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ล่องเรือตดัน ำ้แข็งสดุคลู| ลำนสกี |สนุขัลำกเลื่อน |ชมขบวนพำเหรดเพนกวิน| ทำนกุิโคจ ิ
สวนหมีภูเขำไฟโชวะ|เที่ยวเต็มไม่มีวนัอิสระ |ลิม้รสเมนขูำปยูกัษ์ 3 ชนิด 

 

 

  

HOKKAIDOWINTER เรือตัดน ำ้แข็งฉึกฉึก6วัน4คืน 
เดินทำงมกรำคม-กุมภำพันธ์2563 

เร่ิมต้นเพียง42,900 บำท 

.- 

 

เส้นทำงกำรเดินทำง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 08.40+1) 
วนัที่ 2. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – เมืองซปัโปโร – เมืองฟุรำโน่ – นิงเกิล้เทอเรส– สุนัขลำกเลื่อน – กิจกรรม ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ– อิออน 

มอลล์ 
วนัที่ 3. ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
วนัที่ 4 สวนสัตว์อะซำฮิยำม่ำ– เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ – ร้ำนกำแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้ำน

จ ำหน่ำยของฝำก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ ขำปูยกัษ์ 3 ชนิด 
วนัที่ 5. เมืองซปัโปโร – ภูเขำไฟโชวะชินซนั – ฟำร์มหมีสีน ำ้ตำล – ทะเลสำบโทยะ – หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – ช้อปปิง้ทำนุกิโคจิ – ช้อปปิง้ซูซูกิโนะ 
วนัที่ 6. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ621 : 09.55 – 15.10 น.) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) (XJ620 : 
23.55– 08.40+1) 

20.00 น. นัดพบกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้ โดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
(XJ)โดยมีเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสมัภำระ  
[ส ำคญัมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศญี่ปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรับได้ ] 

23.55 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศญี่ ปุ่นสนำมบินชิโตเซะโดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บริกำรอำหำร
ร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุรำโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – 
สุนัขลำกเลื่อน –กิจกรรม ลำนสกี ซิชิคิไซโนะโอกะ– อิออน มอลล์ 

08.40 น. เดินทำงถึง  สนำมบินชิโตเซะประเทศญี่ ปุ่น (เวลำท้องถ่ินเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.) ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำ
เมือง ด่ำนศุลกำกร และรับกระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว 

 [ส ำคญัมำก!!ไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศญี่ปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองฟุรำโน่ (FURANO)เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอำกำศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนัน้เป็นดินภูเขำไฟ 

จึงเหมำะแก่กำรเพำะปลกูผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลำที่เป็นหิมะ ก็จะเป็นลำนหิมะขนำดใหญ่สุด
ลกูหูลกูตำ หน้ำหนำวจะสวยมำก เมืองที่ตัง้อยู่ในกลำงเกำะฮอกไกโด 

 หมู่บ้ำนเทพนิยำย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE)เป็นหมู่บ้ำนงำนฝีมือและทำงเดินไม้ในป่ำที่เหมือนกับศิลปะใน
เทพนิยำย ซ่ึงประกอบด้วยร้ำนค้ำ 15 ร้ำน ที่จ ำหน่ำยสินค้ำแบบออริจินัลของท้องถ่ิน ตัง้อยู่ใจกลำงหมู่บ้ำน ร้ำนค้ำต่ำงๆ จะ
อยู่ไม่ไกลกันมำก ท ำให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้ำนกลำงป่ำ คล้ำยหมู่บ้ำนในเทพนิยำย จำกนัน้เดินทำงสู่ เมืองอำซำฮีคำว่ำที่ตัง้อยู่
กลำงเกำะฮอกไกโด 

 
 ชมควำมน่ำรักของ สุนัขลำกเลื่อน (DOG SLED)ณ ลำนสกีหิมะขำวโพลน อิสระให้ท่ำนถ่ำยรูปกับสุนัขลำกเลื่อน ฟรี!! 

