
  1 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6วนั 4คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์    [GQ2CTS -XJ004] 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14033 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นัง่กระเช้าชมใบไม้เปล่ียนสีภเูขาคโุรดาเกะ | ต่ืนเต้นกบักระเช้าห้อยขา | คลองโอตารุ 
นัง่กระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ | เท่ียวเต็มไม่มีวนัอิสระ | ลิม้รสเมนขูาปยูกัษ์ 3 ชนิด  

 

 

 

 

HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม–พฤศจกิายน 2562  

เร่ิมต้นเพียง 35,900 บาท 

.- 

 



  2 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6วนั 4คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์    [GQ2CTS -XJ004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ )  
(XJ620/ 23.55 – 08.40+1) 

20.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ [ส าคญัมาก!!ไม่อนญุาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้ ] 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) -อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อม
โกเรียวคาคุ  – โกดังอฐิแดงริมน า้ – น่ังกระเช้าชมววิ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

08.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620/ 23.55– 08.40+1) 

วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – อทุยานแหง่ชาติโอนมุะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ปอ้มโกเรียวคาค ุ – โกดงัอิฐแดงริมน า้ – นัง่กระเช้า  

วนัท่ี 3. ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เมืองเก่าโมโตมาชิ –โนโบริเบทส ึ– หบุเขานรกจิโกกดุานิ –ภเูขาไฟโชวะ –สวนหมีภเูขาไฟโชวะ  –  ทานกิุโคจิ 

วนัท่ี 4. เมืองบเิอะ – สระอาโออิเคะ – หมูบ้่านราเมงอาซาฮิคาวา่ – อทุยานแหง่ชาติไดเซ็ตสซึงั – น า้ตกริวเซย์และน า้ตกกิงกะ – กระเช้าคโุรดาเกะ 

– เมืองอาซาฮิกาวะ – อิออน มอลล์ อาซาฮิกาวะ 

วนัท่ี 5. เนินพระพทธเจ้า – ร้านของฝากที่ระลกึ –โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี –โรงเป่าแก้วคิตาอชิิ - ร้าน

กาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– มิตชยุเอาเล้ตท์ – บฟุเฟ่ต์ ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด 

วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ621/09.55 – 15.10 น.) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 อทุยานแห่งชาติโอนมุะ (Onuma Quasi National Park) ตัง้อยู่ห่างจาก Hakodateไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีทศันียภาพที่สวยงามของเกาะกลางทะเลสาบ นกัท่องเที่ยวสามารถเดินส ารวจพืน้ที่ได้ทัง้หมด โดย
เส้นทางตามเกาะแก่งตา่งๆที่เช่ือมตอ่ด้วยสะพานเลก็ๆ ใช้เวลาในการส ารวจประมาณ 15-60 นาที ในอทุยานมีให้เช่าจกัรยาน
(มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 เยน/ชัว่โมง 1,000 เยน/วนั) ส าหรับป่ันไปรอบๆทะเลสาบโอนมุะ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ตัง้อยูต่อนใต้สดุของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 3 ของเกาะ เมื่อครัง้อดีตได้

เป็นเมืองทา่ที่มีการค้าขายกบัชาวตา่งชาตฝ่ัิงตะวนัตก ซึง่ท าให้วฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทในเมือง ซึง่เราจะพบเหน็
ได้จากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวนัตกที่ตัง้อยู่ริมเนินเขา อาคารอิฐแดงโกดงัเก่าริมท่าเรือ ถนน
หนทางที่กว้าง รถรางเก่าและทางเดินเท้าที่ปูด้วยหิน ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริม
บรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สดุแสนโรแมนติก 

 ป้อมดาวห้าแฉกโกะเรียวคะค ุ(Fort Goryokaku ) เป็นป้อมรูปดาวห้าแฉกที่สร้างเป็นอนสุรณ์สถานแก่ผู้ที่เสียสละต่อสู้ เพื่อ
เกาะฮอกไกโด สร้างขึน้ในปี 1864  โดยตระกูลโทกุงาวะ และเป็นสไตล์ตะวนัตก ใช้เวลาสร้างทัง้สิน้ 7 ปี เพื่อใช้การป้องกัน
การรุกรานจากตา่งชาติในช่วงที่สหรัฐต้องการบีบให้ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศ แต่พอมาถึงช่วงปฏิรูปสมยัเมจิ ที่ได้มีการฟืน้ฟูอ านาจ
ของจกัรพรรดิขึน้มาใหม่ที่นี่จึงใช้เป็นที่หลบภยัและ ศนูย์บญัชาการรบ ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม ภายในมี
พิพิธภณัฑ์ที่แสดงถึงช่วงสงครามในระหวา่งปี 1868-1869 และยงัมีหอคอยที่สงู 60 เมตร 

