
  

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดง
ริมน ้า - เนินฮาจิมันซากะ    

Hotel WBF Hakodate 

Watatsumino, Hakodate 
หรือเทียบเท่า  

3 
ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชม
วิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ    

Grand Park Hotel, Otaru 
หรือเทียบเท่า  

4 
ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมา
ชิ    

Grand Park Hotel, Otaru 
หรือเทียบเท่า  

5 
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ท้าเนียบรัฐบาล
เก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ      

Sapporo Excel Hotel 

Tokyu, Sapporo  
หรือเทียบเท่า   

6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 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 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

08 – 13 ธันวาคม 2565 59,990 56,990 44,990 12,000 

09 – 14 ธันวาคม 2565 59,990 56,990 44,990 12,000 

16 – 21 ธันวาคม 2565 57,990 54,990 42,990 12,000 

06 – 11 มกราคม 2565 57,990 54,990 42,990 12,000 

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

 

** ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่า(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) ค่าทิปไกด์ และคนขับรถแล้ว ** 
 

** เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป(หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดทีน่ั่ง สะสมไมล์ และเลื่อนการเดินทาง ** 

อัตราค่าบริการข้างต้น ค านวณจากภาษีน้ ามัน ณ วันที่ 04 สงิหาคม 2565  
ในกรณีที่มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ าขึ้นจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม  

 
ส ำคัญโปรดอ่ำน 

1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน พร้อมช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท/ท่ำน และช ำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนกำร
เดินทำง กรณีวันเดินทำงน้อยกว่ำ 21 วัน ต้องช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน 100% เท่ำนั้น 

2. อัตรำค่ำบริกำรนี้ จ ำเป็นต้องมีผู้เดินทำง จ ำนวน 15 ท่ำน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทำงไม่ถึงตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร (ปรับรำคำเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทำง ตำมควำมต้องกำร) 

3. ท่ำนท่ีต้องออกบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำรออกบัตรโดยสำร เนื่องจำก
สำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไมจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่เป็นเพียงกำรแนะน ำเท่ำนั้น 

4. นักท่องเที่ยวท่ีต้องกำรเดินทำงโปรแกรมข้ำงต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวีซ่ำหมู่คณะก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
60 วัน หำกระยะเวลำน้อยกว่ำท่ีระบุไว้ข้ำงต้น ขอสงวนสิทธิ์ในกำรขอวีซ่ำประเภทอ่ืนซึ่งอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม หรือมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 

5. ระหว่ำงท่องเที่ยวหำกนักท่องเที่ยวได้รับกำรตรวจยืนยันว่ำมีเช้ือโควิด ทำงโรงแรมอำจมีค่ำท ำควำมสะอำดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ำมี (ไม่รว มอยู่ใน
รำยกำรทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภำครัฐทั้งไทย และประเทศปลำยทำงมีข้อก ำหนดในกำรกักตัว หรือ กำรตรวจหำเช้ือโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทำงต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนน้ีด้วยตัวท่ำนเอง ถ้ำมี (ไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์) 

7. กำรพิจำรณำวีซ่ำขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่ และเอกสำรของแต่ละท่ำน (เป็นกำรพิจำรณำแบบรำยบุคคล) กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของ
ทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั้น อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทำงสถำนทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หำกท่ำนโดนปฏิเสธกำรขออนุมัติวีซ่ำ ทำงสถำนทูตไม่คืนอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำ และมีสิทธิ์
ไม่แจ้งสำเหตุกำรปฏิเสธวีซ 

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

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



Day1 สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

20.30 นัดหมำยพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้ำย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับพร้อมอ ำนวย
ควำมสะดวกเช็คอินให้แก่ท่ำน 

23.55 ออกเดินทำงสู่ สนามบินชิโตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG670 พร้อมบริกำร
อำหำรบนเครื่อง (ใช้เวลำเดินทำง 6 ช่ัวโมง 25 นำที) 

 
 

