
  

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบินชโิตเซะ - เมอืงฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรยีวคาคุ - โกดงัอฐิ
แดงรมิน ้า - เนินฮาจมินัซากะ    

Hotel WBF Hakodate 
Watatsumino, Hakodate 

หรือเทียบเท่า  

3 
ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - โนโบรเิบทส ึ- หุบเขานรกจโิกกุดานิ - นัง่กระเช้า
ชมววิภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมโีชวะชนิซงั - จุดชมววิทะเลสาบโทยะ    

Hilton Niseko Village 

Hotel, Niseko  
หรอืเทยีบเท่า  

4 
สกีรีสอร์ท - ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ    

Grand Park Hotel, Otaru 
หรอืเทยีบเท่า  

5 
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ท าเนียบ
รฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ     

Sapporo Excel Hotel 

Tokyu, Sapporo  
หรอืเทยีบเท่า   

6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย     



 

 

BKK 
 

     CTS CTS 
 

     BKK 

  

TG670 23.55 08.20 TG671 10.00 15.50 
      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

08 – 13 ธันวาคม 2565 67,990 64,990 52,990 14,000 

09 – 14 ธันวาคม 2565 67,990 64,990 52,990 14,000 

16 – 21 ธันวาคม 2565 65,990 62,990 50,990 14,000 

06 – 11 มกราคม 2565 65,990 62,990 50,990 14,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

** ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่า(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) ค่าทปิไกด์ และคนขบัรถแล้ว ** 
 

** เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป(หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่ง สะสมไมล์ และเลื่อนการเดินทาง ** 

อัตราค่าบริการข้างต้น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันท่ี 04 สิงหาคม 2565  
ในกรณีที่มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำข้ึนจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม  

 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต้่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. นักท่องเท่ียวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รว มอยู่ใน
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. การพิจารณาวีซ่าข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของ
ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน อัตรา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่า และมีสิทธ์ิ
ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 4 คืน : โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 
 

20.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG670 พร้อมบริการ
อาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 25 นาที) 

 
 

Day2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาค ุ- โกดงัอิฐแดงริมน ้า - เนินฮาจิมนัซากะ 
 

08.20 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ
สัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง 30 
นาที) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ในอดีตเป็นเมืองหน่ึงที่มีท่าเรือสำหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยก
ประเทศ เมืองฮาโกดาเตะจึงได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์แห่งชาติ ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะที่โอบล้อม
ด้วยธรรมชาติ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินชมทัศนียภาพอันสวยงามได้ตลอดสี่ฤดู: ชมซากุระบานในฤดูใบไม้ผลิ, พฤกษาเขียว
ขจีในฤดูร้อน, ไม้ผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วงและหิมะในฤดูหนาว ชั้นจุดชมวิวที่ติด
กับหอคอยโกเรียวคาคุเป็นจุดชมวิวมุมกว้างขวางที ่สามารถมองเห็นป้อม
ปราการรูปดาวขนาดมหึมา (สะพานข้ามเข้าไปในพื้นที ่รูปดาวเปิด 09.00 -
19.00 ไม่รวมค่าข้ึนหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 900 เยน) 
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ โกดังอิฐแดงริมน้ำ ต้ังอยู่ที่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดา
เตะ ในเมืองฮาโกดาเตะของฮอกไกโดโกดังอิฐแดงของที่นี่นั้นเรียกได้ว่าศูนย์
รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ ด้วย
สิ่งก่อสร้างที่ดูคลาสสิกที่แม้จะดูเก่าแก่แต่ก็มีคลาสในเวลาเดียวกัน โดยเดิมที
ที่น่ีเคยเป็นคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ภายหลังจาก
ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นคลังสินค้าอีกต่อไปแล้ว  



 
 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เนินฮาจิมันซากะ ซึ่งเป็นเนินที่ทอดยาวโดยมีวิวท่าเรืออันงดงามอยู่ปลายทางแห่งน้ี ได้รับเลือกให้เป็นอันดับ 1 

ใน "เนินของญ่ีปุ่นที่น่าเท่ียวมากท่ีสุด" เป็นเนินซึ่งเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของฮอกไกโดเลย ในช่วงฤดูหนาว ต้นไม้บริเวณริมถนนทั้งสองข้าง

