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เร ิม่ตน้เพยีง 40,900.- 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HOKKAIDO BETTER WEATHER 6D4N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 โดราเอมอ่นสกายพารค์ อสิระกบัการถา่ยรปูกบัฉากในการต์นู เชน่ ฉากน ัง่ไทมแ์มชชนีทีจ่ะ
ใหท้กุทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการต์นูโดราเอมอ่น 

 พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE PAVILLION) ใหท้า่นไดส้มัผสัความหนาวเย็นกบัอณุหภมู ิ-41 องศา
เซลเซยีส  

 ชมเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิที ่คลองโอตารุ 
 หบุเขานรกจโิกกดุาน ิเป็นหบุเขาทีง่ดงาม ต ัง้อยูเ่หนอืยา่นบอ่น า้รอ้นโนโบรเิบทส ึ

 จดุชมววิไซโล Shikotsu Toya National Park Silo Observatory จดุชมทวิทศันท์ ีก่วา้ง
ใหญข่องทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามา 

 เทีย่วเมอืงซบัโปโร ชอ้ปป้ิง ยา่นทานกุโิคจ ิJR SAPPORO STATION 

 อิม่อรอ่ยกบัเมนูป้ิงยา่ง ป ู3ชนดิ 
 ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญีปุ่่ น 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 04-09 ตลุาคม 61 40,900.- 

วนัที ่ 09-14 ตลุาคม 61 40,900.- 

วนัที ่ 11-16 ตลุาคม 61 40,900.- 

วนัที ่ 16-21 ตลุาคม 61 40,900.- 

วนัที ่ 18-23 ตลุาคม 61 40,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 
สนามบนิชโิตเสะ-โดราเอมอ่นสกายพารค์- 
เมอืงคามกิาวะ-พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง-เมอืงอาซาฮกีาวา่- 
ออิอนล ์มอลล ์

✈  🍽 อสิระ 
ASAHIKAWA  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โนโบรเิบ็ตส ึ- หบุเขานรกจโิกกดุาน-ิภเูขาโชวะชนิซนั 
(ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า) จดุชมววิไซโล – 
ทะเลสาบโทยะ 

🍽   🍽 🍽  
LAKE TOYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

บอ่น า้ฟุคดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร–ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์องฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต–ชอ้ปป้ิงทานกุ ิโคจ-ิเมนพูเิศษป้ิงยา่ง+  
ขาป3ูชนดิ 

🍽  อสิระ 🍽 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ซปัโปโร-เนนิแหง่พระพทุธเจา้ Hill of the Buddha–ตกึ
รฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาดปลาโจไก– 
ดวิตีฟ้ร–ีชอ้ปป้ิง JR STATION 

🍽 อสิระ อสิระ 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิดอนเมอืง 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิที ่XJ620 ** 

[บรกิารอาหารรอ้น บนเครือ่ง] ** 

วนัที2่ 
สนามบนิชโิตเสะ-โดราเอมอ่นสกายพารค์-เมอืงคามกิาวะ-พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง-เมอืงอาซาฮี

กาวา่-ออิอนล ์มอลล ์

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

09.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญีปุ่่ น หลังจากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัว

การต์นูในเรือ่งโดราเอมอ่นการต์นูทีเ่ป็นนยิมทีส่ดุในญีปุ่่ น ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรปูกบัฉากในการ์ตนู เชน่ 

ฉากน่ังไทมแ์มชชนีทีจ่ะทา่นใหท้กุทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนึง่ของการต์นูโดราเอมอ่น และยงัมโีซนรา้นคา้ทีข่าย

ของทีเ่กีย่วกบัโดราเอมอ่น เชน่ รา้นกาแฟทีจ่ะขายขนมไทยากซิ ึง่เป็นขนมคลา้ยๆขนมโดรายากทิีโ่ดราเอมอ่น

ชืน่ชอบ และยงัมโีซนหอ้งสมดุจะมหีนังสอืการต์นูโดราเอมอ่นจัดจ าหน่าย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามคิาวะ เพือ่ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานทีจ่ัดแสดง

งานศลิปะจากหมิะ ชืน่ชมกบัผลงานการปัน้ตุ๊กตาหมิะและการแกะสลักหมิะโดยผลงานเหลา่นีเ้ป็นผลงานของ

