
 

HOKKAIDO SAPPORO JOZANKEI 5D3N 

ซุปตาร ์ใบไมส้แีดงมาก 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 2565 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

อลงัการ อโุมงคแ์ปะกว๊ยเหลอืงอรา่ม ณ มหาวทิลยัฮอกไกโด 



 

เดนิเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ 

ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 

พกัผอ่นหยอ่นใจ ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เขา้ชม พพิทิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร 

เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตาร ุ

ชอ้ปป้ิงของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

Unseen ฮอกไกโด เนนิพระพทุธเจา้ สถาปตัยกรรมเลือ่งชือ่ 

ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีทีโ่จซงัเคออนเซ็น 

ชม หมสีนี า้ตาล ณ สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั 

เทีย่ว หบุเขานรกจโิกกดุาน ิพรอ้มแชอ่อนเซ็นเทา้ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ทานุกโิคจ ิและมติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชมิะ 
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

23.00 น.       พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

  เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงซปัโปโร - ศาลาว่าการเมอืงฮอก

ไกโดหลงัเก่า (ดา้นนอก) - ผ่านชม หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร – สวนสาธารณะโอโดร ิ– 

พพิทิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – ดนิเนอรข์าปฮูอกไกโด 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

04-08 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 7,900.- 
 

 

11-15 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 7,900.- 
 

 

18-22 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 พฤศจกิายน 2565 36,888.- 7,900.- 
 

 



 

   
02.05 น.      ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่น 

 ขัน้ตอนศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นเมอืงหลักของเกาะฮอกไกโด มพีื้นทีข่นาดใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่

ทอ่งเทีย่วหลากหลายและเป็นศนูยก์ลางในการเดนิทางไปยังหลายๆ สถานทีต่า่งๆ ภายในเกาะฮอกไก

โด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 เดนิทางสู่ มหาวทิยาลยัฮอกไกโด (Hokkaido University) เป็นมหาวทิยาลัยเกา่แก่ของญีปุ่่ น

ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงซัปโปโร นอกจากจะมชีือ่เสยีงทางดา้นการศกึษาแลว้ บรรยากาศภายใน

มหาวทิยาลัยยังร่มรืน่ดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ในชว่งปลายเดอืนตลุาคมถงึตน้เดอืนพฤศจกิายนของทกุปี

มหาวทิยาลัยแห่งน้ีเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เพราะเมือ่เดนิเขา้มาทางประตูคติะจูซันโจ ท่านจะ

พบกับอุโมงค์ตน้แปะก๊วย สีเหลืองทองอร่ามสวยงาม เรียงรายดว้ยตน้แปะก๊วยราว 70 ตน้ เป็น

ระยะทางประมาณ  380 เมตร ถนนสายน้ีมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Ginkgo Avenue ถือเป็นจุดชมใบ

แปะกว๊ยทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอันดับตน้ๆ ของญีปุ่่ น อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 น าท่านสู ่ศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ (ดา้นนอก)(Former Hokkaido Government 

Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กีอ่าคารของ

ญีปุ่่ นในสมัยนัน้ ภายในตกแตง่อย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีญัลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และ

สวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นที่ท าการรัฐบาล

ทอ้งถิน่สมัยบุกเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานตา่งๆ และหอสมุดเก็บ

บันทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรอืภาษาญีปุ่่ น

เรยีกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬกิาโบราณมลีักษณะเป็นอาคารไมท้ีม่หีลังคาสแีดงและ

ผนังสขีาวถูกออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา ในปี ค.ศ. 1878 เป็นสัญลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องเมอืงซปัโปโร ส าหรับตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี ค.ศ. 1881 จากบรษัิท 

E. Howard & Co. เมือง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬกิาแห่งน้ีถูกก าหนดใหเ้ป็นทรัพยส์นิ

ทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญแหง่ชาต ิอกีดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมือง

บริเวณถนนโอโดริเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าว่า โอโดร ิในภาษาญี่ปุ่ นมีความหมายว่า 

ทางเดนิทีก่วา้ง ในอดตีเมือ่ครัง้เริม่วางผังเมอืง ถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญใ่จกลางเมอืง 

กอ่นทีจ่ะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาตอ่มา ปลายสดุของสวนสาธารณะแหง่น้ี ยังเป็นทีต่ัง้ของซปั

โปโรทีวีทาวเวอร์ (TV Tower) (ราคาคา่ทวัรไ์ม่รวมคา่ขึน้ลฟิท ์TV Tower) และใกลเ้คยีงยังมี

สถานทีท่ีน่่าสนใจ เชน่ พพิธิภัณฑจ์ดหมายเหตนุครซปัโปโร เป็นตน้ ในแตล่ะปีจะมงีานมากมายมาจัด



 

ทีส่วนสาธารณะแหง่น้ี เชน่ งานเทศกาลหมิะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซปัโปโร และกจิกรรมตน้ไม ้

