
 

GLH_Hokkaido 6D4N_TG   1 

 

 

 

 

 
หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก)  – ทะเลสาบโทยะ 

ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสีนํา้ตาล – เมืองโอตารุ – โรงงานแก้วและกล่องดนตรี 
โรงงานช็อกโกแลต็ – อดีตทําเนียบรัฐบาล – มิตซุยเอ้าท์เลท – สวนโอโดริ 

หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิงซูซูกโินะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หมู่บ้านประวัติศาสตร์  
พพิธิภัณฑ์โรงเบียร์ซัปโปโร – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

 ผ่อนคลายกบัการอาบนํา้แร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่น 
 พเิศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกบัปู 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด 
 ที่พกัโรงแรมมาตรฐาน 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus 50 % 
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วนัอังคารที่ 31 มี.ค. 58 สนามบินสุวรรณภูม ิ

20.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผูโ้ดยสารขาออก) ประตูทางเขา้ท่ี 3 เคาน์เตอร์ D เพ่ือเตรียมตวั
เดินทาง นาํท่านผา่นขั้นตอนการเชค็อิน โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับเพ่ืออาํนวยความสะดวก 

 23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที ่TG670  ( ใช้เวลาในการเดินทาง 6.15 ช.ม. ) 

วนัพุธที่ 01 เม.ย. 58 สนามบินชิโตเซ่ – หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบ็ทสึ – จโิกะคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ 

08.30 น.  ถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช่ัวโมง) นาํท่านผ่านพิธีศุลกากรและ
ตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีมนตเ์สน่ห์
ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม เป็นเมืองท่ีมีการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งเป็นระเบียบมาก
ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอ็กไกโด จากนั้นเดินทาง
สู่ หมู่บ้านไอนุ (Ainu Village) ชนพ้ืนเมืองเก่าแก่ของเกาะฮ็อกไกโด ชม “บา้นจาํลอง” ของชาวไอนุโบราณ โดยวสัดุท่ี
ใชน้ั้นมาจากธรรมชาติทั้งส้ิน ชม “การแสดง” และ “ระบาํพ้ืนเมือง” อาทิ การจีบสาว การกล่อมลกู การรําในเทศกาล
เฉลิมฉลองของเผา่ไอนุ ฯลฯ พร้อมชม  และ “พิพิธภณัฑ”์ ท่ีจดัแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้บราณ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ต ั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพร์วมทั้ง “สุนขัเผา่ไอนุ” ท่ีหาดูไดย้าก หรือเลือกเดินชมและเลือกซ้ือสินคา้แฮนดเ์มดและเคร่ือง
หนงัของชาวไอนุ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยบอ่นํ้าแร่ท่ีมีช่ือสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร นาํท่านเดินทางสู่ จโิกกุดานิ หรือ หุบเขานรก นาํท่านเท่ียวชม บ่อโคลนเดือด
ธรรมชาติ ท่ีกระจายอยูเ่ตม็บริเวณ ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพท่ีผดุข้ึนมาไม่ขาดสาย ลดัเลาะไปตามเนินเขาเพ่ือสมัผสั
กบับ่อโคลนอยา่งใกลชิ้ด นอกจากนั้นยงัมีศาลเจา้ซ่ึงแมจ้ะมีขนาดเลก็แต่ชาวบา้นก็ให้ความเคารพนบัถือเป็นอยา่งมาก 
เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบ
แอ่งภูเขาไฟท่ีมีเกาะใหญ่อยูต่รงกลาง สถานตากอากาศท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึง รวมทั้งเป็นแหล่ง ออนเซ็น ท่ี
สาํคญัของเกาะฮอกไกโด  
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พกั  KOHANTEI  HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่                   บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วนัพฤหัสที่ 02 เม.ย. 58 ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์มหมีสีน้ําตาล – เมืองโอตารุ – โรงงานแก้ว และ กล่องดนตรี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ เปล่ียนอิริยบทของการเดินทาง
เป็นการ น่ังกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาอุสุ เพ่ือชม ภูเขาโชวะ หรือท่ีเรียกกนัว่า โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเลก็ท่ีเกิดใหม่ล่าสุด
เม่ือปี ค.ศ.1944 ซ่ึงนบัเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่าประหลาดใจ ปัจจุบนัอยูใ่นความดูแลของรัฐบาลญ่ีปุ่ นในฐานะ
อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะท่ีมีลกัษณะสีแดงตดักบัผืนฟ้า 
และฉากเบ้ืองล่างเป็น ทะเลสาบโทยะ ท่ีสวยงาม ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสท่านจะไดย้ลโฉมภูเขาโยเทซงั หรือภูเขาไฟท่ี
ไดรั้บการขนานนามว่า ภูเขาไฟฟูจน้ิอย ท่ีรูปทรงใกลเ้คียงภูเขาไฟฟจิูมากท่ีสุด จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่  
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ฟาร์มหมีสีน้ําตาล ซ่ึงมีถ่ินกาํเนิดอยูแ่ถวไซบีเรียและท่ีเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบนัน้ีไดก้ลายเป็นสตัวใ์กลสู้ญพนัธ์
และหาดูไดย้ากเตม็ที อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสีนํ้าตาลท่ีจะคอยมาขออาหารอยา่งน่ารัก 
สมัผสัใกลชิ้ดกบัหมีสีนํ้าตาลอิสระให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ ของท่ีน่ีกบัเวอร์ชัน่หมีสีนํ้าตาลท่ีมี
หลากหลายอิริยาบถ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองซปัโปโร 
ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาจนไดช่ื้อว่า “เมืองแห่งภูเขา”มีช่ือเสียงทางดา้นผลิตกระจกและเคร่ืองแกว้ท่ีข้ึนช่ือของญ่ีปุ่ นท่ี
ควบคู่ไปกบัความเก่าแก่และความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อ
กบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็น
เส้นทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อม
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั กบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามตลอดทาง จากนั้น นาํท่านชม โรงงานแก้ว ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากโรงงานแกว้ท่ีมีเสียงของเมืองโอตารุท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีทาํมา
จากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบ หรือจะเลือกชม กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะ พร้อม
ทั้งชมการสาธิตการผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้าํนาญการ  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  นําท่านเข้าสู่ที่พกั  JYOZANKEI GRAND  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