เหลา่บรรดาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง นอกจากนีภ้ายในถ ้ายงัมคีวามสวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยูใ่นถ ้าหนิงอกหนิ

ยอ้ยใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นกบัอณุหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส พบกบัความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลโีอ

เน่ (Sea Angle) อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพความประทบัใจ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีาวา่ ทีต่ัง้

อยูก่ลางเกาะฮอกไกโด พาทกุทา่นไปยงั ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ ( AEON MALL ASAHIKAWA ) 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชม.) หา้งดังทีม่สีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิง และ ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ขนาด

ใหญ ่

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่  ณ ออิอนมอลล ์ 

 
 พกัที ่น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ โนโบรเิบ็ตส ึ– หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ– ภูเขาโชวะชนิซนั-ภูเขาไฟอสู ุ(ไมร่วมคา่ข ึน้กระเชา้

ไฟฟ้า) จดุชมววิไซโล – ทะเลสาบโทยะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงทีเ่ป็นเมอืงตากอากาศชือ่ดังแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น มชีือ่เสยีง

ดา้นออนเซน็ เป็นเมอืงทีเ่หมาะส าหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซน็เป็นอยา่งยิง่ น าทา่นชม หบุเขานรกจโิก

กดุาน ิเป็นหบุเขาทีง่ดงาม ตัง้อยูเ่หนอืยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึน ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแหง่นีม้แีรธ่าตุ

ก ามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้น ้าของยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิ

ไปเรือ่ยๆประมาณ 20-30 นาทจีะพบกบับอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบอ่น ้ารอ้นก ามะถัน อณุหภมู ิ50 องศา

เซลเซยีส ถดัไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนผสมอยู ่น ้าทีไ่หลออก

จากบอ่โอยนุุมะ เป็นล าธารเรยีกวา่ โอยนุุมะกาวา่ (Oyunumagawa) ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งกลางเดอืนตลุาคม ก็

จะเพิม่สสีสนัใหก้บัทัศนยีภาพใหส้วยงามยิง่ขึน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทาง ภเูขาไฟโชวะชนิซนั(Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม ่มอีายนุอ้ย

ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น เกดิขึน้โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ใน

ระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุนัยงัคงมคีวันก ามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟ
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แหง่นีต้ัง้อยูใ่กลก้บั ภเูขาไฟอสุ ุซ ึง่สามารถมองเห็นภเูขาไฟไดอ้ยา่งชดัเจนจากจดุชมววิภเูขาไฟอสุโุดยขึน้

กระเชา้อสูซุนั (Usuzan Ropeway) (ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า ราคาประมาณ 1500 เยน) 

**  ทา่นสามารถจา่ยเงนิเพือ่ น่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้ไปชมทัศนยีภาพบนภเูขาไฟอสูไุด ้และหากมองจากบนนัน้

ลงมาทา่นจะเห็นววิของทะเลสาบโตยะ อยา่งสวยงามทีส่ดุ **   

เดนิทางสู ่จดุชมววิไซโล Shikotsu Toya National Park Silo Observatory จดุชมทวิทศันท์ีก่วา้ง

ใหญข่องทะเลสาบโทยะแบบพาโนรามาสามารถมองเห็นภเูขานอ้ยใหญม่ากมาย ไมว่า่จะเป็นววิสวยๆของ

ทะเลสาบโทยะ เกาะนาคาจมิะ เขาอสุ ุเขาโชวะชนิซงั ยา่นโทยะโกะออนเซน็ รวมไปถงึปากปลอ่งภเูขาไฟนิ

ชยิามะ นอกจากนัน้ยงัมไีฮทไ์ลทท์ีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจมากทีส่ดุ น่ันก็คอืชมทวิทศันท์ีส่วยงามของเขา

โยเทยซ์ ึง่ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นภเูขาฟจูแิหง่เอโซะทางทศิตะวันตก รวมถงึเขารซุตุสชึริเิบ็ตส ึเทอืกเขานิ

เซโกะ เขาคอมบ ุและภเูขานอ้ยใหญอ่ืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย ใหท้า่นถา่ยยยภาพววิสวยเป็นทีร่ะลกึ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั LAKE TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น (ONSEN) 

