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HOKKAIDO HAKODATE    
คโิรโระ เคานตด์าวนก์บัเธอ 7 วนั 5 คนื บนิ XJ 

 
พกัโรงแรมออนเซน็ 2 คนื * พกัใจกลางเมอืงซปัโปโร  

เลน่สกทีีค่โิรโระ นัง่กระเชา้ชมววิทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่น่ แชอ่อนเซน็เทา้ฟนิๆ ทีโ่จซงัเก 
ชมความนา่รกัของสตัวน์ำ้ทีพ่พิธิภณัฑส์ตัวน์ำ้โอตาร ุ

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
เทีย่วเตม็ทุกวัน ** บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์** Free wifi on bus ** 

 น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 
ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 

 
 

วนัเดนิทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ พกัเดีย่ว 
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 28 DEC - 3 JAN 72,999.- 57,999.- 15,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็  
**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,750 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 
***ไม่รวมค่าวีซ่าและคา่บริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท) 

DATE Description Meal Hotel 

DAY1  BKK (-/-/-) x 

DAY2  CTS - เนินพระพทุธเจ้า - ทีว่่าการเก่าเมืองซัปโปโร - ศาล
เจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซปัโป
โร - ตรอกราเม็ง 
L : เมนอูาหารเซตญีปุ่น่           D : อสิระอาหารเยน็ 

(-/L/-) Smile hotel 
susukino 

หรือเทียบเทา่ 

DAY3 โจซังเกออนเซ็น - แช่ออนเซ็นเท้า - สะพานฟุตามิ - หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ - ฟาร์มหมี - นั่งกระเช้าชมววิภูเขาไฟอุสึ - 
ทะเลสาบโทยะ  
L : เมนอูาหารเซตญีปุ่น่           D : ทีโ่รงแรม 

(B/L/D) Toya Manseikaku 
Hotel (Onsen)  
หรือเทียบเทา่ 

DAY4  อุทยานแห่งชาตทิะเลสาบโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ - ปอ้มโก
เรียวคาค ุ- หอคอยโกเรียวคาคุ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) - 
โกดังอิฐแดง - ย่านโมโตมาจิ - ขึ้นกระเช้าชมวิว Hakodate 
night view  
L : เมนอูาหารเซตญีปุ่น่           D : บฟุเฟต่ช์าบชูาบ ู

(B/L/D) Hakodate Kokusai 
Hotel (Onsen)  
หรือเทียบเทา่ 

DAY5 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - คโิรโระสกีรีสอร์ต - ทานกุิโคจิ 
L : เมนอูาหารเซตญีปุ่น่           D :  อสิระอาหารเยน็ 

(B/L/-) Smile hotel 
susukino 

หรือเทียบเทา่ 

DAY6 โอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเปา่แก้ว - 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพธิภัณฑ์สัตว์น้ำโอตารุ - ซัปโป
โร - สวนโอโดริ - Sapporo TV tower 
L : เมนเูซตปลายา่งฮอกเกะ    D : บฟุเฟตข่าปยูกัษ ์

(B/L/D) Smile hotel 
susukino 

หรือเทียบเทา่ 

DAY7 CTS - BKK (B/-/-) x 
 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูม ิ

 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ ที่เคาท์เตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยสะดวก
เช็คอิน 

  

DAY 2  CTS - เนินพระพุทธเจ้า - ทีว่่าการเก่าเมืองฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด - 
โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียรซ์ัปโปโร - ตรอกราเม็ง 

 02.05 น.  ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  
>>มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง<< 
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 10.40 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง โปรดปรับเวลานาฬิกาของทา่นให้เป็นเวลาท้องถิ่น) ผา่นพิธี
ตรวจคนเข้าเมือง 

 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภาค ช่ือของเกาะ และยังเป็นหน่ึงใน 47 จังหวัด
ของประเทศญี่ปุ่น โดยช่ือมีความหมายของช่ือตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ” เกาะฮอกไกโด ต้ังอยู่เหนือ
สุดของประเทศญี่ปุ่น มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที ่2 รองจาก เกาะฮอนชู (Honshu) ซ่ึงเป็นเกาะหลักของ
ญี่ปุ่น โดยมีอโุมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่า อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) เช่ือมระหว่างทั้งสอง
เกาะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงารุ (Tsugaru Strait) 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