Day2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน ้า - เนินฮาจิมันซากะ 
 

08.20 เดินทำงถึง สนามบินชิโตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) ผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองรับ
สัมภำระผ่ำนจุดคัดกรองตำมระเบียบของสนำมบิน น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้ระยะเวลำเดินทำงโดยประมำณ 3 ช่ัวโมง 30 
นำที) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภำคฮอกไกโด ตั้ งอยู่ปลำยสุดทำงตอนใต้ของเกำะ มีช่ือเสียงด้ำนทิวทัศน์ที่สวยงำมของ
ภูเขำฮำโกดำเตะ และอำหำรทะเลสดใหม่ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่ำเรือส ำหรับเปิดกำรค้ำระหว่ำงประเทศในช่วงหลังจำกยุคแยก
ประเทศ เมืองฮำโกดำเตะจึงได้รับอิทธิพลจำกต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จำกนั้นน ำท่ำนชม สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ ที่ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งประวัติศำสตร์แห่งชำติ ปัจจุบันเป็นสวนสำธำรณะที่โอบล้อม
ด้วยธรรมชำติ ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินไปกับกำรเดินชมทัศนียภำพอันสวยงำมได้ตลอดสี่ฤดู: ชมซำกุระบำนในฤดูใบไม้ผลิ, พฤกษำเขียว
ขจีในฤดูร้อน, ไม้ผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วงและหิมะในฤดูหนำว ช้ันจุดชมวิวที่ติด
กับหอคอยโกเรียวคำคุเป็นจุดชมวิวมุมกว้ำงขวำงที่สำมำรถมองเห็นป้อม
ปรำกำรรูปดำวขนำดมหึมำ (สะพำนข้ำมเข้ำไปในพื้นที่รูปดำวเปิด 09.00-
19.00 ไม่รวมค่ำขึ้นหอคอยมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 900 เยน) 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ โกดังอิฐแดงริมน้ า ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ ำของอ่ำวฮำโกดำ
เตะ ในเมืองฮำโกดำเตะของฮอกไกโดโกดังอิฐแดงของที่นี่นั้นเรียกได้ว่ำศูนย์
รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้ำนอำหำร และสถำนบันเทิงที่ให้บรรยำกำศเก่ำๆ ด้วย
สิ่งก่อสร้ำงที่ดูคลำสสิกที่แม้จะดูเก่ำแก่แต่ก็มีคลำสในเวลำเดียวกัน โดยเดิมที
ที่น่ีเคยเป็นคลังสินค้ำอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้ำขำยในปลำยสมัยเอโดะ ภำยหลังจำก
ที่ไม่ได้ใช้งำนเป็นคลังสินค้ำอีกต่อไปแล้ว  



 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เนนิฮาจมิันซากะ ซึ่งเป็นเนินท่ีทอดยำวโดยมีวิวท่ำเรืออันงดงำมอยู่ปลำยทำงแห่งนี้ ได้รับเลือกให้เป็นอันดับ 1 

ใน "เนินของญี่ปุ่นที่น่ำเที่ยวมำกที่สุด" เป็นเนินซึ่งเป็นสัญลักษณห์นึง่ของฮอกไกโดเลย ในช่วงฤดูหนำว ต้นไม้บรเิวณริมถนนท้ังสองข้ำง

ทำงจะมีกำรไลท์อัพ ประดับไฟส่องแสงสวยงำมควบคูไ่ปกับแสงไฟจำกท่ำเรือท่ีอยู่ไกลออกไป กลำยเปน็วิวทิวทัศน์ท่ีแสนโรแมนติกท่ีสุด 
 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก La’gent Stay Hakodate Ekimae Hotel, Hakodate ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

Day3 ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - 
จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ  

 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  
 น ำท่ำนเดินชมบริเวณด้ำนนอก ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ ซึ่งอำคำรแห่งนี้มีช่ือเสียงและมีควำมส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ในฮำโกดำเตะ ที่ถูกก ำหนดให้เป็นทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญ ที่น่ีมีหอประชุมใหญ่ตระกำรตำและห้อง

