
 

   
   
   

  
 
 

 
 

 

 

เร ิ�มตน้เพยีง 34,900.- 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HOKKAIDO FLOWER RAINBOW 6D4N 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 สวนชกิไิซโนะโอกะ เนนิ 4 ฤดแูหง่ดอกไมห้ลากส ี
 บอ่นํ �าสฟ้ีา ชมนํ �าสฟ้ีาที�สดใสเกนิกวา่บอ่นํ �าตามธรรมชาตทิ ั�วไป 
 นํ �าตกชโิรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของนํ �าตกที�สวยที�สดุบนเกาะฮอกไกโด 
 ชมเมอืงทา่ที�มบีรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิที� คลองโอตาร ุ
 หบุเขานรกจโิกกดุาน ิหุบเขา เป็นหบุเขาที�งดงาม ต ั�งอยูเ่หนอืยา่นบอ่นํ �ารอ้นโนโบรเิบทส ึ
 เที�ยวเมอืงซบัโปโร ่ชอ้ปปิ� ง ยา่นทานกุโิคจ ิJR SAPPORO STATION 
 อิ�มอรอ่ยกบัเมนูปิ� งยา่ง ป ู3ชนดิ 
 ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญี�ปุ่ น 



 

   
   
   

  
 
 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  09-14 สงิหาคม 61 35,900.- 

วนัที�  14-19 สงิหาคม 61 34,900.- 

วนัที�  16-21 สงิหาคม 61 34,900.- 

วนัที�  30 สงิหาคม – 04 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที�  04-09 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที�  06-11 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที�  11-16 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที�  13-18 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที�  18-23 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที�  20-25 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที�  25-30 กนัยายน 61 34,900.- 

วนัที�  27 กนัยายน – 02 ตลุาคม 61 36,900 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

  

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิชโิตเสะ (ฮอกไกโด)     

2 
สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ (ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ)-บอ่
นํ �าสฟ้ีา-นํ �าตกชโิรฮเิงะ - อาซาฮกีาวา่-ออิอนล ์มอลล ์
 

✈  � อสิระ 
ASAHIKAWA  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เนนิแหง่พระพุทธเจา้ Hill of the Buddha-โนโบรเิบ็ตส ึ- 
หบุเขานรกจโิกกดุาน-ิภเูขาโชวะชนิซนั (ไมร่วมคา่ขึ�น
กระเชา้ไฟฟ้า) ทะเลสาบโทยะ 

�   � �  
LAKE TOYA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 

บอ่นํ �าฟุคดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร–ีเลอืกซื�อผลติภณัทข์องฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต–ชอ้ปปิ� งทานกู ิโคจ-ิเมนพูเิศษปิ� งยา่ง+ ขาปู
3ชนดิ 

�  อสิระ � 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ซปัโปโร–ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาด
ปลาโจไก–ดวิตี�ฟร–ีชอ้ปปิ� ง JR STATION � อสิระ อสิระ 

SAPPORO 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนิชนิชโิตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบนิดอนเมอืง � ✈  
 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิดอนเมอืง)*** 



 

   
   
   

  
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง 

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

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี�ปุ่ น เกาะฮอกไกโด โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ที�ยวบนิที� XJ620 ** 

[บรกิารอาหารรอ้น บนเครื�อง] ** 

วนัที�2 
สวนดอกไมช้คิไิซโนะโอกะ (ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ)-บอ่นํ �าสฟ้ีา-นํ �าตกชโิรฮเิงะ- 

อาซาฮกีาวา่-ออิอน มอลล ์

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ เมอืงซปัโปโร เกาะฮอกไกโด นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

09.30 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ เมอืงเล็กๆ ที�ตั �งอยูบ่รเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ที�ไดช้ื�อวา่ “Small Town Of 

The Most Beautiful Hills” ความเล็กที�แสนน่ารักของเมอืงนี�อยูท่ี�ภาพววิทวิทศันแ์บบพาโนรามาววิระหวา่ง

สองขา้งทางที�เต็มไปดว้ยทุง่ขา้วบารเ์ลย่ส์เีหลอืงทองตดัสลบักบัไรข่า้วโพดและมนัฝรั�งสเีขยีวสดโดยมสีฟ้ีา

ครามของทอ้งฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนนิเขา จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนชกิไิซโนะโอกะ (ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 2.40 -3.30 ชม) เนนิ 4 ฤดแูหง่ดอกไมห้ลากส ีที�มโีรลคงุและโรลจังหุน่ฟางขนาด