 
 โกดงัอิฐแดง หรือ โกดงัคานะโมริ (Kanamori Soko) สญัลกัษณ์อีกแห่งหนึ่งของฮาโกะดาเตะ โกดงัเก็บสินค้าของเมือง แม้

อาคารที่เห็นจะเป็นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึน้มาทดแทนอาคารหลงัเก่า ซึ่งถกูไฟไหม้ครัง้ใหญ่เผาท าลายไปเมื่อปี 1907 แต่
ยงัคงเอกลกัษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิม แล้วน าท่านสู่ ซีฟู๊ ด มาร์เก็ต แหล่งซือ้หาของฝากจ าพวก
อาหารทะเล ซึง่เป็นอาหารเลือ่งช่ือของฮาโกะดาเตะ 

 นัง่กระเช้าไฟฟา้ ขึน้สูย่อดเขาฮาโกดาเตะ ซึง่เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลา 20 นาที) ขึน้ไปจุดชมวิว
ที่จะเห็นทศันียภาพที่สวยที่สดุที่ถือเป็น 1 ใน 3 ทิวทศัน์ยามค ่าคืนอนังดงามของญ่ีปุ่ น 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั ณ บริเวณโกดงัอิฐแดง 
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ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HAKODATE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาช ิ–โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจโิก
กุดานิ –ภเูขาไฟโชวะ –สวนหมีภเูขาไฟโชวะ –ซัปโปโร – ช้อปป้ิง ทานุกิโคจ ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพืน้ที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเป็นประจ าทกุวนั ตัง้แต่ตอนเช้าตีห้าถึง

เที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปยูกัษ์ ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ต่างๆ บริเวณ
ใกล้เคียงมีร้านอาหารหลายร้านท่ีใช้วตัถดุิบแบบสดใหมจ่ากตลาดแหง่นีอ้ีกด้วย 

 ยา่นโมโตมาจิ ( Motomachi District ) ซึง่เป็นเขตประวตัิศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะที่ได้รวมไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์
ยโุรป ซึง่ได้รับอิทธิพลมาตัง้แตส่มยัญ่ีปุ่ นเปิดประเทศท าการค้ากบัตา่งชาติในปี 1854 และเป็นผลท าให้พ่อค้าจาก รัสเซีย จีน 
และ ชาติตะวนัตกหลัง่ไหลเข้ามาติดต่อค้าขายกันมากอีกทัง้ยงัมีการตัง้รกรากถ่ินฐานกันในนีอ้ีกด้วยโดยมีสิ่งปลกูสร้างที่
น่าสนใจ อาทิ ศาลาประชาคมหลงัเก่า (Old Public Hall) เป็นสถาปัตยกรรมแบบยโุรปซึ่งเคยถกูใช้เป็นที่ท าการของคณะ
ผู้ปกครองเมืองตัง้แตปี่ 1900 และ โบสถ์รัสเซีย (Russian Orthodox Church)โบสถ์ที่ท าให้นกึย้อนถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของเมื่อง
ทา่ส าคญั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
 เมืองโนโบริเบทส ึเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด หบุเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก

อยา่งวา่ “หบุเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหบุเขานรกนัน้ เพราะที่นี่มีทัง้
บ่อโคลนและบ่อน า้ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณที่มีควนัร้อนๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซนที่มีช่ือเสียงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ที่คอยคุ้มกนัภยัให้ผู้มาเยือนดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของที่น่ีไมว่า่จะเป็นร้านขายของที่ระลกึห้องน า้
จะมีปา้ยตา่งๆที่มีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

 ชมภเูขาไฟโชวะซินซงั (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนเุสาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ
ภเูขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดงัที่เห็นอยู่ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแหง่พิเศษ” พร้อมบนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ 

 ชมฟาร์มหมีภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาที่เพาะพนัธุ์หมีสีน า้ตาลที่มีตัง้แต่เจ้าหมีตวัเล็กๆไป
จนถึงหมีตวัโตน้องหมีที่นี่ไม่ดรุ้ายเพราะหมีที่นี่ได้รับการดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกบัคนท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดขูอง
น้องหมีโชว์ลลีาอ้อนขออาหารจากนกัทอ่งเที่ยว ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหลา่หมีทัง้หลายด้วย ขนมปัง และแอป
เปิล้ ซึง่จะมีจดุจ าหนา่ยอาหารหมี 