เนินแหง่พระพทุธเจา้(Hill of the Buddha) ต้ังอยู่ที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศ
ญี่ปุ่น ถอืว่าเป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาว
ญี่ปุ่นเจ้าของรางวลัพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูป
ปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พ้ืนที่ที่ล้อมรอบจะมีคอ่ยๆลาดลง 
อีกทั้งรายลอ้มด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์
จำนวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง
สถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้วประหน่ึงเป็นผลงานศิลปะช้ัน
เอกที่หาดูได้เฉพาะที่น่ีเท่าน้ัน วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลงานช้ินน้ีคือ สร้างขึ้นเพ่ือให้เห็นถึงอีก
แง่มุมหน่ึงของพระพุทธศาสนา โดยให้ผู้มาเยือนได้ช่ืนชมพระพุทธศาสนาได้ท่ามกลางความเงียบสงบ
อย่างแท้จริงเพราะเป็นส่วนหน่ึงของสุสาน Makomanai Takino Cemetary อีกทั้งยังสามารถชมในวิว
ทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่วา่จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มร่ืน
ร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลาง
ความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน โดยเฉพาะช่วงฤดู
ร้อนถือว่าเป็นช่วงที่สวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุด
สำหรับนักท่องเที่ยว บางมุมจะสามารถมองเห็นเศียร
พระพุทธรูปโผล่พ้นมาเพียงเล็กน้อยอยู่ท่ามกลางลาเวน
เดอร์นับแสนต้น อีกจุดหน่ึงที่พลาดไม่ได้น่ันคือการเดิน
ลอดไปตามอุโมงค์ที่มาความยาว 40 เมตร ที่เม่ือเดินไป
จนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทาง
ของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึน้ไป จะมองเห็นเหมือนมีแสง
สะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสง
แห่งฟ้า ซ่ึงไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก ถือเป็น
อีกส่วนหน่ึงที่ทางสถาปนิกต้ังใจออกแบบเพ่ือให้ทุกๆ
ส่วนมีความพิเศษไม่แพ้กัน นับว่าเป็นอีกหน่ึง Unseen 
Hokkaido สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุ้มค่าอยา่งยิ่งสำหรับการมาเยือน 

ถ่ายรูปคูก่ับ ทีท่ำการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สำคัญในยคุสมัยก่อนที่ต้ังอยู่ที่
เมืองซัปโปโร นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กีอ่าคารของญี่ปุ่นในสมัยน้ัน ส่ิงหน่ึงที่ทำให้
อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการท่ีมีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง รูปแบบด้านนอกอาจจะเน้น
ผสมผสานตะวันตก ที่น่ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหน้ามีสัญลักษณ์
ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มร่ืน เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย 

 ***สำคญัมาก!! ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นญุาตใหน้ำอาหารสด จำพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝนืมโีทษปรบัและจบั  ! 
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จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจา้ฮอกไกโด’ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ห้ามพลาดเม่ือมาเยือนเมือง
ซัปโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศักดินา แล้วแทนที่ด้วยระบบจังหวัด และเข้าควบคุม
ท้องที่ จกัรพรรดิเมจิได้เลอืกเทพสามองค์ เพ่ือให้ปกปักคุ้มครองการบุกเบกิฮอกไกโด เทพโอคุนิทามะ 
เทพโอนามุจิ และเทพซุกุนาฮิโคนะสถิตอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า ศาลเจ้าซัปโปโรจิงจะ ซ่ึงต่อมาเป็นที่
รู้จักในช่ือศาลเจ้าฮอกไกโดจิงก ู ส่วนเทพเจ้าองค์ที่ส่ีที่สถิตอยู่ที่น่ีก็คือจักรพรรดิเมจิ ศาลเจ้าแห่งน้ีถกู
ทำลายจากไฟไหม้ในปีค.ศ. 1974 แต่ก็ได้รับการบรูณะในปีค.ศ. 1978 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะ (Ishiya Chocolate Factory) เป็นโรงงาน
ในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องช่ืออย่าง Shiroi Koibito คุก้กี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำ
จากนมโคจากฮอกไกโดทีว่่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุน่ ทำให้คกุกี้สอดไส้ไวทช็์อกโกแลตอยา่ง Shiroi 
Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของ
เกาะฮอกไกโด นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วน
ของพิพิธภัณฑ์ (มีค่าใช้จา่ย ไม่รวมในค่าทัวร์) สวนสำหรับน่ังเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลอืกชิม  

