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ล่องเรอืตดัน ำ้แข็งสดุคลู | ลำนสกี | สนุขัลำกเล่ือน | ชมขบวนพำเหรดเพนกวิน | ทำนกิุโคจิ 
สวนหมีภเูขำไฟโชวะ | เท่ียวเต็มไม่มีวนัอิสระ | ลิม้รสเมนขูำปยูกัษ ์3 ชนิด  

 

HOKKAIDO WINTER เรือตดัน ำ้แข็งฉึกฉึก 6วัน 4คืน 

เดนิทำง มกรำคม-กุมภำพันธ ์2563  

เร่ิมต้นเพยีง 42,900 บำท 

.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมอืง) – ซัปโปโร (สนำมบินชโิตเซะ) (XJ620 : 
23.55– 08.40+1) 

20.00 น. นดัพบกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) 
โดยมีเจำ้หนำ้ที่ใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสมัภำระ  
[ส ำคญัมำก!!ไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรบัได ้] 
ส ำหรับกรุ๊ปที่เดินทำงตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำบิน(ขำไป) เป็นเวลำ 02.10 น. 

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

23.55 น. ออกเดินทำงสู่ ประเทศญ่ีปุ่น สนำมบินชิโตเซะ โดย สำยกำรบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ  ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บริกำร
อำหำรร้อนบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุรำโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – 
สุนัขลำกเล่ือน – กิจกรรม ลำนสกี ซิชคิไิซโนะโอกะ – ออิอน มอลล ์

02.10 น. ออกเดินทำงสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บรกิำรอำหำรรอ้นบนเครือ่ง) 

เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 08.40+1) 
วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – เมืองซปัโปโร – เมืองฟรุำโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – สนุขัลำกเลื่อน – กิจกรรม ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออน 

มอลล ์
วนัท่ี 3. ลอ่งเรอืตดัน ำ้แข็ง – เมืองอำซำฮิคำวำ่ – หมูบ่ำ้นรำเมงอำซำฮิคำวำ่ – ถนนคนเดิน เฮวะโดร ิ
วนัท่ี 4 สวนสตัวอ์ะซำฮิยำม่ำ– เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี – โรงเป่ำแกว้คิตำอิชิ – รำ้นกำแฟฮลัโหล คิตตี ้– รำ้น

จ ำหนำ่ยของฝำก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุเฟ่ต ์ขำปยูกัษ์ 3 ชนิด 
วนัท่ี 5. เมืองซปัโปโร – ภเูขำไฟโชวะชินซนั – ฟำรม์หมีสนี  ำ้ตำล – ทะเลสำบโทยะ – หบุเขำนรกจิโกกดุำนิ – ชอ้ปป้ิงทำนกิุโคจิ – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 
วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ621 : 09.55 – 15.10 น.) 

http://bit.ly/2NMk5YE


3 HOKKAODO WINTER เรอืตดัน ำ้แข็งฉึกฉึก 6 วนั 4 คืน โดย สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์         [GQ2CTS-XJ006] 

 

10.40 น. เดินทำงถึง  สนำมบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำทอ้งถ่ินเรว็กวำ่เวลำประเทศไทย 2 ชม.) 
08.40 น. เดินทำงถึง  สนำมบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.) ผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้

เมือง ดำ่นศลุกำกร และรบักระเป๋ำเรยีบรอ้ยแลว้ 
 [ส  ำคญัมำก!!ไมอ่นญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 น ำทำ่นออกเดินทำงสู ่เมืองฟุรำโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอำกำศเย็นและแหง้ประกอบกบัดินแถบนัน้เป็นดินภเูขำ

ไฟ จึงเหมำะแก่กำรเพำะปลกูผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลำที่เป็นหิมะ ก็จะเป็นลำนหิมะขนำด
ใหญ่สดุลกูหลูกูตำ หนำ้หนำวจะสวยมำก เมืองที่ตัง้อยูใ่นกลำงเกำะฮอกไกโด 

