
  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาวา - หมูบานราเมน -สวนสัตวอาซาฮิยามาอิ

ออน มอลล      
Art Hotel, Asahikawa  

หรือเทียบเทา  

3 
ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี 

ถนนซาไกมาช ิ
   

Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรือเทียบเทา  

4 อิสระชอปปงตามอัธยาศัย    
Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรือเทียบเทา  

5 
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาล

เกาฮอกไกโด - หอนาิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอาทเล็ต  ดิวต้ีฟรี 
   

Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรือเทียบเทา  

6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย     

 
 

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



 

 

** ราคาทัวรรวมคาวีซา(เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน)** 

** ราคาทัวรไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท** 
 

** เนื่องจากต๋ัวโดยสารเปนต๋ัวกรุป(หมูคณะ) ไมสามารถอัพเกรดท่ีนั่ง สะสมไมล และเลื่อนการเดินทาง ** 

อัตราคาบริการขางตน คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันที ่04 สิงหาคม 2565  
ในกรณีที่มีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำข้ึนจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาบริการเพิ่มเติม  

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท/ทานและชำระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนำเทาน้ัน 

4. นักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทำการจอง และ สงเอกสารเพ่ือขอวีซาหมูคณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ 

60 วัน หากระยะเวลานอยกวาท่ีระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซาประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีคาใชจายเพ่ิม หรือมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 

5. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม ถามี (ไมรวมอยูใน

รายการทัวร) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบ

คาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง ถามี (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

7. การพิจารณาวีซาข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ี และเอกสารของแตละทาน (เปนการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของ

ทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน อัตรา

คาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธ์ิ

ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซ 

BKK  CTS CTS  BKK 

  
TG670 23.55 08.20 TG671 10.00 15.50 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/ทาน 

(อายุไมเกิน 12 ป) 

ราคาทัวรไมรวม 

ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 

หองพักเด่ียว 

08 – 13 ธันวาคม 2566 53,990 50,990 27,990 10,000 

09 – 14 ธันวาคม 2566 53,990 50,990 27,990 10,000 

16 – 21 ธันวาคม 2566 51,990 48,990 27,990 10,000 

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 

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 บาท 

อัตราคาบริการ 

 

เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

20.30         นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

23.55         ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโดประเทศญ่ีปุน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ีTG670 พรอมบริการ

อาหารบนเครื่อง (ใชเวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 25 นาที) 

 
 

Day2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาวา - หมูบานราเมน - สวนสัตวอาซาฮิยามา - อิออน มอลล   

 

08.20         เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโดประเทศญ่ีปุน (เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)ผานการตรวจคนเขาเมืองรับ

สัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากน้ันนำทานเดินทางสูเมือง เมืองอาซาฮิกาวา(ใชระยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)นำทานเดินทางสู RAMEN VILLAGEหรือ หมูบานราเมน”หมูบานชื่อดังของเกาะฮอกไกโด 

นับยอนหลังไปต้ังแตสมัยตนโชวะ ซึ่งชวงเวลาน้ันเปนชวงเวลาท่ีถือกำเนิดราเมนข้ึน ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่

หลากหลายชนิดของประเทศจีนเขาดวยกัน และตอมาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดเสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาวา ก็ได

ถือกำเนิดข้ึนจากความคิดสรางสรรคตางๆ เขาไวดวยกัน อาทิเชน วิธีการคงความรอนของน้ำซุปใหอยูไดนานข้ึนโดยเคลือบผิว

น้ำซุปดวยน้ำมันหมู หรือจะเปนน้ำซุปซีอ๊ิวท่ีเคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ำสตอคซีฟูด ปลาซารดีนแหง หรือ “นิโบะชิ” และเสน

บะหมี่ท่ีมีสวนผสมของน้ำนอยกวาปกติและดวยความโดงดังและมีเอกลักษณของราเมน เมืองอาซาฮิกาวาแหงน้ีเปนท่ีชื่นชอบ

ของชาวญ่ีปุน 

 

 

 
 

เท่ียง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นำทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวา นำทานชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ซึ่งไดรับความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุน ซึ่งในแตละปจะมีผู

เขาชมความนารักของสัตวตางๆ ท่ีไมไดถูกกักขังในกรงแบบท่ีทานเคยเห็นในสวนสัตวท่ัว ๆ ไปถึงกวาปละ 3 ลานคนจากท่ัว

