
 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 16198 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

 

วนัที ่1 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคา้นเตอร ์D 

กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45 – 08:30+1 

บรกิารอาหารรอ้น

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
- 

 
วนัที ่2 

ชโิทเซ ่– โนโบรเิบ็ตส ึ– จโิกกดุาน ิ– ฮาโกดาเตะ 
โกดงัอฐิแดง – ขึน้เมา้ทฮ์าโกดาเตะ ชมไนทว์วิ 1 ใน 3 

 
-- / กลางวนั / ค า่ 

HAKODATE 

IMAGINE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 

ตลาดเชา้ – ยา่นโมโตมาจ ิ– ป้อมโกะเรยีว – โชวะชนิซงั 
ศนูยอ์นุรักษ์หม ี– โรปเวยข์ึน้ยอดเขาอสุ ุ– ทะเลสาบโทยะ 

 

 

เชา้ / กลางวนั / ค า่ 

TOYA HANABI 
HOTEL (Onsen) 

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4 

คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจ ิ– พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี
สนุกสนามกบักจิกรรมหมิะทีค่โิรโระ สกรีสีอรท์ 

เชา้ / กลางวนั / ค า่ 

TRIBUTE  

PORTFOLIO 
KIRORO 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนนิพระพุทธเจา้ 

ชอ้ปป้ิงย่านทานูกโิคจ ิ– ยา่นกนิดืม่ซซูกูโินะ 

เชา้ / -- / ค า่ 

Buffet Nanda 

TOKYU REI  
SAPPORO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 

ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
- 



 

 

 
 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ธนัวาคม 2562 – เมษายน 2563 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

15 – 20 ธนัวาคม 2562 47,900 44,900 11,900 

01 – 06 มกราคม 2563 56,900 53,900 11,900 

16 – 21 มกราคม 2563 44,900 41,900 11,900 

06 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 54,900 51,900 11,900 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 45,900 42,900 11,900 

05 – 10 มนีาคม 2563 44,900 41,900 11,900 

19 – 24 มนีาคม 2563 44,900 41,900 11,900 

01 – 06 เมษายน 2563 44,900 41,900 11,900 

 
 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอาํนวยความสะดวก 

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

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – โนโบริเบต็สึ – หบุเขานรก – เม้าทฮ์าโกดาเตะ 
    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  นําคณะเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและ

น้ําแรท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด ซึง่มน้ํีารอ้นทีแ่ตกต่าง
กนั 11 ชนิด นบัเป็นน้ํารอ้นทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดของ
ญีปุ่่ น ภายในเมอืงแหง่นี้เตม็ไปดว้ยทีพ่กัสไตลเ์รยีวกงัมากมาย  

  แลว้นําทา่นชม เมืองโนโบริเบต็สึ สถานตากอากาศและน้ําแร่ที่
มชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโด ซึง่มน้ํีารอ้นทีแ่ตกต่างกนั 11 
ชนิด นับเป็นน้ํารอ้นที่ดแีละมปีระสทิธิภาพมากที่สุดของญี่ปุ่ น 
ภายในเมอืงแห่งนี้เต็มไปดว้ยทีพ่กัสไตล์ญี่ปุ่ นเรยีวกงัมากมาย 
แลว้นําชม จิโกกดุานิ  หรอื หบุเขานรก  ซึง่เกดิจากภูเขาไฟที่
ยงัไม่ดับถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันและกลิ่นของกมัมะถัน   
ชมบ่อน้ําพรุอ้นและบ่อโคลนเดอืดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีย่งัคงอยู่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  SALMON CHAN CHAN YAKI   
   ปลาแซลมอนกระทะร้อน ผดัพร้อมเครื่องเคียงผกันานา

ชนิด เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ  (4 ท่านต่อ 1 ชุด)  
 
