
 

 

  

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮกิาว่า - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
ออิอน มอลล ์     

Art Hotel, 
Asahikawa  
หรือเทยีบเทา่  



 

 

 

 
 

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 
2566 

53,990 50,990 27,990 10,000 

09 – 14 ธนัวาคม 
2566 

53,990 50,990 27,990 10,000 

16 – 21 ธนัวาคม 
2566 

51,990 48,990 27,990 10,000 

3 
ลานกจิกรรมหมิะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี 
ถนนซาไกมาช ิ    

Smile Hotel 
Premium, Sapporo 
หรือเทยีบเทา่  

4 อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    
Smile Hotel 
Premium, Sapporo 
หรือเทยีบเทา่  

5 
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ท าเนียบ
รฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- มติซุย เอ้าท์เล็ต  
ดวิตีฟ้ร ี

   
Smile Hotel 
Premium, Sapporo 
หรือเทยีบเทา่  

6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย     

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ THAI 

AIRWAYS (TG) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 

 



 

 

06 – 11 มกราคม 
2566 

49,990 46,990 27,990 10,000 

28 ก.พ. – 05 มี.ค. 
2566 

51,990 48,990 27,990 10,000 

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

 

** ราคาทวัร์รวมคา่วีซา่(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้) ** 
** ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ทปิไกด์ และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ** 

 

** เน่ืองจากต ั๋วโดยสารเป็นต ั๋วกรุป๊(หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ ั่ง สะสมไมล์ และเลือ่นการ
เดนิทาง ** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่04 สงิหาคม 2565  
ในกรณีทีม่กีารประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิาร

เพิม่เตมิ  
 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 

และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นต้องมีผู้เดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมจง้
ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวีซ่าหมูค่ณะก่อน
เดินทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไว้ข้างต้น ขอสงวน
สทิธิใ์นการขอวีซา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรือมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของทา่น 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยืนยนัว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

7. การพจิารณาวีซา่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หน้าที ่และเอกสารของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบ
รายบุคคล) การอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท ัง้สิ้น ท ัง้น้ี
บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเทา่นั้น อตัราคา่ธรรมเนียมวี
ซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมตัิวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอตัรา
คา่ธรรมเนียมในการยืน่วีซา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวีซ 



 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

20.30 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เทีย่วบนิที่ TG670 พรอ้มบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 6 ช ั่วโมง 25 
นาท)ี 

 
 

Day2 สนามบนิชิโตเซะ - เมืองอาซาฮกิาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสตัว์อาซาฮยิาม่า - อิ
ออน มอลล์   

 
08.20 เดนิทางถงึ สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ช ั่วโมง) ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรบัสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ หลงัจาก
นั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองอาซาฮิกาว่า (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ช ั่วโมง 30 
นาที) น าทา่นเดนิทางสู ่RAMEN VILLAGE หรือ หมูบ่า้นราเมน ”หมูบ่า้นชื่อดงัของเกาะฮอก
ไกโด นบัย้อนหลงัไปต ัง้แต่สมยัต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาทีถ่ือก าเนิดราเมนขึ้น ณ 
เมอืงซปัโปโรโดยการผสมผสานบะหมีห่ลากหลายชนิดของประเทศจีนเขา้ดว้ยกนั และตอ่มาหลงั
สงครามโลกคร ัง้ที ่2 ได้เสร็จสิน้ลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา่ ก็ได้ถือก าเนิดขึน้จากความคดิ



 

 