โลก โดยสวนสัตวแหงน้ีไดมีแนวความคิดท่ีวา สัตวตางๆ ควรท่ีจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีและเปนไปตามธรรมชาติของ

สัตวน้ันๆ จึงทำใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิตความเปนอยูท่ีแทจริงของสัตวแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากข้ัวโลก นก

เพนกวินสายพันธุตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู  ไฮไลท!!!ทุกทานจะไดเพลิดเพลินกับขบวนพาเหรดนกเพนกวิน

ซึ่งทางสวนสัตวจะใหนักทองเท่ียวต้ังแถวสองขางถนนเพ่ือรอรับดาราตัวนอยออกมาเดินโชวตัวกัน จุดเริ่มตนของ เพนกวิน 

พาเหรด ท่ีสวนสัตวน้ีก็คือ พฤติกรรมทางธรรมชาติของเพนกวินท่ีจะออกเดินไปยังทะเล เพ่ือไปหาอาหารเปนหมู ทางสวนสัตว



จึงนำพฤติกรรมน้ี บวกกับ ความตองการท่ีอยากใหเพนกวินไดออกกำลังกายในฤดูหนาว มารวมกัน และกลายมาเปนพาเหรด

นารักๆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากเขาท่ีพักแลว นำทานชอปปง ณ อิออน มอลล ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญของญ่ีปุน มีสินคามากมาย

หลากหลายชนิดใหทานไดเลือกซื้อกัน ไมวาจะเปนโซนเครือ่งสำอางค ของใชเด็ก ของเลน เสื้อผา กระเปา รองเทา ยาสามัญ

ประจำบานหรือแมกระท่ังผลไมสดๆจากไรของญ่ีปุนก็มีจำหนายท่ีน่ีดวยเชนกัน  พิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในราน

ราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน ซึ่งเปนรานยอดฮิตของคนญ่ีปุนกันเลยทีเดียว    
 

ค่ำ          อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  Art Hotel, Asahikawa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 
 

Day3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี –ถนนซาไกมาชิ 

 

เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  

นำทานเดินทางเขาสู ลานกิจกรรมหิมะ(ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ใหทานไดเพลิดเพลินกับ 

กิจกรรมหิมะใหเลน เชน สโนวโมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเลนผาดโผนในสไตลทานเอง(ไมรวมคาอุปกรณ และคาเครื่อง

เลน ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ท้ังน้ีการเลนกิจกรรมหิมะตางๆน้ัน ข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของ

หิมะ ณ เวลาน้ัน* 
 

เท่ียง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

นำทานเดินทางสู เมืองโอตารุซึ่งถือเปนเมืองทาท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโร

แมนติก รวมถึงการตกแตงของบานเรือนน้ัน สวนใหญไดถูกออกแบบ

เปนสไตลตะวันตกเน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก

การทำการคาระหวางประเทศญ่ีปุนและประเทศในแถบยุโรป อิสระ

ใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงาม

นาประทับใจ คลองโอตารุเปนคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สราง

เสร็จเม่ือป ค.ศ. 1923 เพ่ือเปนเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสู

โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่งหน่ึงเปนถนนสำหรับ

นักทองเท่ียวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเปนอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเปนสัญลักษณ

ของเมือง และไดปรับปรุงเปนรานอาหาร รานขายของท่ีระลึกน่ันเอง 
 



จากน้ันนำทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรีซึ่งมีอายุเกือบรอยป ทานสามารถชมกลองดนตรีในรูปแบบตางๆ สวยงามมากมายท่ี

ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจจุบนั อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทำกลองดนตรีในสไตลของตัวเองข้ึนมาเปนท่ีระลึกหรือเปน

ของฝากใหคนรักไดอีกดวย 
  

 นอกจากน้ีดานหนาพิพิธภัณฑยังมี “นาิกาไอน้ำโบราณ” สไตลอังกฤษ ท่ีเหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทาน้ัน ซึ่งเปนของท่ี

ระลึกท่ีเมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru นาิกาน้ีจะพนไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที 

เหมือนกับนาิกาไอน้ำอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมท่ีแคนนาดากันนะจะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมายกับ ถนนซาไกมาชิโดยดานขวามือก็ตองสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความนารัก

ของเจาแมวนอยคิตต้ี ท่ีทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเย่ียมชม ผานมาแลวจะผานเลยไปไดอยางไรกัน แวะชมกันสักหนอยสิคะ 

เมื่อเขาไปในรานทุกทานสามารถเลือกแกวเปนลวดลายตามใจชอบแตละทานไดเลยนะจะ ซึ่งขางหลังแกวจะมีการสกรีนคำวา 

otaruติดไวดวยนะคะ ซึ่งแกวก็จะมีมากมายหลากหลายแบบใหเลือก ราคาก็จะแตกตางกันออกไป เมื่อซื้อแกวพรอมเครื่องด่ืม

เรียบรอยแลวสามารถเติมเครื่องด่ืมฟรีไดอีกรอบดวยนะคะ เลือกเครื่องด่ืมเรียบรอยแลว เชิญเลือกท่ีน่ังตามอัธยาศัยท่ีบริเวณ

ชั้นสองไดเลยจา หรือถาใครไมอยากน่ังบริเวณชั้นหน่ึงจะเปนโซนขายของท่ีระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตูกาชาปอง

เสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนท่ีคุณรักก็ตามแตสะดวกเลยคะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ออกจากรานคาเฟคิตต้ีไมทันไร ก็จะเจอรานถัดมาท่ีเรียกกันวา มาฮอกไกโด ท้ังทีตองไมพลาด 

LETAOกันนะจะ เปนคาเฟใหน่ังทานและสามารถสั่งกลับได ซึ่งบางวันอาจจะตองรอคิวกันสัก

นิดนึง  สิ่งตองหามก็คือ หามพลาดท่ีจะลิ้มรส และหามพลาดท่ีจะหิ้วกลับมาเปนของฝากบุคคล

อันเปนท่ีรักย่ิงโดยเด็ดขาด LETAO ท่ีควรคาแกการทานคือชีสเคกน่ันเอง สัมผัสลิ้นท่ีนุมละมุน 

กลิ่นหอมหวาน ใหรสชาติหวานพอดี ลิ้มรสพรอมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

ไมมีอะไรจะฟนไปย่ิงกวาน้ีแลวววว  

 

ค่ำ              อิสระอาหารค่ำ เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 

ท่ีพัก  Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 
 

Day4 อิสระชอปปงตามอัธยาศัย 

 

เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกดคอยใหคำแนะนำในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER)เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ต้ังอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา 

โรงแ รม  โรงภาพยนตร  แ ละ ศูนยอ าหาร  มี ร าน  BIG CAMERA จำหน ายกล อง ดิจิ ตอล , เครื่ อ ง ใช ไฟฟ าและ

อิเล็คทรอนิคส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง

อาคาร JR TOWER  

 

 

 

มีจุดชมวิวต้ังอยูท่ีชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ท่ีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโป

โรไดกวางไกลสวยงามท้ังกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรต้ังอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจาก

กลุมตึก ยานซูซูกิโนะ สองสวางท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งท่ีชั้น 10 เปนศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 

ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมต๋ัวข้ึน จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)  

 



- ยานซูซูกิโนะต้ังอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลงมาทางใตของสวนสาธารณะโอโดริ

ประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเปดไฟตามปาย

ไฟโฆษณาสีสันตางๆ บนตึกที่ต้ังอยูในยานแหงน้ี นอกจากน้ันยังเปนแหลงชอปปง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง

เริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไม

แปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี 

- ตลาดปลานิโจตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแหงน้ี สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1903 และตลาดแหงน้ี

รูจักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร”เพราะสัตวทะเลท่ีจับไดสวนใหญจะหาไดจากทะเลแถบน้ีท้ังสิ้น ซึ่งจะมี

ความสดมากเหมือนไปเดินซื้อท่ี ทาเรือเลยทีเดียว ลูกคาสวนใหญจะมีท้ังนักทองเท่ียวในประเทศและตางประเทศรวมถึง

ชาวบานเขา มาจับจายใชสอยกันเสมอ ท่ีน่ียังข้ึนชื่อเรื่อง ไขหอยเมนและไขปลาแซลมอน 

เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาของทาน อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

 

ค่ำ          อิสระอาหารค่ำ เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปง 