ต่ำงๆ ท่ีสงวนไว้ส ำหรับแขกพิเศษ สมำชิกรำชวงศ์ของญี่ปุ่นเคยเข้ำพักในห้องเหล่ำนี้มำแล้ว เมื่อครำวเสด็จมำเยือนฮำโกดำ
เตะ (ไม่รวมค่ำเข้ำชมประมำณท่ำนละ 300 เยน) 

 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ โนโบริเบทสึ (ใช้ระยะเวลำเดินทำงโดยประมำณ 2 ช่ัวโมง 30 นำที) เมืองที่เป็นเมืองตำกอำกำศช่ือดังแห่งหนึ่งของ

ญี่ปุ่น มีชื่อเสียงด้ำนออนเซ็น เป็นเมืองที่เหมำะส ำหรับไปพักค้ำงคืนและเข้ำออนเซ็นเป็นอย่ำงยิ่ง น ำท่ำนชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก 
ภำยในบริเวณนี้ประกอบไปด้วยบ่อน้ ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเกิดขึ้นตำมธรรมชำติ  จำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเมื่อหนึ่งพันปีก่อน ท ำ
ให้มีลักษณะคล้ำยกระทะทองแดง  ซึ่งจะมีควันพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลำ  จำกใต้พิภพ 
ท ำให้ผู้คนขนำนนำมที่แห่งนี้ว่ำ หุบเขำนรก และที่น่ียังเป็นต้นก ำเนิด 
บ่อออนเซนที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริเบทสึ  
ที่มีช่ือสียงท่ีสุดบนเกำะฮอกไกโดอีกด้วย 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 



 
 
 จำกนั้นน ำทุกท่ำน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขำไฟที่ท ำให้เกิดทะเลสำบโทยะขึ้นมำ จำกหลักฐำนพบว่ำ ภูเขำไฟลูกนี้มี

กำรปะทุขึ้นมำทุกๆ 20-50 ปี ดังนั้นจึงท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงภุมิทัศน์ของพื้นที่แถบนี้อย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสุดมีกำรปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 
2543 บนยอดเขำจะเห็นปำกปล่องภูเขำไฟที่ยังคุกรุ่นมีควันสีขำวลอยข้ึนมำตลอดเวลำ (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) (รวมค่ำขึ้นกระเช้ำและ
ค่ำเข้ำสวนหมีแล้ว) 

 
 จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถำนที่เพำะพันธุ์หมีสีน้ ำตำล นักท่องเที่ยว

สำมำรถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ ำตำลได้อย่ำงใกล้ชิดผ่ำนกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ำยโชว์ลีลำอ้อนขออำหำรจำกนักท่องเที่ยว เป็น
ภำพที่น่ำรักน่ำเอ็นดูทีเดียว หำกใครต้องกำรใกล้ชิดกว่ำนี้ก็สำมำรถเข้ำไปยังห้องสังเกตกำรณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ ำตำล
เดินผ่ำนไปมำ และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่ำนรูระบำยอำกำศเล็กๆ นอกจำกนี้ยังยังขำยขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้
ป้อนอำหำรหมีอีกด้วย  

 



 
 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ เป็นจุดชมวิวทะเลสำบโทยะ แบบพำโนรำม่ำ และยังสำมำรถมองเห็นภูเขำน้อยใหญ่ที่
อยู่รำยรอบ ทะเลสำบโทยะเป็นทะเลสำบขนำดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยำวประมำณ 40 กิโลเมตร เกิดจำกปำกปล่องภูเขำไฟ ตั้งอยู่
ใกล้กับทะเลสำบชิโกสึ   

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
ที่พัก Grand Park Hotel, Otaru ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

Day4 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ 

 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่น
ผำดโผนในสไตล์ท่ำนเอง (ไม่รวมค่ำอุปกรณ์ และค่ำเครื่องเล่น ประมำณ 5 ,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้กำรเล่นกิจกรรมหิมะต่ำงๆนั้น 
ขึ้นกับสภำพภูมิอำกำศ และปริมำณควำมหนำของหิมะ ณ เวลำนั้น* 

