
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park – โรงงานช็อกโกแลต็อชิิยะ – คลองโอตารุ 
พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรีโอตารุ – ออิอน พลาซ่า - สวนเทมิยะ – สวนฟูกดิาชิ  

น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาอุสุ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจโิกกดุานิ 
สวนมารุยาม่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า 

หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปป้ิงย่านซูซูกโินะ และ ย่านทานูกโิคจ ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาบน ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบบัญ่ีปุ่นแท้ๆ   
 พเิศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกบัปู 3 ชนิดช่ือดังของฮอกไกโด 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  



ก าหนดการเดินทาง 

วนัทีเ่ดินทาง ราคาทวัร์ 

4 - 8 พ.ค. 2561 50,900.- 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

2000 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ 
(TG) พบเจา้หนา้ท่ี ท่ีรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

2345 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 670     

วนัที่สอง สนามบินชิโตเซ่ - อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park – โรงงานช็อกโกแล็ตอชิิยะ – คลองโอตารุ –  
 พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ – ออิอน พลาซ่า 

0830 น. ถึง สนามบินชิโตเซ่  เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินญ่ีปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธี
ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ เรียบร้อยแลว้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน 
Toda Memorial Park  ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ครู Toda นกัวิชาการผูเ้ป็นประธานสมาคมท่ีมุ่งเนน้ปฏิบติั
ตามแบบพุทธศาสนา อีกทั้งบริเวณนั้นยงัใชเ้ป็นสุสานแบบตะวนัตก ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะภายในสวนมีตน้
ซากุระและตน้เชอร่ีท่ีน ามาปลูกไวเ้ม่ือถึงฤดูใบไมผ้ลิดอกซากุระประมาณ 8 ,000 ตน้ จะออกดอกบานสะพร่ัง
สวยงามเต็มพ้ืนถนน (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ซ่ึงนับเป็นจุดชมซากุระท่ีสวยงามแห่งหน่ึงบนเกาะฮอกไกโด 
จากนั้นใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึกกนัอยา่งเพลิดเพลิน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต  ท่ีหมู่บ้านอิชิยะในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต

ช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ี ปุ่น ท่านสามารถเลือกซ้ือช็อกโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีได้นั้ น คือ
“ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (ShiroiKoibito) ซ่ึงภายในระกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และ
โรงงานช็อกโกแลตอนัมีช่ือเสียง โดยอาคารซ่ึงเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกบัโลกแห่งเทพนิยาย
คลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม โดยจ าลองโรงงานและขั้นตอนการ
ผลิตมาไวท่ี้น่ี นอกจากนั้นยงัสามารถชิมและเลือกซ้ือช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ท่ีผลิตจากนมสดของ
เกาะฮอกไกโดไดท่ี้น่ี ไดเ้องดว้ยหรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ ท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไม้
สวยงามสไตลย์ุโรป จากนั้นน าท่านชม คลองโอตารุ เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองโอตารุท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายภาพ
ท่ีน่ีเพ่ือเป็นท่ีระลึก ซ่ึงในอดีตเป็นคลองท่ีเกิดจากการถมทะเลเพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่ลงสู่
เรือขนถ่ายแลว้น าสินคา้มาเก็บไวภ้ายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละถมคลองคร่ึงหน่ึงท าเป็นถนนหลวง ส่วน
อีกคร่ึงหน่ึงได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว นอกจากนั้ นริมสองฝ่ังคลองยงัเต็มไปด้วยร้านค้า 
ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ีอยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก  หลงัจากนั้น
เดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ เป็นหน่ึงในร้านคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตวั
อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ท่ีภายใน
เต็มไปดว้ยรูปแบบ ขนาด และประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตวัอาคารหลงัน้ีก่อสร้างดว้ยก าแพงอิฐสีแดง
และมีหน้าต่างโคง้ซ่ึงเป็นไสตล์เรเนซองส์ส่วนดา้นหนา้ของพิพิธภณัฑ์มีนาฬิกาไอน ้ าท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตนาฬิกา
แคนาดาท่ีจะส่งเสียงกงัวานทุกๆ 15 นาที และ และทุกๆ ชัว่โมงจะดงัเป็นพิเศษ  