วนัศุกร์ที่ 03  เม.ย. 58 โรงงานช๊อกโกแล็ต – อดีตทําเนียบรัฐบาล – ช้อปป้ิงมิตซุยเอ้าท์เลท – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ 

   ช้อปป้ิงย่านซูซูกิโนะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ท่ีหมู่บา้นอิชิยะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต
ชอ็กโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซ้ือชอ็กโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีไดน้ั้นคือ “ชอ็กโกแลตสี
ขาวแด่คนรัก” (ShiroiKoibito) หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม
สไตลย์โุรป นาํท่านชอ้ปป้ิงกนัให้จุใจท่ี  มิตซุย เอ้าท์เล็ท แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่ น ท่ีรวบรวมของแบ
รนดเ์นมชั้นนา ราคาพิเศษ ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ ช่ือดงัมากมาย อาทิ Nike , Gaps , Adidas, MK, 
Elle, Prada, G2000 เป็นตน้ และสินคา้ดีราคาพิเศษ อ่ืนๆ อาทิเคร่ืองสาอาง, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้ เป็นตน้   

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม “อดีตทําเนียบรัฐบาล” (Old Hokkaido Government 
Building) ของเมืองซปัโปโรท่ีมีรูปแบบของสถาปัตย กรรมแบบยโุรปคลาสสิค สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1888 เดินทางสู่ 
สวนโอโดริ สถานท่ีจดัเทศกาลหิมะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ นเป็นประจาํในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถา้ในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิหรือช่วงฤดูร้อน จะมีการจดัตกแต่งดว้ยไมด้อก ไมป้ระดบันานาพนัธ์ุ อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามเป็น
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ท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบ ซ่ึงท่านสามารถมองเห็น ทีวีทาวเวอร์ (T.V. Tower) ท่ีตั้งตระหง่านอยูท่างเขา้สวนโอโดริ 
ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ. 1957 และมีความสูงถึง 142.7 เมตร นาํท่านเดินทางสู่ หอนาฬิกาโบราณ สญัลกัษณ์คู่เมือง ถือว่าเป็น
สมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่ น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงกว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีเก่าแก่มากจนได้
กลายเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2421 อาคารแรกเร่ิมเดิมทีใชเ้ป็นโรง
ฝึกงานของวิทยาลยัการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปล่ียนมาเป็นมหาวิทยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั แลว้สร้างหอนาฬิกา
และมีระฆงัตีบอกเวลามาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนัน้ีก็ยงับอกเวลาไดอ้ยา่งเท่ียงตรง ดว้ยความเก่าแก่อยูคู่่กบัเมือง
ซปัโปโรมานาน จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงของชาติ นาํท่านเดินทางสู่ 
ย่านซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นยา่นท่ีรวบรวม ร้านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินคา้ ร้านกินด่ืม ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิ
เลก็โทรนิกส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอางค ์สินคา้แบรนดเ์นม ของฝาก ของท่ีระลึก 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