 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
  
 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่ำที่มีบรรยำกำศสุดแสนโรแมน

ติก รวมถึงกำรตกแต่งของบ้ำนเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์
ตะวันตกเนื่องจำกในอดีต เมืองโอตำรุได้รับอิทธิพลมำจำกกำรท ำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่ำนเดินชมควำม
สวยงำมของเมืองเลียบคลองโอตำรุอันสวยงำมน่ำประทับใจ คลองโอตำรุเป็น
คลองที่เกิดขึ้นจำกกำรถมทะเล สร้ำงเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทำง
ขนถ่ำยสินค้ำจำกเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภำยหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่ง
เป็นถนนส ำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่ำงๆ ซึ่งเป็นอำคำรอิฐสีแดงจึง
กลำยเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของที่
ระลึกนั่นเอง 

  
 จำกนั้นน ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอำยุเกือบร้อยปี ท่ำนสำมำรถ

ชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่ำงๆ สวยงำมมำกมำยที่ถูกสะสมมำจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสำมำรถเลือกคิดแบบท ำกล่องดนตรีใน
สไตล์ของตัวเองขึ้นมำเป็นท่ีระลึกหรือเป็นของฝำกให้คนรักได้อีกด้วย 

  
 นอกจำกนี้ด้ำนหน้ำพิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน้ าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่ำนั้น ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่

เมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru นำฬิกำนี้จะพ่นไอน้ ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นำที เหมือนกับนำฬิกำไอน้ ำอีก
เรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนำดำ ถ้ำมำฮอกไกโดแล้วไม่มำชม ต้องไปชมที่แคนนำดำกันนะจ๊ะ 

 
 
 



 
 

อิสระให้ท่ำนได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ำมำกมำยกับ ถนนซาไกมาชิ  โดยด้ำนขวำมือก็ต้องสะดุดตำ สะดุดใจ ไปกับควำมน่ำรักของเจ้ำ
แมวน้อยคิตตี้ ท่ีท้ำทำยรอให้ทุกๆท่ำนเข้ำไปเยี่ยมชม ผ่ำนมำแล้วจะผ่ำนเลยไปได้อย่ำงไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสิค่ะ เมื่อเข้ำไปในร้ำน
ทุกท่ำนสำมำรถเลือกแก้วเป็นลวดลำยตำมใจชอบแต่ละท่ำนได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้ำงหลังแก้วจะมีกำรสกรีนค ำว่ำ otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่ง
แก้วก็จะมีมำกมำยหลำกหลำยแบบให้เลือก รำคำก็จะแตกต่ำงกันออกไป เมื่อซื้อแก้วพร้อมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วสำมำรถเติมเครื่องดื่ม
ฟรีได้อีกรอบด้วยนะคะ เลือกเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว เชิญเลือกท่ีนั่งตำมอัธยำศัยที่บริเวณช้ันสองได้เลยจ้ำ หรือถ้ำใครไม่อยำกนั่งบริเวณ
ช้ันหนึ่งจะเป็นโซนขำยของที่ระลึก หรือจะสนุกสนำนไปกับกำรหมุนตู้กำชำปองเสี่ยงทำยหำของฝำกไปฝำกคนท่ีคุณรักก็ตำมแต่สะดวก
เลยค่ะ 
 

 
 

ออกจำกร้ำนคำเฟ่คิตตี้ไม่ทันไร ก็จะเจอร้ำนถัดมำที่เรียกกันว่ำ มำฮอกไกโด ทั้งทีต้องไม่พลำด LETAO 
กันนะจ๊ะ เป็นคำเฟ่ให้นั่งทำนและสำมำรถสั่งกลับได้ ซึ่งบำงวันอำจจะต้องรอคิวกันสักนิดนึง  สิ่งต้องห้ำมก็
คือ ห้ำมพลำดที่จะลิ้มรส และห้ำมพลำดที่จะหิ้วกลับมำเป็นของฝำกบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งโดยเด็ดขำด 
LETAO ที่ควรค่ำแก่กำรทำนคือชีสเค้กนั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวำน ให้รสชำติหวำนพอดี 
ลิ้มรสพร้อมกับจิบชำและชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติก ไม่มีอะไรจะฟินไปยิ่งกว่ำนี้แล้วววว  