นอกจำกสนุัขแล้ว ยงัมีสตัว์อื่นๆ อีกมำกมำยหลำยชนิด 
 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภำยในลำนสกีมีกิจกรรมต่ำงๆมำกมำย อิสระให้ท่ำนได้สนุกสนำนและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ำงๆ 

ภำยในลำนสกี ไม่ว่ำจะเป็นกำรเช่ำ SNOW MOBILE, บำบำน่ำสโนว์ ให้อำหำรสตัว์น่ำรักคืออลัปำกำ  
** ไม่รวมอัตรำค่ำเช่ำอุปกรณ์, ชุดส ำหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 
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***กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลำนสก ีขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ และ ควำมสูงของหิมะ *** 
 

 อิออน มอลล์ อำซำฮิคำว่ำ(AEON MALL ASAHIKAWA)ห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่ของฮำซำฮิคำว่ำ อิสระให้ท่ำนได้เลือก
ซือ้ของฝำก ของที่ระลึกกัน อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญี่ปุ่ น อย่ำง คิทแคท สำมำรถหำซือ้ได้ที่นี่เช่นกัน 

 
 อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย ณ อิออน มอลล์ อำซำฮีคำว่ำ 

ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกัSMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 3 
ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – หมู่ บ้ำนรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – 
ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกำะฮอกไกโด และเป็นจุดเร่ิมต้นอีกแห่งใน

กำรออกเรือตดัน ำ้แข็ง 
 ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง โดยเรือจะว่ิงตัดทะเลน ำ้แข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น ำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน ำ้แข็งที่ลอย

มำจำกขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดูหนำวเดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม หำกโชคดี อำจจะได้เห็นสัตว์ทะเลที่มำจำกฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’SSEA EAGLE) และแมวน ำ้ลำยจุด เดิมเรือนีใ้ช้เพื่อส ำรวจน ำ้มนัในรัฐอลำสก้ำ 
เร่ิมน ำมำใช้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 2004 กำรล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลำ 45 นำที ถึง1 ชัว่โมง 
**เนื่องจำกเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะระบุประเภทของเรือและท่ำเรืออีกครัง้ก่อนเดินทำง ทัง้นีจุ้ดขึน้เรือตัดน ำ้แข็งมี 2 จุด
ที่สำมำรถชมได้คือที่จุดมอนเบ็ทสึท่ำเรือกะนิงโกะสเตช่ัน และที่อะบะชิริท่ำเรือออโรร่ำ เทอร์มินอล** 

 
 หมู่บ้ำนรำเมง(RAMEN VILLAGE)ซ่ึงเมืองแห่งนี  ้มีประวัติศำสตร์กำรท ำรำเมงมำอย่ำงยำวนำน นับตัง้แต่ยุคหลัง

สงครำมโลกครัง้ที่ 2 และมีน ำ้ซุปแบบฉบบัของตัวเอง โดยหมู่บ้ำนรำเมง ถือก ำเนิดมำในปี 1996 เพื่อให้เหล่ำนักท่องเที่ยวได้
เข้ำมำสมัผสัรสชำติแบบดัง้เดิมของร้ำนรำเมงที่มีช่ือเสียงทัง้ 8 ร้ำนได้อย่ำงเต็มที่ 

 
 อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ หมู่บ้ำนรำเมง 
 เดินทำงกลบัสู่ เมืองอำซำฮิคำว่ำ (ASAHIKAWA)ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในเกำะฮอกไกโด รองจำกซปัโปโร เม่ือเทียบ

กับซปัโปโรแล้ว ที่นี่อำจจะไม่ได้ดูเจริญแบบเหมือนซัปโปโร แต่ที่นี่มีสวนสัตว์ช่ือดงัอันดบัสองของญี่ปุ่ น  และมีควำมใหญ่ของ
สถำนีรถไฟ JR ASAHIKAWA ที่ตกแต่งโทนอบอุ่นด้วยสีไม้สบำยตำอีกด้วย ใกล้ๆกันจะมี AEON MALL ที่เช่ือมกับสถำนี
รถไฟ 

 ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสำยนีน้ับได้ว่ำเป็นถนนคนเดินสำยแรกของญี่ปุ่ น โดย
เร่ิมกันมำตัง้แต่ปี 1972 มีร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำรตัง้อยู่เรียงรำยมำกมำย สองข้ำงทำงยำวออกไปจำกสถำนี  JR ASAHIKAWA ถึง 
1 กิโลเมตร ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิง้ตำมอธัยำศยั 
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 อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
ที่พกั น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกัSMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 4 
สวนสัตว์อะซำฮิยำม่ำ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ำ
แก้วคิตำอิชิ – ร้ำนกำแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำก – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ ขำปูยักษ์ 3 ชนิด 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ (ASAHIYAMA ZOO)สวนสัตว์แห่งนีไ้ด้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชำติที่สตัว์นำนำชนิดอำศัย

อยู่ ซ่ึงจะส่งผลให้มีสุขภำพจิตที่ดีและและสอดคล้องตำมธรรมชำติที่เป็นอยู่ นักท่องเที่ยวจะได้รับควำมสุขในกำรเข้ำชม 
ภำยใน สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ มีส่วนต่ำงๆ ที่น่ำสนใจมำกมำยโดยมีจุดเด่นที่มีสัตว์น้อยน่ำรักนำนำชนิด ทัง้จ ำพวกสัตว์เมือง
หนำวและเมืองร้อน  เช่น สตัว์ป่ำพืน้เมืองของฮอกไกโด อย่ำงกวำง นกอินทรี หมำป่ำ และสัตว์อื่นๆจำกทัว่ทุกมุมโลก เช่น หมี
ขัว้โลก ลิง แมวใหญ่ และยีรำฟ และสิ่งที่พลำดไม่ได้ก็คือ อุโมงค์แก้วผ่ำนสระว่ำยน ำ้ของเหล่ำเพนกวิน และโดมแก้วขนำดเล็ก
ที่อยู่ตรงกลำงของโซนหมีขัว้โลกและหมำป่ำ ผู้เข้ำชมจะมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน สวนสัตว์แห่งนีเ้ป็นแห่งแรกที่มีกำรจดัให้นก
เพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนำวท่ำนจะได้ ชมควำมน่ำรักของขบวนพำเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิดอีกด้วย จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอตำรุ 

 
 อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัยณ โอตำรุ 

 เมืองโอตำรุ เป็นเมืองท่ำส ำคญัส ำหรับซปัโปโร และบำงส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลำดต ่ำของภูเขำเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและ
กีฬำฤดูหนำวที่มีช่ือเสียง “คลองโอตำรุ” หรือ “โอตำรุอุนงะ”มีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลักษณ์ของเมืองโอตำรุ 
โดยมีโกดังเก่ำบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำรเรียงรำยอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยำกำศสดุแสนโรแมนติกคลองแห่งนีส้ร้ำงเม่ือ
ปี 1923 โดยสร้ำงขึน้จำกกำรถมทะเล เพื่อใช้ส ำหรับเป็นเส้นทำงกำรขนถ่ำยสินค้ำมำเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภำยหลงัได้เลิกใช้และมี
กำรถมคลองคร่ึงหนึ่งเพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว มีกำรสร้ำงถนนเลยีบคลองด้วย
อิฐแดงเป็นทำงเดินเท้ำกว้ำงประมำณ 2 เมตร  
 

 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตำรุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM)ได้รับกำรยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวทำง
ประวัติศำสตร์ที่ส ำคัญของเมืองโอตำรุจำกกำรที่ถูกสร้ำงขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1912 ด้วยตัวอำคำรมีขนำดใหญ่เป็นอิฐแดงดู
เปลือยๆหำกดูงดงำมแปลกตำ สิ่งสะดุดตำที่เป็นจุดสงัเกตของพิพิธภัณฑ์แห่งนีน้ั่นก็คือ นำฬิกำไอน ำ้โบรำณสไตล์อังกฤษ 
ที่ยังคงใช้งำนได้มำถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่ำนัน้ ภำยในตกแต่งแบบผสมผสำนทัง้ควำมหรูหรำ มีกำรจัด
แสดงกล่องดนตรีโบรำณและหลำกสไตล์กว่ำ 25,000 ชิน้ 