ทางจะมีการไลท์อัพ ประดับไฟส่องแสงสวยงามควบคู่ไปกับแสงไฟจากท่าเรือที่อยู่ไกลออกไป กลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่แสนโรแมนติกที่สุด 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก La’gent Stay Hakodate Ekimae Hotel, Hakodate ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day3 ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - โนโบริเบทสึ - หบุเขานรกจิโกกดุานิ - นัง่กระเช้าชมวิวภเูขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโช
วะชินซงั - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 นำท่านเดินชมบริเวณด้านนอก ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ ซึ่งอาคารแห่งน้ีมีชื่อเสียงและมีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในฮาโกดาเตะ ที่ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่น่ีมีหอประชุมใหญ่ตระการตาและห้อง

ต่างๆ ที่สงวนไว้สำหรับแขกพิเศษ สมาชิกราชวงศ์ของญ่ีปุ่นเคยเข้าพักในห้องเหล่าน้ีมาแล้ว เมื่อคราวเสด็จมาเยือนฮาโกดา
เตะ (ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณท่านละ 300 เยน) 

 
 นำท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่เป็นเมืองตากอากาศชื่อดังแห่งหนึ่งของ

ญ่ีปุ่น มีชื่อเสียงด้านออนเซ็น เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็นอย่างย่ิง นำท่านชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก 
ภายในบริเวณน้ีประกอบไปด้วยบ่อน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหน่ึงพันปีก่อน ทำ
ให้มีลักษณะคล้ายกระทะทองแดง  ซึ่งจะมีควันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา  จากใต้พิภพ 
ทำให้ผู้คนขนานนามท่ีแห่งน้ีว่า หุบเขานรก และที่น่ียังเป็นต้นกำเนิด 
บ่อออนเซนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริเบทสึ  
ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 
 
 จากน้ันนำทุกท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทยะข้ึนมา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมี

การปะทุขึ้นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 
2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมีควันสีขาวลอยข้ึนมาตลอดเวลา (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) (รวมค่าข้ึนกระเช้าและ
ค่าเข้าสวนหมีแล้ว) 

 
 จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยว

สามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็น
ภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่าน้ีก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาล
เดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้
ป้อนอาหารหมีอีกด้วย  

 



 
 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะ แบบพาโนราม่า และยังสามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญ่ที่
อยู่รายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ต้ังอยู่
ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ   

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Hilton Niseko Village Hotel, Niseko ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

สกีรีสอร์ทที่ได้รับรางวัลอยู่ที่เชิงเขาอันนุปุริ  
โดยน่ังกระเช้าลอยฟ้าเพียง 10 นาทีขึ้นไปด้านบน  
ทุกท่านสามารถผ่อนคลายในอ่างน้ำพุร้อนธรรมชาติ (ออนเซ็น)  
พร้อมทิวทัศน์ของภูเขาโยเท นอกจากน้ีทุกท่านยังสามารภเพลิดเพลินในการเล่นสกีได้อีกด้วย 

 

Day4 สกีรีสอรท์ - ลานกิจกรรมหิมะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี -  
             ถนนซาไกมาชิ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

หลังจากน้ัน ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการเล่นสกี หรือกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงแรม  (ไม่รวมค่าชุด และอุปกรณ์) ** ทั้งน้ีการเล่น
กิจกรรมหิมะต่างๆน้ัน ข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลาน้ัน ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่น

ผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5 ,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆน้ัน 
ข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลาน้ัน* 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูก

ออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบ
ยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดข้ึนจากการถม
ทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพ่ือเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนน
สำหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของ
ที่ระลึกน่ันเอง 

  



 
 

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถ
ชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองข้ึนมา
เป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย 

  
 นอกจากน้ีด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่

เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่เมือง Vancouver 
มอบให้แก่เมือง Otaru นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังข้ึน
ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถ้ามา
ฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชมที่แคนนาดากันนะจ๊ะ 

 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมายกับ ถนนซาไกมาชิ  โดยด้าน
ขวามือก็ต้องสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจ้าแมวน้อยคิตต้ี ที่ท้าทายรอให้ทุกๆท่านเข้าไปเย่ียมชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลยไป
ได้อย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสิค่ะ เมื่อเข้าไปในร้านทุกท่านสามารถเลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้าง
หลังแก้วจะมีการสกรีนคำว่า otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งแก้วก็จะมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อซื้อ
แก้วพร้อมเครื่องด่ืมเรียบร้อยแล้วสามารถเติมเครื่องด่ืมฟรีได้อีกรอบด้วยนะคะ เลือกเครื่องด่ืมเรียบร้อยแล้ว เชิญเลือกท่ีน่ังตามอัธยาศัย
ที่บริเวณชั้นสองได้เลยจ้า หรือถ้าใครไม่อยากน่ังบริเวณชั้นหน่ึงจะเป็นโซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตู้กาชาปอง
เสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ 