สร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกนั อาทิเช่น วิธีการคงความรอ้นของน ้าซุปให้อยู่ได้นานขึ้นโดย
เคลือบผวิน ้าซุปดว้ยน ้ามนัหม ูหรือจะเป็นน ้าซุปซีอิว๊ทีเ่คีย่วจากกระดูกหมแูละน ้าสตอ๊คซีฟู้ ด ปลา
ซาร์ดีนแหง้ หรือ “นิโบะชิ” และเสน้บะหมีท่ีม่ีสว่นผสมของน ้าน้อยกวา่ปกตแิละดว้ยความโดง่ดงั
และมเีอกลกัษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาวา่แหง่น้ีเป็นทีชื่น่ชอบของชาวญีปุ่่ น 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮกิาวา่ น าทา่นชม สวนสตัว์อาซาฮยิามา่ ซึง่ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด
ในญีปุ่่ น ซึง่ในแตล่ะปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารกัของสตัว์ตา่งๆ ทีไ่มไ่ดถู้กกกัขงัในกรงแบบทีท่า่น
เคยเห็นในสวนสตัว์ท ั่ว ๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากท ั่วโลก โดยสวนสตัว์แห่งน้ีได้มี
แนวความคดิทีว่า่ สตัว์ตา่งๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีด่ีและเป็นไปตามธรรมชาตขิอง
สตัว์นั้นๆ จงึท าใหทุ้กทา่นไดส้มัผสัถงึชีวติความเป็นอยูท่ีแ่ทจ้รงิของสตัว์แตล่ะประเภท อาทเิช่น 
หมีขาวจากข ัว้โลก นกเพนกวนิสายพนัธุ์ตา่งๆ รวมถงึครอบครวัลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้ ไฮไลท์!!! ทุก
ท่านจะได้เพลิดเพลินกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ซึ่งทางสวนสตัว์จะใหน้กัทอ่งเทีย่วต ัง้แถว
สองข้างถนนเพื่อรอรบัดาราตวัน้อยออกมาเดินโชว์ตวักนั จุดเริ่มต้นของ เพนกวิน พาเหรด ที่
สวนสตัว์น้ีก็คือ พฤติกรรมทางธรรมชาตขิองเพนกวนิทีจ่ะออกเดนิไปยงัทะเล เพื่อไปหาอาหาร
เป็นหมู ่ทางสวนสตัว์จึงน าพฤติกรรมน้ี บวกกบั ความต้องการทีอ่ยากใหเ้พนกวินได้ออกก าลงั
กายในฤดูหนาว มารวมกนั และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารกัๆ 

 
 

หลงัจากเขา้ทีพ่กัแลว้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ออิอน มอลล์ ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องญีปุ่่ น 
มีสนิคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้า่นได้เลือกซื้อกนั ไมว่่าจะเป็นโซนเครื่องส าอางค์ ของใช้
เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเทา้ ยาสามญัประจ าบา้นหรือแมก้ระท ั่งผลไมส้ดๆ จากไรข่อง
ญีปุ่่ นก็มีจ าหน่ายทีน่ี่ด้วยเช่นกนั  พิเศษสุดกบัรา้น 100 เยน ทีทุกอย่างในรา้นราคาเพียง 100 
เยนเทา่นัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดียว    

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Art Hotel, Asahikawa ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 



 

 

Day3 ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี – ถนนซาไกมาชิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ลานกจิกรรมหมิะ (ใช้ระยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ช ั่วโมง 30 นาที) 
ใหท้า่นได้เพลิดเพลินกบั กิจกรรมหมิะใหเ้ลน่ เช่น สโนว์โมบลิ และสโนสเลด หรือจะเลือกเลน่
ผาดโผนในสไตล์ทา่นเอง (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ และคา่เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000-15,000 เยน) 
** ท ัง้น้ีการเลน่กจิกรรมหมิะตา่งๆนัน้ ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ ณ 
เวลานัน้* 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ
ตกแต่งของบา้นเรือนนั้น สว่นใหญไ่ดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอ
ตารุได้รบัอทิธิพลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญีปุ่่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระให้
ทา่นเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็น
คลองทีเ่กิดขึ้นจากการถมทะเล สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จาก
เรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป็นถนนส าหรบันกัทอ่งเทีย่วแทน
โกด ังต่างๆ ซึ่ ง เ ป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง และได้ปรบัปรุงเป็นร้านอาหาร 
รา้นขายของทีร่ะลกึนั่นเอง 

 

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

  