ท่ีพัก  Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

Day5 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด - หอนาิกาซัปโป

โร - สวนโอโดริ - มิตซุย เอาทเล็ต- ดิวต้ีฟร ี

 

เชา            บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนำทานชม อุทยานโมอาย(ใชระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ท่ีออกแบบโดย Tadaoanda

สถาปนิกชื่อดังของโลก กอสรางต้ังแต ค.ศ. 1982 ไอเดียคลายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต ออกแบบรูปรางต้ังใหอยูใน

ภูเขาของดอกลาเวนเดอร พระพุทธรูปเปนแนวคิดโครงสรางจากการเรียงลำดับของจิตวิญญาณ องคพระมีชื่อวา Atama 

Daibutsuเปดใหเขาชมอยางเปน ทางการ เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผานมา 



อุทยานโมอาย มีพ้ืนท่ีประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุมของท่ีบรรจุอัฐิและรองรับได 70,000 กลุม (ชาวญ่ีปุนไม

มีการฝงศพ ใชการเผา และจะซื้อท่ีดินใวเก็บ"อัฐิ"เก็บแบบท้ังตระกูลรวมไว) โมอายแหงญ่ีปุน เปนชื่อท่ีผูคนเรียกขาน เปนหน่ึง

ในสุสานท่ีใหญท่ีสุดในฮอกไกโด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำทานสู ตลาดซัปโปโรโจไงประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาด

ขายสงซัปโปโร เปนหน่ึงในตลาดท่ีใหญท่ีสุดของเมือง บรรยากาศตามรานตางๆ ก็จะมีความคลายคลึงกับตลาดปลาทางโตเกียว

หรือโอซากา 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ใหทานไดเลือกทานอาหารไดตามใจชอบในแบบของทานไมวาจะ

เปน ปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเปนซูชิ ซาซิมิ ขาวหนาปลาดิบ รับรองวาสด สะอาด ถูกใจทุกทานท่ีชอบทานอาหาร

ญ่ีปุนแนนอน 

ของข้ึนชื่อเมื่อมาเยือนตลาดปลาแหงน้ีและพลาดไมไดเลย คือ ปูยักษซึ่งปูยักษท่ีน่ีจะ

ใหญมาก หากไดมาเยือนฮอกไกโดแลวแนะนำวาไมควรพลาด มาตอสถานท่ีสุด

ฮิตอีกหน่ึงจุดคือ รานขายของสดแลวก็ยังมีรานขายอาหารแหงแปรรูป ของ

กึ่งสำเร็จรูป เปนการแปรรูปของสดจากทะเลหรือเปนนำมาทำเปนของ

อบแหงเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร และของนิยมซื้อฝากกันยอด

ฮิตคือ “มิโสะปู” สามารถนำไปทำซุปมิโสะไดเลยแถมอรอยมากๆดวย 

 

 

แคน้ีถือวายังไมพอมาตอกันอีกหน่ึงรานท่ีถือวารวมทุกอยางไวดวยกัน อาทิ ของทะเลสด ของ

แหง ของสำเร็จรูป รวมไปถึงรานอาหาร (สามารถดูราคาและเมนูตางๆหนารานจะมีปาย

เมนูติดอยู) ซึ่งสวนใหญท่ีนักทองเท่ียวจะไมพลาดสั่งไดแก  

- หอยเชลลสดยางเหยาะโชยุลงไปเล็กนอย ไดท้ังกลิ่นหอมบวกกับอากาศเย็นๆ ฟน

สุดๆ และฟนไปอีกข้ันขณะทานไดซดน้ำซุปหอยรอนๆ ย่ิงเพ่ิมระดับความฟนเขาไปอีก 

 



 

 

 

 

 

- เซตขาวหนาหอยเมน ท่ีเสริฟพรอมกับ ซุปมิโสะปูก็อรอยไมแพกันดวยความสดใหม

ของวัตถุดิบ หรือหากใครกลัวเลี่ยนสามารถเหยาะโชยุลงไปก็อรอยเหมือนกันเพ่ิมเติมสามารถตัดเลี่ยนไดอยางลง

ตัว 

- ซูชิโกะเซ็นในชุดมีไคเซ็นดงขนาดมินิ 3 ถวย (หนาหอยเชลล หนาไข

ปลาแซลมอน และหนาหอยเมน) กับซูชิ 3 คำ และมีน้ำซุปปู ถือวาเปนเซตสุดคุมเหมาะสำหรับคนท่ีอยากทาน