 



 
 

มำกันท่ีร้ำนแนะน ำร้ำนสุดท้ำยกันค่ะ ร้ำนนี้ก็คือ คาเฟ่สนูปปี้ เอาใจคนรักสนูปปี้ ซึ่งจุดเด่นของร้ำน
นี้ก็คือไอศกรีมนั่นเองค่ะ ซึ่งมีหลำกหลำยรสชำติให้เลือกชิม เป็นซอฟท์ครีมเนื้อนุ่มละมุน ภำยใน
ร้ำนแบ่งเป็นสองช้ัน ซึ่งช้ันท่ีสองจะเป็นโซนร้ำนอำหำร กำรตกแต่งร้ำนก็ไม่พลำดที่จะตกแต่งไป
ด้วยสนูปปี้ท้ังร้ำนแน่นอนค่ะ นอกจำกอำหำร ของหวำน เครื่องดื่มแล้ว ทำงร้ำนยังจ ำหน่ำยของ
ที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปี้เพื่อเอำใจคนรักสนูปปี้กันด้วยค่ะ มีให้ท่ำนได้เลือกซื้ออย่ำงมำกมำย 

 
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
ที่พัก Grand Park Hotel, Otaru ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 
 

Day5 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ท้าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวน
โอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ   

 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 

จำกนั้นน ำท่ำนชม อุทยานโมอาย (ใช้ระยะเวลำเดินทำงโดยประมำณ 1 ช่ัวโมง 30 นำที) ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถำปนิกช่ือดัง

ของโลก ก่อสร้ำงตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ำยวัฒนธรรมจำกโมอำยและอียิปต์ ออกแบบรูปร่ำงตั้งให้อยู่ในภูเขำของดอกลำเวนเดอร์ 

พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสร้ำงจำกกำรเรียงล ำดับของจิตวิญญำณ องค์พระมีช่ือว่ำ Atama Daibutsu เปิด

ให้เขำ้ชมอย่ำงเป็น ทำงกำร เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2559 ที่ผ่ำนมำ 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมำณ 540,000 ตำรำงเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐิและ

รองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชำวญี่ปุ่นไม่มีกำรฝังศพ ใช้กำรเผำ และจะซื้อที่ดินใว้เก็บ"อัฐิ"เก็บ

แบบท้ังตระกูลรวมไว้) โมอำยแห่งญี่ปุ่น เป็นช่ือท่ีผู้คนเรียกขำน เป็นหนึ่งในสุสำนท่ีใหญ่ที่สุด

ในฮอกไกโด 

 

 



  

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบด้วยร้ำนค้ำ และร้ำนอำหำรกว่ำ 80 ร้ำน เรียงรำย

ตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลำดขำยส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลำดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง บรรยำกำศ

ตำมร้ำนต่ำงๆ ก็จะมีควำมคล้ำยคลึงกับตลำดปลำทำงโตเกียวหรือโอซำก้ำ  

เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย ณ ตลำดปลำซัปโปโรโจไง ให้ท่ำนได้เลือกทำน

อำหำรได้ตำมใจชอบในแบบของท่ำนไม่ว่ำจะเป็น ปูทำรำบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทำนเป็นซูชิ ซำซิ