 นอกจากน้ีดา้นหน้าพพิธิภณัฑ์ยงัม ี“นาฬกิาไอน ้า

โบราณ” สไตล์องักฤษ ทีเ่หลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลก

เทา่นัน้ ซึง่เป็นของทีร่ะลกึทีเ่มอืง Vancouver มอบ

ใหแ้กเ่มอืง Otaru นาฬกิาน้ีจะพน่ไอน ้าประกอบกบัมี

เสยีงดนตรีดงัขึน้ทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้า

อกีเรือนหน่ึงทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไมม่าชม ตอ้งไปชมทีแ่คนนาดากนันะจะ๊ 

 



 

 

 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลือกซื้อ เลือกชมสนิคา้มากมายกบั ถนนซาไกมาชิ  โดยดา้นขวามือก็ตอ้งสะดุด
ตา สะดุดใจ ไปกบัความน่ารกัของเจา้แมวน้อยคติตี้ ทีท่า้ทายรอใหทุ้กๆทา่นเขา้ไปเยีย่มชม ผา่น
มาแล้วจะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสคิะ่ เมือ่เข้าไปในรา้นทุกทา่นสามารถ
เลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้างหลงัแก้วจะมีการสกรีนค าว่า 
otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งแก้วก็จะมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกนั
ออกไป เมือ่ซื้อแก้วพรอ้มเครือ่งดื่มเรียบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครือ่งดืม่ฟรีไดอ้ีกรอบดว้ยนะคะ 
เลือกเครือ่งดืม่เรียบรอ้ยแลว้ เชิญเลือกทีน่ ั่งตามอธัยาศยัทีบ่รเิวณชัน้สองไดเ้ลยจา้ หรือถา้ใครไม่
อยากนั่งบรเิวณชัน้หน่ึงจะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรือจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตูก้าชาปอง
เสีย่งทายหาของฝากไปฝากคนทีค่ณุรกัก็ตามแตส่ะดวกเลยคะ่ 
 



 

 

 

 

ออกจากรา้นคาเฟ่คติตี้ไมท่นัไร ก็จะเจอรา้นถดัมาที่เรียกกนัวา่ มาฮอกไก
โด ท ัง้ทตีอ้งไมพ่ลาด LETAO กนันะจะ๊ เป็นคาเฟ่ใหน้ ั่งทานและสามารถส ั่ง
กลบัได ้ซึง่บางวนัอาจจะตอ้งรอควิกนัสกันิดนึง  สิง่ตอ้งหา้มก็คอื หา้มพลาด
ที่จะลิ้มรส และห้ามพลาดที่จะหิ้วกลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนัเป็นทีร่กัยิ่ง
โดยเด็ดขาด LETAO ทีค่วรคา่แกก่ารทานคือชีสเคก้นั่นเอง สมัผสัลิน้ทีนุ่่ม
ละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอ้มกบัจิบชาและชม
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ ไมม่อีะไรจะฟินไปยิง่กวา่น้ีแลว้ววว  
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั Smile Hotel Premium, Sapporo ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 



 

 

 
 

Day4 อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 อิสระเต็มวนั ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
ค าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกทีสู่งทีสุ่ดในซปัโปโร ต ัง้อยูต่ดิกบัสถานีเจ

อาร์ ซปัโปโร เป็นท ัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศนูย์อาหาร มรีา้น BIG 
CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิล็คทรอนิคส์,รา้น100เยน, รา้น
UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่ นว ัยรุ่น ,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวต ั้งอยู่ที่ช ั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower 
Three Eight) ที่ระดบัความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซปัโปโรได้
กวา้งไกลสวยงามท ัง้กลางวนักลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต ัง้อยู่
กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ สอ่งสว่างทีจุ่ดกลางเมืองติด ๆ 
กนัมีตกึ ESTA ซึง่ทีช่ ัน้ 10 เป็นศูนย์รวมรา้นราเมน ซึง่มีอยูป่ระมาณ 10 รา้น ใหเ้ลือก
ชิมอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซูซูกโิน่ (ไมร่วมต ั๋วขึน้ จุดชมววิราคาประมาณ 700-
1000 เยน)  