หลายอยางพรอมกัน – (รานซูชิเครัน) 

- ไคเซ็น คิตะมาเอะ ฟุนะโมริดงเมนูน้ีเอาใจคนท่ีชอบทานซาชิมิ แตเปนซาชิมิท่ีเราสามารถ

ทำไคเซ็นดงดวยตัวเองไดอีกดวย "ฟุนะโมริ" ท่ีอยูในชื่อเมนูหมายถึงการจัดวางอาหารทะเลบนภาชนะรุปทรงเหมือนเรือ 

วากันวาเปนวิธีจัดอาหารแบบด้ังเดิมท่ีสืบทอดกันมาต้ังแตยุคเอโดะ– (โอกุมะ โชเท็น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนำทานชม ทำเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโดเริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคารสไตลนีโอบาร็อ

คอเมริกาท่ีใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐท่ีทำมาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกน้ีผานการ

ใชงาน มายาวนานกวา 80 ปแตความงดงามท่ีเห็นน้ันไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูก

ไฟไหมเมื่อป พ.ศ. 2454 แตดวยความสวยงามของสถาปตยกรรมท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง จึง

ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปพ.ศ. 2512 

 

 

 

 

 

นำทานผานชม หอนาิกาซัปโปโรเปนหอนาิกาท่ีเกาแกและเปนอีกสญัลักษณท่ีสำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหน่ึง สราง

ต้ังแตป พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเปนหอนาิกาและมีระฆังตีบอก

เวลาต้ังแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกท่ีอยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับ

การข้ึนทะเบียน ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสำคัญอีกแหงหน่ึงของญ่ีปุน 
 



นำทานผานชม สวนโอโดริสวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร สวนโอ

โดริเปนท่ีรูจักในฐานะสวนสาธารณะแตท่ีจริงแลวเปนถนนโดยในปค.ศ.1871 (ปเมจิท่ี 4) และยังเปนท่ีจัดงานเทศกาลข้ึนชื่อ

ของฮอกไกโดอีกดวย  

สามารถท่ีจะสนุกสนานเพลิดเพลินไดตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไมผลิมีเทศกาลดอกไลแล็คฤดูรอนมีเทศกาล YOSAKOI โซรัน

และเบียรการเดน ฤดูใบไมรวงมีเทศกาลออท่ัมเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่ง

พัฒนามาเปนเทศกาลระดับโลก 

 

จากน้ันนำทาน ชอปปงท่ีมิตซุย เอาทเล็ต (MITSUI OUTLET)ศูนยรวมแฟช่ันทันสมัยแหลงรวมพลของสินคาแบรนดเนม

ช่ือดังจากทั่วโลกประกอบดวยแบรนดดังถึง 128 แบรนดอาทิเชน Coach Armani, Ralph Lauren, Seigoเพียบพรอมดวย

สินคาสำหรับทุกคนต้ังแตสินคาแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา และสินคาท่ัวไป นอกจากน้ีภายในหาง ยังมีศูนย

อาหารขนาดใหญ ท่ีจุได 650 ท่ีน่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีสินคาทองถ่ินและสินคาจากฟารม

สดมาขายอีกดวย  
 

จากน้ันนำทาน ชอปปงสินคาเคร่ืองสำอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษีDUTY FREEสามารถ

เลือกซื้อสินคาไดตามอัธ ยาศัย ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเปน เครื่องสำอางแบรนดดัง ท้ังของตางประเทศและแบ

รนดดังของญ่ีปุนหรือวาจะเปนอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากท่ีไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทาน้ัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตชาบู ปูชูไว และปูทาราบะ นอกจากน้ียังมีอาหารทะเลอื่นๆ

อีกมากมาย อาทิ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหนาตางๆ (ไมรวมเครื่องด่ืมแอลกฮอล) 

ท่ีพัก  Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

เชา         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

10.00         นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ีTG671 พรอมบริการอาหารบน

เครื่อง พรอมบริการอาหารบนเครื่อง (ใชเวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 50 นาที) 

15.50         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 

 

 

 

 



 



 

 