มิ ข้ำวหน้ำปลำดิบ รับรองว่ำสด สะอำด ถูกใจทุกท่ำนท่ีชอบทำนอำหำรญี่ปุ่นแน่นอน 

ของขึ้นช่ือเมื่อมำเยือนตลำดปลำแห่งนี้และพลำดไม่ได้เลย คือ ปูยักษ์ ซึ่งปูยักษ์
ที่น่ีจะใหญ่มำก หำกได้มำเยือนฮอกไกโดแล้วแนะน ำว่ำไม่ควรพลำด มำต่อสถำน
ที่สุดฮิตอีกหนึ่งจุดคือ ร้ำนขำยของสดแล้วก็ยังมีร้ำนขำยอำหำรแห้งแปรรูป ของ
กึ่งส ำเร็จรูป เป็นกำรแปรรูปของสดจำกทะเลหรือเป็นน ำมำท ำเป็นของอบแห้ง
เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำอำหำร และของนิยมซื้อฝำกกันยอดฮิตคือ “มิโสะปู” 
สำมำรถน ำไปท ำซุปมิโสะได้เลยแถมอร่อยมำกๆด้วย 

 
 

 แค่นี้ถือว่ำยังไม่พอมำต่อกันอีกหนึ่งร้ำนที่ถือว่ำรวมทุกอย่ำงไว้ด้วยกัน อำทิ ของทะเลสด ของแห้ง ของส ำเร็จรูป รวมไปถึงร้ำนอำหำร 
(สำมำรถดูรำคำและเมนูต่ำงๆหน้ำร้ำนจะมีป้ำยเมนูติดอยู่) ซึ่งส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยวจะไม่พลำดสั่งได้แก่  
- หอยเชลล์สดย่าง เหยำะโชยุลงไปเล็กน้อย ได้ทั้งกลิ่นหอมบวกกับอำกำศเย็นๆ ฟินสุดๆ และฟิน

ไปอีกข้ันขณะทำนได้ซดน้ ำซุปหอยร้อนๆ ยิ่งเพิ่มระดับควำมฟินเข้ำไปอีก 

- เซตข้าวหน้าหอยเม่น ที่เสริฟพร้อมกับ ซุปมิโสะปู ก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยควำมสด
ใหม่ของวัตถุดิบ หรือหำกใครกลัวเลี่ยนสำมำรถเหยำะโชยุลงไปก็อร่อย
เหมือนกันเพิ่มเติมสำมำรถตัดเลี่ยนได้อย่ำงลงตัว 

- ซูชิโกะเซ็น ในชุดมีไคเซ็นด้งขนำดมินิ 3 ถ้วย (หน้ำหอยเชลล์ หน้ำไข่

ปลำแซลมอน และหน้ำหอยเม่น) กับซูชิ 3 ค ำ และมีน้ ำซุปปู ถือว่ำเป็นเซตสุดคุ้มเหมำะส ำหรับคนท่ีอยำกทำน

หลำยอย่ำงพร้อมกัน – (ร้ำนซูชิเครัน) 

- ไคเซ็น คิตะมาเอะ ฟุนะโมริด้ง เมนูนี้เอำใจคนท่ีชอบทำนซำชิมิ แต่เป็นซำชิมิท่ีเรำสำมำรถท ำไคเซ็นด้งด้วยตัวเองได้

อีกด้วย "ฟุนะโมริ" ที่อยู่ในช่ือเมนหูมำยถึงกำรจดัวำงอำหำรทะเลบนภำชนะรุปทรงเหมือนเรือ ว่ำกันว่ำเป็นวิธีจัดอำหำรแบบดั้งเดมิ

ที่สืบทอดกันมำตั้งแตยุ่คเอโดะ – (โอกุมะ โชเทน็)  

 

 

 



 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอำคำรสไตล์นีโอ

บำร็อคอเมริกำที่ใช้อิฐมำกกว่ำ 2.5 ล้ำนก้อนเป็นอิฐท่ีท ำมำจำกหมู่บ้ำนซิโรอิชิและโทโยชิร่ำ ตึกนี้

ผ่ำนกำรใช้งำน มำยำวนำนกว่ำ 80 ปีแต่ควำมงดงำมที่เห็นนั้นได้รับกำรบูรณะซ่อมแซมใหม่

หลังจำกถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมที่หลงเหลือ

อยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับกำรขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมส ำคัญของชำติเมื่อปีพ.ศ. 