 

 

- ย่านซูซูกโินะ ต ัง้อยูใ่นบรเิวณรอบๆ สถานีรถไฟใตด้นิซูซูกโินะ เมืองซปัโปโร โดยอยูถ่ดั
ลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นยา่นทีค่กึคกัและมี
ชีวติชีวาทีส่ดุของซปัโปโร โดยเฉพาะในยามค า่คนืทีม่กีารเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสสีนั
ต่างๆ บนตกึทีต่ ัง้อยูใ่นยา่นแหง่น้ี นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร ภตัตาคาร 
สถานบนัเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ท ั้งไนท์คลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด 
มากกวา่ 4,000 รา้น ตามตรอกซอกซอย จงึไมแ่ปลกทีน่กัทอ่งเทีย่วจะนิยมมา ณ สถานที่
แหง่นี 

- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีสุ่ดของเมืองซปัโปโร ตลาดปลาแหง่น้ี สรา้งขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู ้จกักนัในนาม “ครวัทะเลของชาวเมืองซปัโปโร” 
เพราะสตัว์ทะเลที่จบัได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบน้ีท ั้งสิ้น ซึ่งจะมีความสดมาก
เหมือนไปเดินซื้อที ่ทา่เรือเลยทีเดียว ลูกคา้สว่นใหญจ่ะมีท ัง้นกัทอ่งเทีย่วในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใช้สอยกนัเสมอ ทีน่ี่ยงัขึน้ชื่อเรือ่ง ไข่หอยเมน่
และไขป่ลาแซลมอน 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ค า่ อสิระอาหารค า่ เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั Smile Hotel Premium, Sapporo ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 
Day5 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ท าเนียบรฐับาล

เกา่ฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- มติซุย เอา้ท์เล็ต - ดวิตี้ฟรี 



 

 

 
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 

พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสรา้งจากการเรียงล าดบัของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อวา่ Atama 

Daibutsu เปิดใหเ้ขา้ชมอยา่งเป็น ทางการ เมือ่วนัที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่า่นมา 

อุทยานโมอาย มพีื้นทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุม่ของทีบ่รรจุอฐัแิละรองรบั

ได้ 70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่ นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อที่ดินใว้เก็บ"อฐัิ"เก็บแบบท ัง้

ตระกูลรวมไว)้ โมอายแหง่ญีปุ่่ น เป็นชื่อทีผู่ค้นเรียกขาน เป็นหน่ึงในสุสานทีใ่หญท่ีสุ่ดในฮอกไก

โด 

 

 



 

 

  

จากนั้นน าท่านสู่  ตลาดซ ัปโปโรโจไง ประกอบด้วยร้านค้า และ

รา้นอาหารกวา่ 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่

ซปัโปโร เป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญท่ี่สุดของเมือง บรรยากาศตาม

รา้นตา่งๆ ก็จะมีความคลา้ยคลงึกบัตลาดปลาทางโตเกียวหรือโอ

ซากา้  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง 

ใหท้า่นไดเ้ลือกทานอาหารไดต้ามใจชอบในแบบของทา่นไมว่า่จะเป็น ปู

ทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเป็นซูชิ ซาซิม ิข้าวหน้าปลาดิบ รบัรองว่าสด สะอาด ถูกใจทุก

ทา่นทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ 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 

 
 



 

 

 แค่น้ีถือว่ายงัไม่พอมาต่อกนัอีกหน่ึงรา้นทีถ่ือว่ารวมทุกอย่างไว้ด้วยกนั อาทิ 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 ิแตเ่ป็นซาชมิทิีเ่รา

สามารถท าไคเซ็นดง้ดว้ยตวัเองไดอ้กีดว้ย "ฟนุะโมร"ิ ทีอ่ยูใ่นชือ่เมนูหมายถงึการจดัวาง