 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เมอืงทีใ่หญ่
เป็นอนัดบั 3 ของภูมภิาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใต้
ของเกาะ มชีื่อเสยีงดา้นทวิทศัน์ทีส่วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ 
และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึ่งทีม่ที่าเรอืสาํหรบั
เปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลงัจากยคุแยกประเทศ เมอืง
ฮาโกดาเตะไดร้บัอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอยา่งมาก มยี่านที่
อยูอ่าศยัของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตลต์ะวนัตก   

 เยน็ นํ าท่ านชม  โกดัง อิ ฐแดง ริมน ้ า  (Red Brick 
Warehouses) ได้ปรบัปรุงมาจากคลงัสนิค้าอิฐสแีดงที่เคยใช้
คา้ขายในปลายสมยัเอโดะ ตัง้อยูร่มิแม่น้ําของอ่าว  ฮาโกดาเตะ 
ศูนย์รวมแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้
บรรยากาศเกา่ ๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึทีท่นัสมยั เสือ้ผา้
แฟชัน่ รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยงั
มรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์าํหรบัจดัพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทศัน์ของอา่วฮาโกดา
เตะอกีดว้ย   

  แล้วนําท่านเดินทางโดยรถบัสไปยัง ยอดเขาฮาโกดาเตะ 
(Mount Hakodate) มคีวามสงู 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอน
ใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวนัที่
ท้องฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิว
ทวิทศัน์ทีง่ดงาม นับเป็นจุดชมววิตดิอนัดนั 1 ใน 3 สถานทีท่ีด่ ี



 

ทีส่ดุของญีปุ่่ น รว่มกบัภเูขาอนิาซะ (Mt. Inasa) ทีน่างาซาก ิ(Nagasaki) และภเูขารอคโค (Mt.Rokko) ที่
โกเบ (Kobe) บนยอดเขามรีา้นกาแฟ รา้นของทีร่ะลกึดว้ย  

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HAKODATE IMAGINE  หรอืเทยีบเทา่  
 คํ่า รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของ

โรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีเมนู

หลากหลายให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปัน้ซูชิ ชา
ชิมิ  ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  สลดัผกั  ขนมเค้ก
และของหวานนานาชนิด  พร้อมบุปเฟ่ต์ขาปู
เสิรฟ์แบบไม่อัน่  

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 

 
 (3) วนัท่ีสามของการเดินทาง ตลาดเช้า – ป้อมดาวห้าแฉก – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ  
   ภเูขาไฟโชวะชินซนั – นัง่กระเช้าไฟฟ้าอซุุ – ทะเลสาบโทยะ 
 

 เชา้  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้วนันี้นําทา่นไปยงั ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ช่วงตกึ 

เปิดเปิดเป็นประจําทุกวนั ตัง้แต่ตอนเช้าตีห้าถึงเที่ยงตรง ใน
ตลาดจะจําหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูอลาสก้า ไข่ปลาแซ
ลม่อน และหอยเม่นทะเล พร้อมทัง้ผลไม้ตามฤดูกาล บรเิวณ

https://www.talonjapan.com/mount-inasa-yama/
https://www.talonjapan.com/category/area/kyushu/nagasaki/
https://www.talonjapan.com/mount-rokko/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/hyogo/kobe/


 

ใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนูทีน่ิยมทีสุ่ดคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเล 
และไขป่ลาแซลมอ่น) 

 
 
  แล้วนําท่านชม ป้อมโกะเรียวกาคุ (Fort Goryokaku)            

หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบรเิวณนัน้
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิม่พื้นที่ในการ
วางปืนใหญ่นัน่เอง ซึ่งจะมองเหน็ได้จากมุมสูง ป้อมสรา้งตาม
สไตล์ตะวนัตก สรา้งขึน้ในปีสุดทา้ยของสมยัเอโดะเพื่อป้องกนั
การคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้
กลายเป็นฐานกองกําลงัของรฐับาลเมจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่  หลงัจากป้อมแห่งนี้ไม่ได้ใชง้านแล้ว จงึถูก
ดดัแปลงเป็นสวนสาธารณะในชว่งปี1910  (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในอาคาร และค่าขึ้นชมวิวบนหอคอย) 