คํา่   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  นําท่านเข้าสู่ที่พกั  SAPPORO GRAND  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 
 

วนัเสาร์ที่ 04 เม.ย. 58 ศาลเจ้า ฮอกไกโด – หมู่บ้านประวตัศิาสตร์ – พพิธิภณัฑ์โรงเบียร์ซัปโปโร – ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจ ิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ศาลเจ้า ฮอกไกโด ศาลเจา้ลทัธิชินโต ตั้งอยูภ่ายในสวนสาธารณะ 
มะรุยะมะ เดิมช่ือศาลเจา้ซปัโปโร ภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ิอเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง 
ฮอกไกโดท่ีมีศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์
อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาํหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยูเ่พ่ือเป็นขวญัและ
กาํลงัใจนาํท่านชม  หมู่บ้านประวตัิศาสตร์ (Historical villageof Hokkaido) หมู่บา้นประวติัศาสตร์ฮอกไกโด เป็น
พิพิทธภณัฑท่ี์ตั้งอยูก่ลางแจง้ ผูม้าเยี่ยมเยือนสามารถท่ีจะศึกษาถึงประวติัศาสตร์การพฒันาของฮอกไกโด ไดท่ี้น่ี 
หมู่บา้นแห่งน้ีตั้งข้ึนในโอกาสท่ีฮอกไกโด ครบรอบหน่ึงร้อยปี วตัถุประสงคข์องการก่อตั้งคือเพ่ือเป็นการอนุรักษแ์ละ
เป็นการจาํลองบรรยากาศสมยัยคุแรกเร่ิมของการเขา้มาพฒันาฮอกไกโด ทั้งในดา้นชีวิตความเป็นอยู ่อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจและวฒันธรรม โดยไดย้า้ย บูรณะและจาํลอง ตึกเก่า ๆ ท่ีเคยใชจ้ริงในยคุสมยัพฒันาฮอกไกโด มารวมไวท่ี้
หมู่บา้นแห่งน้ีตน้  

กลางวนั         บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร นาํท่านชม พพิธิภณัฑ์เบียร์ซัปโปโรหรือโรงบ่มเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็น
แหล่งกาํเนิดของเบียร์ในประเทศญ่ีปุ่ น เบียร์ซปัโปโรเป็นเบียร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ นและยงัคงเป็นเบียร์ท่ีไดรั้บความ
นิยมมากอีกดว้ย มีการกลัน่เบียร์เกิดข้ึนคร้ังแรกท่ีซปัโปโรตั้งแต่ปี1877 อีกทั้งเบียร์ซปัโปโรยงักลัน่และส่งออกไป
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จาํหน่ายแก่ต่างประเทศดว้ย เบียร์ซปัโปโรเป็นเบียร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาเบียร์ชั้นนาํทั้งส่ีของเบียร์ญ่ีปุ่ น และญ่ีปุ่ นได้
สร้างพิพิธภณัฑเ์บียร์ช้ึนคร้ังแรกในปี1987 ในสมยัเมจิ ตึกของโรงงานสร้างดว้ยอิฐสีแดง พิพิธภณัฑเ์บียร์แห่งน้ีไดเ้ปิด
ให้รู้ถึงประวติัความเป็นมาของขั้นตอนการทาํเบียร์เพ่ือจะออกมาเป็นสินคา้เพ่ือจดัจาํหน่ายไดอ้ยา่งไร รสชาติของเบียร์
นั้นแมผิ้ดเลก็นอ้ยแต่อาจทาํให้รสชาติของเบียร์ผิดแปลกไปได ้ถดัไปจากพิพิธภณัฑเ์บียร์การ์เดน้ซปัโปโรน้ีจะมีฮอลล์
เบียร์ท่ีมีพ้ืนท่ีกวา้งขวางอยูส่ามฮอลล์มให้เลือกชมและชิม นาํท่านเดินทางสู่ ย่านทานุกิโคจิ ( TANUKIKOCHI ) 

