
 

 

 
 
  



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

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

Hotel WBF Hakodate 
Watatsumino, Hakodate 

หรือเทียบเทา่  

3 
ศาลากลางฮาโกดาเตะเกา่ - โนโบรเิบทส ึ- หบุเขานรกจโิกกดุานิ - นัง่กระเชา้
ชมววิภเูขาไฟอสุซุาน - สวนหมโีชวะชนิซงั - จุดชมววิทะเลสาบโทยะ    

Hilton Niseko Village 

Hotel, Niseko  
หรอืเทยีบเทา่  



 

 

  

4 
สกรีสีอร์ท - ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑ์กล่อง
ดนตร ี- ถนนซาไกมาช ิ    

Grand Park Hotel, Otaru 
หรอืเทยีบเทา่  

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

Sapporo Excel Hotel 

Tokyu, Sapporo  
หรอืเทยีบเทา่   

6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย     

 

 

BKK       CTS CTS       BKK 

  

TG670 23.55 08.20 TG671 10.00 15.50 
      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

08 – 13 ธนัวาคม 
2565 

67,990 64,990 52,990 14,000 

09 – 14 ธนัวาคม 
2565 

67,990 64,990 52,990 14,000 

16 – 21 ธนัวาคม 
2565 

65,990 62,990 50,990 14,000 

06 – 11 มกราคม 
2565 

65,990 62,990 50,990 14,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 
15,000 บาท 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS (TG) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

 

** ราคาทวัร์รวมคา่วีซา่(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้) คา่ทปิไกด์ และ
คนขบัรถแลว้ ** 

 

** เน่ืองจากต ั๋วโดยสารเป็นต ั๋วกรุป๊(หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ ั่ง 
สะสมไมล์ และเลือ่นการเดนิทาง ** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่04 สงิหาคม 2565  
ในกรณีทีม่ีการประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ  
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 
บาท/ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระ
คา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัรา
คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หน้าทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ 
เวลาบนิ โดยไมจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวีซา่หมูค่ณะ
ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวีซา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรือมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของทา่น 

5. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโค
วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตวัท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร์) 

7. การพจิารณาวีซา่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หน้าที ่และเอกสารของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณา
แบบรายบคุคล) การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 
ท ั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อตัรา
คา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิีซา่ ทางสถานทูต
ไมค่นือตัราคา่ธรรมเนียมในการยืน่วีซา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซา่ 



 

 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู 
 

20.30 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG670 พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง (ใช้เวลาเดนิทาง 6 ชั่วโมง 25 
นาท)ี 

 
 

Day2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาค ุ- โกดงัอิฐแดงริมน ้า - เนินฮาจิมนัซากะ 
 

08.20 เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ช ั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบียบของสนามบิน น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮาโกดาเตะ (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 3 ช ั่วโมง 30 นาท)ี ซึง่เป็น
เมืองทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 3 ของภูมภิาคฮอกไกโด ต ัง้อยู่ปลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีชื่อเสียง
ด้านทวิทศัน์ทีส่วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหมใ่นอดีตเป็นเมืองหน่ึงที่มี
ท่าเรือส าหรบัเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วงหลงัจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะจึง
ไดร้บัอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

จากนั้นน าทา่นชม สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ ทีไ่ดร้บัเลือกใหเ้ป็นแหลง่ประวตัศิาสตร์แหง่ชาต ิ
ปจัจุบนัเป็นสวนสาธารณะที่โอบล้อมดว้ยธรรมชาต ิทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิชม
ทศันียภาพอนัสวยงามไดต้ลอดสีฤ่ดู: ชมซากุระบานในฤดูใบไมผ้ลิ, พฤกษาเขียวขจีในฤดูรอ้น, 
ไม้ผลดัใบในฤดูใบไม้ร่วงและหิมะในฤดูหนาว ช ั้นจุด ช ม
วิวที่ติดก ับหอคอยโกเรี ยวคาคุ เ ป็นจุดชมวิวมุม
กวา้งขวางทีส่ามารถมองเห็นป้อมปราการรูปดาวขนาด
มหึมา (สะพานข้ามเข้าไปในพื้นที่รูปดาวเปิด 09.00-
19.00 ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 
900 เยน) 
จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่โกดงัอฐิแดงรมิน ้า ต ัง้อยูท่ีร่ิม
แมน่ ้าของอา่วฮาโกดาเตะ ในเมืองฮาโกดาเตะของฮอก
ไกโดโกดงัอฐิแดงของทีน่ี่น ัน้เรียกไดว้า่ศูนย์รวมแหลง่ช้
อปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบนัเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆ 
ด้วยสิง่ก่อสรา้งทีดู่คลาสสกิทีแ่มจ้ะดูเก่าแกแ่ต่ก็มีคลาส
ในเวลาเดียวกนั โดยเดิมทีที่น่ีเคยเป็นคลงัสินค้าอิฐสี
แดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมยัเอโดะ ภายหลงัจากที่
ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง า น เ ป็ น ค ล ั ง สิ น ค้ า อี ก ต่ อ ไ ป แ ล้ ว