 จำกนัน้ชม โรงงำนเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS)นับเป็นอีกหนึ่งสินค้ำที่ขึน้ช่ือของเมืองโอตำรุ เป็นแหล่งผลิต
เคร่ืองแก้วคุณภำพสูงที่ได้รับกำรยอมรับมำอย่ำงยำวนำน มีประวัติควำมเป็นมำนำนมำกเป็นร้อยๆปี ภำยในอำคำรมีกำร
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ตกแต่งด้วยโคมไฟแก้วจ ำนวนมำกอย่ำงหรูหรำ ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆอย่ำง คำเฟ่ที่มีบริกำรทัง้ขนมหวำนและอำหำรญี่ปุ่ น
ตกแต่งด้วยเคร่ืองแก้วนำนำชนิดดูงดงำม ส่วนจัดแสดงเคร่ืองแก้วชนิดต่ำงๆตัง้แต่ในยุคอดีต ชมกำรสำธิตกำรเป่ำแก้วด้วย
กรรมวิธีโบรำณ 

 น ำท่ำนสู่ ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี  ้เพลิดเพลินกับบรรยำกำศน่ำรักๆ ของตัวกำร์ตูนแมวช่ือดัง คิตตี ้ให้ท่ำนได้เลือกซือ้สินค้ำ
และถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

 น ำท่ำนสู่ ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของที่ระลึกที่อยู่ไม่ไกลจำกตัวเมืองซัปโปโร ภำยในมีสินค้ำลดรำคำมำกมำย ให้ท่ำนได้
อิสระเลือกซือ้สินค้ำภำยในร้ำน 

 น ำท่ำนช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPOROเป็นห้ำงสรรพสินค้ำรูปแบบ OUTLET MALL ขนำดใหญ่ที่สดุใน 
ฮอกไกโด ตัง้อยู่ที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชำนเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทำงที่ไปยัง สนำมบินชิโตเซะ เปิด
ให้บริกำรเม่ือเดือนเมษำยน ปี 2012 ภำยในห้ำงมีร้ำนค้ำแบรนด์ต่ำงๆกว่ำ 128 ร้ำน รวมถึงร้ำนค้ำปลอดภำษี ศูนย์อำหำร
ขนำดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำพืน้เมืองและสินค้ำจำกฟำร์มท้องถ่ินประจ ำจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำณ ร้ำนอำหำร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขำปูยักษ์ 3 ชนิด 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกัT MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ 5 
เมืองซัปโปโร – ภูเขำไฟโชวะชินซัน – ฟำร์มหมีสีน ำ้ตำล – ทะเลสำบโทยะ – 
หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม  
 ชมภูเขำไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN) ซ่ึงมีอนุสำวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบควำมเคลื่อนไหวและกำรเกิดขึน้มำใหม่

ของภูเขำไฟเกิดใหม่ประมำณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขำไฟน้องใหม่ที่เกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946ซ่ึงระเบิด
ปะทุติดต่อกันนำนถึง2ปีจนกลำยมำเป็นภูเขำโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ใ นควำมดูแลของรัฐบำลในฐำนะเป็น 
“อนุสรณ์ทำงธรรมชำติแห่งพิเศษ” พร้อมบนัทึกภำพเป็นที่ระลึก 

 
 ชมฟำร์มหมีภูเขำไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK)เป็นสถำนที่เพำะพันธุ์หมีสีน ำ้ตำลที่มีตัง้แต่เจ้ำหมี

ตวัเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตน้องหมีที่นี่ไม่ดุร้ำยเพรำะหมีที่นี่ได้รับกำรดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคนท่ำนจะได้เห็นภำพที่น่ำรักน่ำ
เอ็นดูของน้องหมีโชว์ลีลำอ้อนขออำหำรจำกนักท่องเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยวสำมำรถป้อนอำหำรเหล่ำหมีทัง้หลำยด้วย ขนมปัง 
และแอปเปิล้ ซ่ึงจะมีจุดจ ำหน่ำยอำหำรหมี 

 
 ทะเลสำบโทยะ (LAKE TOYA)เป็นทะเลสำบขนำดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยำวประมำณ 40 กิโลเมตร เกิดจำกปำก

ปล่องภูเขำไฟ ตัง้อยู่ใกล้กับทะเลสำบชิโกสึ(LAKE SHIKOTSU) ทะเลสำบแห่งนีมี้ควำมพิเศษตรงที่น ำ้จะไม่แข็งตวัในช่วงฤดู
หนำว ในหน้ำร้อน อำกำศก็เย็นสบำย เหมำะส ำหรับเดินเล่น ป่ันจักรยำน หรือล่องเรือชมทิวทศัน์ 

 
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
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 หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ (JIGOKUDANI)หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ “หุบเขำนรก”อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ SHIKOTSU-TOYA 
เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกว่ำหุบเขำนรกนัน้เพรำะที่นี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อน ำ้ร้อนที่เดือดตำมธรรมชำติกระจำยไปทั่ว
บริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลำ และถือเป็นแหล่งก ำเนิดน ำ้แร่และออนเซ็นที่มีช่ือเสียงที่สุด
บนเกำะฮอกไกโด ทำงเข้ำหุบเขำจะมีสัญลกัษณ์เป็นยักษ์สีแดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ  เป็นยักษ์ที่คอยคุ้มกันภยัให้ผู้
มำเยือน ดงันัน้ทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนขำยของที่ระลึก ห้องน ำ้จะมีป้ำยต่ำงๆที่มีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์ จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองซัปโปโร 

 
 อิสระช้อปป้ิงถนนทำนุกิโคจิ เป็นย่ำนช้อปปิง้เก่ำแก่ ที่เปิดให้บริกำรยำวนำนกว่ำ 100 ปี จุดเด่นของย่ำนนีคื้อกำรสร้ำง

หลงัคำที่คลุมทัว่ตลำด ไม่ว่ำจะฝนตก แดดออก พำยุหิมะเข้ำ ก็สำมำรถมำเดินช้อปปิง้ได้อย่ำงสบำยใจ นอกจำกนีย้งัมีร้ำนค้ำ
มำกถึง 200 ร้ำน โดยมีควำมยำวประมำณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินค้ำก็มีทัง้เสือ้ผ้ำและรองเท้ำแบรนด์ดังอย่ำง UNIQLO, NEW 
BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และที่จะพลำดไม่ได้เลยก็คือร้ำน DAISO ที่ทุกอย่ำงรำคำ 100 เยน รวมไปถึงร้ำน 
DONKI ที่มีขำยทุกอย่ำงตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำไปถึงเคร่ืองส ำอำงค์ในรำคำที่ถูกจนน่ำตกใจ หรือถ้ำเดินจนหมดแรง ที่นี่ก็มี
ร้ำนอำหำรดงัๆหลำยร้ำนคอยให้บริกำรอยู่ด้วย 

 
 จำกนัน้ให้ท่ำน อิสระช้อปป้ิงย่ำน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO)เป็นย่ำนบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปด้วย