ใหญ ่สญัลักษณ์ของสวน ชกิไิซ โนะ โอกะคอยตอ้นรับนักทอ่งเที�ยว ชมดอกไมน้านาพันธุ ์รวมถงึดอกลาเวน

เดอร ์และทุง่ดอกไมห้ลากส ี(ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) ที�ไดร้ับคํานยิมและคําชมวา่จดัสวนไลส่ไีดส้วยงามที�สดุ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นเดนิทางสู ่สระอะโออเิคะ หรอื บอ่นํ �าสฟ้ีา ตั �งอยูฝั่�งซา้ยของแมนํ่�า Bieigawa ทางทศิตะวันออกเฉียง

ใตข้องเมอืงบเิอะ ตั �งชื�อตามสขีองนํ�าที�เกดิจากแรธ่าตตุามธรรมชาต ิโดยเพิ�งเกดิขึ�นจากการกั �นเขื�อนเพื�อ

ป้องกนัไมใ่หโ้คลนภเูขาไฟ Tokachi ที�ปะทขุึ�นเมื�อปี 1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง ไฮไลท!์!! ชมนํ�าสฟ้ีาที�สดใสเกนิ

กวา่บอ่นํ�าตามธรรมชาตทิั�วไป และตอไมส้งูจํานวนมากที�สะทอ้นใหเ้ห็นความใสแปลกตาที�แสนพเิศษของนํ�า

ในบอ่ จากนั�นนําทา่นชม นํ �าตกชโิรฮเิงะ เป็น 1 ใน 5 ของนํ�าตกที�สวยที�สดุบนเกาะฮอกไกโด มคีวามสงู

ประมาณ 30 เมตร นํ�าตกแหง่นี�มคีวามพเิศษตรงที�นํ�าที�ไหลลงมานั�นเป็นนํ�าบาดาลที�ออกมาจากรอยแตกของ

หนา้ผาไหลลงสูแ่มนํ่�าบเิอะ นอกจากนั�นยงัมมีคีวามโดดเดน่ของสขีองแมนํ่�าที�เป็นสฟ้ีาอมเขยีว เกดิขึ�นจากแร่

โคบอลต ์ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความงามและเก็บภาพความประทับใจ จากนั�นเดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคีา

วา่ ที�ตั �งอยูก่ลางเกาะฮอกไกโด พาทกุทา่นไปยงั ออิอน มอลล ์อาซาฮคีาวา่ ( AEON MALL 

ASAHIKAWA ) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชม.) หา้งดังที�มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกชอ้ปปิ�ง และ 

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ขนาดใหญ ่

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�า  ณ ออิอนมอลล ์ 

  พกัที� นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั  ASAHIKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�3 เน ินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha – โนโบรเิบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – 

ภเูขาโชวะชนิซนั-ภเูขาไฟอสู ุ(ไมร่วมคา่ข ึ�นกระเชา้ไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เนนิแหง่พระพุทธเจา้ Hill of the Buddha ตั �งอยูท่ี�เมอืงซปัโปโรทางตอนเหนอืของ

ประเทศญี�ปุ่ น ถอืวา่เป็นผลงานการสรา้งช ิ�นเอกอกีช ิ�นหนึ�งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิชาว

ญี�ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอรท์ี�ถอืวา่ที�สดุรางวลัของสถาปนกิ โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรปูปั�น

พระพทุธรปูมคีวามสงูมากถงึ 13.5 เมตรและมนํี�าหนัก 1500 ตัน พื�นที�ที�ลอ้มรอบจะมคีอ่ยๆลาดลง อกีทั �งราย

ลอ้มดว้ยธรรมชาตอินังดงาม โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นที�จะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอรจํ์านวนกวา่ 150,000 ตน้

ลอ้มรอบรปูปั�นพระพทุธรปู ซึ�งเป็นการผสมผสานที�ลงตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมที�มนุษยส์รา้งขึ�นกบัความงดงาม

จากธรรมชาต ิมองดแูลว้ประหนึ�งเป็นผลงานศลิปะชั �นเอกที�หาดไูดเ้ฉพาะที�นี�เทา่นั�น จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่



 

   
   
   

  
 
 

เมอืงโนโบรเิบทส ึเมอืงที�เป็นเมอืงตากอากาศชื�อดังแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น มชีื�อเสยีงดา้นออนเซน็ เป็นเมอืงที�

เหมาะสําหรับไปพักคา้งคนืและเขา้ออนเซน็เป็นอยา่งยิ�ง นําทา่นชม หบุเขานรกจโิกกดุาน ิเป็นหบุเขาที�

งดงาม ตั �งอยูเ่หนอืยา่นบอ่นํ�ารอ้นโนโบรเิบทส ึนํ�ารอ้นในลําธารของหบุเขาแหง่นี�มแีรธ่าตกํุามะถันซึ�งเป็นแหลง่

ตน้นํ�าของยา่นบอ่นํ�ารอ้นโนโบรเิบทสนัึ�นเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึ�นเนนิไปเรื�อยๆประมาณ 20-

30 นาทจีะพบกบับอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบอ่นํ�ารอ้นกํามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส ถดัไปเรื�อยๆก็

จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิี�รอ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนผสมอยู ่นํ�าที�ไหลออกจากบอ่โอยนุุมะ เป็นลํา

ธารเรยีกวา่ โอยนุุมะกาวา่ (Oyunumagawa) ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งกลางเดอืนตลุาคม ก็จะเพิ�มสสีสนัใหก้บั

ทัศนยีภาพใหส้วยงามยิ�งขึ�น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําทกุทา่นเดนิทาง ภเูขาไฟโชวะชนิซนั(Showa Shinzan) เป็นภเูขาไฟที�เกดิขึ�นใหม ่มอีายนุอ้ย

ที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น เกดิขึ�นโดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตัวขึ�นบนพื�นที�ราบทุง่ขา้วสาล ีสงู 290 เมตร ใน

ระหวา่งปี 1943-1945 สมยัจักรรพรรดโิชวะ ปัจจบุนัยงัคงมคีวันกํามะถันลอยอยูเ่หนอืปลอ่งภเูขาไฟ ภเูขาไฟ

แหง่นี�ตั �งอยูใ่กลก้บั ภเูขาไฟอสุ ุซ ึ�งสามารถมองเห็นภเูขาไฟไดอ้ยา่งชดัเจนจากจดุชมววิภเูขาไฟอสุโุดยขึ�น

กระเชา้อสูซุนั (Usuzan Ropeway)  

(ไมร่วมคา่ขึ�นกระเชา้ไฟฟ้า ราคาประมาณ 1500 เยน) 

**  ทา่นสามารถจา่ยเงนิเพื�อ นั�งกระเชา้ไฟฟ้า ขึ�นไปชมทัศนยีภาพบนภเูขาไฟอสูไุด ้และหากมองจากบนนั�น

ลงมาทา่นจะเห็นววิของทะเลสาบโตยะ อยา่งสวยงามที�สดุ **   

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั LAKE TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ั�นใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น (ONSEN) 

วนัที�4 บอ่นํ �าฟุคดิาช-ิเมอืงโอตาร ุ–คลองโอตาร–ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร–ีเลอืกซื�อผลติภณัทข์อง

ฝากจากโรงงานช็อกโกแลต–ดวิตี�ฟร-ีชอ้ปปิ� งทานกู ิโคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่บอ่นํ�าฟคูดิะช ิซึ�งมนํี�าพธุรรมชาตแิละธารนํ�าธรรมชาตทิี�เกดิจากการละลายของหมิะบนเขาโย

เทย ์กอ่ใหเ้กดินํ�าตกขนาดเล็กที�มนํี�าไหลออกมาถงึ 80,000 ตันตอ่วัน ซึ�งเป็นนํ�าแรบ่รสิทุธิ�จากภเูขาไฟ

โดยตรง ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูทา่มกลางธรรมชาตทิี�สงบและสวยงามของแอง่นํ�าตก สะพานไม ้และสวน โดยมี

ภเูขาไฟโยเทยเ์ป็นฉากหลัง จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุซ ึ�งถอืเป็นเมอืงทา่ที�มบีรรยากาศสดุแสนโร

แมนตกิ รวมถงึการตกแตง่ของบา้นเรอืนนั�น สว่นใหญไ่ดถ้กูออกแบบเป็นสไตลต์ะวันตก เนื�องจากในอดตีเมอืง

โอตารไุดร้ับอทิธพิลมาจากการทําการคา้ระหวา่งประเทศญี�ปุ่ นและประเทศในแถบยโุรป อสิระใหท้า่นเดนิชม

ความสวยงามของเมอืงเลยีบคลองโอตารอุนัสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตาร ุเป็นคลองที�เกดิขึ�นจากการ

ถมทะเล สรา้งเสร็จเมื�อปี ค.ศ. 1923 เพื�อเป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้จากเรอืใหญสู่โ่กดังในเมอืง ภายหลังเลกิ