 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เนินฮาจมินัซากะ ซึง่เป็นเนินทีท่อดยาวโดยมวีวิทา่เรืออนังดงามอยู่

ปลายทางแหง่น้ี ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นอนัดบั 1 ใน "เนินของญีปุ่่ นทีน่่าเทีย่วมากทีส่ดุ" เป็นเนินซึง่

เป็นสญัลกัษณ์หน่ึงของฮอกไกโดเลย ในชว่งฤดูหนาว ตน้ไมบ้รเิวณรมิถนนท ัง้สองขา้งทางจะมี

การไลท์อพั ประดบัไฟสอ่งแสงสวยงามควบคูไ่ปกบัแสงไฟจากทา่เรือทีอ่ยูไ่กลออกไป 

กลายเป็นววิทวิทศัน์ทีแ่สนโรแมนตกิทีส่ดุ 
 



 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั La’gent Stay Hakodate Ekimae Hotel, Hakodate ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day3 ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - โนโบริเบทสึ - หบุเขานรกจิโกกดุานิ - นัง่กระเช้าชมวิวภเูขาไฟอุสุซาน - สวน
หมีโชวะชินซงั - จดุชมวิวทะเลสาบโทยะ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
 น าท่านเดินชมบริเวณด้านนอก ศาลาประชาคมเก่าของฮาโกดาเตะ ซึ่งอาคาร
แหง่น้ีมีชื่อเสียงและมีความส าคญัทางประวตัศิาสตร์ในฮาโกดาเตะ ทีถู่กก าหนดให้
เป็นทรพัย์สนิทางวฒันธรรมทีส่ าคญั ทีน่ี่มหีอประชุมใหญต่ระการตาและหอ้งตา่งๆ ที่

สงวนไวส้ าหรบัแขกพิเศษ สมาชิกราชวงศ์ของญีปุ่่ นเคยเขา้พกัในหอ้งเหลา่น้ีมาแลว้ 
เมือ่คราวเสด็จมาเยือนฮาโกดาเตะ (ไมร่วมคา่เขา้ชมประมาณทา่นละ 300 เยน) 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่โนโบรเิบทสึ (ใช้ระยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ช ั่วโมง 30 นาที) เมืองที่

เป็นเมืองตากอากาศชื่อดงัแหง่หน่ึงของญีปุ่่ น มีชื่อเสียงดา้นออนเซ็น เป็นเมืองทีเ่หมาะส าหรบั
ไปพกัค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชม จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก ภายใน
บรเิวณน้ีประกอบไปดว้ยบอ่น ้าพุรอ้นและบอ่โคลนเดือดเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิ จากการระเบดิ
ของภูเขาไฟเมื่อหน่ึงพนัปีก่อน ท าให้มีลกัษณะคล้ายกระทะทองแดง  ซึ่งจะมีควนัพวยพุ่งอยู่
ตลอดเวลา  จากใตพ้ภิพ 
ท าใหผู้ค้นขนานนามทีแ่หง่น้ีวา่ หบุเขานรก และทีน่ี่ยงัเป็นตน้ก าเนิด 
บอ่ออนเซนทีม่ปีระโยชน์ตอ่สขุภาพและผวิพรรณแหง่เมอืงโนโบรเิบทส ึ 
ทีม่ชืีอ่สยีงทีส่ดุบนเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 