 หมู่บ้ำนเทพนิยำย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมูบ่ำ้นงำนฝีมือและทำงเดินไมใ้นป่ำที่เหมือนกบัศิลปะใน
เทพนิยำย ซึง่ประกอบดว้ยรำ้นคำ้ 15 รำ้น ที่จ ำหน่ำยสินคำ้แบบออริจินลัของทอ้งถ่ิน ตัง้อยู่ใจกลำงหมู่บำ้น รำ้นคำ้ต่ำงๆ จะ
อยูไ่มไ่กลกนัมำก ท ำใหด้เูหมือนเป็นหมูบ่ำ้นกลำงป่ำ คลำ้ยหมูบ่ำ้นในเทพนิยำย จำกนัน้เดินทำงสู ่เมืองอำซำฮีคำว่ำ ที่ตัง้อยู่
กลำงเกำะฮอกไกโด 

 
 ชมควำมน่ำรกัของ สุนัขลำกเลื่อน (DOG SLED) ณ ลำนสกีหิมะขำวโพลน อิสระใหท้่ำนถ่ำยรูปกับสนุขัลำกเลื่อน ฟรี!! 

นอกจำกสนุขัแลว้ ยงัมีสตัวอ์ื่นๆ อีกมำกมำยหลำยชนิด 
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กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 
 ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภำยในลำนสกีมีกิจกรรมตำ่งๆมำกมำย อิสระใหท้ำ่นไดส้นกุสนำนและเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตำ่งๆ 

ภำยในลำนสกี ไมว่ำ่จะเป็นกำรเช่ำ SNOW MOBILE, บำบำนำ่สโนว ์ใหอ้ำหำรสตัวน์ำ่รกัคือ อลัปำกำ  
** ไม่รวมอัตรำคำ่เช่ำอุปกรณ,์ ชุดส ำหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 
***กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลำนสกี ขึน้อยูก่ับสภำพอำกำศ และ ควำมสูงของหิมะ *** 

 
 อิออน มอลล ์อำซำฮิคำว่ำ (AEON MALL ASAHIKAWA) หำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ของฮำซำฮิคำว่ำ อิสระใหท้่ำนได้

เลือกซือ้ของฝำก ของที่ระลกึกนั อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่ำง คิทแคท สำมำรถหำซือ้ไดท้ี่นี่
เช่นกนั 

 
 ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย ณ อิออน มอลล ์อำซำฮีคำว่ำ 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทียบเทำ่ 

วันที ่3 
ล่องเรือตัดน ำ้แข็ง – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – 
ถนนคนเดนิ เฮวะโดริ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น ำทำ่นเดินทำงสู ่เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกำะฮอกไกโด และเป็นจดุเริม่ตน้อีกแหง่ใน

กำรออกเรอืตดัน ำ้แข็ง 
 ล่องเรือตัดน ้ำแข็ง โดยเรอืจะวิ่งตดัทะเลน ำ้แข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น ำนกัท่องเที่ยวไปชมกอ้นน ำ้แข็งที่ลอย
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มำจำกขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดหูนำวเดือนกุมภำพนัธ-์มีนำคม หำกโชคดี อำจจะไดเ้ห็นสตัวท์ะเลที่มำจำกฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรยีท์ะเลสเตลเลอร ์(STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน ำ้ลำยจดุ เดิมเรอืนีใ้ชเ้พื่อส ำรวจน ำ้มนัในรฐัอลำสกำ้ 
เริม่น ำมำใช ้เป็นกิจกรรมทอ่งเที่ยวตัง้แตปี่ 2004 กำรลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลำ 45 นำที ถึง1 ชั่วโมง 
**เน่ืองจำกเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะระบุประเภทของเรือและท่ำเรืออีกคร้ังก่อนเดินทำง ทั้งนี้จุดขึน้เรือตัดน ้ำแข็งมี 2 จุด
ที่สำมำรถชมได้คือที่จุดมอนเบ็ทสึท่ำเรือกะนิงโกะสเตชั่น และที่อะบะชิริท่ำเรือออโรร่ำ เทอรมิ์นอล** 