 
 

ออกจากร้านคาเฟ่คิตตี้ไม่ทันไร ก็จะเจอร้านถัดมาที่เรียกกันว่า มาฮอกไกโด ทั้งทีต้องไม่พล าด 
LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคาเฟ่ให้น่ังทานและสามารถสั่งกลับได้ ซึ่งบางวันอาจจะต้องรอคิวกันสักนิดนึง  สิ่ง
ต้องห้ามก็คือ ห้ามพลาดที่จะลิ้มรส และห้ามพลาดที่จะหิ้วกลับมาเป็นของฝากบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งโดย
เด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเค้กนั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติ
หวานพอดี ลิ้มรสพร้อมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไม่มีอะไรจะฟินไปย่ิงกว่าน้ีแล้วววว  

 



 
 

มากันที่ร้านแนะนำร้านสุดท้ายกันค่ะ ร้านน้ีก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรักสนูปป้ี ซึ่งจุดเด่นของร้าน
น้ีก็คือไอศกรีมน่ันเองค่ะ ซึ่งมีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม เป็นซอฟท์ครีมเน้ือนุ่มละมุน ภายใน
ร้านแบ่งเป็นสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดที่จะตกแต่งไป
ด้วยสนูปปี้ทั้งร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องด่ืมแล้ว ทางร้านยังจำหน่ายของ
ที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปี้เพ่ือเอาใจคนรักสนูปปี้กันด้วยค่ะ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Grand Park Hotel, Otaru ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
Day5 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลา - ซปัโปโรโจไง - ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปั

โปโร - สวนโอโดริ - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากน้ันนำท่านชม อุทยานโมอาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ทีอ่อกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดัง

ของโลก ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้งให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ 

พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงลำดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า Atama Daibutsu เปิด

ให้เข้าชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา 

อุทยานโมอาย มีพื ้นที ่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐิและ

รองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อที่ดินใว้เก็บ"อัฐิ"เก็บ

แบบทั้งตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญ่ีปุ่น เป็นชื่อที่ผู้คนเรียกขาน เป็นหน่ึงในสุสานที่ใหญ่ที่สุด

ในฮอกไกโด 

 

 



  

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงราย

ตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง บรรยากาศ

ตามร้านต่างๆ ก็จะมีความคล้ายคลึงกับตลาดปลาทางโตเกียวหรือโอซาก้า  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ให้ท่านได้เลือกทาน

อาหารได้ตามใจชอบในแบบของท่านไม่ว่าจะเป็น ปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเป็นซูชิ ซาซิ

มิ ข้าวหน้าปลาดิบ รับรองว่าสด สะอาด ถูกใจทุกท่านที่ชอบทานอาหารญ่ีปุ่นแน่นอน 

ของข้ึนชื่อเมื่อมาเยือนตลาดปลาแห่งน้ีและพลาดไม่ได้เลย คือ ปูยักษ์ ซึ่งปูยักษ์
ที่น่ีจะใหญ่มาก หากได้มาเยือนฮอกไกโดแล้วแนะนำว่าไม่ควรพลาด มาต่อสถาน
ที่สุดฮิตอีกหน่ึงจุดคือ ร้านขายของสดแล้วก็ยังมีร้านขายอาหารแห้งแปรรูป ของ
กึ่งสำเร็จรูป เป็นการแปรรูปของสดจากทะเลหรือเป็นนำมาทำเป็นของอบแห้ง
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร และของนิยมซื้อฝากกันยอดฮิตคือ “มิโสะปู” 
สามารถนำไปทำซุปมิโสะได้เลยแถมอร่อยมากๆด้วย 

 
 