วนัที4่ บอ่น า้ฟคุดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ีเลอืกซือ้ผลติภณัทข์อง

ฝากจากโรงงานช็อกโกแลต–ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงทานกู ิโคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่บอ่น า้ฟูคดิะช ิซ ึง่มนี ้าพธุรรมชาตแิละธารน ้าธรรมชาตทิีเ่กดิจากการละลายของหมิะบนเขาโย

เทย ์กอ่ใหเ้กดิน ้าตกขนาดเล็กทีม่นี ้าไหลออกมาถงึ 80,000 ตันตอ่วัน ซึง่เป็นน ้าแรบ่รสิทุธิจ์ากภเูขาไฟ

โดยตรง ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทา่มกลางธรรมชาตทิีส่งบและสวยงามของแอง่น ้าตก สะพานไม ้และสวน โดยมี

ภเูขาไฟโยเทยเ์ป็นฉากหลัง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุซ ึง่ถอืเป็นเมอืงทา่ทีม่บีรรยากาศสดุแสนโร

แมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนัน้ สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตก เนือ่งจากในอดตีเมอืง

โอตารไุดรั้บอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้า่นเดนิชม

ความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารอุนัสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตาร ุเป็นคลองทีเ่กดิขึน้จากการ

ถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิ

ใชจ้งึถมคลองครึง่หนึง่เป็นถนนส าหรับนักทอ่งเทีย่วแทนโกดังตา่งๆ ซึง่เป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึน่ันเอง จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ีซ ึง่มอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ สวยงามมากมายทีถ่กูสะสมมา

จากอดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกคดิแบบท ากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอื

เป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย จากนัน้น าเดนิทางสู ่โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ ทีส่รา้งโดยบรษัิท อชิยิะ ซึง่เป็นผูส้รา้งสรรขนมคุ๊กกีท้ีม่แีผน่

คุ๊กกีเ้นยบางๆ สองแผน่ประกบเขา้กบัชัน้ชอ๊คโกแลตขาว จนไดช้ือ่วา่ Shiroi Koibito (แปลวา่ คนรักสขีาว) 

และปัจจบุนันีก้เ็ป็นของฝากขึน้ชือ่ทีส่ดุของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว ใหล้กูคา้ได ้เลอืกซือ้ผลติภณัทข์อง

โรงงานเป็นของฝาก และไดถ้า่ยรปูกบัสถานทีด่า้นนอกทีต่กแตง่อยา่งน่ารัก จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้

คณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ตอ่จากนัน้ไปที ่ยา่นทานกุโิคจ ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงโดยสรา้ง

หลังคาคลมุยาวตามแนวถนน ซึง่มคีวามยาว 1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมน่ ้า Sosei สองขา้ง

ทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของทีร่ะลกึ ขนม ของเลน่ เครือ่งส าอาง ชอ็คโกแลต เสือ้ผา้ รา้นดอง

กีโ้ฮเต และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทานมากมาย โดยยา่นนีเ้ป็นตลาดเกา่แกม่ากกวา่ 100 ปี ตัง้แต ่1873 

ปัจจบุนัมกีารจัดเทศกาลตา่งๆ เชน่ เทศกาลทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดับประดาไปดว้ย

ไฟ และตกแตง่อยา่งสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.รา้นอาหาร **เมนพูเิศษ ป้ิงยา่ง+ขาป3ูชนดิ**   

 
 เขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที5่ เนนิแหง่พระพทุธเจา้ Hill of the Buddha – ซปัโปโร–ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–

ตลาดปลาโจไก-ชอ้ปป้ิง JR STATION 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 ออกเดนิทางสู ่เนนิแหง่พระพุทธเจา้ Hill of the Buddha ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซปัโปโรทางตอนเหนอืของ

ประเทศญีปุ่่ น ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้งช ิน้เอกอกีช ิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาว

ญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอรท์ีถ่อืวา่ทีส่ดุรางวลัของสถาปนกิ โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรปูปัน้

พระพทุธรปูมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตัน พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลง อกีทัง้ราย

ลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นทีจ่ะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจ์ านวนกวา่ 150,000 ตน้

ลอ้มรอบรปูปัน้พระพทุธรปู ซึง่เป็นการผสมผสานทีล่งตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมทีม่นุษยส์รา้งขึน้กบัความงดงาม