 
 หมู่บ้ำนรำเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวตัิศำสตรก์ำรท ำรำเมงมำอย่ำงยำวนำน นับตัง้แต่ยุคหลงั

สงครำมโลกครัง้ที่ 2 และมีน ำ้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บำ้นรำเมง ถือก ำเนิดมำในปี 1996 เพื่อใหเ้หลำ่นกัท่องเที่ยวได้
เขำ้มำสมัผสัรสชำติแบบดัง้เดิมของรำ้นรำเมงที่มีช่ือเสยีงทัง้ 8 รำ้นไดอ้ยำ่งเต็มที่ 

 
 กลำงวนั อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ หมู่บ้ำนรำเมง 

 เดินทำงกลบัสู ่เมืองอำซำฮิคำว่ำ (ASAHIKAWA) ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในเกำะฮอกไกโด รองจำกซปัโปโร เมื่อเทียบ
กบัซปัโปโรแลว้ ท่ีนี่อำจจะไมไ่ดด้เูจรญิแบบเหมือนซปัโปโร แตท่ี่น่ีมีสวนสตัวช่ื์อดงัอนัดบัสองของญ่ีปุ่ น  และมีควำมใหญ่ของ
สถำนีรถไฟ JR ASAHIKAWA ที่ตกแต่งโทนอบอุ่นดว้ยสีไมส้บำยตำอีกดว้ย ใกล้ๆ กนัจะมี AEON MALL ที่เช่ือมกบัสถำนี
รถไฟ 

 ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสำยนีน้บัไดว้่ำเป็นถนนคนเดินสำยแรกของญ่ีปุ่ น โดย
เริม่กนัมำตัง้แตปี่ 1972 มีรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรตัง้อยูเ่รยีงรำยมำกมำย สองขำ้งทำงยำวออกไปจำกสถำนี  JR ASAHIKAWA ถึง 
1 กิโลเมตร ใหท้ำ่นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

 ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทียบเทำ่ 
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วันที ่4 
สวนสัตวอ์ะซำฮิยำม่ำ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่ำ
แก้วคิตำอิชิ – ร้ำนกำแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำก – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – บุฟเฟ่ต ์ขำปูยักษ ์3 ชนิด 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 สวนสัตวอ์ำซำฮิยำม่ำ (ASAHIYAMA ZOO) สวนสตัวแ์หง่นีไ้ดถ้กูออกแบบใหก้ลมกลนืกบัธรรมชำติที่สตัวน์ำนำชนิดอำศยั

อยู่ ซึ่งจะส่งผลใหม้ีสขุภำพจิตที่ดีและและสอดคลอ้งตำมธรรมชำติที่เป็นอยู่ นักท่องเที่ยวจะไดร้บัควำมสุขในกำรเขำ้ชม 
ภำยใน สวนสัตวอ์ำซำฮิยำม่ำ มีสว่นตำ่งๆ ที่นำ่สนใจมำกมำยโดยมีจดุเดน่ท่ีมีสตัวน์อ้ยนำ่รกันำนำชนิด ทัง้จ ำพวกสตัวเ์มือง
หนำวและเมืองรอ้น  เช่น สตัวป่์ำพืน้เมืองของฮอกไกโด อยำ่งกวำง นกอินทร ีหมำป่ำ และสตัวอ์ื่นๆจำกทั่วทกุมมุโลก เช่น หมี
ขัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยีรำฟ และสิง่ที่พลำดไมไ่ดก็้คือ อโุมงคแ์กว้ผำ่นสระวำ่ยน ำ้ของเหลำ่เพนกวิน และโดมแกว้ขนำดเล็ก
ที่อยูต่รงกลำงของโซนหมีขัว้โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่ำงชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนีเ้ป็นแห่งแรกที่มีกำรจดัใหน้ก
เพนกวินออกเดินในช่วงฤดหูนำว ท่ำนจะได้ ชมควำมน่ำรักของขบวนพำเหรดเพนกวิน แบบใกลชิ้ดอีกดว้ย จำกนัน้น ำ
ทำ่นเดินทำงสูเ่มืองโอตำรุ 

