นเขตอทุยำนแหง่ชำติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกวำ่หบุเขำนรกนัน้ เพรำะที่นี่มี
ทัง้บอ่โคลนและบ่อน ำ้ร้อนที่เดือดตำมธรรมชำติกระจำยไปทัว่บริเวณที่มีควนัร้อนๆ พวยพุ่งขึน้มำอยู่ตลอดเวลำ และถือเป็น
แหลง่ก ำเนิดน ำ้แร่และออนเซนที่มีช่ือเสียงที่สดุบนเกำะฮอกไกโด ทำงเข้ำหุบเขำจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ที่คอยคุ้มกนัภยัให้ผู้มำเยือนดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของที่นี่ไมว่ำ่จะเป็นร้ำนขำยของที่ระลกึห้องน ำ้
จะมีปำ้ยตำ่งๆที่มีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

 ชมภเูขำไฟโชวะซินซัง (Showa Shinzan) ซึง่มีอนเุสำวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบควำมเคลือ่นไหวและกำรเกิดขึน้มำใหมข่อง
ภเูขำไฟเกิดใหม่ประมำณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขำไฟน้องใหม่ที่เกิดจำกกำรสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนำนถึง2ปีจนกลำยมำเป็นภูเขำโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ปัจจุบนัอยู่ในควำมดูแลของรัฐบำลในฐำนะเป็น “อนุสรณ์ทำง
ธรรมชำติแหง่พิเศษ” พร้อมบนัทกึภำพเป็นท่ีระลกึ 
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 ชมฟำร์มหมีภเูขำไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถำที่เพำะพนัธุ์หมีสีน ำ้ตำลที่มีตัง้แต่เจ้ำหมีตวัเล็กๆ

ไปจนถึงหมีตวัโตน้องหมีที่นี่ไมด่รุ้ำยเพรำะหมีที่น่ีได้รับกำรดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกบัคนทำ่นจะได้เห็นภำพท่ีนำ่รักน่ำเอ็นดขูอง
น้องหมีโชว์ลลีำอ้อนขออำหำรจำกนกัทอ่งเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสำมำรถป้อนอำหำรเหลำ่หมีทัง้หลำยด้วย ขนมปัง และแอป
เปิล้ ซึง่จะมีจดุจ ำหนำ่ยอำหำรหมี 

 เดินทำงสูเ่มืองซัปโปโร ช้อปป้ิงถนนทำนุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่ำนช้อปปิง้เก่ำแก่ ที่เปิดให้บริกำรยำวนำนกว่ำ 100 ปี 
จดุเดน่ของยำ่นนีค้ือกำรสร้ำงหลงัคำที่คลมุทัว่ตลำด ไม่ว่ำจะฝนตก แดดออก พำยหุิมะเข้ำ ก็สำมำรถมำเดินช้อปปิง้ได้อย่ำง
สบำยใจ นอกจำกนีย้งัมีร้ำนค้ำมำกถึง 200 ร้ำน โดยมีควำมยำวประมำณ1กิโลเมตรสว่นสินค้ำก็มีทัง้เสือ้ผ้ำและรองเท้ำแบ
รนด์ดงัอย่ำง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และที่จะพลำดไม่ได้เลยก็คือร้ำน Daiso ที่ทกุอย่ำงรำคำ 100 
เยน รวมไปถึงร้ำน Donkiที่มีขำยทกุอยำ่งตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟำ้ไปถึงเคร่ืองส ำอำงค์ในรำคำที่ถกูจนนำ่ตกใจหรือถ้ำเดินจนหมด
แรงที่นี่ก็มีร้ำนอำหำรดงัๆหลำยร้ำนคอยให้บริกำรอยูด้่วย 

 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 4 
เมืองบเิอะ – บ่อน ำ้สีฟ้ำ – หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – เมืองฟุรำโน่ – อิสระ ณ 
ลำนสกี – นิงเกิล้เทอเรส – เมืองอำซำฮกิำว่ำ – ออิอน มอลล์ อำซำฮกิำว่ำ 

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

ควำมเล็กที่แสนน่ำรักของเมืองนีอ้ยู่ที่ภำพวิวทิวทศัน์แบบพำโนรำมำวิวระหว่ำงสองข้ำงทำงที่เต็มไปด้วยทุ่งข้ำวบำร์เล่ย์สี
เหลอืงทองตดัสลบักบัไร่ข้ำวโพดและมนัฝร่ังสเีขียวสดโดยมีสีฟ้ำครำมของท้องฟ้ำตดัเป็นฉำกหลงัสลบัเนิน น ำท่ำนเดินทำงสู ่
สระอะโออิเคะ หรือ บ่อน ำ้สีฟ้ำ (Blue Pond ) ตัง้อยูฝ่ั่งซ้ำยของแมน่ ำ้ Bieigawa ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตัง้
ช่ือตำมสีของน ำ้ที่เกิดจำกแร่ธำตตุำมธรรมชำติ โดยเพิ่งเกิดขึน้จำกกำรกัน้เขื่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้โคลนภเูขำไฟ Tokachi ที่
ปะทขุึน้เมื่อปี 1988 ไหลเข้ำสูเ่มือง ไฮไลท์!!! ชมน ำ้สฟีำ้ที่สดใสเกินกว่ำบ่อน ำ้ตำมธรรมชำติทัว่ไป และตอไม้สงูจ ำนวนมำกที่
สะท้อนให้เห็นควำมใสแปลกตำที่แสนพิเศษของน ำ้ในบอ่ 