 เดินทางสู่งเมืองซปัโปโร่ ช้อปปิง้ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านช้อปปิง้เก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี 
จดุเดน่ของยา่นนีค้ือการสร้างหลงัคาที่คลมุทัว่ตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายหุิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิง้ได้อย่าง
สบายใจ นอกจากนีย้งัมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรสว่นสินค้าก็มีทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าแบ
รนด์ดงัอย่าง Uniqlo, New Balance, Adidas, Puma เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน Daiso ที่ทกุอย่างราคา 100 
เยน รวมไปถึงร้าน Donkiที่มีขายทกุอยา่งตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟา้ไปถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาที่ถกูจนนา่ตกใจหรือถ้าเดินจนหมด
แรงที่นี่ก็มีร้านอาหารดงัๆหลายร้านคอยให้บริการอยูด้่วย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั แหลง่ช้อปปิง้ 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 

เมืองบิเอะ – สระอาโออิเคะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – อุทยานแห่งชาติได
เซ็ตสึซัง – น า้ตกริวเซย์และน า้ตกกงิกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ – เมืองอาซาฮกิาวะ 
– ออิอน มอลล์ อาซาฮกิาวะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเลก็ๆ ที่ตัง้อยูบ่ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่ือวา่ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความ

เลก็ที่แสนนา่รักของเมืองนีอ้ยูท่ี่ภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามาวิวระหวา่งสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุง่ข้าวบาร์เลย์่สเีหลืองทอง
ตดัสลบักบัไร่ข้าวโพดและมนัฝร่ังสเีขียวสดโดยมีสฟีา้ครามของท้องฟา้ตดัเป็นฉากหลงัสลบัเนิน น าท่านเดินทางสู ่สระอะโออิ
เคะ หรือ บ่อน า้สีฟ้า (Blue Pond ) ตัง้อยู่ฝ่ังซ้ายของแม่น า้ Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตัง้ช่ือตามสี
ของน า้ที่เกิดจากแร่ธาตตุามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึน้จากการกัน้เขื่อนเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้โคลนภเูขาไฟ Tokachi ที่ปะทขุึน้เมื่อปี 
1988 ไหลเข้าสูเ่มือง ไฮไลท์!!! ชมน า้สฟีา้ที่สดใสเกินกวา่บอ่น า้ตามธรรมชาติทัว่ไป และตอไม้สงูจ านวนมากที่สะท้อนให้เห็น
ความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน า้ในบอ่ 

 หมูบ้่านราเมง (Ramen Village) ซึง่เมืองแหง่นี ้มีประวตัิศาสตร์การท าราเมนมาอย่างยาวนาน นบัตัง้แต่ยคุหลงัสงครามโลก
ครัง้ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ้่านราเมน ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหลา่นกัท่องเที่ยวได้เข้ามาสมัผสั
รสชาตแบบดัง้เดิมของร้านราเมนที่มีช่ือเสยีงทัง้ 8 ร้านได้อยา่งเต็มที่ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมูบ้่านราเมง 
 เดินทางสู ่อทุยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสซึงั (Daisetsuzan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่เรียกได้ว่าตัง้อยู่ใจกลางของ

ภมูิภาคฮอคไกโด ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัในนามหลงัคาของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) โดยในปี 1934 และตื่นตาตื่นใจกบัฤ
ดใุบไม้เปลีย่นส ีทัว่ทัง้บริเวณอทุยานจะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่ก าลงัพากนัเปลีย่นสสีนั (โดยปกติใบไม้เปลีย่นสทีี่เกาะฮอกไกโดจะ
เปลีย่นสปีระมาณช่วงต้นเดือนตลุาคม-กลางพฤศจิกายน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 น า้ตกกิงกะและน า้ตกริวเซ เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของน า้ตกที่จดัได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สดุติด
หนึง่ในร้อยของญ่ีปุ่ น น า้ตกทัง้สองแห่งนีม้ีต้นน า้อยู่ในเขตภเูขาโซอนุเคียว สามารถสมัผสัความแรงของสายน า้ที่ไหลรวมกนั
กลายมาเป็นแมน่ า้อิชิคาริได้หลงัจากฤดหูนาว สว่นในช่วงฤดหูนาวน า้ตกทัง้สองแหง่นีจ้ะแข็งตวักลายเป็นน า้แข็ง 
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 กระเช้าคุโรดาเกะ น าท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีสดุแสนโรแมนติกนบัได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด
ขนาดตวักระเช้าสามารถบรรจผุู้ โดยสารได้มากถึง 101 ที่นัง่และใช้เวลาเดินทางไปถึงด้านบนสดุประมาณ 7 นาที นบัว่าเป็น
เส้นทางชมใบไม้แดงที่ไมค่วรพลาดส าหรับเส้นทางฮอกไกโด 