 
 กลำงวนั อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ โอตำรุ 

 เมืองโอตำรุ เป็นเมืองทำ่ส ำคญัส ำหรบัซปัโปโร และบำงสว่นของเมืองตัง้อยู่บนที่ลำดต ่ำของภเูขำเท็งงุ ซึ่งเป็นแหลง่สกีและ
กีฬำฤดหูนำวที่มีช่ือเสยีง “คลองโอตำรุ” หรือ “โอตำรุอุนงะ” มีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตำรุ 
โดยมีโกดงัเก่ำบรเิวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรยีงรำยอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยำกำศสดุแสนโรแมนติกคลองแหง่นีส้รำ้งเมื่อ
ปี 1923 โดยสรำ้งขึน้จำกกำรถมทะเล เพื่อใชส้  ำหรบัเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสนิคำ้มำเก็บไวท้ี่โกดงั แตภ่ำยหลงัได้เลกิใชแ้ละมี
กำรถมคลองครึง่หนึง่เพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลอือีกครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถำนที่ท่องเที่ยว มีกำรสรำ้งถนนเลียบคลองดว้ย
อิฐแดงเป็นทำงเดินเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร  
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 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตำรุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวทำง

ประวตัิศำสตรท์ี่ส  ำคญัของเมืองโอตำรุจำกกำรที่ถูกสรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1912 ดว้ยตวัอำคำรมีขนำดใหญ่เป็นอิฐแดงดู
เปลอืยๆหำกดงูดงำมแปลกตำ สิง่สะดดุตำที่เป็นจดุสงัเกตของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีน้ั่นก็คือ นำฬิกำไอน ้ำโบรำณสไตลอ์ังกฤษ 
ที่ยงัคงใชง้ำนไดม้ำถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่ำนัน้ ภำยในตกแต่งแบบผสมผสำนทัง้ควำมหรูหรำ มีกำรจดั
แสดงกลอ่งดนตรโีบรำณและหลำกสไตลก์วำ่ 25,000 ชิน้ 

 จำกนัน้ชม โรงงำนเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นบัเป็นอีกหนึ่งสินคำ้ที่ขึน้ช่ือของเมืองโอตำรุ เป็นแหลง่ผลิต
เครื่องแกว้คุณภำพสงูที่ไดร้บักำรยอมรบัมำอย่ำงยำวนำน มีประวตัิควำมเป็นมำนำนมำกเป็นรอ้ยๆปี ภำยในอำคำรมีกำร
ตกแตง่ดว้ยโคมไฟแกว้จ ำนวนมำกอย่ำงหรูหรำ ประกอบดว้ยสว่นต่ำงๆอย่ำง คำเฟ่ที่มีบริกำรทัง้ขนมหวำนและอำหำรญ่ีปุ่ น
ตกแต่งดว้ยเครื่องแกว้นำนำชนิดดงูดงำม สว่นจดัแสดงเครื่องแกว้ชนิดต่ำงๆตัง้แต่ในยคุอดีต ชมกำรสำธิตกำรเป่ำแกว้ดว้ย
กรรมวิธีโบรำณ 

 น ำทำ่นสู ่ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยำกำศนำ่รกัๆ ของตวักำรต์นูแมวช่ือดงั คิตตี ้ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้สินค้ำ
และถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

 น ำท่ำนสู ่ร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจำกตวัเมืองซปัโปโร ภำยในมีสินคำ้ลดรำคำมำกมำย ใหท้่ำนได้
อิสระเลอืกซือ้สนิคำ้ภำยในรำ้น 