เยี่ยมชม พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ต้ังอยู่ในซัป
โปโรการ์เด้นพาร์ค อาคารก่ออิฐแดงน้ีถกูสร้างโดยโรงงานน้ำตาลมนเบทสึ ในปี ค.ศ. 1879 ในฐานะ
ผู้ผลิตน้ำตาลหัวผักกาด หลังจากส้ินสุดสงครามชิโน-ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1895 ความต้องการในตลาด
น้ำตาลลดลง บริษัท เบียร์ซัปโปโร จึงได้ซ้ือกจิการ และปรับปรุงโรงงานน้ำตาลเพ่ือใช้เป็นโรงงานผลิต
เบียร์ อาคารพิพิธภัณฑ์เบยีร์ซัปโปโรถกูเปิดอยา่งเปน็ทางการในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1987 หลังจากมี
การย้ายโรงงานไปยังโรงเบียร์เอนิวะ ต่อมาอาคารพิพิธภัณฑ์ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และเปิดบริการ
อีกคร้ังในเดอืนธันวาคม ค.ศ. 2004 และได้รับการจดทะเบียนเป็นฃมรดกฮอกไกโด  (Hokkaido 
Heritage) เม่ือวันที ่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2004 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมเบียร์ 
และซัปโปโรเบียร์ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการผลิต และเคร่ืองมือสำหรับการต้มเบียร์ ในส่วน
ของพรีเม่ียมทัวร์ผู้เข้าชมสามารถชิมผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเบียร์ซัปโปโรไดอ้ีกด้วย
นอกจากน้ียังมีในส่วนของ ลานเบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Garden) ซ่ึงคุณสามารถเพลิดเพลินไป
กับ เบียร์สดที่รินอยา่งประณีตทีละแก้ว ในภัตตาคารหลายร้านที่บริการ พร้อมอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ยอด
นิยม ได้แก่ จิงกิสข่าน *อาหารท้องถิ่นขึ้นช่ือของฮอกไกโด, ปู, ซูชิ และอื่นๆ 
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ตรอกราเมง็ซปัโปโรสถานที่ท่องเที่ยวอันมีช่ือเสียงในซุซุกิ
โนะซ่ึงเป็นต้นตำหรับน้ัน มีร้านที่ให้ความสำคัญกบั “มิโซะราเม็ง” 
รสชาติของซัปโปโรต้ังเรียงรายกันอยูถ่ึง 17 ร้าน ถนนที่มีความยาว 
42 เมตร โดยมีอาคารต้ังอยู่สองฟากจะคับคั่งไปด้วยนักท่องเที่ยวไม่
ว่าจะเปน็กลางวันหรือกลางคืน พอถึงกลางดึกก็จะมีลูกค้าที่เป็นคน
ท้องถิ่นมารับประทานราเม็ง หลังจากดื่มสุราที่ซุซุกโินะแล้ว ท่านคง
จะต้องสับสนกับเมนูอันโดดเด่นของแต่ละร้านซ่ึงมีอยู่มากมาย 
นับต้ังแต่มิโซะราเม็งแบบโบราณเรียบง่าย จนถึงที่มีการพลิกแพลง
เคร่ืองที่ใส่ ที่ได้รับความนิยมมากจากนักทอ่งเที่ยวชาวต่างระเทศก็
คือมิโซะรสเผ็ดหรือมิโซะหมู จนมีหลายท่านที่บอกว่า “จะต้องมาแวะทุกคร้ังที่มาซัปโปโร” 

 อิสระรบัประทานอาหารเยน็ทีต่รอกราเมง็  
 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่  

DAY 3  โจซังเกออนเซ็น - แช่ออนเซ็นเท้า - สะพานฟุตามิ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - 
ฟาร์มหมี - น่ังกระเช้าชมววิภูเขาไฟอุสึ - ทะเลสาบโทยะ   

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

โจซงัเคออนเซน็ (Jozankei Onsen) โจซังเคเปน็เมืองน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ทีมี่
โรงแรมเรียวกังกว่า 20 แห่ง และเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮอกไกโด ที่มีผู้มาเยี่ยมเยือน
กว่า 2.4 ลา้นคนต่อปี พระสงฆ์ช่ือมิซุมิ โจซังค้นพบน้ำพุบำบัดใน ค.ศ. 1866 และเปิดสปาเลียบไปตาม
แม่น้ำโทโยฮิระตอนบน ท่านได้พาผู้บาดเจ็บและผู้ปว่ยมารักษาตัวที่น่ี จากน้ันพ้ืนที่น้ีก็ค่อย ๆ เป็นที่รู้จกั 
โจซังเคออนเซ็น(Jozankei Onsen) เป็นเมืองน้ำพุร้อนเก่าแก่ในฮอกไกโดที่เป็นออนเซ็นยอดนิยมมา
นาน นอกจากน้ีที่สวนสาธารณะโจซังเก็นเซ็น(Jozangensen Park) มีบอ่นำ้รอ้นแช่เทา้ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
พืน้ที ่Jozankei และส่ิงที่น่าสนใจคือ"บอ่นำ้รอ้นไขอ่อนเซน็ (Ontamanoyu)" สามารถทำไขอ่อนเซ็น
ได้ ที่น่ีคุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของน้ำพุร้อนได้ในหลากหลายมุมไม่ใช่เพียงแค่ "แช่เพ่ือ
อาบน้ำ"เท่าน้ัน 
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สะพานฟตุามสิรึิ (Futamitsuri Bridge) สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระแห่งน้ีถือเป็น
จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของเกาะออกไกโด ในฤดูหนาวจะได้วิวที่สวยงามต่างออกไป 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