2512 

น ำท่ำนผ่ำนชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนำฬิกำท่ีเก่ำแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส ำคัญของเมืองซัปโปโร
อีกแห่งหนึ่ง สร้ำงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงำนของมหำวิทยำลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้ำงเป็นหอนำฬิกำและมีระฆังตี
บอกเวลำตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสำมำรถบอกเวลำได้อยู่ และด้วยควำมเก่ำแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมำนำนจึงได้รับกำรขึ้น
ทะเบียน ให้เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น 
 
น ำท่ำนผ่ำนชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลำงเมืองที่ทอดตัวยำวจำกตะวันออกไปตะวันตกโดยมีควำมยำว 1,400 เมตร สวนโอโดริเป็นที่
รู้จักในฐำนะสวนสำธำรณะแต่ที่จริงแล้วเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิที่ 4) และยังเป็นท่ีจัดงำนเทศกำลขึ้นช่ือของฮอกไกโดอีกด้วย  
สำมำรถท่ีจะสนุกสนำนเพลิดเพลินได้ตลอดทุกฤดูกำล ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกำล 
ดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกำล YOSAKOI โซรันและเบียร์กำร์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมี 
เทศกำลออท่ัมเฟสซึ่งรวบรวมเอำอำหำรของฮอกไกโดมำไว้  
และในฤดูหนำวมีเทศกำลหิมะซึ่งพัฒนำมำเป็นเทศกำลระดับโลก 
 
จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำเครื่องส ำอำงค์ อำหำรเสริม เครื่องประดับคุณภำพดีที่ร้ำนค้ำปลอดภำษี DUTY FREE สำมำรถเลือกซื้อ
สินค้ำได้ตำมอัธยำศัย ซึ่งมีสินค้ำให้เลือกซื้อมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น เครื่องส ำอำงแบรนด์ดัง ทั้งของต่ำงประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่ น 
หรือว่ำจะเป็นอำหำรเสริมคุณภำพดีซึ่งไม่วำมำรถหำซื้อจำกที่ไหนได้ นอกจำกร้ำนค้ำปลอดภำษีเท่ำนั้น อิสระให้ท่ำนเลือกซื้อ ตำม
อัธยำศัย   จำกนั้นน ำท่ำน ช้อปปิ้งสินค้ำเครื่องส ำอำงค์ อำหำรเสริม เครื่องประดับคุณภำพดีที่ร้ำนค้ำปลอดภำษี DUTY FREE สำมำรถ
เลือกซื้อสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย ซึ่งมีสินค้ำให้เลือกซื้อมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น เครื่องส ำอำงแบรนด์ดัง ท้ังของต่ำงประเทศและแบรนด์ดังของ
ญี่ปุ่น หรือว่ำจะเป็นอำหำรเสริมคุณภำพดีซึ่งไม่วำมำรถหำซื้อจำกท่ีไหนได้ นอกจำกร้ำนค้ำปลอดภำษีเท่ำนั้น และน ำท่ำนช้อปปิ้งที่ ทานุ
กิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอำเขตบนถนนคนเดินท่ีมีหลังคำมุงบังแดดบังฝนและหิมะ  มีควำมยำว 7 บล็อกถนน มีร้ำนค้ำตั้งเรียงรำยอยู่กว่ำ 
200 ร้ำนค้ำ Susukin  มีร้ำน BIG CAMERA จ ำหน่ำยกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็คทรอนิคส์,ร้ำน100เยน, ร้ำนUNIQLO ขำย
เสื้อผ้ำแฟช่ันวัยรุ่น,ร้ำน MATSUMOTO KIYOSHI ขำยยำและเครื่องส ำอำง 

 



 
 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปูชูไว และปูทาราบะ นอกจากนี้ยังมีอาหารทะเลอื่นๆอีก

มากมาย อาทิ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชหิน้าต่างๆ (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์)   

ที่พัก Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

Day6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 
10.00 น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG671 พร้อมบริกำรอำหำรบน

เครื่อง พร้อมบริกำรอำหำรบนเครื่อง (ใช้เวลำเดินทำง 7 ช่ัวโมง 50 นำที) 
15.50 เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ ... พร้อมควำมประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 