  แล้ ว นํ าท่ าน เดินชม เมืองที่  ย่ าน เ มือง เ ก่ า โม โตมา จิ 
(Motomachi District) แต่กอ่นบรเิวณทา่เรอืเมอืง  ฮาโกดาเตะ 
เป็นท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี ค.ศ.1854 
ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่ นแบ่งแยก ดงันัน้ทําให้มผีู้ค้าจํานวนมาก
จากรสัเซยี จนี และชาตติะวนัตก ได้ยา้ยถิน่ฐานมาอาศยัอยู่ใน
เมอืงฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบนัยงัคงมอีาคารสไตล์ตะวนัตก 
สิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ  

   1.  ห้องโถงอนุสรณ์สไตลจี์น (Chinese Memorial Hall) 
  2.  ศาลาประชาคมฮาโกดาเตะ (Old Hakodate Public Hall)  
  3.  โบสถร์สัเซียออโธดอ็กซ์ (Rusian Orthodox Church)  
  4.  วดัฮิงาชิฮอนงนัจิ สาขาเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate Higashi Honganji) 
  5.  สถานกงสลุองักฤษเก่า (Old British Consulate) 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั   
   บริการท่านด้วย  KAMAMESHI SET    
   ข้าวอบหม้อดิน พร้อมหม้อไฟตามฤดกูาล และชุดเทมปุระ 

เสิรฟ์พร้อมไข่ตุ๋น และซุปมิโสะ ข้าวสวยร้อนๆ   
 บ่าย  นําท่านชม ภเูขาไฟโชวะชินซนั (Showa Shinzan) เป็นภูเขา

ไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มอีายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เกดิขึ้นโดย
การเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้น ท่ีราบทุ่งข้าวสาลี มี
ความชสงู 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมยัจกัรรพรรดิ
โชวะ ปัจจุบนัยงัคงมคีวนักํามะถนัลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ 
ภเูขาไฟแหง่นี้ตัง้อยูใ่กลก้บัภเูขาไฟอสุุ 

  จากนัน้นําทา่น นัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขาอสุ ุเพือ่ชมทวิทศัน์แบบพาโนราม่า จากจุดชมววิดา้นบน 
ทา่นสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของ ทะเลสาบโทยะ  
(Lake Toya) และภเูขาโชวะชินซนั(Showa Shinzan) และจุด
ชมววิอกีแห่งหนึ่งกจ็ะเหน็ววิของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่
ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977 ซึ่งระเบิดปะทุ
ตดิต่อกนันานถงึ 2 ปี จนกลายเป็นภูเขาโชวะดงัที่เหน็อยู่ใน
ปัจจุบัน ภูเขาไฟอุสุ (Usuzan) เป็นภูเขาไฟที่ย ังไม่ดับสนิท      



 

มคีวามสงู 733 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ในรอบรอ้ยปีทีผ่า่นมาเกดิการปะทขุึน้ 4 ครัง้  
 
 
 

  แล้วนําท่านชม ศูนยอ์นุรกัษ์หมีสีน ้ าตาล (Bear Park) เป็น
สถานทีเ่พาะพนัธุห์มสีน้ํีาตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูก
หมสีน้ํีาตาลไดอ้ย่างใกล้ชดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัที่
ไมดุ่รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนกัทอ่งเทีย่วเป็นภาพทีน่่ารกั
น่าเอ็นดูเลยทเีดียว นอกจากนี้ยงัขายขนมปังและแอปเป้ิลให้
นกัทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย   

 เยน็ นําทา่นเดนิทางไปยงั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) วนอทุยานแหง่ชาตชิโิกทสุ เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจาก
แอ่งปากปล่องภูเขาไฟทีม่ขีนาดใหญ่อนัดบัสามของญีปุ่่ น  และ
ผลจากการระเบดิของภูเขาไฟทาํใหม้ลีาวาทบัถมจนปิดกัน้ทาง
น้ําไหลไม่ให้ออกจากทะเลสาบได้ ด้านหลังมีภูเขาอุสุและ
ภเูขาโชวะชนิซงั สว่นดา้นหน้ามภีเูขาโยเทอจิงึเป็นภาพทวิทศัน์
ทีส่วยงามอย่างยิง่ จนได้ชื่อว่าเป็นวิวที่งดงามที่สุดอนัดบัสาม
ของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว  