  จากนั้นเชิญทุกท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงท่ี อิออน พลาซ่า ซ้ือของฝากก่อนกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ 
ผลไมแ้ละพิเศษกบัร้านคา้ท่ีขายของทุกอยา่งในราคา 100 YEN 



ค ่า                   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม สวนเทมยิะ – สวนฟูกดิาชิ – น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาอุสุ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – โนโบริเบทสึ –  
 หุบเขานรกจโิกกดุานิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ สวนเทมิยะ  ซ่ึงเป็นสวนเลก็ๆ บนเนินเขาแห่งน้ีเป็นจุดชมซากุระท่ีชาวโอตารุนิยมไปกนัมาก
(ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)  วิวซากรุะตดักบัทะเลและภูเขา เป็นภาพท่ีช่างภาพนิยมไปถ่ายกนัเสมอๆ สวนแห่งน้ีมีตน้
ซากุระ 700 ตน้ จากนั้นเดินทางต่อไปยงั สวนฟูกิดาชิ  เป็นสวนท่ีประชาชนช่ืนชอบทุกช่วงอายุ ส าหรับน ้าในบ่อ
น ้ าพุทีอร่อยและไดรั้บเลือกจากกระทรวงส่ิงแวดลอ้มให้เป็นหน่ึงในร้อยน ้ าท่ีบริสุทธ์ิในญ่ีปุ่น บ่อน ้ าพุเกิดจาก
น ้าฝนและหิมะท่ีไหลอยู่บนภูเขาโยเทอิ  เป็นบ่อน ้าพุทางธรรมชาติอย่างแทจ้ริงอุณหภูมิจะอยู่ท่ี 6 องศาเซลเซียล 
ตลอดทั้งปีซ่ึงอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เปล่ียนอิริยาบถของการเดินทางเป็นการ น่ังกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาอุสุ เพ่ือชม ภูเขาโชวะ หรือท่ีเรียกกนัวา่ โชวะ 

ชินซงั ภูเขาไฟลูกเลก็ท่ีเกิดใหม่ล่าสุดเม่ือปี ค.ศ.1944 ซ่ึงนบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนั
อยู่ในความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่นในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงาม
ของภูเขาไฟโชวะท่ีมีลกัษณะสีแดงตดักบัผืนฟ้า และฉากเบ้ืองล่างเป็น ทะเลสาบโทยะ ท่ีสวยงาม ในวนัท่ีอากาศ
แจ่มใสท่านจะไดย้ลโฉมภูเขาโยเทซัง หรือภูเขาไฟท่ีไดรั้บการขนานนามว่า ภูเขาไฟฟูจินอ้ย ท่ีรูปทรงใกลเ้คียง
ภูเขาไฟฟูจิมากท่ีสุด อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปบน จุดชมวิวไซโล ซ่ึงท่านสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบโทยะได้
ทั้งหมด จากนั้นน าทุกท่านไปยงั  โนโบริเบทสึ  เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด บ่อ
น ้ าพุร้อนท่ีงดงามท่ีสุดไดแ้ก่ บ่อจิโงคุดานิ ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณอุทยานแห่งชาติชิโคสึ โทย่า น าท่าน
เดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ หุบเขาท่ีคละคลุง้ไปด้วยกล่ินก ามะถนั ท่านจะเห็นหมอกควนัสีขาวพวยพุ่ง
ออกมาจากใตดิ้นตลอดเวลา เน่ืองดว้ยบริเวณน้ีมีรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก จึงท าให้ทีน่ีมีควนัท่ีเกิดจากน ้ าผุ
ร้อนและบ่อโคลนเดือด  ซ่ึงเกิดจากธรรมชาติ  เม่ือเดินเขา้ไปดา้นในบริเวณผิวดินนั้นจะมีแร่ก ามะถนัสีเหลือง
ปรากฏอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
***หลงัรับประทานอาหารค ่าใหท่้านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่น
เช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็นแลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะท าให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมี
สุขภาพดี และยงัช่วยผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ใหค้วามรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 