หบุเขานรก จโิกกดุาน ิ หรือมีอีกช่ือหน่ึงที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley” 
ต้ังอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ(Noboribetsu Hot Springs) น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่ง
น้ีมีแร่ธาตุกำมะถัน ซ่ึงก็เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ จะมีเส้นทางตามหุบเขา
สามารถเดนิไต่ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาที วิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเปน็บอ่โอยนุมุะ(Oyunuma) 
ซ่ึงบ่อน้ีเป็นเป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส น้ำที่ไหลออกจากบอ่โอยุนุมะ เป็นลำ
ธารเรียกว่า “โอยุนุมะกาว่า(Oyunumagawa)” ซ่ึงไหลผ่านป่าเป็นแม่น้ำหลายร้อยเมตร จุดน้ีเองเรา
สามารถน่ังเพลินพร้อมแชเ่ทา้ท่ามกลางทัศนียภาพกนังดงามตระการตาของธรรมชาติที่แน่นมากๆ ยิ่ง
ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี ยิ่งถอืเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยว
ของที่น่ีเลย 

 

สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั(Showa-Shinzan Bear Park) ต้ังอยู่ใกลก้ับ สถานีกระเช้าภูเขา
ไฟอุสุ(Usuzan Ropeway) บอกเลยว่าคนที่รักเจ้าหมีสีน้ำตาลต้องกรีดร้องให้กับความน่ารักของหมี
เหล่าน้ี เพราะที่น่ีน้ันเป็นสถาที่เพาะพันธ์ุหมีสีน้ำตาลที่มีต้ังแต่เจ้าหมีตัวน้อยๆไปจนถึงหมีตัวโตเลยนะ
คะ ไม่ต้องกลัววา่หมีตัวโตจะดุรึเปล่า เพราะหมีของที่น่ีเค้าได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน มีหมี
โตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว 
นักท่องเที่ยวสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส หากยังไม่จใุจมาทั้งทอียาก
ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องมายังโซนห้องสังเกตการณ์
พิเศษ”กรงมนุษย์”  ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่าน
ไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบาย
อากาศเล็กๆ ประหน่ึงว่าไดอ้ยู่กับเจ้าหมีพวกน้ีระยะ
ประชดแต่ก็มีความปลอดภัยหายห่วง ที่น่ีพิเศษตรง
นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายดว้ย 
ขนมปัง และแอปเปิ้ล ซ่ึงเค้าจะจุดจำหน่ายอาหารหมีให้
ซ้ือกันแบบรัวๆ เลย 
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นำท่านขึ้นกระเชา้ชมววิภเูขาไฟอสุ ึ ภูเขาไฟอุสึป็นภูเขาไฟที่ทำให้เกิดทะเลสาบโทยะขึ้นมา 
จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกน้ีมีการปะทุขึ้นมาทกุๆ 20-50 ปี ดังน้ันจึงทำให้เกิดการเปลีย่นแปลงภมิู
ทัศน์ของพ้ืนที่แถบน้ีอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดมีการปะทไุปเม่ือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่อง
ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมีควันสีขาวลอยขึ้นมาตลอดเวลา (ขึ้นอยูก่ับสภาพอากาศ)ภูเขาไฟอุสุแห่งน้ี มีความ
สูง 737 เมตร เม่ือขึ้นกระเช้าขึ้นสู่ยอดแล้วจะมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาอุสุ โอะกะริยะมะ โคะอุสุ และ
กินนุมะ คะโคะ ซ่ึงทั้งหมดเกิดจากการปะทุของภูเขา  

 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั Toya Manseikaku Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 4   อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ - ฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาคุ - หอคอย
โกเรยีวคาคุ (ไมร่วมค่าขึ้นหอคอย) - โกดังอิฐแดง - ย่านโมโตมาจิ - ขึ้นกระเช้าชมวิว 
Hakodate night view  