  น าท่านพกัค้างคืน ณ ท่ีพกับริเวณทะเลสาบ  โรงแรม TOYA HANABI  หรือเทียบเท่า  
 คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีเมนูหลากหลาย

ให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปัน้ซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  
สลดัผกั  ขนมเค้กและของหวาน พร้อมบปุเฟ่ตข์าป ู 

   หลงัอาหารค า่อิสระอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง คลองโอตาร ุ– ถนนซาไกมาจิ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 
   สนุกสนามกบักิจกรรมหิมะท่ีคิโรโระ สกีรีสอรท์  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เช้านี้นําท่านเดนิทางสู่  เมืองโอตารุ  เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่เป็นเมอืงค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกีย่วกบัการทาํเครื่องแกว้ทีส่วยงาม และมสีไตล์รปูทรง
อนัเป็นเอกลกัษณ์ แล้วนําท่านชม คลองโอตาร ุสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ด้รบัความนิยมถ่ายภาพ  
มฉีากหลงัเป็นหลงัคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสร้าง
เสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใช้เป็น
เสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แต่ภายหลงั
ไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งทาํเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่
เหลอืไว้ครึง่หนึ่งก็ได้ทําการปรบัปรุงเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทัง้
ยงัปรบัปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิ อสิระถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

  แล้วนําท่านไปยงั ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) 
ตัง้อยู่กลางเมอืงโอตารุ ทีถ่อืเป็นแหล่งท่องเทีย่วแลนมารก์ของ
เมืองนี้  นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปด้วยเอกลักษ์
มากๆ อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์ตะวนัตก ปัจจุบนัได้รบัการ
ดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ 



 

รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑ ์ 
  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารตุามอธัยาศยั  
  ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ทีร่วบรวมกล่อง

ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัร้านขาย
กล่องดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ท่านสามารถเลอืกเพลงต่างๆ ได้ดว้ยตวัของท่านเอง  รา้นขาย
เครื่องแกว้ รา้นขายขนมอบต่างๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมขีนมแบบอบจากเตาสดใหม่ ให้
อรอ่ยจนลมือว้นกนัเลย และ ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย ถอืเป็นขนมของฝากขึน้ชือ่   

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั     
  บริการท่านด้วย  HOKKE JAPANESE SET    
  อาหารชุดปลาฮกเกะย่าง   โดยเสริฟ์ให้ท่านละ 1 ตวั  พร้อม

สลดัผกั เครื่องเคียงตามฤดูกาล  ข้าวสวยร้อน ๆ และซุป
ผกัมิโสะเข้มข้น    

 บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอรท์ (Kiroro Ski Resort) 
ซึง่เป็นสถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรแ์ฟนเดย ์จากนัน้น าท่านเข้า
สู่ท่ีพกั TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL KIRORO สกรีสีอรท์ 
หรขูองญีปุ่่ น โดยในฤดูหนาวพืน้ทีร่อบๆ รสีอรท์จะเป็นสถานที่
เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่ น 

ล้อมรอบด้วยทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาสูงตํ่าสลบักนั
ไป ทาํใหถ้งึแมจ้ะไม่ได้มาเล่นสก ี กย็งัมนีักท่องเทีย่วเดนิทาง
มาเทีย่วทีน่ี่อยู่เป็นจํานวนมาก โดยท่านสามารถเลือกซ้ือ
แพค็เกจกิจกรรมหิมะของทางรีสอรท์ เช่น Snow Park for 
Sledging & Tubing, Snow Banana Boat, Snow Rafting, 
Mini Snow Mobile อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
หรือจะขึ้นกอนโดล่าขึ้นไปสัน่ระฆังรัก (เสียค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม) ซ่ึงเป็นหน่ึงในฉากดังในภาพยนตร์ หรือจะ
ถ่ายรปูคู่กบัโบสถช์าเปลท่ีสวยงาม แวดล้อมด้วยหิมะนุ่มปุยขาวสะอาดตา  (อิสระให้ท่านเล่นหิมะ 
หรอืสกีตามอธัยาศยั ไม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์) 

 คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของรีสอรท์   
  บริการท่านด้วย  บุปเฟ่ต์นานาชาติ ทัง้แบบสไตล์ญ่ีปุ่ น 

ผสมผสานสไตล์ยุโรป พร้อมเมนูขนมของหวานมากมาย
ให้ท่านได้เลือก และเมนูผลไม้ตามฤดกูาล  

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าแร่รวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 
 
 
 
 



 

 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนินแห่งพระพทุธเจ้า  
   ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านกินด่ืมซูซูกิโนะ   
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เ ช้ า นี้ นํ า ท่ า น ไ ป ยั ง  ศ า ล เ จ้ า ฮอก ไ ก โ ด  (Hokkaido 

Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจําเกาะฮ
อกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชญิเทพ
มาประทบัทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมา
รุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดู
รอ้น วนัที ่14-16 มถิุนายนของทกุปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri  

  แลว้นําคณะเดนิทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยรา้นคา้ และ
รา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบลอ็กขึน้ไปนอกตลาด
ขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง รา้นค้า
ต่างๆ จําหน่ายอาหารทะเล  เช่น  ปู  หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ 
เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคากเ็หมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื Donburi  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดปลาโจไก 
 บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่เนินแห่งพระพทุธเจ้า (Hill of the Buddha) ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้

หนึ่งของ ทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่่ น
เจา้ของรางวลัพรติซเ์กอรท์ีถ่อืว่าทีส่ดุรางวลัของสถาปนิก โดยมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสูงมาก
ถึง 13.5 เมตรและมีน้ําหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมี
ค่อยๆ ลาดลง อีกทัง้ รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม
วตัถุประสงคใ์นการออกแบบผลงานชิน้นี้คอื สรา้งขึน้เพื่อใหเ้หน็
ถงึอกีแงม่มุหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยอืนไดช้ื่นชม
พระพุทธศาสนาไดท้่ามกลางความเงยีบสงบอย่างแทจ้รงิ  ท่าน
สามารถชมในววิทวิทศัน์ทีแ่ตกต่างกนัทุกๆ ฤดูกาล และช่วงฤดู
หนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาว
โพลน นับว่าเป็นอกีหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานทีท่ีม่คีวาม
มหศัจรรย ์และคุม้คา่อยา่งยิง่สาํหรบัการมาเยอืน 

 เยน็  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสาํหรบัจบัจ่ายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ 
ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของ
ใจกลางเมอืงซปัโปโร เชือ่มต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบั
ทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกงัวลถึงฝน
หรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

 
 
 



 

 

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดื่มทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด แต่สําหรบัราเมน แนะนํา
 ต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน้ําซุป
รสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

 คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า  ร้าน NANDA 
   บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์
หอยตลบั กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูขนตวัใหญ่ให้คุณ
เลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(6) วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้นําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB040_HokkaidoRomance(FullService)_6D4N_TG 

หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 



 



 



 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าประกนัคุม้ครองความล่าชา้ต่อเทีย่วบนิทุก 6 ชัว่โมง และคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้ทุก 6 ชัว่โมง  
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ สาํหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิกาํหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์



 

 สว่นทีเ่หลอืชาํระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจาํทวัร ์
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ทําการจองทวัร ์หากไม่มกีาร
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 

และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมในการให้บรกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 ค่าบรกิารทีท่่านชาํระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้าํระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่าํใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะทาํการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออํานาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะทําหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
คาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 



 

จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
นํามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ สาํหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่าํนกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  กาํหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่าํนกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