อาหารทะเลบนภาชนะรปุทรงเหมอืนเรือ วา่กนัวา่เป็นวธิีจดัอาหารแบบด ัง้เดมิทีส่บืทอดกนัมา

ต ัง้แตยุ่คเอโดะ – (โอกุมะ โชเท็น)  

 

 

 



 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้งเมือ่ปี 

พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ช้อฐิมากกว่า 

2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริา่ ตกึ

น้ีผา่นการใช้งาน มายาวนานกวา่ 80 ปีแตค่วามงดงามทีเ่ห็นนัน้

ไดร้บัการบูรณะซอ่มแซมใหมห่ลงัจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 

แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึง

ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี

พ.ศ. 2512 

น าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็นอีกสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของ
เมืองซปัโปโรอีกแหง่หน่ึง สรา้งต ัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดมิทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอก
ไกโด แต่ได้ปรบัเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาต ั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึง
ปจัจุบนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู ่และดว้ยความเกา่แกท่ีอ่ยูคู่ก่บัเมืองซปัโปโรมานานจงึไดร้บั
การขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หน่ึงของญีปุ่่ น 
 

น าทา่นผา่นชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองทีท่อดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมี
ความยาว 1,400 เมตร สวนโอโดรเิป็นทีรู่จ้กัในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจ่รงิแลว้เป็นถนนโดย
ในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) และยงัเป็นทีจ่ดังานเทศกาลขึน้ชือ่ของฮอกไกโดอกีดว้ย  



 

 

สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผ้ลมิีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดู
รอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรนัและเบยีร์การ์เดน้ ฤดูใบไมร้ว่งมเีทศกาลออท ั่มเฟสซึง่รวบรวม
เอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้และในฤดูหนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 
 
จากนั้นน าทา่น ช้อปป้ิงที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทนัสมยัแหลง่

รวมพลของสนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดงัจากท ั่วโลกประกอบดว้ยแบรนด์ดงัถงึ 128 แบรนด์ อาทเิชน่ 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าส าหรบัทุกคนต ั้งแต่สินค้า

แฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าท ั่วไป นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศูนย์

อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่น ั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มี

สนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟาร์มสดมาขายอกีดว้ย  
 

จากนั้นน าทา่น ช้อปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค์ อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคุณภาพดีทีร่า้นคา้ปลอด
ภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซ้ือสนิคา้ไดต้ามอธั ยาศยั ซึง่มีสนิคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ไม่
ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนด์ดงั ท ัง้ของต่างประเทศและแบรนด์ดงัของญี่ปุ่ นหรือว่าจะเป็น
อาหารเสรมิคณุภาพดีซึง่ไมว่ามารถหาซ้ือจากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเทา่นัน้ 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บฟุเฟ่ต์ชาบ ูปชููไว และปทูาราบะ 

นอกจากน้ียงัมอีาหารทะเลอืน่ๆอกีมากมาย อาท ิหอยเชลล์ หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซู

ชหิน้าตา่งๆ (ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล์)   



 

 

ทีพ่กั Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
10.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที่ TG671 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 7 
ช ั่วโมง 50 นาท)ี 

15.50 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

ขอ้ควรระวงั!! ในการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
 
ตามประกาศเมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2565 ทางญีปุ่่ นไดม้กีารประกาศให ้“ประเทศไทย” จดัอยู่ใน กลุ่มสีน ้าเงิน ซึง่ส าหรบัเกณฑเ์งื่อนไข
ของกลุ่มสนี ้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  

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 



 

 

แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลวซีา่ประเทศ ญีปุ่่ น 

** กรุณากรอกขอ้มูลท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการขอวีซา่ของทา่น
เอง ** 

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

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 เน่ืองจากเป็นเงือ่นไขของ

สถานทูต *** 
 

*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

เอกสารชดุท่ี 1 VISA APPLICATION FORM TO ENTER 
JAPAN 

เซ็นตรงจุด

น้ี 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