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อทุยานแหง่ชาตโิอนมุะ (Onuma Quasi National Park) อุทยานแห่งน้ีนับเป็นสถานที่ที่
รวบรวมเอาความงดงามของธรรมชาติไว้ในที่เดียวกัน เพราะมีทั้งทัศนียภาพงดงามของเกาะ ทะเลสาบ 
และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ(Mount Komagatake) ที่ต้ังตระหง่านอยู่ แต่ส่ิงที่ถือเป็นไฮไลต์ของการ
ท่องเที่ยวของที่น่ีจะเป็น “จุดระหว่างทะเลสาบโอนุมะ (Onuma) และทะเลสาบโคนุมะ (Konuma)” 
เน่ืองจากมีเส้นทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เช่ือมต่อด้วยสะพานเล็กๆ โดยนักท่องเที่ยว
สามารถเดินสำรวจพ้ืนที่ได้ทั้งหมดภายในเวลาประมาณ 15-60 นาท ี 
 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ปอ้มปราการรปู
ดาวโกเรยีวคาค ุ เป็นปอ้มปราการสไตล์ตะวันตก
ที่สร้างเสร็จเม่ือเกือบ 150 ปีมาแล้ว และได้รับ
เลือกเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งพิเศษ
ของญี่ปุ่น หอคอยโกเรยีวคาคทุี่อยูใ่กล้เคยีงมีจุด
ชมวิวซ่ึงสามารถมองเห็นวิวในมุมกว้างของป้อม
ปราการรูปดาวอันสวยงามได้ท้ังหมดรวมถงึคู
ป้อมท่ีอยู่โดยรอบ โกเรียวคาคุเป็นปอ้มปราการ
แบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเม่ือ 150 ปีมาแล้ว วิว
มุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคู
ป้อมโดยรอบจะปรากฏแกส่ายตาของผู้ชมจาก
ลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคาคุที่มีความสูง 107 เมตร ซ่ึงอยู่ติดกบัตัวป้อม คูปอ้มรายลอ้มไป
ด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทำให้หอคอยโกเรียวคาคุกลายเป็นจุดชมซากรุะลำดับต้นๆ ของฮอกไก
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โดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูร้อน คูป้อมจะรายลอ้มไปดว้ยความเขียวชอุ่ม ซ่ึงเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจา้
จากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง กอ่นจะถกูปกคลมุด้วยหิมะในฤดูหนาว เกดิเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกิน
บรรยายในทกุๆ ฤดูกาล (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยโกเรียวคาค)ุ   

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

หลังอาหารเที่ยงอิสระเดินเล่นที่ โกดงัอฐิแดง ผู้ที่เป็นคนค้นพบโกดัง Kanemori คือ 
Watanabe Kumashiro บุคคลสำคัญที่มาจาก Nagasaki เพียงวัย 24 ปี ที่โกดังแห่งน้ีได้เปิดในป ี
1869 เป็นร้านขายเส้ือผา้สไตล์ตะวันตก หลังจากน้ันบริเวณแห่งน้ีเร่ิมมีการทำธุรกิจที่หลากหลายและ
เร่ิมเป็นโกดังที่สำคัญทางธุรกิจในปี 1887 แต่แล้วโกดังแห่งน้ีได้เกิดความเสียหายจากไฟไหม้แต่ก็
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ในปี 1988 และกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ลานเบียร์ ฮอลล์สำหรับจัดงาน
ต่างๆไปในที่สุด ที่น่ียังคงมีกลิ่นอายของการทำอุตสาหกรรมทางเรือในสมัยก่อนหลงเหลืออยู่ และใน
ปัจจุบันถอืเป็นสัญลักษณข์องอ่าวบริเวณ Hakodate ไปในที่สุด อาคารเจ็ดหลังที่ทำเป็นคลังสินค้าหรือ
โกดังอิฐสีแดง Kanemori แบ่งออกเป็น "Hakodate History Plaza", "Kanemori Hall", "Kanemori 
Western Museum", "BAY Hakodate" และยังมีร้านอาหาร คาเฟ่และของที่ระลึก ร้านค้า ฯลฯ อีก
มากมาย ทำให้พ้ืนที่ของที่น่ีสะดวกสุดๆ นอกจากน้ี Kanemori Hall ยังมีให้บริการสำหรับการจัด
กิจกรรมเกีย่วกับการศึกษาแต่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า และที่น่ียังมีสินค้าที่เป็นแบบดั้งเดิมที่ขายเฉพาะ
ในที่น่ีเท่าน้ัน โดยเป็นสินค้าดั้งเดิมที่ออกแบบในสไตล์โกดังอิฐสีแดง Kanemori อาทิเช่น คุกกี้คารา
เมลที่ให้ความรู้สึกโรแมนติกในแบบของวันตก 

 

