
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ห้างออิอน 
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนทาคโินะอุเอะ – สวนดอกไม้คะมิยูเบทสึ 

น า้ตกกงิกะ – น า้ตกริวเซอ ิ- สระน า้สีน า้เงนิ – เมืองซัปโปโร - มติซุย เอ้าท์เลต็ 
ช้อปป้ิงย่านซูซูกโินะ และ ย่านทานูกโิคจ ิ

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

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
ก าหนดการเดินทาง 

 



วนัทีเ่ดินทาง ราคาทวัร์ 

9 – 13 พ.ค. 2561 49,500.- 
 

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 – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ห้างออิอน – หมู่บ้านราเมน 
 อาซาฮิคาว่า 

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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะฮอกไกโด  ซ่ึงในแต่ละปีจะมีผู ้

เขา้ชมความน่ารักของ สัตวต่์าง ๆ ท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 
ลา้นคนจากทัว่โลก โดยสวนสตัวแ์ห่ง น้ีไดมี้แนวความคิดท่ีวา่ สัตวต่์าง ๆ ควรท่ีจะอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี
และเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้น ๆ จึงท าให้ ทุกท่านไดส้ัมผสัถึงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละ
ประเภท อาทิเช่น นกเพนกวินแสนรู้ หมีโพลาขั้วโลกเหนือตวัใหญ่ ขนาดความยาวของล าตวั 3 เมตร ชมลีลาการ
วา่ยน ้าของแมวน ้าอายุ 4 ปี หมวดลิงต่าง ๆ อาทิเช่น ลิงอุรังอุตงั ท่ีปืนป่ายบน เคร่ืองหอ้ยโหนบนท่ีสูงถึง 17 เมตร
ไดอ้ยา่งสบาย ๆ ลิงภูเขากวา่ 30 ตวั หมีสีน ้าตาลยกัษแ์ห่งเกาะฮอกไกโด สิงโตเจา้ป่า และเพ่ือนร่วมสวนสตัวอ่ื์น ๆ 
อีกมากมายในฤดูหนาวสัตวจ์ากเขตร้อนก็จะถูกจดัใหอ้ยู่ในท่ีอบอุ่น และมีกิจกรรมใหน้กเพนกวิน ไดอ้อกมาเดิน
ทกัทายแขกผูม้าเยือน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน ห้างสรรพสินคา้ช่ือดงั ของมือง แหล่งใหญ่รวบรวม
สินคา้หลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซ้ือ อาทิ เส้ือผา้แฟชั่นน าสมยั กระเป๋ารองเทา้ เคร่ืองส าอางของท่ีระลึก 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ และ สินคา้อ่ีนๆ มากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคา
ว่า ท่ีราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ
หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวา่ไดถื้อก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาวา่ทั้ง 8 ร้าน
มาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท ์หมู่บา้นราเมนท่ีรวบรวมร้านดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียว!!และ
ยงัมีหอ้งเลก็ๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย ทุกๆร้านจะ
สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของร้านตนเองข้ึนมาเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba 
ท่ีแสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจา้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ท่ี
เช่ือมัน่ในน ้ าซุปของตวัเองว่าเป็นหน่ึงไม่แพใ้ครท่ีส าคญั ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะ
ดว้ยความท่ีกินง่ายและมีรสชาติท่ีหลากหลายจึงเป็นท่ีถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศ ทุกวยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ หมู่บ้านราเมง ให้ท่านเลือกร้านราเมงตามใจชอบ ไกด์แจกเงินสดท่านละ 2,000 เยน 



จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั ART  HOTEL ASAHIKAWAหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม  สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้คะมยูิเบทสึ – น า้ตกกงิกะ – น า้ตกริวเซอ ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นชมความงดงามของ พรมจากพิงค์มอสผืนใหญ่ ณ สวนทาคิโนะอุเอะ สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมือง
ทาคิโนะอุเอะ ใหท่้านไดช้มดอกชิบะซากรุะ(หรือท่ีคนไทยเรียกวา่พิงคม์อส) (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ภายในสวน 
จะพากนับานสะพร่ังสวยงามเปรียบเสมือนกบัสวนน้ีถูกปูดว้ยพรมสีชมพูท่ีมีพ้ืนพ่ีขนาดใหญ่ถึง 100,000 ตาราง
เมตร ว่ากันว่าสวนทาคิโนะอุเอะแห่งน้ีเป็นสวนพิงค์มอสมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  สวนดอกไม้คะมยูิเบทสึ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ ชมความงามของดอกทิวลิป(ข้ึนอยู่
กบัสภาพอากาศ) ภายในสวนจดัแสดงทิวลิปพนัธ์ุต่างๆ กว่า 1 ลา้นตน้ 120 สายพนัธ์ุ หลากหลายเฉดสี บนพ้ืนท่ี 
70,000 ตารางเมตร ไม่ต ่ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผ้ลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดก่ึงกลางของแนวชายฝ่ังทะเล
โอฮอค ของฮอกไกโด เรียงรายพร้อมตอ้นรับการมาเยือนของนกัท่องเท่ียวจากแดนไกล สวนทิวลิปแห่งน้ีเกิดจาก
ความพยายามของชาวเมืองคามิยเุบซึ ท่ีจะน าดอก 
ทิวลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาปลูกเพ่ือเป็นสินคา้ส่งออก พวกเขาไดข้ยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็น
พ้ืนท่ีกวา้งขวางและสามารถดึงดูดสายตาผูท่ี้สญัจรไปมาบนทางหลวงได ้

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านชมน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงสองแห่ง น ้าตกกิงกะ หรือน ้ าตกแม่น ้ าสีเงิน ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาว

เลก็ๆ ไขวไ้ปมาคลา้ยเส้นดา้ย และ น ้าตกริวเซอิ หรือ น ้ าตกดาวตก ท่ีไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาเม่ือ
ถูกแสงอาทิตยจ์ะดูแลคลา้ยกบัดาวตก ในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวั เรียกว่า Frozen Waterfalls 
เป็นทศันียภาพท่ีแปลกตาสวยงาม เป็นจุดเด่นท่ีสามารถดึงดูดใจใหก้บัผูท่ี้มาชมสถานท่ี ดว้ยเหตุน้ีท าใหท่ี้แห่งน้ี
กลายเป็นท่ีพกัผอ่นท่ีมีช่ือเสียงของชาวญ่ีปุ่น  

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 

วนัที่ส่ี  สระน า้สีน า้เงิน – เมืองซัปโปโร - มติซุย เอ้าท์เลต็ – ช้อปป้ิงย่านซูซูกโินะ และ ย่านทานูกโิคจ ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่ สระน ้าสีน ้าเงนิ หรือ อาโออิเคะ สระน ้าสีน ้ าเงินท่ีสวยงามจบัตา เหมือนตอ้งมนตส์ะกด สระน้ี
เกิดหลงัจาก การสร้างเข่ือนในตน้น ้ าของแม่น ้ าบิเอะ ในเมืองบิเอะ เข่ือนไดส้ร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัการระเบิดของ
ภูเขาโทคาชิ ซ่ึงเกิดระเบิดข้ึน ในเดือนธันวาคม ปี 1988 การสร้างเข่ือนไดมี้ผลท าให้กระแสน ้ าของแม่น ้ าบิเอะ
ไหลยอ้น และสะสมจนก าเนินเกิดบ่อน ้ า สีน ้ าเงินในป่าข้ึน แร่ธาตุในน ้ าซ่ึงเป็นแร่อลูมิเนียมไฮด๊อกไซด์ ท าให้
เกิดคล่ืนแสงสีฟ้าเช่นเดียวกบัชั้นบรรยากาศโลก สะทอ้นเป็นกระจก ส่องประกายระยบั ตดักบัทิวไม ้ท่ีลอบลอ้ม
ในธรรมชาติ ไดง้ดงามจบัใจ อิสระใหท่้านไดเ้กบ็ภาพประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร 

บ่าย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  มิตซุย เอ้าท์เล็ต ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจาก
ทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งั อาทิเช่น Seigo, Coach Armani, Ralph Lauren, เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุก
คนตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา ไลฟ์สไตลข์องแต่งบา้น ของแต่งสวน และสัตวเ์ล้ียง 
นอกจากน้ีภายในห้าง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้650 ท่ีนั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขายให้เลือกสรรมากมายอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่าน
ซูซูกิโนะ  และ ย่านทานูกิโคจิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร ตั้งอยู่ทางดา้นใตข้องเมือง 
โดยมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านคา้ต่างๆ อยา่งร้านขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี 
วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยงัมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ 
และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยงัมีศาลเจา้
ทานุกิอนัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 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 49,500.- 27,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 49,500.- 27,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 49,500.- 27,500.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 47,500.- 25,500.- 

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 
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 

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


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  

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