ใชจ้งึถมคลองครึ�งหนึ�งเป็นถนนสําหรับนักทอ่งเที�ยวแทนโกดังตา่งๆ ซึ�งเป็นอาคารอฐิสแีดงจงึกลายเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืง และไดป้รับปรงุเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึนั�นเอง จากนั�นนําทา่นชม พพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ีซ ึ�งมอีายเุกอืบรอ้ยปี ทา่นสามารถชมกลอ่งดนตรใีนรปูแบบตา่งๆ สวยงามมากมายที�ถกูสะสมมา

จากอดตีจนถงึปัจจบุนั อกีทั �งยงัสามารถเลอืกคดิแบบทํากลอ่งดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึ�นมาเป็นที�ระลกึหรอื

เป็นของฝากใหค้นรักไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นั�นนําเดนิทาง เลอืกซื�อของฝากจากโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ ที�สรา้งโดยบรษัิท อชิยิะ ซึ�งเป็นผูส้รา้งสรร

ขนมคุ๊กกี�ที�มแีผน่คุก๊กี�เนยบางๆ สองแผน่ประกบเขา้กบัชั �นชอ๊คโกแลตขาว จนไดช้ื�อวา่ Shiroi Koibito 

(แปลวา่ คนรักสขีาว) และปัจจบุนันี�ก็เป็นของฝากขึ�นชื�อที�สดุของเกาะฮอกไกโดเลยทเีดยีว ใหท้า่นไดถ้า่ยรปู

กบัสถานที�ดา้นนอกที�ตกแตง่อยา่งน่ารัก จากนั�นนําทา่นไปชอ้ปปิ�งสนิคา้คณุภาพดทีี�รา้นคา้ปลอดภาษี DUTY 

FREE ตอ่จากนั�นไปที� ยา่นทานกุโิคจ ิเป็นยา่นชอ้ปปิ�งโดยสรา้งหลังคาคลมุยาวตามแนวถนน ซึ�งมคีวามยาว 



 

   
   
   

  
 
 

1 กโิลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถงึแมนํ่�า Sosei สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 200 รา้น ขายของที�

ระลกึ ขนม ของเลน่ เครื�องสําอาง ชอ็คโกแลต เสื�อผา้ รา้นดองกี�โฮเต และรา้นอาหารใหเ้ลอืกรับประทาน

มากมาย โดยยา่นนี�เป็นตลาดเกา่แกม่ากกวา่ 100 ปี ตั �งแต ่1873 ปัจจบุนัมกีารจัดเทศกาลตา่งๆ เชน่ เทศกาล

ทานุก ิในฤดรูอ้น(กรกฎาคม-สงิหาคม) ก็จะประดับประดาไปดว้ยไฟ และตกแตง่อยา่งสวยงาม 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ.รา้นอาหาร **เมนพูเิศษ ปิ� งยา่ง+ขาป3ูชนดิ**   

  เขา้สูท่ ี�พกั SAPPORO HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�5 ซปัโปโร–ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร–หอนาฬกิา–ตลาดปลาโจไก-ชอ้ปปิ� ง JR STATION 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นชมดา้นนอกของ ตกึรฐับาลเกา่ซปัโปโร เริ�มกอ่สรา้งเมื�อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์โีอบาร็อค 

อเมรกิาที�ใชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิที�ทํามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึนี�ผา่นการใชง้านมา

ยาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามที�เห็นนั�นไดร้ับการบรูณะซอ่มแซมใหมห่ลังจากถกูไฟไหมเ้มื�อปี พ.ศ. 2454 

แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที�หลงเหลอือยูไ่มก่ี�แหง่จงึไดร้ับการขึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิาง

วัฒนธรรมสําคญัของชาตเิมื�อปีพ.ศ.2512 จากนั�นนําทา่นผา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาที�เกา่แก ่

และเป็นอกีสญัลกัษณ์ที�สําคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแหง่หนึ�ง สรา้งตั �งแตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานขอ

มหาวทิยาลัยฮอกไกโด แตไ่ดป้รับเปลี�ยนสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลาตั �งแต ่พ.ศ.2424 จนถงึ

ปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ี�อยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้ับการขึ�น

ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที�สําคัญอกีแหง่หนึ�งของญี�ปุ่ น จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาโจไก 

เป็นตลาดที�เป็นจดุศนูยก์ลางตลาดอาหารทะเลสดที�มรีา้นคา้กวา่ 60 รา้น ขายอาหารทะเลสดๆจากทะเลฮอก