 น ำทำ่น ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้รูปแบบ OUTLET MALL ขนำดใหญ่ที่สดุใน 
ฮอกไกโด ตัง้อยู่ที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชำนเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทำงที่ไปยงั สนำมบินชิโตเซะ เปิด
ใหบ้ริกำรเมื่อเดือนเมษำยน ปี 2012 ภำยในหำ้งมีรำ้นคำ้แบรนดต์่ำงๆกว่ำ 128 รำ้น รวมถึงรำ้นคำ้ปลอดภำษี ศนูยอ์ำหำร
ขนำดใหญ่จ ุ650 ที่นั่ง และรำ้นจ ำหนำ่ยสนิคำ้พืน้เมืองและสนิคำ้จำกฟำรม์ทอ้งถ่ินประจ ำจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต ์ขำปูยกัษ ์3 ชนิด 
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ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรอืเทียบเทำ่ 

วันที ่5 
เมืองซัปโปโร – ภูเขำไฟโชวะชินซัน – ฟำรม์หมีสีน ้ำตำล – ทะเลสำบโทยะ – 
หุบเขำนรกจโิกกุดำนิ – ช้อปป้ิงทำนุกิโคจ ิ– ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรม  
 ชมภเูขำไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึง่มีอนสุำวรยีบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบควำมเคลือ่นไหวและกำรเกิดขึน้มำใหม่

ของภเูขำไฟเกิดใหม่ประมำณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขำไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนำนถึง2ปีจนกลำยมำเป็นภูเขำโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ใ นควำมดูแลของรฐับำลในฐำนะเป็น 
“อนสุรณท์ำงธรรมชำติแหง่พิเศษ” พรอ้มบนัทกึภำพเป็นท่ีระลกึ 

 
 ชมฟำรม์หมีภเูขำไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็นสถำนที่เพำะพนัธุห์มีสีน ำ้ตำลที่มีตัง้แต่เจำ้หมี

ตวัเลก็ๆไปจนถึงหมีตวัโต นอ้งหมีที่นี่ไมด่รุำ้ยเพรำะหมีที่น่ีไดร้บักำรดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน ทำ่นจะไดเ้ห็นภำพที่น่ำรกัน่ำ
เอ็นดขูองนอ้งหมีโชวล์ลีำออ้นขออำหำรจำกนกัท่องเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสำมำรถป้อนอำหำรเหลำ่หมีทัง้หลำยดว้ย ขนมปัง 
และแอปเป้ิล ซึง่จะมีจดุจ ำหนำ่ยอำหำรหมี 
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 ทะเลสำบโทยะ (LAKE TOYA) เป็นทะเลสำบขนำดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยำวประมำณ 40 กิโลเมตร เกิดจำกปำก

ปลอ่งภเูขำไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสำบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสำบแหง่นีม้คีวำมพเิศษตรงที่น ำ้จะไมแ่ขง็ตวัในช่วงฤดู
หนำว ในหนำ้รอ้น อำกำศก็เย็นสบำย เหมำะส ำหรบัเดินเลน่ ป่ันจกัรยำน หรอืลอ่งเรอืชมทิวทศัน ์

 
กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

 หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ “หุบเขำนรก” อยู่ในเขตอทุยำนแห่งชำติ SHIKOTSU-TOYA 
เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกว่ำหุบเขำนรกนัน้เพรำะที่นี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อน ำ้รอ้นที่เดือดตำมธรรมชำติกระจำยไปทั่ว
บรเิวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควนัรอ้นๆอยูต่ลอดเวลำ และถือเป็นแหลง่ก ำเนิดน ำ้แรแ่ละออนเซ็นที่มีช่ือเสียงที่สดุ
บนเกำะฮอกไกโด ทำงเขำ้หบุเขำจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรบั  เป็นยกัษ์ที่คอยคุม้กนัภยัใหผู้้
มำเยือน ดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ท่ีของที่นี่ ไมว่ำ่จะเป็นรำ้นขำยของที่ระลกึ หอ้งน ำ้จะมีปำ้ยตำ่งๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดด
เดน่เป็นเอกลกัษณ ์จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงกลบัสู่เมืองซัปโปโร 