จากน้ันนำท่านเดินเล่นต่อที่ยา่นโมโตะมาจเิต็มไปดว้ยอาคารทางประวัติศาสตร์ เช่น โบสถ์
ต่างๆ และอาคารที่คร้ังหน่ึงเคยเป็นที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ บรรยากาศอันแปลกตาของภูมิทัศน์
ถนนและทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของท่าเรือจากเนินถนนทำให้บริเวณน้ีมีลักษณะที่งดงาม ฮาโกดาเตะ
เป็นหน่ึงในเมืองท่าแรกๆ ของญี่ปุ่นที่เปิดประตูสู่การค้ากับต่างประเทศเม่ือ 150 กวา่ปีมาแล้ว โมโตะมา
จิเป็นพ้ืนที่แรกที่เจริญขึ้นมาในสมัยน้ัน มีการสร้างถนนในรูปที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกซ่ึง
หลงเหลือมาจนถึงทุกวันน้ี ด้วยถนนที่เป็นเนิน ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและอาคาร
แบบตะวันตก เช่น โบสถต่์างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก ่ บริเวณน้ีจึงควรค่าแก่การเดินชมมาก โมโตะ
มาจิมีทิวทัศน์ที่งดงามราวกับอยูใ่นภาพยนตร์ จึงเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนรักการถ่ายรูป 
ถนนจากศาลาประชาคมฮาโกดาเตะเก่าแก่ที่พาคุณไปยังเนินถนนฮะจิมัง-ซากะและโบสถ์อื่นๆ น้ันมีช่ือ
เรียกอย่างเป็นทางการวา่ถนนมินาโตะกาโอกะ แต่ถนนเส้นน้ีเป็นที่รู้จักกันในช่ือ "ถนนไอศกรีมซอฟท์
เสิร์ฟ" เพราะมีร้านค้าเรียงรายยาวเหยียดขายไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟที่ทำจากนมฮอกไกโดรสเลิศ คณุ
ควรแวะพักที่น่ีขณะที่เดินชมเมือง เพราะมีหลากรสชาติที่ไม่เหมือนใคร เช่น รสเมลอนฮอกไกโดและ
รสน้ำหมึกจากปลาหมึก คณุจะเลือกส่ังไม่ถูกอย่างแน่นอน 
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จากน้ันนำทกุท่านขึ้นกระเชา้ลอยฟา้สูย่อดภเูขาฮาโกดาเตะ ทีข่ึ้นช่ือเร่ือง "ทัศนียภาพยามค่ำ
คืนอันงดงาม" ใช้เวลาประมาณ 3 นาที เราจะได้สัมผัสความงดงามของทัศนียภาพยามค่ำคืนที่เกดิจาก
การตัดกันระหว่างแสงไฟภายในเมืองและทะเลอันมืดสนิท ซ่ึงเป็นทิวทัศน์ที่สวยงดงามมาก ที่น่ีได้รับ
การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวที่ดีที่สุดของญีปุ่่น 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร บฟุเฟต่ช์าบชูาบ ู
 ทีพ่กั Hakodate kokusai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 5 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - คิโรโระสก ีรีสอร์ต - ซัปโปโร - ทานุกิโคจิ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ ติดสถานีฮาโกดาเตะ 
ออกจากสถานีแล้วกถ็ึงทนัที เป็นตลาดที่สามารถมา
ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ ได้ต้ังแต่เช้าตรู่ นอกจากการ
ลิ้มลองข้าวหน้าอาหารทะเลสด ไคเซ็นด้ง ที่
ร้านอาหารแล้ว ภายในตลาดยังมีร้านที่สามารถตก
หมึกขึ้นช่ือของฮาโกดาเตะได้ด้วย หมึกที่ตกได้ จะมี
พ่อครัวทำเป็นซาชิมิให้รับประทานกันสดๆ ตรงน้ัน
เลย ที่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ไม่ได้มีแค่อาหารทะเล
เท่าน้ัน ยังเต็มไปด้วยผลไม้ตามฤดูกาลอกีเพียบ แต่
ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเร่ิมปิด ฉะน้ัน
ควรไปเยือนแต่เช้าตรู่ 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมอืงนเิซโกะ เมืองสกีช่ือดงัของฮอกไกโด  
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 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

อสิระทำกจิกรรมทีค่โิรโระสกรีสีอรต์ 
- Snow Park ให้เด็กๆ เล่นปั้นหิมะปาหิมะได้ตามใจ  
- น่ัง Snow Raft เรือล่องแก่ง  
- สโนว์บานาน่าโบ้ท 
- ขับรถเลื่อนบนหิมะอย่าง Mini Snowmobile  
- Snow Buggy รถ ATV คนัโตให้คุณขับผ่านหิมะหนาๆ  
- ขับรถสองล้อ Snow Segway และปั่นจักรยานท้าหิมะอีกด้วย 

(กิจกรรมของรีอสร์ตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กบันโยบายของทางรีสอร์ต) 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางกลบัไปยังเมืองซัปโปโร ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 

อิสระช้อปปิ้งทีท่านกุโิคจ ิ  แหล่งชอปปิ้งที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร 
ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้าน
ขนม อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า ABC Mart หรือแม้แต่ร้านDon Quijote สารพัดร้านค้าในย่านน้ี 
นอกจากสถานที่แห่งน้ีที่มีอายุมากกวา่ 100 ป ีจะเปน็แหล่งชอปปิ้งแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพ่ือนัดไป
ปาร์ต้ีสังสรรค์กันต่อยามดึก  บางทกี็เห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