 

 

 จากนั้นน าทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสูภู่เขาไฟอุสุซาน เป็นภูเขาไฟที่ท าให้เกิดทะเลสาบโทยะ
ขึน้มา จากหลกัฐานพบวา่ ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึน้มาทุกๆ 20-50 ปี ดงันั้นจงึท าใหเ้กดิการ
เปลี่ยนแปลงภุมิทศัน์ของพื้นทีแ่ถบน้ีอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บน
ยอดเขาจะเห็นปากปลอ่งภูเขาไฟทีย่งัคุกรุน่มีควนัสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ) (รวมคา่ขึน้กระเชา้และคา่เขา้สวนหมแีลว้) 

 
 จากนั้นน าท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็น

สถานทีเ่พาะพนัธุ์หมีสีน ้าตาล นกัทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีน ้าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ิดผา่น
กระจกใส และมหีมโีตเต็มวยัทีไ่มดุ่รา้ยโชว์ลีลาออ้นขออาหารจากนกัทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารกั
น่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่าน้ีก็สามารถเข้าไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พิเศษ กรง
มนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบาย
อากาศเล็กๆ นอกจากน้ียงัยงัขายขนมปงั และแอปเป้ิล ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย
  

 



 

 

 
 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิทะเลสาบโทยะ เป็นจุดชมววิทะเลสาบโทยะ แบบพาโนรามา่ 
และยงัสามารถมองเห็นภูเขาน้อยใหญท่ีอ่ยูร่ายรอบ ทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบขนาดใหญรู่ป
วงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ต ั้งอยู่ใกล้กบั
ทะเลสาบชโิกส ึ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั Hilton Niseko Village Hotel, Niseko ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

สกีรีสอร์ททีไ่ดร้บัรางวลัอยูท่ีเ่ชิงเขาอนันุปุร ิ 
โดยนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพียง 10 นาทีขึน้ไปดา้นบน  
ทุกทา่นสามารถผอ่นคลายในอา่งน ้าพุรอ้นธรรมชาต ิ(ออนเซ็น)  
พรอ้มทวิทศัน์ของภูเขาโยเท นอกจากน้ีทุกทา่นยงัสามารภเพลดิเพลนิในการเลน่สกีไดอ้ีกดว้ย 

 

Day4 สกีรีสอรท์ - ลานกิจกรรมหิมะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี -  
             ถนนซาไกมาชิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

หลงัจากนัน้ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการเลน่สกี หรือกจิกรรมตา่งๆ ภายในโรงแรม  (ไม่
รวมค่าชุด และอุปกรณ์) ** ท ัง้น้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นกบัสภาพภูมิอากาศ และ
ปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น 

สโนว์โมบลิ และสโนสเลด หรือจะเลือกเลน่ผาดโผนในสไตล์ทา่นเอง (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ และคา่
เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ท ัง้น้ีการเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆนัน้ ขึน้กบัสภาพ
ภมูอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ เวลานัน้* 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองทา่ทีม่ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ
ตกแตง่ของบา้นเรือนนัน้ สว่นใหญไ่ดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอ
ตารุไดร้บัอทิธพิลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระให้
ทา่นเดนิชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็น
คลองทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถา่ยสนิคา้จาก
เรือใหญสู่โ่กดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จงึถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนส าหรบันกัทอ่งเทีย่วแทน
โกดงัต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง และได้ปรบัปรุงเป็น
รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึนั่นเอง 

  

 
 

จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี ซึง่มอีายุเกือบ
ร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
สวยงามมากมายทีถู่กสะสมมาจากอดีตจนถงึปจัจุบนั อกี
ท ัง้ยงัสามารถเลือกคดิแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของ
ตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรือเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้ีก
ดว้ย 

  
 นอกจากน้ีด้านหน้าพิพิธภณัฑ์ยงัมี “นาฬิกาไอน ้ า

โบราณ” สไตล์องักฤษ ทีเ่หลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก
เท่านั้น ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบ
ให้แก่เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพ่นไอน ้าประกอบกบัมี
เสียงดนตรีดงัขึน้ทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬกิาไอน ้า
อีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้ว
ไมม่าชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากนันะจะ๊ 