ดอกไม ้สวยงามตามฤดูกาล นอกจากน้ี ยังเป็นสถานทีป่ระดับไฟงาน Sapporo White Illumination 

ทีม่กีารประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิม่จ านวน และขนาดของงานใหย้ิง่ใหญข่ึน้ทกุปี 

 จากนั้นน าท่านสู่ พพิทิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer Museum) พพิธิภัณฑจ์ัดแสดง

ประวัตศิาสตรใ์นอตุสาหกรรมเบยีร ์และซปัโปโรเบยีร ์ตัง้แตบ่คุคลส าคัญทีเ่กีย่วขอ้ง, ขัน้ตอนการผลติ 

และเครือ่งมอืส าหรับการตม้เบยีร ์ในบรเิวณชัน้ที ่2 และ 3 (ไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย)  

 ใกล ้ๆ กันม ีสวนเบยีรซ์ปัโปโร Sapporo Beer Garden ทีม่รีา้นอาหารบฟุเฟต ์All You Can Eat สไตล์

เน้ือแกะย่างเจงกสิขา่น (มไีก ่หมู เน้ือแกะใหเ้ลอืก) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คอื Garden Grill 

และ Genghis Kan Hall ที่มีบรรยากาศการดืม่เบียร์และทานเน้ือแกะย่าง ตามสไตลอ์าหารทอ้งถิน่

น่ันเอง (ราคาไมร่วมกับคา่ทัวร)์ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) พเิศษ!!! เมนู ชาบ ู+ ขาป ู     

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม เนนิพระพุทธเจา้ – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจ ิ– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ– 

พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ถนนชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ



 

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เดนิทางสู่ เนนิพระพุทธเจา้ (Hill of Buddha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) ตัง้อยู่ทาง

เหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิน้เอกอกีชิน้หนึ่งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิ

ชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร ์โดยมลีักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสูง

มากถงึ 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทัง้รายลอ้มดว้ย

ธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิทวิทัศน์ทีแ่ตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะ

เต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดูร่มรืน่ร่มเย็น ชว่งฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร ์และ

ชว่งฤดหูนาวทีเ่หมอืนอยูท่า่มกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน อสิระใหท้า่นชืน่ชมความงาม

ของสถานทีแ่หง่น้ีและสมัผัสพุทธศาสนาในมมุมองทีต่า่งจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ที่

เมือ่เดนิไปจนถงึจุดทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปทีอ่ยู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะ

มองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า  

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของ

เมอืงตัง้อยูบ่นทีล่าดต ่าของภเูขาเทง็งุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เดนิชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้

จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใช ้

และมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มี

การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู ่ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอ

ตารุที่ถูกอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี อาคารสองขา้งทางเป็นอาคารสไตลต์ะวันตก ที่เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

พิพิทธภัณฑ์และอาคารประวัตศิาสตร์มากมาย  เขา้ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaichi Glass 

Otaru) ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้น

จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็น



 

ของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง 

โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ด

ของโรงงานแห่งน้ีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากน้ียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวดว้ย เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภัณฑก์ล่อง

ดนตรโีอตารุเป็น หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวาม

เก่าแก่สวยงามและถอืเป็นอกีหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ไฮไลท!์!! หนา้อาคาร

หลกัของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีม ีนาฬกิาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมเีพยีง 2 เรอืนในโลก

คอืทีเ่มอืงแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับทีเ่มอืงโอตารุแห่งน้ี นาฬกิาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้า

ออกมาทุกๆ 15 นาท ีถอืเป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหนึง่จุดทีม่าโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่

ดังกล่าวขา้งตน้นั้น ยังมีรา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ที่ระลกึอีกมากมาย เช่น รา้นขนม LeTAO ที่

ภายในนอกจากจะจ าหน่ายขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ทีห่ากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ สามารถแวะ

มาพักผ่อนจบิเครื่องดืม่ พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นน้ีได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลติขนม

ของฮอกไกโด ดา้นในมจี าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชือ่ของเมอืงโอตารุ 

อกีทัง้สามารถซือ้สนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกันยังม ีรา้น Kitakaro โกดังผลติขนมอกี

รายหนึง่ รา้นน้ีเนน้ในสว่นของขนมสด อาท ิซอฟทค์รมี เคก้ตน้ไม ้และขนมอบตา่งๆ เป็นตน้ อสิระให้

ทา่นเดนิเลน่ ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโป

โร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิง ณ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ 

น ้าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศัย  

น าท่านสู่ ถนนชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของ

เมอืงซัปโปโร โดยมพีื้นทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่าง

รา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของ

เหล่าวัยรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองกิ รา้น 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ และเน่ืองจากรา้นคา้สว่นใหญม่ี