 



 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี สวนมารุยาม่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิง 
 ย่านซูซูกโินะ และ ย่านทานูกโิคจ ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ สวนมารุยาม่า ตั้งอยู่หลงัศาลเจา้ยาซากะในย่านฮิกาชิยาม่า ใจกลางสวนแห่งน้ีมีตน้ซากุระพนัธ์ุ 
Shidarezakura หรือ weeping cherry tree ขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ กลางคืนจะมีไฟประดบัประดา และในช่วง
 ฤดูใบไมผ้ลิกลางเดือนเมษายน ดอกซากุระท่ีอยู่รอบๆบริเวณสวนสาธารณะจะบานสะพร่ังทั้งสวน(ข้ึนอยู่กบั
สภาพอากาศ)  เป็นจุดท่ีผูค้นนิยมมาชมดอกซากุระอีกแห่งหน่ึง จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมช่ือ 
ศาลเจา้ซปัโปโร เปล่ียนเพ่ือใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา ให้
ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสา
หรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป จากนั้น
น าท่านชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่าเร่ิมก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2416 ซ่ึง
เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร็อกอนัเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใชอิ้ฐแดงในการ
ก่อสร้างมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้น โดยตึกน้ีถูกใชง้านมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมยัผูว้่าการคนแรกของฮ
อกไกโด ซ่ึงปัจจุบนัเป็นอาคารท่ีมีการบูรณะใหม่หลงัจากท่ีถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ. 2454 ทั้งยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียน
ใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ ซ่ึงภายในมีการจดัแสดงห้องท างาน และนิทรรศการภาพถ่ายและเร่ืองราว
ของเกาะ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม หอนาฬิกาโบราณ สญัลกัษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอก

เวลาอย่างเท่ียงตรงกวา่ 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองซปัโปโรอีก
แห่งหน่ึง สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 อาคารแรกเร่ิมเดิมทีใชเ้ป็นโรงฝึกงานของวิทยาลยัการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะ
เปล่ียนมาเป็นมหาวิทยาลยัฮอกไกโด ในปัจจุบนั แลว้สร้างหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลามาตั้งแต่ พ.ศ.2424 
จนถึงปัจจุบนัน้ีก็ยงับอกเวลาไดอ้ย่างเท่ียงตรง ดว้ยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมืองซัปโปโรมานาน จึงไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของชาติ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านซูซูกิโนะ  และ 
ย่านทานูกิโคจิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางดา้นใตข้องเมือง โดยมีพ้ืนท่ี
ทั้งหมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรง
ภาพยนตร์แลว้ ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบ
ตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัมีศาลเจา้ทานุกิอนั
เก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1973 ดว้ย 

ค ่า                   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกบัปู 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด (ปูซูไว, ปูขน,  
  ปูทาราบะ) พร้อมอาหารทะเลสดใหม่   

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

วนัที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

1030 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 671 
1530 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 
อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ีองบิน 

ผูใ้หญ่ 50,900.- 28,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 50,900.- 28,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 50,900.- 28,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 48,900.- 26,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 10,900.- 10,900.- 
 
 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมไีม่ถึง 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก

เกบ็เพ่ิม  



 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญ่ีปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญ่ีปุ่นได้ท าการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกนิ 15 วัน 
 
**  ส าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวีซ่าขึน้อยู่กบัทางสถานทูต) 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสาร

เป็น BANK STATEMENT ทีท่างธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณทีี่เป็นพนักงานบริษทัทั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณที าธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้ าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   



 ( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 

 
 กรณีท่ีลูกคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ทางบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มฉิะน้ันทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

 
การยกเลกิและการคืนเงนิ 

 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เกบ็ค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากท าการออกตัว๋กบัทางสายการบินไปแล้ว บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ
พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นนั้น และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน
15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นกบัประเทศไทย 
 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผู ้
ท่ียื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั
การเขา้ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm


2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด
ออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีู้เดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

************************************** 