 

 

 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชมสนิคา้มากมายกบั ถนนซาไกมาช ิ โดยดา้นขวามอืก็ตอ้งสะดุด
ตา สะดุดใจ ไปกบัความน่ารกัของเจา้แมวน้อยคติตี ้ทีท่า้ทายรอใหท้กุๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผา่น
มาแลว้จะผา่นเลยไปไดอ้ยา่งไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสคิะ่ เมือ่เขา้ไปในรา้นทุกทา่นสามารถ
เลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้างหลงัแก้วจะมีการสกรีนค าว่า 
otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งแก้วก็จะมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกนั
ออกไป เมือ่ซื้อแกว้พรอ้มเครือ่งดืม่เรียบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรีไดอ้กีรอบดว้ยนะคะ 
เลือกเครือ่งดืม่เรียบรอ้ยแลว้ เชิญเลือกทีน่ ั่งตามอธัยาศยัทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรือถ้าใคร
ไมอ่ยากนั่งบรเิวณชัน้หน่ึงจะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตูก้าชา
ปองเสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรกัก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 

 
 

ออกจากรา้นคาเฟ่คิตตี้ไม่ทนัไร ก็จะเจอรา้นถดัมาที่เรียกกนัว่า มา
ฮอกไกโด ท ัง้ทีต้องไม่พลาด LETAO กนันะจ๊ะ เป็นคาเฟ่ให้นั่งทานและ
สามารถส ั่งกลบัได ้ซึง่บางวนัอาจจะตอ้งรอควิกนัสกันิดนึง  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื 
ห้ามพลาดที่จะลิ้มรส และห้ามพลาดที่จะหิว้กลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนั
เป็นที่รกัยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเค้กนั่นเอง 
สมัผสัลิ้นที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพร้อมกบัจิบชาและชม
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่น้ีแลว้ววว  

 

 
 



 

 

มากนัทีร่า้นแนะน ารา้นสุดทา้ยกนัคะ่ รา้นน้ีก็คือ คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคน
รกัสนูปป้ี ซึง่จุดเดน่ของรา้นน้ีก็คอืไอศกรมีนั่นเองคะ่ ซึง่มหีลากหลาย
รสชาตใิหเ้ลือกชมิ เป็นซอฟท์ครีมเน้ือนุ่มละมนุ ภายในรา้นแบง่เป็น
สองช ั้น ซึ่งช ั้นที่สองจะเป็นโซนร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่
พลาดทีจ่ะตกแต่งไปด้วยสนูปป้ีท ัง้รา้นแน่นอนคะ่ นอกจากอาหาร 
ของหวาน เครื่องดื่มแล้ว  ทางร้านย ังจ าหน่ายของที่ระลึก
เกีย่วกบัสนูปป้ีเพือ่เอาใจคนรกัสนูปป้ีกนัดว้ยคะ่ มใีหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ
อยา่งมากมาย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั Grand Park Hotel, Otaru ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
 
Day5 อทุยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบตุสึ - ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปั

โปโร - สวนโอโดริ - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้นน าท่านชม อุทยานโมอาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช ั่วโมง 30 นาที) ที่

ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดงัของโลก ก่อสรา้งต ัง้แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้าย

วฒันธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างต ั้งให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ 

พระพุทธรูปเป็นแนวคิดโครงสรา้งจากการเรียงล าดบัของจิตวิญญาณ 

องค์พระมีชื่อวา่ Atama Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ 

เมือ่วนัที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี  

40,000 กลุ่มของที่บรรจุอฐัิและรองรบัได้ 70,000 กลุ่ม (ชาว

ญี่ปุ่ นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อที่ดินใว้เก็บ"อฐัิ"เก็บ

แบบท ัง้ตระกูลรวมไว)้ โมอายแหง่ญี่ปุ่ น เป็นชื่อทีผู่ค้นเรียกขาน 

เป็นหน่ึงในสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในฮอกไกโด 

 

 



 

 

  