หลังคาคลมุ ดังนัน้ ไมต่อ้งกังวลเรือ่ง ฝนหรอืหมิะ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโจซงัเค – บอ่น า้พุรอ้นโจซงัเค ชม สะพานแขวนฟุตาม ิสรึบิาช ิ– สวนหมภีูเขาไฟโชวะ

ชนิซนั – หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ- ชอ้ปป้ิง มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชมิะ 



 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโจซงัเค (Jozankei) เป็นเมืองทีม่ีแหล่งน ้าพุรอ้นจากป่าไมท้ีด่ทีีสุ่ดแห่ง

หนึง่ เป็นเมอืงเล็กๆ ทีล่อ้มรอบไปดว้ยภเูขา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45-50 นาท)ี  

น าท่านสู่ บ่อน า้พุรอ้นโจซงัเค (Jozankei Onsen) เป็นแหล่งออนเซ็นทีม่ชี ือ่ตดิอันดับ มแีหล่ง

น ้าพุรอ้น 56 แหง่ ซึง่พ่นน ้าแร่อณุหภมู ิ60-80 ºC ปรมิาณถงึ 8,600 ลติรทกุนาท ีการเปิดบอ่น ้าพุรอ้น

เกดิขึน้ตัง้แตโ่บราณสมัยเริม่ตน้  เมือ่ครัง้ทีพ่ระธดุงคส์รา้งโรงน ้าพุรอ้นบ าบัดขึน้ในปีค.ศ.1866 และน ้า

ออนเซ็นของโจซังเคมีแร่ธาตุสูง ไม่มีสีและใสสะอาดเป็นอย่างมาก นอกจากน้ียังมีรา้นคา้ และ

รา้นอาหารอยู่มากมาย และส าหรับท่านทีไ่ม่ไดพั้กคา้งคนืสามารถใชบ้รกิารโรงอาบน ้าออนเซ็นเพียง

อยา่งเดยีวไดโ้ดยมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้อยูต่ามแตล่ะโรงแรม ไฮไลท!์!! สะพานแขวนฟุตาม ิสรึบิา

ช ิ(Futami Tsuribashi) เป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนยิม บรเิวณจุดชมววินัน้ตน้ไมโ้ดยรอบก็จะ

เปลีย่นสทีั่วไปทัง้บรเิวณ ทัง้สเีขยีว สเีหลอืง สสีม้ หรอืสแีดง สลับไปมาสวยงามราวกับภาพวาด อสิระ

ใหท้่านเพลดิเพลนิกับความงามของธรรมชาตติามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

หลังอาหาร น าท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็น

สถานทีเ่พาะพันธุห์มสีนี ้าตาล นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลกูหมสีนี ้าตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจก

ใส และมีหมีโตเต็มวัยทีไ่ม่ดุรา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดู

ทีเดียว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย์ ซึง่จะ

มองเห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผ่านไปมา และไดย้ินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ 

นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 

 จากนั้นน าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดานิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.10 ชัว่โมง) เป็นหบุเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแหง่น้ีมแีร่ธาตกุ ามะถันซึง่เป็น
แหลง่ตน้น ้าของยา่นบอ่น ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหบุเขาสามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆ
ประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส 



 

ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย น ้าทีไ่หลออกจาก
บอ่โอยนุุมะ เป็นล าธารเรยีกวา่ โอยนุุมะกาวา่ สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที่
งดงาม 

 จากนัน้เดนิทางกลับเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นชอ้ปป้ิง มติซุยเอาท์
เล็ตพารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชมิะ(Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) ซึง่เป็นมติซุย
เอาท์เล็ตพาร์คขนาดใหญ่ สามารถเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ทัง้เสือ้ผา้ผูห้ญงิ 
ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารมากมาย ทีน่ี่มศีูนยอ์าหารขนาดใหญท่ีม่จี านวนกวา่ 650 
ทีน่ั่งมเีมนูอาหารทีห่าทานไดเ้ฉพาะทีฮ่อกไกโดมากมาย อาท ิขา้วหนา้อาหารทะเล, ไคเซ็นดง้ และบู
ตะดง้อาหารขึน้ชือ่ของโทคะช ิแฮมเบอเกอร์ท าจากเน้ือวัววากวิฮอกไกโด เป็นตน้ นอกจากน้ียังมี
สนิคา้เกษตรจากทอ้งถิน่และสนิคา้ขึน้ชือ่ของฮอกไกโดทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก ที่
ผูไ้ดรั้บจะตอ้งถกูใจแน่นอน 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

   
 

วนัทีห่า้  ศาลเจา้ฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น  – ท่าอากาศยาน

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

08.00 น. กอ่นกลับประเทศไทย น าทา่นขอพร ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอืเดมิชือ่ ศาลเจา้

ซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหส้มกับ ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปกปักษ์

รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 

09.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ์

   เทีย่วบนิที ่XJ621 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์…(โปรดสอบถาม)…บาท/ทา่น 
 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