  เป็นยา่นท่ีรวบรวมร้านชอ้ปป้ิง ห้างสรรพสินคา้ ร้านกินด่ืม ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเลก็โทรนิกส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝาก ของท่ีระลึก เส้ือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอางค ์และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

คํา่   บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
  พเิศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกับปู 3 ชนิดช่ือดังของฮอกไกโด (ปูซูไว, ปูขน, ปูทาราบะ) พร้อมอาหารทะเลสดใหม่   
  นําท่านเข้าสู่ที่พกั  SAPPORO  GRAND  HOTEL  หรือเทียบเท่า\ 
 
 
 
 

   
วนัอาทิตย์ที่ 05 เม.ย. 58 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

10.45 น.       เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 671 
15.45 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน 
ผู้ใหญ่ และ เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปีพกัเสริมเตยีง 49,900.- บาท 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปีพกัไม่เสริมเตียง 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

49,900.- บาท 

ห้องพกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 8,900.- บาท 
 

*** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 18,000 บาท *** 
*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 
*** โปรแกรมนีไ้ม่มีแถมกระเป๋าเดนิทางให้ค่ะ *** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีนํ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 และท่านตอ้งชาํระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก 

           เก็บเพ่ิม  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทําการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวสําหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วนั 

**  สําหรับบุคลทีถื่อพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มถีิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย ** 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เลม่แดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็นหนงัสือ

เดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืนหลงั

เป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์และ

หนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     
3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีร่ะบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 



 

GLH_Hokkaido 6D4N_TG   8 

เง่ือนไขการจองทวัร์และการชําระเงิน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจอง หากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลกิและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจาํ 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากทําการออกตัว๋กับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การ
พาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นนั้น และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น
เกิน15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยน้ี เพือ่เป็นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศญี่ปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท้ี่จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบั
ผูท้ี่ยืน่ขอวซ่ีากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารที่จาํเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร
เครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเส
ธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางทอ่งเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสี
เลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งดออกวี
ซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว
ท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์ทาง
การเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระ
แบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีทีท่่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้
บริการน้ันที่ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

 
************************************** 
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กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง  เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นของท่าน 

 
1.  ช่ือ - นามสกลุ  (ภาษาไทย)_______________________________________________________ 

     ช่ือ-นามสกุลเดมิ (ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) __________________________________ 

2.  สถานภาพ                 โสด            แต่งงานจดทะเบียน           แต่งงานไม่จดทะเบียน           หย่า            หม้าย         

3.  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษ)__________________________________________________ 

     เบอร์โทรศัพท์บ้าน________________________ เบอร์มือถือ ____________________________ 

4.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ____________________________________________ 

      ช่ือสถานที่ทํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย)  _____________________________________________ 

5.   ที่อยู่สถานทีท่ํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6.   ที่อยู่สถานทีท่ํางาน/ สถานศึกษา (ภาษาไทย) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________        

7.   ตาํแหน่งหน้าที่การงาน (ภาษาอังกฤษ) ________________________________________________ 

      โทรศัพท์ที่ทํางาน___________________________________________________________ 

8.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย ____________________________________________________ 

      ความสัมพนัธ์กับผู้เดนิทางร่วมคร้ังนี้ (ระบุ) _____________________________________________ 

9.   ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศนี้มาก่อนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

10. ท่านเคยโดนปฎเิสธวซ่ีาจากสถานฑูตใดหรือไม่   เคย ______________________   

      ไม่เคย   