 
 พาทา่นสมัผสักบัความงามไปพร้อมความตื่นเต้นกบักระเช้าลอยฟา้ห้อยขา เพื่อให้ทา่นได้ชมธรรมชาติบรรศของใบไม้เปลีย่นสี

แหง่แรกของประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งใกล้ชิด (กระเช้าลอยฟา้อาจหยดุให้บริการในวนัท่ีสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย หรือมีเหตกุารณ์
สดุวิสยัทัง้นีท้างบริษัทขออนญุาตปรับเปลีย่นรายการเพื่อความเหมาะสม) 

 อิออน มอลล์ อาซาฮีคาวา่ (Aeon mall Asahikawa) ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาวา่ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของ
ฝาก ของที่ระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อยา่ง คิทแคท สามารถหาซือ้ได้ที่น่ีเช่นกนั 

 อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาวา่ 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 

เนินพระพทธเจ้า – ร้านของฝากที่ ระลึก – เลือกซือ้ผลิตภัณท์ของฝากจาก
โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –โรงเป่า
แก้วคติาอชิ ิ- ร้านกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้– มิตชุยเอาเล้ตท์ –  
บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
 เดินทางสู ่เนินแหง่พระพทุธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเมืองซปัโปโร่ ที่ถกูออกแบบโดย Mr.Tadao 

ando สถาปนิกช่ือดงัชาวญ่ีปุ่ น พระพทุธรูปมีความสงูถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกัมากถึง 1500 ตนั ล้อบรอบด้วยธรรมชาติที่
สวยงามแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรู้อนรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดหูนาวก้อจะรู้สกึได้ถึงความงดงามของหิมะ
ที่ขาวโพลน นบัได้วา่เป็นอีกหนึง่สถานท่ีๆเรียกได้วา่เป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว 

 ร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลกึ ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร่ ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่ านได้อิสระเลือกซือ้
สนิค้าภายในร้าน 

 แวะซือ้ของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park) แหลง่ผลติช็อคโกแลตที่มช่ืีอเสยีงของญ่ีปุ่ น ตวัอาคารของ
โรงงานถกูสร้างขึน้ในสไตล์ยโุรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึง่ม ีช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่มี
ความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปให้คนที่ทา่นรักทาน หรือวา่ซือ้เป็นของฝากติดไม้ติดมือ
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กลบับ้านได้ 
15.10 น. เดินทางสู ่เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรับซปัโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 

ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ คลองแห่งนีส้ร้างเมื่อปี 
1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมี
การถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลอง
ด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 ชม นาฬิกาไอน า้โบราณ สไตล์องักฤษท่ีเหลอือยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานีจ้ะพ่นไอน า้ มีเสียงดนตรีดงัขึน้ทกุๆ 15 
นาที เหมือนกบันาฬิกาไอน า้อีกเรือนท่ีแคนาดา 

 พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สดุของพิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวั
อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของเมือง โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ มีช่ือเสียงทางด้าน
การเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่า
แก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลกึแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 
1901 ทา่มกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยูม่ากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสยีงมากที่สดุของโรงงานแหง่นีก็้คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้ว
นัน่เอง นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กบันกัทอ่งเที่ยวด้วย 

 ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าและถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

 แหลง่ช้อปปิง้ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด 
ตัง้อยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซ่ เปิดให้บริการเมื่อเดือน
เมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ตา่งๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จ ุ650 ที่นัง่ 
และร้านจ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถ่ินประจ าจงัหวดั 

ค ่า รัปประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร –พิเศษสดุๆกบัเมนปูสูดุอร่อย 3 ชนิด แบบไมอ่ัน้ 
  



  8 HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6วนั 4คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์    [GQ2CTS -XJ004] 

 

วันที่ 6 ซั ป โ ป โ ร  ( สน ามบิ น ชิ โ ต เ ซ ะ )  - ก รุ ง เ ทพฯ  ( สน ามบิ น ดอน เ มื อ ง )  
(XJ621/09.55 – 15.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
 น าทา่นเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที ่XJ621 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
15.10 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

อัตราค่าบริการ : HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน 
 โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 02-07 ต.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 12-17 ต.ค. 62 38,900.- 38,000.- 38,000.- 7,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 19-24 ต.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 7,900.- 34,900.- 
วนัท่ี 23-28 ต.ค. 62 38,900.- 38,900.- 38,900.- 7,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 26-31 ต.ค. 62 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 32,900.- 

วนัท่ี 29 ต.ค -03 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 01-06 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 05-10 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 08-13 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 12-17 พ.ย. 62 35,900.- 35,900.- 35,900.- 7,900.- 30,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
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6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