 อิสระรบัประทานอาหารเยน็ 
 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 6 โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- โรงเป่าแกว้ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร ี- พิพิธภัณฑ์สัตว์
น้ำโอตาร ุ- ซัปโปโร - สวนโอโดร ิ- Sapporo TV Tower 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันออกเดินทางสู่ เมอืงโอตาร ุ เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองต้ังอยู่
บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตา
รุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเกา่บริเวณโดยรอบซ่ึงได้รับ
การปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ ไฮไลท์ของที่น่ี คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ี
สร้างเม่ือปี 1923 จากการถมทะเล เพ่ือใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ทีโ่กดัง แต่
ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง คร่ึงหน่ึงเพ่ือทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไว้เปน็
สถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระ
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เดินชมตามอัธยาศัย ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี เป็นหน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กลอ่ง
ดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหน่ึงในสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์เมืองชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเกา่แก่สวยงามและเป็นอีกหน่ึงในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เมือง  

เคร่ืองแก้วนับเป็นอีกหน่ึงสินค้าที่ขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนด์เคร่ืองแก้ว
ช้ันนำของโอตารุ โดยโรงงานเปา่แกว้คติะอจิน้ัินถือเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จกั
และได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน โรงงานแห่งน้ีมีประวัติเก่าแก่นับร้อยป ีมีทั้งหมด 8 สาขาในเมือง 
มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดคือ สาขาที่ 3 มีโซนร้านคา้และคาเฟ่ “Kitaichi Hall” ทีป่ระดับตกแต่งด้วยตะเกียง
น้ำมันจำนวน 167 ช้ิน และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ ใครช่ืนชอบการ
ประดิษฐ์หรืออยากได้แกว้ที่ไม่เหมือนใคร ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเคร่ืองแก้วของตัวเองที่มีแค่
ช้ินเดียวในโลกไดใ้นเวลาเพียง 1-2 ช่ัวโมง 
 
 รบัประทานอาหารเทีย่ง  ณ รา้นอาหาร เมนปูลา
ยา่งฮอกเกะ 
 

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ำ้โอตาร ุ เป็นอควาเร่ียมที่
ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโด และเป็นหน่ึงในอควา
เร่ียมที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุน่ด้วย สร้างขึ้นต้ังแต่ป ี
1974 ต้ังอยู่ใกล้กับชายฝัง่ทะเลของเมืองโอตารุ ทำ
ให้มีบรรยากาศริมทะเลและทิวทัศน์ที่สวยงาม อยู่
ห่างจากตัวเมืองโอตารุประมาณ 6 กิโลเมตร หรือ 
25 นาทีโดยรถบัสเท่าน้ัน ภายในมีการจัดแสดงสัตว์
น้ำต่างๆมากถึง 5 พันตัวจาก 250 สายพันธ์ โดยเน้นไปที่สัตว์ท้องถิ่นของฮอกไกโดและแถบขั้วโลก 
รวมทั้งการแสดงของสัตว์ต่างๆเช่น ปลาโลมา และแมวน้ำ นอกจากน้ีก็ยังมีสวนสนุกต้ังอยู่ติดกันด้วย 
ไฮไลท์ของสวนสัตว์น้ำโอตารุจึงเป็นสัตว์ที่จัดแสดงอยู่ ซ่ึงส่วนใหญ่จะหาชมได้ยากเพราะเป็นทั้งสัตว์
ท้องถิ่นและสัตว์ขั้วโลก เช่น สิงโตทะเล, Walruses, แมวน้ำ, โลมาชายฝั่งสายพันธ์ญี่ปุ่น และเพนกวิน
อีกหลายสายพันธ์ ที่มีการจัดแสดงแบบโอเพ่นในลักษณะเรียนแบบถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติใกล้กบั
ชายฝั่งทะเล จนบางคร้ังจะมีจะสามารถมองเห็น 

แมวน้ำและสิงโตทะเลตามธรรมชาติขึ้นฝั่งมานอนอาบแดดตามโขดหินได้ดว้ย อกีส่ิงน่าสนใจ
ของที่น่ีคือการแสดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในน้ำต่างๆ เช่น โลมา, Walruses, สิงโตทะเล และแมวน้ำ 
รวมทั้งโชว์ “Penguin Snow Walking” ที่จะมีเหล่าแพนกวินตัวใหญ่เดินกันเป็นขบวนไปตามทางหิมะ 
ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักกันอย่างใกล้ชิดแบบสุดๆเลยด้วย  
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โอตารุอควาเร่ียมจะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆทั้งหมด 3 โซนด้วยกันคอื 