 แค่นี้ถือว่ายังไม่พอมาต่อกันอีกหนึ่งร้านที่ถือว่ารวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน อาทิ ของทะเลสด ของแห้ง ของสำเร็จรูป รวมไปถึงร้านอาหาร 
(สามารถดูราคาและเมนูต่างๆหน้าร้านจะมีป้ายเมนูติดอยู่) ซึ่งส่วนใหญ่ท่ีนักท่องเท่ียวจะไม่พลาดสั่งได้แก่  
- หอยเชลล์สดย่าง เหยาะโชยุลงไปเล็กน้อย ได้ทั้งกลิ่นหอมบวกกับอากาศเย็นๆ ฟินสุดๆ และฟิน

ไปอีกข้ันขณะทานได้ซดน้ำซุปหอยร้อนๆ ย่ิงเพ่ิมระดับความฟินเข้าไปอีก 

- เซตข้าวหน้าหอยเม่น ที่เสริฟพร้อมกับ ซุปมิโสะปู ก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยความสด
ใหม่ของวัตถุดิบ หรือหากใครกลัวเลี ่ยนสามารถเหยาะโชยุลงไปก็อร ่อย
เหมือนกันเพ่ิมเติมสามารถตัดเลี่ยนได้อย่างลงตัว 

- ซูชิโกะเซ็น ในชุดมีไคเซ็นด้งขนาดมินิ 3 ถ้วย (หน้าหอยเชลล์ หน้าไข่

ปลาแซลมอน และหน้าหอยเม่น) กับซูชิ 3 คำ และมีน้ำซุปปู ถือว่าเป็นเซตสุดคุ้มเหมาะสำหรับคนที่อยากทาน

หลายอย่างพร้อมกัน – (ร้านซูชิเครัน) 

- ไคเซ็น คิตะมาเอะ ฟุนะโมริด้ง เมนูน้ีเอาใจคนที่ชอบทานซาชิมิ แต่เป็นซาชิมิที่เราสามารถทำไคเซ็นด้งด้วยตัวเองได้

อีกด้วย "ฟุนะโมริ" ท่ีอยู่ในชื่อเมนูหมายถึงการจัดวางอาหารทะเลบนภาชนะรุปทรงเหมือนเรือ ว่ากันว่าเป็นวิธีจัดอาหารแบบด้ังเดิม

ที่สืบทอดกันมาต้ังแต่ยุคเอโดะ – (โอกุมะ โชเท็น)  

 

 

 



 

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นโีอ

บาร็อคอเมริกาท่ีใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ี

ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามท่ีเห็นน้ันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่

หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลือ

อยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 

2512 

นำท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโร
อีกแห่งหน่ึง สร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตี
บอกเวลาต้ังแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการข้ึน
ทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น 
 
นำท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร สวนโอโดริเป็นที่
รู้จักในฐานะสวนสาธารณะแต่ที่จริงแล้วเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิที่ 4) และยังเป็นที่จัดงานเทศกาลข้ึนชื่อของฮอกไกโดอีกด้วย  
สามารถที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินได้ตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาล 
ดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมี 
เทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้  
และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 
 
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อ
สินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางแบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญ่ีปุ่ น 
หรือว่าจะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซื ้อจากที่ไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเท่านั ้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อ ตาม
อัธยาศัย   จากน้ันนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางแบรนด์ดัง ท้ังของต่างประเทศและแบรนด์ดังของ
ญ่ีปุ่น หรือว่าจะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซื้อจากท่ีไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเท่าน้ัน และนำท่านช้อปปิ้งที่ ทานุ
กิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าต้ังเรียงรายอยู่กว่า 
200 ร้านค้า Susukin  มีร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขาย
เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง 

 



 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทา่นด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปูชูไว และปูทาราบะ นอกจากน้ียังมีอาหารทะเลอื่นๆอีก

มากมาย อาทิ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์)   

ที่พัก Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 
10.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671 พร้อมบริการอาหารบน

เครื่อง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 50 นาที) 
15.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

ข้อควรระวัง!! ในการเดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่น 
 
ตามประกาศเมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2565 ทางญี่ปุ่ นไดม้กีารประกาศให ้ “ประเทศไทย” จดัอยู่ใน กลุ่มสีน ้าเงิน ซึ่งส าหรบัเกณฑเ์งื่อนไข
ของกลุ่มสนี ้าเงนิ มดีงัน้ี  
 