จากธรรมชาต ิมองดแูลว้ประหนึง่เป็นผลงานศลิปะชัน้เอกทีห่าดไูดเ้ฉพาะทีน่ีเ่ทา่นัน้ จากนัน้น าทา่นชมดา้น

นอกของ ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อค อเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิ

มากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนีผ้า่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80 

ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แตด่ว้ยความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอือยูไ่มก่ีแ่หง่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมส าคัญ

ของชาตเิมือ่ปีพ.ศ.2512 จากนัน้น าทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แก ่และเป็นอกี

สญัลักษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานขอ

มหาวทิยาลัยฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถงึ

ปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่่กบัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้

ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไก 

เป็นตลาดทีเ่ป็นจดุศนูยก์ลางตลาดอาหารทะเลสดทีม่รีา้นคา้กวา่ 60 รา้น ขายอาหารทะเลสดๆจากทะเลฮอก

ไกโด  มวีตัถดุบิสดใหมค่ัดสรรมาอยา่งดใีหเ้ลอืกหาตัง้แต ่6 โมงเชา้ นอกจากนีย้งัพร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร

ทัง้รา้นซชูแิละรา้นอาหารชดุทีใ่ชว้ตัถดุบิจากตลาด ไดล้ิม้รสอาหารของฤดกูาลนัน้ๆ นราคายอ่มเยาว ์ทกุเชา้จะ

มผีัก ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหลง่ทั่วฮอกไกโด และปลาทีจ่ับมาสดๆ จะถกูน ามายงัศนูยก์ลาง

ตลาดขายสง่เมอืงซปัโปโร ตลาดทีผู่ก้ระจายสนิคา้ไปซือ้อยูถ่ดัไป สว่นตลาดทีเ่ปิดส าหรับประชาชนทัว่ไปคอื

ทีน่ี ่

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดปลาโจไก 

บา่ย จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นเดนิทางมาถงึ JR SAPPORO STATION ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเดนิเลน่ไปกบั

หา้งสรรพสนิคา้ ทีส่ะสมอยูม่ากมาย เชน่STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU และ

ESTA ทีเ่ปิดตอ้นรับใหท้กุทา่นไดท้ดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซือ้ของฝากตดิมอื

กลับบา้นกนัแบบไมย่ัง้ 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยัที ่JR SAPPORO STATION   

 
 เขา้สูท่ ีพ่กั SAPPORO HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที6่ สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม (หรอื SETBOX) 

06.00 น. ท าการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั สนามบนิชนิชโิตเสะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

  



   
   
   

                                                                                                                                                             GO2CTS-XJ002   หนา้ 6 จาก 12 
 
 

 

โปรแกรม : HOKKAIDO BETTER WEATHER 6D4N 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

04-09 ตลุาคม 61 40,900 40,900 40,900 39,900 30,900 8,900 

09-14 ตลุาคม 61 40,900 40,900 40,900 39,900 30,900 8,900 

11-16 ตลุาคม 61 40,900 40,900 40,900 39,900 30,900 8,900 

16-21 ตลุาคม 61 40,900 40,900 40,900 39,900 30,900 8,900 

18-23 ตลุาคม 61 40,900 40,900 40,900 39,900 30,900 8,900 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี.้.. 

 1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
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2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 

   Quiet Zone Legroom Seat  1,800 / เทีย่ว 

   Quiet Zone Seat  600 / เทีย่ว 

   Legroom Seat   1,700 / เทีย่ว  

(ทีน่ ัง่แถวที ่15, 16, 17) 

  Legroom Seat   1,600 / เทีย่ว  

(ทีน่ ัง่แถวที ่34, 35) 

*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT) ไมอ่นญุาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  

    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet  1,600/เทีย่ว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ ณ วัน  จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

1.3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
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2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

น า้หนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิม่] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 350.- 550.- 1,490.- 

อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 280.- 450.- 1,300.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระ

เพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 
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ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทาง

บรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปทีป่ระเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็นผูด้ าเนนิการให)้ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวนัเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผู ้

เดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยืน่วซีาเขา้

ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 
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 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิม้

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ย

ส าเนาพรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 

 