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบด้วยร้านค้า และ

รา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขาย

ส่งซปัโปโร เป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง บรรยากาศ

ตามรา้นต่างๆ ก็จะมีความคล้ายคลึงกบัตลาดปลาทางโตเกียว

หรือโอซากา้  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจ

ไง ให้ท่านได้เลือกทานอาหารได้ตามใจชอบในแบบของทา่นไมว่่าจะ

เป็น ปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเป็นซูชิ ซาซิมิ ข้าวหน้าปลาดิบ รบัรองว่าสด สะอาด 

ถูกใจทกุทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ นแน่นอน 

ของขึ้นชื่อเมื่อมาเยือนตลาดปลาแหง่น้ีและพลาดไมไ่ด้
เลย คอื ปูยกัษ์ ซึง่ปยูกัษ์ทีน่ี่จะใหญม่าก หากไดม้าเยือนฮ
อกไกโดแลว้แนะน าวา่ไมค่วรพลาด มาตอ่สถานทีส่ดุฮติ
อีกหน่ึงจุดคือ ร้านขายของสดแล้วก็ย ังมีร้านขาย
อาหารแหง้แปรรูป ของกึง่ส าเร็จรูป เป็นการแปรรูปของ
สดจากทะเลหรือเป็นน ามาท าเป็นของอบแหง้เพือ่ยืดอายุ
การเก็บรกัษาอาหาร และของนิยมซื้อฝากกนัยอดฮติคือ 
“มิโสะปู” สามารถน าไปท าซุปมิโสะได้เลยแถมอร่อย
มากๆดว้ย 

 
 



 

 

 แคน้ี่ถือว่ายงัไมพ่อมาตอ่กนัอีกหน่ึงรา้นทีถ่ือวา่รวมทุกอยา่งไว้ดว้ยกนั อาท ิของทะเลสด ของ
แหง้ ของส าเร็จรูป รวมไปถึงรา้นอาหาร (สามารถดูราคาและเมนูตา่งๆหน้า
รา้นจะมป้ีายเมนูตดิอยู)่ ซึง่สว่นใหญท่ีน่กัทอ่งเทีย่วจะไมพ่ลาดส ั่งไดแ้ก ่ 
- หอยเชลล์สดย่าง เหยาะโชยุลงไปเล็กน้อย ได้ท ัง้กลิ่นหอมบวกกบั

อากาศเย็นๆ ฟินสุดๆ และฟินไปอีกข ัน้ขณะทานได้ซดน ้าซุปหอย
รอ้นๆ ยิง่เพิม่ระดบัความฟินเขา้ไปอกี 

- เซตขา้วหน้าหอยเมน่ ทีเ่สรฟิพรอ้มกบั ซุปมโิสะป ูก็อรอ่ย
ไมแ่พก้นัดว้ยความสดใหมข่องวตัถุดบิ หรือหากใครกลวั
เลี่ยนสามารถเหยาะโชยุลงไปก็อร่อยเหมือนกนัเพิ่มเติม
สามารถตดัเลีย่นไดอ้ยา่งลงตวั 

- ซูชโิกะเซ็น ในชุดมไีคเซ็นดง้ขนาดมนิิ 3 ถว้ย (หน้าหอยเชลล์ หน้าไข่

ปลาแซลมอน และหน้าหอยเมน่) กบัซูช ิ3 ค า และมนี ้าซุปปู ถือวา่เป็นเซตสดุ

คุม้เหมาะส าหรบัคนทีอ่ยากทานหลายอยา่งพรอ้มกนั – (รา้นซูชเิครนั) 

- ไคเซ็น คติะมาเอะ ฟุนะโมรดิง้ เมนูน้ีเอาใจคนทีช่อบทานซาชมิ ิแตเ่ป็นซาชมิทิี่

เราสามารถท าไคเซ็นดง้ดว้ยตวัเองไดอ้กีดว้ย "ฟนุะโมร"ิ ทีอ่ยูใ่นชือ่เมนูหมายถงึการจดัวาง

อาหารทะเลบนภาชนะรปุทรงเหมอืนเรือ วา่กนัวา่เป็นวธิีจดัอาหารแบบด ัง้เดมิทีส่บืทอดกนั

มาต ัง้แตย่คุเอโดะ – (โอกุมะ โชเท็น)  

 

 

 



 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม ท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 