 
 อิสระช้อปป้ิงถนนทำนุกิโคจิ เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงเก่ำแก่ ที่เปิดใหบ้ริกำรยำวนำนกว่ำ 100 ปี จุดเด่นของย่ำนนีค้ือกำรสรำ้ง
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หลงัคำที่คลมุทั่วตลำด ไมว่ำ่จะฝนตก แดดออก พำยหุิมะเขำ้ ก็สำมำรถมำเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยำ่งสบำยใจ นอกจำกนีย้งัมีรำ้นคำ้
มำกถึง 200 รำ้น โดยมีควำมยำวประมำณ 1 กิโลเมตร สว่นสินคำ้ก็มีทัง้เสือ้ผำ้และรองเทำ้แบรนดด์งัอย่ำง UNIQLO, NEW 
BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นตน้ และที่จะพลำดไม่ไดเ้ลยก็คือรำ้น DAISO ที่ทกุอย่ำงรำคำ 100 เยน รวมไปถึงรำ้น 
DONKI ที่มีขำยทกุอย่ำงตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้ำไปถึงเครื่องส ำอำงคใ์นรำคำที่ถูกจนน่ำตกใจ หรือถำ้เดินจนหมดแรง ที่นี่ก็มี
รำ้นอำหำรดงัๆหลำยรำ้นคอยใหบ้รกิำรอยูด่ว้ย 

 
 จำกนัน้ใหท้่ำน อิสระช้อปป้ิงย่ำน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่ำนบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดว้ย

รำ้นคำ้5,000 รำ้นและรำ้นอำหำร แสงไฟนีออนเรยีงรำยในเวลำกลำงคืน และถือเป็นยำ่นท่ีคกึคกัและมีชีวิตชีวำที่สดุของเมือง
ซปัโปโรอีกดว้ย โดยอยูถ่ดัลงมำทำงใตจ้ำกสวนโอโดรริำวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถำนีรถไฟใตด้ิน SUSUKINO ในเวลำค ่ำ
คืนบรรดำป้ำยไฟโฆษณำบนตึกต่ำงๆในย่ำนนีจ้ะเปิดไฟประชันกัน สีสนัละลำนตำดึงดูดลกูคำ้กันเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ี
รำ้นอำหำร ภตัตำคำร สถำนบนัเทิงเรงิรมยย์ำมรำตร ีทัง้ไนตค์ลบั บำร ์คำรำโอเกะ สถำนอำบอบนวด รวมกนัมำกกว่ำ 4,000 
รำ้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บำงรำ้นก็ซอ่นอยูใ่นตกึตอ้งขึน้ลฟิตไ์ป แตก็่มีพนกังำนออกมำเรยีกลกูค้ำเสนอเมนแูละบรกิำรของ
รำ้นตนเองอยูร่มิถนนเต็มไปหมด ยำ่นซูซูกิโนะ มกัจะมีช่ือเรยีกที่รูจ้กักนัดีในหมูค่นไทยและนกัท่องเที่ยวว่ำเป็น “ตรอกรำเมง” 
เพรำะบริเวณนีม้ีรำ้นรำเมงใหเ้ลือกทำนกันมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น มิโสะรำเมง ชิโอะรำเมง เคอรร์ี่รำเมง เป็นตน้ โดยมีรำคำ
เริม่ตน้เพียงชำมละ 750 เยนเทำ่นัน้ 

 
ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำ ตำมอัธยำศัย ณ ซูซูกิโนะ 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั T MARK SAPPORO หรอืเทียบเทำ่ 
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วันที ่6 
ซัปโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ621 : 
09.55 – 15.10 น.) 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม [หรอื SET BOX] 
 น ำทำ่นเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสมัภำระก่อนเดินทำงไปยงั สนำมบินชิโตเซะ 
 ถึง สนำมบินชิโตเซะ ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 
 ส ำหรับกรุ๊ปที่เดนิทำงตั้งแต่วนัที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำบิน(ขำกลับ) เป็นเวลำ 11.55 น. 