 หมู่บ้ำนรำเมง (Ramen Village) ซึง่เมืองแหง่นี ้มีประวตัิศำสตร์กำรท ำรำเมนมำอยำ่งยำวนำน นบัตัง้แตย่คุหลงัสงครำมโลก
ครัง้ที่ 2 และมีน ำ้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ้่ำนรำเมน ถือก ำเนิดมำในปี 1996 เพื่อให้เหลำ่นกัท่องเที่ยวได้เข้ำมำสมัผสั
รสชำตแบบดัง้เดิมของร้ำนรำเมนที่มีช่ือเสยีงทัง้ 8 ร้ำนได้อยำ่งเต็มที่ 

กลำงวนั อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ หมู่บ้ำนรำเมง 
 เดินทำงสู ่New Furano ลำนสกีขนำดใหญ่ที่ตัง้อยู่ภำยในโรงแรม New Furano Prince Hotel  ในลำนสกีแห่งนีม้ีกิจกรรม

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

 
 หมู่บ้ำนเทพนิยำย นิงเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บ้ำนงำนฝีมือและทำงเดินไม้ในป่ำที่เหมือนกบัศิลปะในเทพ

นิยำย ซึง่ประกอบด้วยร้ำนค้ำ 15 ร้ำน ที่จ ำหนำ่ยสนิค้ำแบบออริจินลัของท้องถ่ิน ตัง้อยูใ่จกลำงหมูบ้่ำน ร้ำนค้ำตำ่งๆ จะอยู่ไม่
ไกลกนัมำก ท ำให้ดเูหมือนเป็นหมูบ้่ำนกลำงป่ำ คล้ำยหมูบ้่ำนในเทพนิยำย จำกนัน้เดินทำงสู ่เมืองอำซำฮีคำว่ำ ที่ตัง้อยู่กลำง
เกำะฮอกไกโด 
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 อิออน มอลล์ อำซำฮคีำว่ำ (Aeon mall Asahikawa) ห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่ของฮำซำฮิกำวำ่ อิสระให้ทำ่นได้เลอืกซือ้

ของฝำก ของที่ระลกึกนั อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อยำ่ง คิทแคท สำมำรถหำซือ้ได้ที่น่ีเช่นกนั 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย ณ อิออน มอลล์ อำซำฮีคำว่ำ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 5 

เนินพระพุทธเจ้ำ – ร้ำนของฝำกที่ ระลึก – เลือกซือ้ผลิตภัณท์ของฝำกจำก
โรงงำนชอ็กโกแลต – คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี –  
โรงเป่ำแก้วคติำอชิ ิ– ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คติตี ้– มิตชุยเอำเล้ตท์ –  
บุฟเฟ่ต์ ขำปูยักษ์ 3 ชนิด 

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

Mr.Tadao ando สถำปนิกช่ือดงัชำวญ่ีปุ่ น พระพทุธรูปมีควำมสงูถึง 13.5 เมตร และมีน ำ้หนกัมำกถึง 1500 ตนั ล้อบรอบด้วย
ธรรมชำติที่สวยงำมแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละฤด ูฤดรู้อนรำยล้อมไปด้วยดอกลำเวนเดอร์ ฤดหูนำวก้อจะรู้สึกได้ถึงควำม
งดงำมของหิมะที่ขำวโพลน นบัได้วำ่เป็นอีกหนึง่สถำนท่ีๆเรียกได้วำ่เป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

 ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของที่ระลึก ที่อยูไ่มไ่กลจำกตวัเมืองซปัโปโร่ ภำยในมีสนิค้ำลดรำคำมำกมำย ให้ทำ่นได้อิสระเลอืกซือ้
สนิค้ำภำยในร้ำน 

 แวะซือ้ของฝำกที่ โรงงำนชอ็คโกแลตอชิิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอำคำร
ของโรงงำนถกูสร้ำงขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึง่มี ช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่มี
ควำมหมำยวำ่ ช็อคโกแลตขำวแดค่นรัก ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้กลบัไปให้คนที่ทำ่นรักทำน หรือวำ่ซือ้เป็นของฝำกติดไม้ติดมือ
กลบับ้ำนได้ 

. เดินทำงสู ่เมืองโอตำรุ (Otaru) เป็นเมืองท่ำส ำคญัส ำหรับซปัโปโร ชม คลองโอตำรุ (Otaru Canal) ที่มีควำมยำว 1.5 
กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตำรุ โดยมีโกดงัเก่ำบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำรเรียงรำยอยู่ คลองแห่งนี ้
สร้ำงเมื่อปี 1923 โดยสร้ำงขึน้จำกกำรถมทะเล เพื่อใช้ส ำหรับเป็นเส้นทำงกำรขนถ่ำยสินค้ำมำเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภำยหลงัได้
เลกิใช้และมีกำรถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แล้วเหลอือีกคร่ึงหนึง่ไว้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว โดยมีกำรสร้ำงถนน
เรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทำงเดินเท้ำกว้ำงประมำณ 2 เมตร 
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กลำงวนั อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย 