2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกวา่ 2.5 ลา้น

ก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่าน

การใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้น

ได้รบัการบูรณะซ่อมแซมใหมห่ลงัจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 

2454 แตด่ว้ยความสวยงามของสถาปตัยกรรมทีห่ลงเหลืออยูไ่มก่ี่

แหง่ จึงได้รบัการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของ

ชาตเิมือ่ปีพ.ศ. 2512 

น าทา่นผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาทีเ่ก่าแก่และเป็นอีกสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของ
เมอืงซปัโปโรอกีแหง่หน่ึง สรา้งต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอก
ไกโด แต่ได้ปรบัเปลี่ยนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาต ัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถึง
ปจัจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเก่าแกท่ีอ่ยูคู่ก่บัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้บั
การขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หน่ึงของญีปุ่่ น 
 
น าทา่นผา่นชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองทีท่อดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมี
ความยาว 1,400 เมตร สวนโอโดรเิป็นทีรู่จ้กัในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) และยงัเป็นทีจ่ดังานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  
สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทกุฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิเีทศกาล 
ดอกไลแล็ค ฤดูรอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรนัและเบยีร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร้ว่งมี 
เทศกาลออท ั่มเฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้ 
และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 



 

 

จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค์ อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดีทีร่า้นคา้ปลอด
ภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซ้ือสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซึง่มีสนิคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ไม่
ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนด์ดงั ท ัง้ของต่างประเทศและแบรนด์ดงัของญีปุ่่ น หรือว่าจะเป็น
อาหารเสรมิคณุภาพดีซึง่ไมว่ามารถหาซ้ือจากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ อสิระ
ให้ท่านเลือกซื้อตามอธัยาศยั   จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม 
เครื่องประดบัคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตาม
อธัยาศยั ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ไมว่า่จะเป็น เครือ่งส าอางแบรนด์ดงั ท ัง้ของตา่งประเทศ
และแบรนด์ดงัของญีปุ่่ น หรือวา่จะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดีซึง่ไมว่ามารถหาซ้ือจากทีไ่หนได ้
นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นั้น และน าทา่นช้อปป้ิงที ่ทานุกโิคจ ิเป็นแหลง่ช้อปป้ิงอาเขตบน
ถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามงุบงัแดดบงัฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บล็อกถนน มรีา้นคา้ต ัง้เรียงราย
อยูก่วา่ 200 รา้นคา้ Susukin  มีรา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า
แ ล ะอิ เ ล็ คทรอ นิ คส์ ,ร้ า น100 เ ยน , ร้ า นUNIQLO ขาย เ สื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ว ัย รุ่ น ,ร้ าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ต์ปชููไว และปูทาราบะ 

นอกจากน้ียงัมอีาหารทะเลอืน่ๆอกีมากมาย อาท ิหอยเชลล์ หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ 

และซชูหิน้าตา่งๆ (ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล์)   

ทีพ่กั Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย 

 



 

 

10.00 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 
เที่ยวบินที่ TG671 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลา
เดนิทาง 7 ช ั่วโมง 50 นาท)ี 

15.50 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ขอ้ควรระวงั!! ในการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
 
ตามประกาศเมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางญี่ปุ่ นได้มกีารประกาศให้ “ประเทศไทย” จดัอยู่ใน กลุ่มสีน ้าเงิน ซึ่งส าหรบัเกณฑ์
เงื่อนไขของกลุ่มสนี ้าเงนิ มดีงันี้  
 

 ไม่จ าเป็นตอ้งกกัตวั 
 ไม่ตอ้งแสดงเอกสารรบัรองวคัซนี  
 ไม่ตอ้งตรวจโควดิทีส่นามบนิญีปุ่่ น 
 แสดงผลตรวจ PCR ก่อนเดนิทาง ภายใน 72 ชัว่โมง (ผ่านแอพพลเิคชัน่ MySOS) 

 
 
 

ในการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น ผูเ้ดนิทางจะตอ้งพ านกัอยู่ในไทยใหค้รบ 14 วนัก่อนเดนิทางไปยงัประเทศญีปุ่่ น หรอืจะตอ้งไม่ม 
ประวตักิารเดนิทางไปยงัประเทศนอกเหนือกลุ่มสนี ้าเงนิก่อนเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น  
 