ขอควรระวัง!! ในการเดินทางเขาประเทศญี่ปุน 
 

ตามประกาศเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 ทางญ่ีปุนไดมีการประกาศให “ประเทศไทย” จัดอยูใน กลุมสีน้ำเงินซึ่งสำหรับเกณฑเงื่อนไขของกลุม

สีน้ำเงิน มีดังน้ี  
 

 ไมจำเปนตองกักตัว 

 ไมตองแสดงเอกสารรับรองวัคซีน 

 ไมตองตรวจโควิดท่ีสนามบินญ่ีปุน 

 แสดงผลตรวจPCR กอนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (ผานแอพพลิเคชั่นMySOS) 

 

 

 

ในการเดินทางเขาประเทศญ่ีปุน ผูเดินทางจะตองพำนักอยูในไทยใหครบ 14 วันกอนเดินทางไปยังประเทศญ่ีปุน หรือจะตองไมม 

ประวัติการเดินทางไปยังประเทศนอกเหนือกลุมสีน้ำเงินกอนเดินทางเขาประเทศญ่ีปุน  

 

 
 

 

 

รายช่ือประเทศนอกเหนือกลุมสีน้ำเงิน 

 

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, 

            

กลุมสีเหลือง 

Albania, and Sierra Leone 

กลุมสีแดง 

หามเดินทางเขาประเทศนอกเหนือในกลุมสีน้ำเงิน กอนเดินทางเขาประเทศญี่ปุน 14 วัน  

 



 

 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศ ญีปุ่น 

** กรุณากรอกขอมูลท้ังหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการขอวีซาของทานเอง ** 

 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.)  

......................................................................................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุลเกา *กรณีท่ีเคยเปลี่ยน (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)   

......................................................................................................................................................................................................... 

วันเดือนปเกิด...........................................................สถานท่ีเกิด ........................................................................................... 
(วัน/เดือน/ป ค.ศ.)                                              (เขต/อำเภอ)                        (จังหวัด)                            (ประเทศ) 

เพศ  □ชาย □หญิง  สถานะภาพ □ โสด    □ แตงงาน □หมาย  □ หยา    

สัญชาติ......................................................................สัญชาติเดิม หรือสัญชาติอ่ืน ............................................................ 

หมายเลขประจำตัวประชาชน ................................................................................................................................................. 

ประเภทหนังสือเดินทาง  □ทูต □ราชการ □ธรรมดา □อื่นๆ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................................................................................................................................... 

ออกให ณ .............................................................................วันที่ออก.................................................................................... 

ออกใหโดย .............................................................................วันที่หมดอาย.ุ........................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน.................................................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพทบาน...................................เบอรมือถือ................................................................ 

ช่ือสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา...........................................................................ตำแหนงงาน.......................................... 

ท่ีอยูสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ...............................................โทรศัพท............................................. 

*** ในกรณีท่ีเกษียณอายุ กรุณาระบุช่ือ และ ท่ีอยู สถานท่ีทำงาน เนื่องจากเปนเง่ือนไขของสถานทูต *** 

 

*อาชีพของคูสมรส (หรือผูปกครองกรณีที่ผูยื่นเปนผูเยาว หรือผูอยูใตอุปการะ)   

......................................................................................................................................................................................................... 

 

การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการอำนวยความ

สะดวกและบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 



 

เอกสารที่ลูกคาตองเซ็นและสงกลับมาใหทางบริษัท 
** เอกสารท้ัง 3 ชุด และแบบฟอรมกรอกขอมูลวีซาประเทศญี่ปุน ทางเจาหนาท่ีจะทำการสงไฟลเอกสารใหหลังจากท่ีลูกคาชำระเงินมัดจำแลว  

หลังจากไดรับเอกสารใหลูกคาสงใหกับทางเจาหนาท่ีพรอมเอกสารอื่นๆ ในการย่ืนวีซา (เจาหนาท่ีจะทำการโทรนัดรับเอกสาร และใหคำแนะนำอีกครั้ง) ** 

 

เอกสารชุดท่ี 2หนังสือมอบอำนาจ เอกสารชุดท่ี 3แบบสอบถามเพื่อการย่ืนวีซา 

เซ็นตรงจุดนี้ 

เซ็นตรงจุดนี้ 

เอกสารชุดท่ี 1 VISA APPLICATION FORM TO ENTER 

 

เซ็นตรงจุดนี้ 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