 ชม นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ สไตล์องักฤษท่ีเหลอือยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเทำ่นัน้ นำฬิกำนีจ้ะพน่ไอน ำ้ มีเสยีงดนตรีดงัขึน้ทกุๆ  
15 นำที เหมือนกบันำฬิกำไอน ำ้อีกเรือนท่ีแคนำดำ 

 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตำรุเป็นหนึ่งในร้ำนค้ำที่ใหญ่ที่สดุของในญ่ีปุ่ น โดยตวัอำคำรมีควำมเก่ำแก่สวยงำม และถือเป็น
สถำนที่ส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์ของเมือง โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ มีช่ือเสียงทำงด้ำนกำรเป่ำแก้วมำยำวนำน โดยในอดีตนัน้
จดุประสงค์ของกำรเป่ำแก้วเพื่อใช้เป็นทุน่ให้เรือ แตปั่จจบุนันีเ้ปำ้หมำยของกำรเป่ำแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลกึแทน 
ซึง่โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิเป็นโรงงำนท่ีมีช่ือเสยีงและเก่ำแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1901 ทำ่มกลำงโรงเป่ำแก้วที่มีอยู่มำกมำย 
และผลงำนท่ีมีช่ือเสยีงมำกที่สดุของโรงงำนแห่งนีก็้คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้วนัน่เอง นอกจำกนีย้งัมีสอนวิธีกำรเป่ำแก้ว
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวด้วย 

 ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศน่ำรักๆ ของตวักำร์ตูนแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่ำนได้เลือกซือ้สินค้ำและ
ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

 แหลง่ช้อปปิง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้ำงสรรพสินค้ำรูปแบบ Outlet mall ขนำดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด 
ตัง้อยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชำนเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทำงที่ไปยงั สนำมบินชิโตเซ่ เปิดให้บริกำรเมื่อเดือน
เมษำยน ปี 2012 ภำยในห้ำงมีร้ำนค้ำแบรนด์ตำ่งๆกวำ่ 128 ร้ำน รวมถึงร้ำนค้ำปลอดภำษี ศนูย์อำหำรขนำดใหญ่จ ุ650 ที่นัง่ 
และร้ำนจ ำหนำ่ยสนิค้ำพืน้เมืองและสนิค้ำจำกฟำร์มท้องถ่ินประจ ำจงัหวดั 

ค ่ำ รัปประทำนอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร พิเศษสุดๆกับเมนูปูสุดอร่อย 3 ชนิด แบบไม่อัน้ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่ 6 ซัปโปโร(สนำมบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  
(XJ621 : 11.55 – 18.00) 

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

11.55 น. น ำทำ่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที ่XJ621 บริกำรอำหำรเช้ำและน ำ้ดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 
** หำกท่ำนที่ต้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำร 

ออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ** 

 

รำคำแนะน ำเร่ิมต้นเพียง  : HOKKAIDO HAKODATE WINTER หมิะ เยน็ฉ ่ำ 6 วัน 4 คืน 
 โดยสำยกำรบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 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 [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 7,900 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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รำคำทัวร์ข้ำงต้นยงัไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทวัร์ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักลำ่ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิร์มเดนิทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บริกำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดนิทำง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนกำรเดนิทำง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จำ่ย ทำ่นละ 15,000 บำท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวำ่ 15 วนักำรเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่กับสำยกำรบินและคำ่มดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
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4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรำยกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคำ่ทวัร์ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนัน้ ลกูค้ำทกุท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไมส่ำมำรถให้ควำมชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดนิทำง   

 พร้อมคณะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกร้องคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท ำท่ีเคำน์เตอร์สนำมบนิ ณ วนัเดนิทำง เทำ่นัน้  

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

3.  คำ่อำหำร คำ่เข้ำชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  คำ่ประกนัวินำศภยัเคร่ืองบินตำม

เง่ือนไขของแตล่ะสำยกำรบนิท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุ้มครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้ำทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทำงบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี **  
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ล้ำนบำท] 
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยนุ้อยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจำ่ย 3%  
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อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งด้ำวตำ่งๆ(ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำล
ญ่ีปุ่นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมท่ี
สถำนทูตก ำหนด) 

2.  คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอำทิเชน่ คำ่อำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด คำ่
โทรศพัท์  

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

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

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเน่ืองจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำ

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่ำ่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรทอ่งเท่ียว เย่ียมญำต ิหรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัใินกำรเข้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนญุำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสำรเร่ืองท่ีพกั
ทำงบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญ่ีปุ่ น** 
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1. ตัว๋เคร่ืองบนิขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่ำทำ่นสำมำรถรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใช้งำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเข้ำข่ำยคณุสมบตัิ

เพ่ือกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้ำประเทศ และไมเ่ข้ำขำ่ยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้ำประเทศ 