ห้ามเดินทางเข้าประเทศนอกเหนือในกลุ่มสีน ้าเงิน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 14 วนั  

 



 

 

 
 

แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศ ญีปุ่่ น 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการขอวีซา่ของทา่น
เอง ** 

 
ชือ่-นามสกุล (สะกดตรงตามหนงัสือเดนิทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  
....................................................................................................................
..................................................................................... 
ชือ่-นามสกุลเกา่ *กรณีทีเ่คยเปลีย่น (สะกดตรงตามหนงัสือเดนิทาง)    
....................................................................................................................
..................................................................................... 

รายช่ือประเทศ นอกเหนือกลุ่มสีน ้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 



 

 

วนัเดอืนปีเกดิ ........................................................... สถานทีเ่กดิ 
........................................................................................... 
                                (วนั/เดอืน/ปี ค.ศ.)                                              (เขต/อ าเภอ)                        
(จงัหวดั)                            (ประเทศ) 

เพศ  □ ชาย    □ หญงิ  สถานะภาพ  □ โสด    □ แตง่งาน □ 

หมา้ย  □ หยา่    

สญัชาต ิ...................................................................... สญัชาตเิดมิ หรือ
สญัชาตอิืน่ ............................................................ 
หมายเลขประจ าตวัประชาชน 
....................................................................................................................
............................. 
ประเภทหนงัสือเดนิทาง  □ ทูต    □ ราชการ □ ธรรมดา  □ อืน่ๆ 

หมายเลขหนงัสือเดนิทาง 
....................................................................................................................
..................................... 
ออกให ้ณ ............................................................................. วนัทีอ่อก 
.................................................................................... 

ออกใหโ้ดย .............................................................................วนัทีห่มดอายุ 
............................................................................ 

ทีอ่ยูป่จัจุบนั
....................................................................................................................
.............................................................. 

รหสัไปรษณีย์................................ โทรศพัท์บา้น...................................เบอร์
มือถือ................................................................ 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา
...........................................................................ต าแหน่งงาน
.......................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน / สถานศกึษา
....................................................................................................................
....................... 

รหสัไปรษณีย์ ...............................................โทรศพัท์
............................................. 
*** ในกรณีทีเ่กษียณอายุ กรุณาระบุชือ่ และ ทีอ่ยู ่สถานทีท่ างาน เน่ืองจากเป็นเงือ่นไข

ของสถานทูต *** 
 



 

 

*อาชีพของคูส่มรส (หรือผูป้กครองกรณีทีผู่ย้ืน่เป็นผูเ้ยาว์ หรือผูอ้ยูใ่ตอุ้ปการะ)    
....................................................................................................................
..................................................................................... 
 

การพจิารณาอนุมตัวิีซา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ทางบรษิทัเป็น
เพียงตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทาง

เทา่นัน้ 
 

 

เอกสารทีลู่กคา้ตอ้งเซ็นและสง่กลบัมาใหท้างบรษิทั 
** เอกสารท ัง้ 3 ชุด และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวีซา่ประเทศญีปุ่่ น ทางเจา้หน้าทีจ่ะท าการสง่ไฟล์เอกสารใหห้ลงัจากที่

ลูกคา้ช าระเงนิมดัจ าแลว้  
หลงัจากไดร้บัเอกสารใหลู้กคา้สง่ใหก้บัทางเจา้หน้าทีพ่รอ้มเอกสารอืน่ๆ ในการยืน่วีซา่ (เจ้าหน้าทีจ่ะท าการโทรนดัรบั

เอกสาร และใหค้ าแนะน าอกีคร ัง้) ** 



 

  

เอกสารชดุท่ี 2 หนังสือมอบอ านาจ เอกสารชดุท่ี 3 แบบสอบถามเพ่ือการย่ืนวีซ่า 

เซ็นตรงจุด

น้ี 

เซ็นตรงจุด

น้ี 

เอกสารชดุท่ี 1 VISA APPLICATION FORM TO ENTER 
JAPAN 

เซ็นตรงจุด

น้ี 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