 ไม่จ าเป็นต้องกกัตวั 
 ไม่ต้องแสดงเอกสารรบัรองวคัซนี  
 ไม่ต้องตรวจโควดิทีส่นามบนิญี่ปุ่ น 
✓ แสดงผลตรวจ PCR ก่อนเดนิทาง ภายใน 72 ชัว่โมง (ผ่านแอพพลเิคชัน่ MySOS) 

 
 
 

ในการเดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ผูเ้ดนิทางจะต้องพ านักอยู่ในไทยใหค้รบ 14 วนัก่อนเดนิทางไปยงัประเทศญี่ปุ่ น หรอืจะต้องไม่ม 
ประวตักิารเดนิทางไปยงัประเทศนอกเหนือกลุ่มสนี ้าเงนิก่อนเดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ น  
 

 
 
 
 
 
 

รายช่ือประเทศ นอกเหนือกลุม่สีน ้าเงิน 

 

Bhutan, Brunei, India, Macau, Maldives, North Korea, Sri Lanka, Vietnam, Cook Island, Kiribati, Marshall, 
Micronesia, Nauru, Niue, Samoa, Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Antigua and Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Saint Christopher and 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, 
Venezuela, Andorra, Belarus, Cyprus, Georgia, Kazakhstan, Kosovo, Liechtenstein, Malta, North 
Macedonia, Portugal, San Marino, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Vatican, Kuwait, 
Lebanon, Oman, Palestine, Saudi Arabia, Syria, Turkey, Yemen, Angola, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of the Congo, 
Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, 
Libya, Mali, Mauritania, Mauritius, Namibia, Niger, Republic of Congo, Sao Tome and Principe, Senegal, 
Seychelles, Somalia, Sudan, Togo, Tunisia, Zimbabwe, Pakistan, and Fiji    

กลุ่มสีเหลือง 

Albania, and Sierra Leone 

กลุ่มสีแดง 

ห้ามเดินทางเข้าประเทศนอกเหนือในกลุ่มสีน ้าเงิน ก่อนเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 14 วนั  

 



 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศ ญีปุ่่น 

** กรุณากรอกข้อมูลท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
......................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุลเก่า *กรณีที่เคยเปลี่ยน (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)    
......................................................................................................................................................................................................... 

วันเดือนปีเกิด ........................................................... สถานท่ีเกิด ........................................................................................... 
                                (วัน/เดือน/ปี ค.ศ.)                                              (เขต/อำเภอ)                        (จังหวัด)                            (ประเทศ) 
เพศ  □ ชาย    □ หญิง  สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงาน □ หม้าย  □ หย่า    

สัญชาติ ...................................................................... สัญชาติเดิม หรือสัญชาติอ่ืน ............................................................ 
หมายเลขประจำตัวประชาชน ................................................................................................................................................. 
ประเภทหนังสือเดินทาง  □ ทูต    □ ราชการ □ ธรรมดา  □ อื่นๆ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................................................................................................................................... 
ออกให้ ณ ............................................................................. วันที่ออก .................................................................................... 
ออกให้โดย .............................................................................วันที่หมดอายุ ............................................................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน...................................เบอร์มือถือ................................................................ 

ช่ือสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหน่งงาน.......................................... 

ท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน เนื่องจากเป็นเง่ือนไขของสถานทูต *** 

 

*อาชีพของคู่สมรส (หรือผู้ปกครองกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อยู่ใต้อุปการะ)    
......................................................................................................................................................................................................... 
 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความ
สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเซ็นและสง่กลับมาให้ทางบริษัท 
** เอกสารทั้ง 3 ชุด และแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ทางเจ้าหน้าท่ีจะทำการส่งไฟล์เอกสารให้หลังจากท่ีลูกค้าชำระเงินมัดจำแล้ว  

หลังจากได้รับเอกสารให้ลูกค้าส่งให้กับทางเจ้าหน้าท่ีพร้อมเอกสารอื่นๆ ในการยื่นวีซ่า (เจ้าหน้าท่ีจะทำการโทรนัดรับเอกสาร และให้คำแนะนำอีกครั้ง) ** 

 

เอกสารชุดท่ี 2 หนังสือมอบอ านาจ เอกสารชุดท่ี 3 แบบสอบถามเพื่อการยื่นวีซ่า 

เซ็นตรงจุดน้ี 

เซ็นตรงจุดนี้ 

เอกสารชุดท่ี 1 VISA APPLICATION FORM TO ENTER 
JAPAN 

เซ็นตรงจุดนี้ 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