ร้ำนค้ำ5,000 ร้ำนและร้ำนอำหำร แสงไฟนีออนเรียงรำยในเวลำกลำงคืน และถือเป็นย่ำนที่คึกคักและมีชีวิตชีวำที่สุดของเมือง
ซปัโปโรอีกด้วย โดยอยู่ถัดลงมำทำงใต้จำกสวนโอโดริรำวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถำนีรถไฟใต้ดิน SUSUKINO ในเวลำค ่ำ
คืนบรรดำป้ำยไฟโฆษณำบนตึกต่ำงๆในย่ำนนีจ้ะเปิดไฟประชันกัน สีสันละลำนตำดึงดูดลูกค้ำกันเต็มที่ รอบๆบริเวณนีมี้
ร้ำนอำหำร ภตัตำคำร สถำนบนัเทิงเริงรมย์ยำมรำตรี ทัง้ไนต์คลบั บำร์ คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด รวมกันมำกกว่ำ 4,000 
ร้ำน ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บำงร้ำนก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึน้ลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงำนออกมำเรียกลกูค้ำเสนอเมนูและบริกำรของ
ร้ำนตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมดย่ำนซูซูกิโนะ มกัจะมีช่ือเรียกที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเที่ยวว่ำเป็น “ตรอกรำเมง” 
เพรำะบริเวณนีมี้ร้ำนรำเมงให้เลือกทำนกันมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น มิโสะรำเมง ชิโอะรำเมง เคอร์ร่ีรำเมง เป็นต้น โดยมีรำคำ
เร่ิมต้นเพียงชำมละ 750 เยนเท่ำนัน้ 

 
 อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ ซูซูกิโนะ 
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ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พกั T MARK SAPPOROหรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี6 
ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ621 : 
09.55 – 15.10 น.) 

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

09.55 น. น ำท่ำนกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่XJ621(บริกำรอำหำรเช้ำและน ำ้ดื่มบนเคร่ือง) 
15.10 น. เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 
 

** หำกท่ำนที่ต้องออกต๋ัวภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อน
ท ำกำรออกต๋ัวเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ ** 
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ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัที่ 28 ม.ค.-02 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัที่ 01-06 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัที่ 04-09 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัที่ 05-10 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัที่ 06-11 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัที่ 07-12 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัที่ 08-13 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัที่ 14-19 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัที่ 18-23 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัที่ 21-26 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัที่ 25 ก.พ-01 มี.ค. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัที่ 28 ก.พ-04 มี.ค. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 

รำคำเด็กทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ7,900 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ไม่มีรำคำเด็ก เนื่องจำกเป็นรำคำพิเศษ 

 

รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทัวร์ที่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 
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เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้ โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักล่ำว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิร์มเดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระค่ำบริกำร 
 3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท 

 3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทำง  

บัญชี  

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4. กำรยกเลิกำรเดินทำง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
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4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 15,000 บำท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่ำ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรันตีมัดจ ำท่ีนั่งกับสำยกำรบินและค่ำมัดจ ำท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนัน้ ลูกค้ำทุกท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตัวของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่
เดินทำง   

 พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงค์จะต้องกำรปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจำกชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบัตรสะสมไมล์ จะต้องด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหน้ำ และถ้ำโดยกำรช ำระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท ำท่ีเคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนัน้  

2.  ค่ำท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทวัร์ข้ำงต้น 
4.  เจ้ำหน้ำท่ีบริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่ำน ำ้หนักสัมภำระรวมในตั๋วเคร่ืองบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ 20 กิโล ค่ำประกันวินำศภัยเคร่ืองบินตำม

เงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
6.  ค่ำประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้ำท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั] 
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**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี **  
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต3ุ ล้ำนบำท] 
**ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกันท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **  
 [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 

7. ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ(ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำลญี่ปุ่ น
ประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมในกำรขอวีซ่ำตำมที่สถำนทูต
ก ำหนด) 

2.  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท์  

3.  ค่ำภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมำยเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวัน

เดินทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเน่ืองจำกสำเหตุ

ต่ำงๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัด

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัรำ

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รำยละเอียดเก่ียวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย 
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่ำจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อกำรท่องเท่ียว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัว่ำมีคณุสมบตัใินกำรเข้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกั
ทำงบริษัทจะจดัเตรียมให้กับลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับกำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีอำจเกิดขึน้ระหว่ำงท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
  (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ระหว่ำงท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่ นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคณุสมบตัิ

เพื่อกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิกำรถกูส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 