1. Aquarium Zone – จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์ต่างๆภายในอาคาร ซ่ึงมีทั้งขนาดเล็กและ
ใหญ่ มากถึง 150 แท้งค์ รวมท้ังแพนกวนิและจุดชมการแสดงปลาโลมาด้วย  
2. Marine Park – เป็นโซนจัดแสดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล จัดแสดงอยู่กลางแจ้ง มีสัตว์
เช่น แมวน้ำ สิงโตทะเล และ Walruses อยู่ จะปิดให้บริการในฤดูหนาว  
3. Amusement Park – โซนสวนสนุก จะปิดในฤดูหนาวเช่นกัน 

 

สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) ต้ังอยูใ่จกลางเมืองซัปโปโร เป็นส่วนสาธารณะที่แยกเมือง
ออกเป็นสองฝั่ง คือทางทศิเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนที่ถึง 12 บล็อก
ของเมืองน้ี สวนแห่งน้ีในช่วงฤดูร้อนน่ีก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียว
ขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธ์ุ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวน่ีเรียกว่าสำคัญมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลัก
ในการจดัเทศกาลหิมะซัปโปโร (ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความ
ร่ืนร่ืนกับบรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแห่งน้ีแล้วน้ัน ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ 
เป็นที่ต้ังของ ทีวทีาวเวอรซ์ปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงด้านบนมีจุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จดุชมวิวอยู่ที่
ความสูง 90 เมตร ยิ่งกลางคืนน่ียิ่งสวยมากๆ เพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพ่ือความ
สวยงาม นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซัปโปโร (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย 1000 เยน) 
 
 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร เมนบูฟุเฟต่ข์าปยูกัษ ์ 
 

 

 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 7 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

 11.00 น. ออกเดินทางจากสนามนิวบินชิโตเสะ โดยสายการบนิแอร์เอเชียเอ็กซ์  
เที่ยวบินที่   XJ621 

 17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา  

ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 
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*โปรแกรมปใีหมช่ำระมดัจำทา่นละ 20,000 บาท 
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หมายเหต ุ
1. ทัวร์น้ีสำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทวัรน์ีเ้ปน็ทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทวัร ์ ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทาง
บรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อย
กว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันกอ่นการ
เดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวี
ซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการทีมี่นักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณี
ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัด
จำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการน้ีคำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 
 

เอกสารสำหรับย่ืนวีซา่ญ่ีปุน่ 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันย่ืนขอวีซา่มีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือ
เดินทางเล่มเกา่ กรุณานำมาแสดงดว้ย) 

2. ใบคาํร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพมิพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญ่ีปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับไดท้ี่ศูนย์ 
JVAC)  1 ชุด 

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเปน็สีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถา่ย 
จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดอืน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถามเพื่อการย่ืนขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวตัถุประสงต์ในการเดนิทาง และลง
ลายเซน็ตามหนังสือเดนิทาง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบา้น ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 
a. ในกรณทีี่ผู้ย่ืนเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนงัสือรับรองการทำงานจาก

หน่วยงานที่สังกดั (ให้ระบตุำแหน่ง วันเร่ิมทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพัก
ร้อน) 

b. ในกรณทีี่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียน
การคา้จากกระทรวงพาณิชย์ 

c. ในกรณีนกัเรียนนักศึกษาทีมี่อายุตั้งแต ่16 ปขีึ้นไป ให้แสดงหนังสอืรับรองสถานภาพการ
เป็นนกัเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบยีนบริษทั 
หรือทะเบียนการคา้ของผู้อุปการะ 

d. ในกรณีผูอ้ยู่ภายใต้อุปการะเล้ียงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการ
ทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

6. (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณทีี่ผูย่ื้นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่
สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการคา้
ได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นคร้ังแรก หากเคยเปล่ียนช่ือตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปล่ียนช่ือตวั-สกุลหลังจากเดินทางไป
ประเทศญ่ีปุ่นคร้ังที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือตวั-สกุล เช่น ใบเปล่ียนช่ือตัว-สกุล 
ใบสำคัญการสมรส ใบสำคญัการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ย่ืนคำร้อง หรือผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทกุหน้า)1 ชุด 
(ใช้สำหรับย่ืนในกรณทีี่ผู้ย่ืนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ย่ืน
ที่เป็นข้าราชการ หรือพนกังานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หม่ืนบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จาก
หนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องย่ืนสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการย่ืนสำหรับครอบครัวในความ
อุปการะของบุคคลดังกล่าวดว้ย) 

9. กำหนดการเดินทาง  
10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการย่ืนวีซา่ได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบตัิทีน่ี่ 

(https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตวัแทนมาดำเนินการย่ืนวี
ซ่าแทนนั้น ผู้ย่ืนจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
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