11.55 น. น ำทำ่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที ่XJ621 บริกำรอำหำรเช้ำและน ้ำดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 
09.55 น. น ำทำ่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที ่XJ621 (บริกำรอำหำรเช้ำและน ้ำดื่มบน

เคร่ือง) 
15.10 น. เดินทำงถงึ สนำมบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
 

** หำกท่ำนทีต่้องออกตั๋วภำยใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ทุกคร้ังก่อน
ท ำกำรออกตั๋วเน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ ** 

 

HOKKAIDO WINTER เรือตัดน ้ำแขง็ฉึกฉึก 6 วัน 4 คนื โดย สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พักเดี่ยว 
ท่ำนละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

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

รำคำเดก็ทำรก [อำยุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทำงกลับ] ท่ำนละ 7,900 บำท รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีรำคำเดก็ เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ 
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รำคำทัวรข์้ำงตน้ยงัไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ท่ำน/ทริป 
หัวหน้ำทวัรท์ี่ดูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแตท่่ำนจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 

เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักลำ่ว ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดนิทำง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิรม์เดนิทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดนิทำง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนกำรเดนิทำง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง คืนคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทำง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 15,000 บำท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวำ่ 15 วนักำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรนัตีมดัจ ำท่ีนั่งกับสำยกำรบินและคำ่มดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคญั!! บริษัทท ำธุรกิจเพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจำ้หนำ้ท่ีเท่ำนัน้ ลกูคำ้ทกุท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถ้ำท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดนิทำง   

 พรอ้มคณะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกรอ้งคำ่บรกิำรและเงินมดัจ ำคืน ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วนัล่วงหนำ้ และถำ้โดยกำรช ำระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท ำท่ีเคำนเ์ตอรส์นำมบนิ ณ วนัเดนิทำง เทำ่นัน้  

2.  คำ่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเทำ่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 
5.  คำ่น ำ้หนกัสมัภำระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  คำ่ประกนัวินำศภยัเครื่องบินตำม

เง่ือนไขของแตล่ะสำยกำรบนิท่ีมีกำรเรียกเก็บ 
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6.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทำงบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรือมำกกวำ่ 75 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.  คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ(ทำงรัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศยกเลิกวีซ่ำให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ ำนักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ำกรณีทำงรัฐบำล
ญ่ีปุ่นประกำศให้กลับมำใช้วีซ่ำ ผู้เดินทำงจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรขอวีซ่ำตำมที่
สถำนทูตก ำหนด) 

2.  คำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอำทิเชน่ คำ่อำหำร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรีด คำ่
โทรศพัท ์ 

3.  คำ่ภำษีน ำ้มนั ท่ีสำยกำรบนิเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คำ่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท/ทรปิ/ทำ่น 
5.  ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจำ่ย 3%  
 

หมำยเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทำง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อันเน่ืองจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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6.  เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำ

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรทอ่งเท่ียว เย่ียมญำต ิหรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถกูตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัวำ่มีคณุสมบตัใินกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนญุำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสำรเรื่องท่ีพกั
ทำงบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่ำทำ่นสำมำรถรบัผิดชอบคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีอำจเกิดขึน้ระหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวำ่งท่ีพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่น (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 
1. หนงัสือเดนิทำงอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ข่ำยคณุสมบตัิ

เพ่ือกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัิท่ีอำจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 
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