ข้อควรระวัง!! ในการเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุน่ 
 
ตามประกาศเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ทางญี่ปุ่นได้มีการประกาศให้ “ประเทศไทย” จัดอยู่ใน กลุ่มสีน ้าเงิน ซึ่งส้าหรับเกณฑ์เงื่อนไขของกลุ่ม
สีน ้าเงิน มีดังนี   
 

 ไม่จ้าเป็นต้องกักตัว 
 ไม่ต้องแสดงเอกสารรับรองวัคซีน  
 ไม่ต้องตรวจโควิดที่สนามบินญี่ปุ่น 
 แสดงผลตรวจ PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ช่ัวโมง (ผ่านแอพพลิเคชั่น MySOS) 

 
 
 

ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางจะต้องพ้านักอยู่ในไทยให้ครบ 14 วันก่อนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น หรือจะต้องไม่ม 
ประวัติการเดินทางไปยังประเทศนอกเหนือกลุ่มสีน ้าเงินก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น  
 

 
 
 
 

รายชื่อประเทศ นอกเหนอืกลุ่มสีน ้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 ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 14 วนั  

 



 
 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมลูวีซ่าประเทศ ญี่ปุ่น 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 
 

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

วันเดือนปีเกิด ........................................................... สถานที่เกิด ........................................................................................... 
                                (วัน/เดือน/ปี ค.ศ.)                                              (เขต/อ ำเภอ)                        (จังหวัด)                            (ประเทศ) 
เพศ  □ ชำย    □ หญิง  สถานะภาพ  □ โสด    □ แต่งงำน □ หม้ำย  □ หย่ำ    

สัญชาติ ......................................................................  สัญชาติเดิม หรือสัญชาติอื่น ........................................................... . 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน ............................................................................................................................. .................... 
ประเภทหนังสือเดินทาง  □ ทูต    □ รำชกำร □ ธรรมดำ  □ อ่ืนๆ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................................................................................................. ............................ 
ออกให้ ณ ............................................................................. วันท่ีออก .................................................................................... 
ออกให้โดย .............................................................................วันท่ีหมดอำย ุ................................................................... ......... 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ..................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้ำน...................................เบอร์มือถือ................................................................ 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา...........................................................................ต ำแหน่งงำน.......................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา................................................................................................. .......................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................. 
*** ในกรณีที่เกษียณอายุ กรุณาระบุชื่อ และ ที่อยู่ สถานที่ท างาน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสถานทูต *** 

 

*อาชีพของคู่สมรส (หรือผู้ปกครองกรณีท่ีผู้ยื่นเป็นผู้เยำว์ หรือผู้อยู่ใต้อุปกำระ)    
............................................................................................................................. ............................................................................ 
 

กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ทำงบริษัทเป็นเพียงตัวกลำงในกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและบริกำรด้ำนเอกสำรให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั้น 

 

 

 

 



 

เอกสารทีลู่กค้าต้องเซน็และส่งกลับมาให้ทางบริษัท 
** เอกสารทั้ง 3 ชุด และแบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ทางเจา้หน้าที่จะท าการสง่ไฟล์เอกสารให้หลังจากที่ลูกค้าช าระเงินมัดจ าแลว้  

หลังจากได้รบัเอกสารให้ลูกค้าสง่ให้กบัทางเจา้หน้าที่พร้อมเอกสารอื่นๆ ในการยื่นวีซ่า (เจ้าหน้าที่จะท าการโทรนดัรับเอกสาร และให้ค าแนะน าอีกครั้ง) ** 

 

เอกสารชุดที ่2 หนังสือมอบอ้านาจ เอกสารชุดที ่3 แบบสอบถามเพื่อการยื่นวีซ่า 

เซ็นตรงจุดน้ี 

เซ็นตรงจุดน้ี 

เอกสารชุดที ่1 VISA APPLICATION FORM TO ENTER 

JAPAN 

เซ็นตรงจุดน้ี 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