ไกโด  มวีตัถดุบิสดใหมค่ัดสรรมาอยา่งดใีหเ้ลอืกหาตั �งแต ่6 โมงเชา้ นอกจากนี�ยงัพรั�งพรอ้มไปดว้ยรา้นอาหาร

ทั �งรา้นซชูแิละรา้นอาหารชดุที�ใชว้ตัถดุบิจากตลาด ไดล้ิ�มรสอาหารของฤดกูาลนั�นๆ นราคายอ่มเยาว ์ทกุเชา้จะ

มผีัก ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหลง่ทั�วฮอกไกโด และปลาที�จับมาสดๆ จะถกูนํามายงัศนูยก์ลาง

ตลาดขายสง่เมอืงซปัโปโร ตลาดที�ผูก้ระจายสนิคา้ไปซื�ออยูถ่ดัไป สว่นตลาดที�เปิดสําหรับประชาชนทั�วไปคอื

ที�นี� 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารตา่งๆภายในตลาดปลาโจไก 

บา่ย จากนั�นไดเ้วลาอนัสมควรพาทา่นเดนิทางมาถงึ JR SAPPORO STATION ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งเดนิเลน่ไปกบั

หา้งสรรพสนิคา้ ที�สะสมอยูม่ากมาย เชน่STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU และ

ESTA ที�เปิดตอ้นรับใหท้กุทา่นไดท้ดสอบความแข็งแรงของแขง้ขาในการเดนิเลน่ หรอืเลอืกซื�อของฝากตดิมอื

กลับบา้นกนัแบบไมย่ั �ง 

คํ�า   อสิระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยัที� JR SAPPORO STATION   

  เขา้สูท่ ี�พกั SAPPORO HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�6 สนามบนิชนิชโิตเสะ – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม (หรอื SETBOX) 

06.00 น. ทําการเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยงั สนามบนิชนิชโิตเสะ 

07.00 น. ถงึ สนามบนิชนิชโิตเสะ ทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ 621 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

  



 

   
   
   

  
 
 

 

โปรแกรม : HOKKAIDO FLOWER RAINBOW 6D4N 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

09-14 สงิหาคม 61 35,900 35,900 35,900 34,900 19,900 8,900 

14-19 สงิหาคม 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

16-21 สงิหาคม 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

30 สงิหาคม – 04 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

04-09 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

06-11 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

11-16 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

13-18 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

18-23 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

20-25 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

25-30 กนัยายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,900 8,900 

27 กนัยายน – 02 ตลุาคม 61 36,900 36,900 36,900 35,900 19,900 8,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
  



 

   
   
   

  
 
 

 

** ลกูคา้ที�บนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ื�อนไขเพิ�มตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี�... 

 1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี� 

 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 

   Quiet Zone Legroom Seat  1,800 / เที�ยว 

   Quiet Zone Seat  600 / เที�ยว 

   Legroom Seat   1,700 / เที�ยว  

(ที�น ั�งแถวที� 15, 16, 17) 

  Legroom Seat   1,600 / เที�ยว  

(ที�น ั�งแถวที� 34, 35) 

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

    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ั�ง 

    Baby Bassinet  1,600/เที�ยว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรณุาแจง้

เจา้หนา้ที�  ณ วัน  จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

1.3.สว่นลกูคา้ที�จะซื�ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื�อคา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิ�มเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 



 

   
   
   

  
 
 

 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรณุาแจง้

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

3.  สว่นลกูคา้ที�จะซื�ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื�อคา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิ�มเตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

นํ �าหนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิ�ม] 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.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับซื�อนํ�าหนักเพิ�มหลังจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํี�าหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระ

เพิ�มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราที�สายการบนิกําหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํ�าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เที�ยว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นํ�าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เที�ยว 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั �งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�

นั�งกบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื คา่

ทวัรท์ ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 



 

   
   
   

  
 
 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกาํหนด) 



 

   
   
   

  
 
 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพื�อเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 



 

   
   
   

  
 
 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทาง

บรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิการให)้ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวนัเดนิทางที�จะไปและกลับเขา้มา ถา้ผู ้

เดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยื�นวซีาเขา้

ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ�มเตมิ 

 

 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ�ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ�ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื�นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั�น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ�ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ�น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั �งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 



 

   
   
   

  
 
 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั�น ถา่ยเอกสาร

ตั �งแต ่หนา้ชื�อ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั �งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี�ปุ่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ที�นี�**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั �งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 

 


