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HOKKAIDO SAPPORO JOZANKEI 5D3N 
ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนตลุำคม 2565 

 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่้านคูเ่มอืงศาลเจา้ฮอกไกโด-อลงัการ อโุมงคแ์ปะกว๊ยเหลอืงอรา่ม ณ มหาวทิลยัฮอกไกโด 
ซปัโปโรชมศาลาว่าการเมอืงออกไกโดหลงัเกา่-ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร-สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เขา้ชมพพิทิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร-เยอืนเมอืงโอตาร ุถนนเลยีบคลองโอตาร ุ
ชอ้ปปิง้พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจิ-เขา้ชมพพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีนาฬกิาไอนำ้โบราณ  

Unseen ฮอกไกโด เนนิพระพทุธเจา้ สถาปตัยกรรมเลือ่งชือ่-ไฮไลท์!! ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีทีโ่จซงัเคออนเซน็ 
ชมหมสีนีำ้ตาล ณ สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั-เทีย่วหบุเขานรกจโิกกดุาน ิพรอ้มแชอ่อนเซน็เทา้ 

ชอ้ปปิง้จใุจดวิตีฟ้ร,ี ทานกุโิคจ ิและมติซยุเอาทเ์ลต็พารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชมิะ 
พเิศษ!!! บฟุเฟต่ข์าปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนัดหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหตุ ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี โปรดสอบถาม 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

21.00 น.    พรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.50 น.   ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น – เมอืงซปัโปโร – ศาลเจา้ฮอกไกโด – มหาวทิยาลยัฮอก

ไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า  (ด้านนอก) - ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองซปัโปโร – 

สวนสาธารณะโอโดร ิ– พพิทิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร – ดนิเนอรข์าปูฮอกไกโด 

 

   
 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศุลกากร เรยีบรอ้ย

แลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เรว็กว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลกัของเกาะฮอกไกโด มีพืน้ที่ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ

ญีปุ่่น มีสถานทีท่างประวตัศิาสตรส์มยัแรกเร ิม่ของเกาะฮอกไกโด มสีถานทีท่่องเทีย่วหลากหลายและเป็นศูนยก์ลางในการ

เดนิทางไปยงัหลายๆ สถานทีต่่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ช ัว่โมง)  

 น าท่านชม ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอืเดมิช ือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกบั ความยิง่ใหญ่

ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษร์กัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ี

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 เดินทางสู่ มหาวิทยาลยัฮอกไกโด (Hokkaido University) เป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ของญี่ปุ่นตัง้อยู่บรเิวณใจ

กลางเมืองซปัโปโร นอกจากจะมีช ือ่เสยีงทางดา้นการศกึษาแลว้ บรรยากาศภายในมหาวทิยาลยัยงัรม่ร ืน่ดว้ยตน้ไมน้้อย

ใหญ ่ในชว่งปลายเดอืนตุลาคมถงึตน้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีมหาวทิยาลยัแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เพราะ

เมือ่เดนิเขา้มาทางประตูคติะจูซนัโจ ท่านจะพบกบัอุโมงคต์น้แปะกว๊ย สเีหลอืงทองอรา่มสวยงาม เรยีงรายดว้ยตน้แปะกว๊ย

ราว 70 ตน้ เป็นระยะทางประมาณ  380 เมตร ถนนสายนี้มีช ือ่เรยีกอีกชือ่ว่า Ginkgo Avenue ถือเป็นจุดชมใบ

แปะกว๊ยทีม่ีช ือ่เสยีงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของญีปุ่่น อสิระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

วนัเดนิทำง รำคำส ำหรบั 34 ทีน่ ัง่/กรุป๊ รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

30 กนัยำยน-04 ตลุำคม 2565 33,888.- 7,900.- 

07-11 ตุลำคม 2565 36,888.- 7,900.- 

14-18 ตุลำคม 2565 36,888.- 7,900.- 

21-25 ตุลำคม 2565 38,888.- 7,900.- 

28 ตุลำคม-01 พฤศจกิำยน 2565 36,888.- 7,900.- 
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 น าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า (ดา้นนอก)(Former Hokkaido Government Office) เป็น

อาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กีอ่าคารของญี่ปุ่นในสมยัน้ัน ภายในตกแต่ง

อย่างหรูหรา ดา้นหนา้มีสญัลกัษณด์าวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทีร่ม่ร ืน่ เรยีงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้

แปะกว๊ย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ท าการรฐับาลทอ้งถิ่นสมยับุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้ง

ท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาเมอืงซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรอื

ภาษาญีปุ่่นเรยีกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬิกาโบราณมีลกัษณะเป็นอาคารไมท้ี่มีหลงัคาสแีดงและผนังสี

ขาวถูกออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ในปี ค.ศ. 1878 เป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์

ของเมืองซปัโปโร ส าหรบัตวันาฬิกาถูกติดตัง้ในปี ค.ศ. 1881 จากบรษิัท E. Howard & Co. เมือง Boston และในปี 

ค.ศ. 1970 หอนาฬิกาแห่งนีถู้กก าหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีส่ าคญัแห่งชาต ิอกีดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะทีผ่่านย่านใจกลางเมืองบรเิวณถนนโอโดรเิป็น

ระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าว่า โอโดร ิในภาษาญีปุ่่นมีความหมายว่า ทางเดนิทีก่วา้ง ในอดตีเมือ่คร ัง้เร ิม่วางผงัเมือง 

ถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุดของ

สวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์ (TV Tower) (ราคาค่าทวัรไ์ม่รวมค่าขึ้นลิฟท ์TV 

Tower) และใกลเ้คียงยังมีสถานที่ที่ น่าสนใจ เช่น 

พิพิธภณัฑจ์ดหมายเหตุนครซปัโปโร เป็นตน้ ในแต่ละปี

จะมีงานมากมายมาจดัที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เชน่ งาน

เทศกาลหิมะซปัโปโร เทศกาลดอกไลลกัซปัโปโร และ

กิจกรรมตน้ไม ้ดอกไม ้สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี้ 

ยั ง เ ป็ นสถานที่ ป ร ะ ดับ ไฟ ง าน  Sapporo White 

Illumination ทีม่ีการประดบัไฟประมาณ 1,000 หลอด 

และเพิม่จ านวน และขนาดของงานใหย้ิง่ใหญ่ขึน้ทุกปี 

 จากน้ันน า ท่านสู่  พิพิทธภัณฑเ์บียรซ์ปัโปโร 

(Sapporo Beer Museum) พิพิ ธภัณฑ ์จัดแสดง

ประวตัิศาสตรใ์นอุตสาหกรรมเบียร ์และซปัโปโรเบียร ์ตัง้แต่บุคคลส าคญัที่เกีย่วขอ้ง, ขัน้ตอนการผลิต และเคร ือ่งมือ

ส าหรบัการตม้เบยีร ์ในบรเิวณช ัน้ที ่2 และ 3 (ไม่เสยีค่าใชจ่้าย)  

 ใกล ้ๆ กนัมี สวนเบยีรซ์ปัโปโร Sapporo Beer Garden ทีม่ีรา้นอาหารบุฟเฟต ์All You Can Eat สไตลเ์นือ้แกะย่างเจง

กิสข่าน (มีไก่ หมู เนื้อแกะใหเ้ลือก) ประกอบดว้ยรา้นอาหาร 2 รา้น คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall ที่มี

บรรยากาศการดืม่เบยีรแ์ละทานเนือ้แกะย่าง ตามสไตลอ์าหารทอ้งถิน่น่ันเอง (ราคาไม่รวมกบัค่าทวัร)์ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) พเิศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู      

ทีพ่กั Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม เนินพระพุทธเจา้ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงเป่าแกว้คิตาอชิ ิ– พิพิทธภณัฑ ์

กล่องดนตร ี- ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ถนนชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

 เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เดนิทางสู่ เนินพระพุทธเจา้ (Hill of Buddha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ตัง้อยู่ทางเหนือของซปัโปโร เป็น

ผลงานชิน้เอกอีกชิน้หน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao 

Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่่นเจา้ของรางวลัพรติซเ์กอร ์ โดยมี

ลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูง

มากถงึ 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 ตนั พืน้ทีท่ีล่อ้มรอบ

จะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอันงดงาม 

สามารถชมในววิทิวทศันท์ี่แตกต่างกนัทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็น

ช่วงฤดูใบไมผ้ลิที่จะเต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีแลดูร่มร ื่น

รม่เย็น ชว่งฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร ์

และชว่งฤดูหนาวทีเ่หมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของ

หิมะที่ขาวโพลน อิสระใหท่้านชืน่ชมความงามของสถานที่แห่งนี้และสมัผสัพุทธศาสนาในมุมมองที่ต่างจากเดิม !!!

ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ทีเ่มือ่เดนิไปจนถงึจุดทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปทีอ่ยู่บรเิวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มอง

ยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรยีบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า  
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จากน้ันเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนทีล่าด

ต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ีช ือ่เสยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) เดนิชม คลองโอ

ตารุ (Otaru Canal) หรอื โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่า

บ ร ิ เ วณโดย ร อบปร ับ ป รุ ง เ ป็น

รา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดย

สรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช ้

ส าหร ับเป็นเสน้ทางการขนถ่าย

สินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงั

ไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หน่ึง

เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีร ึง่หน่ึงไวเ้ป็นสถานทีท่่องเที่ยว มีการสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดิน

เทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลกัของโอตารุที่ถูกอนุรกัษ ์

ไวอ้ย่างดี อาคารสองขา้งทางเป็นอาคารสไตลต์ะวนัตก ที่เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ พิพิทธภณัฑแ์ละอาคารประวตัศิาสตร ์

มากมาย  เขา้ชม โรงเป่าแกว้คิตาอชิ ิ(Kitaichi Glass Otaru) ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช ือ่เสียงทางดา้นการ

เป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบนันี้เป้าหมายของการเป่า

แกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที่ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิตาอิชเิป็นโรงงานที่มีช ือ่เสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดย

ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานทีม่ีช ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคม

ไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยงัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันักท่องเที่ยวดว้ย เขา้ชม พิพิทธภณัฑก์ล่อง

ดนตร ี(Music Box Museum) พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น หน่ึงในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรใีนญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหน่ึงในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตรเ์มือง 

ไฮไลท!์!! หน้าอาคารหลกัของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ีม ีนาฬิกาไอน ้า (Steam Clock) ปัจจุบนัมีเพียง 2 

เรอืนในโลกคอืทีเ่มืองแวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา กบัทีเ่มืองโอตารุแห่งนี ้นาฬิกาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้าออกมาทุกๆ 

15 นาท ีถอืเป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหน่ึงจุดทีม่าโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานทีด่งักล่าวขา้งตน้น้ัน ยงัมีรา้นขนม

และรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลึกอกีมากมาย เชน่ รา้นขนม LeTAO ทีภ่ายในนอกจากจะจ าหน่ายขนมแลว้ยงัเป็นรา้นกาแฟ 

ทีห่ากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ สามารถแวะมาพกัผ่อนจบิเคร ือ่งดืม่ พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นนีไ้ด ้รา้น Rokkatei 

โกดงั โรงงานผลติขนมของฮอกไกโด ดา้นในมีจ าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ช ือ่ของเมือง

โอตารุ อีกทัง้สามารถซือ้สินคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกนัยงัมี รา้น Kitakaro โกดงัผลิตขนมอีกรายหน่ึง 

รา้นนีเ้นน้ในส่วนของขนมสด อาท ิซอฟทค์รมี เคก้ตน้ไม ้และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระใหท่้านเดนิเล่น ถนนซาไก

มาจติามอธัยาศยั จากน้ันไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

จากน้ันน าท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ณ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตาม

อธัยาศยั  

น าท่านสู่ ถนนชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซปัโปโร โดย

มีพืน้ทีท่ ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เคร ือ่งดนตร ี วดิโีอ โรง

ภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมีรา้นอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุน่ดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซน็เตอร ์และตูห้นีบตุก๊ตา

มากมาย รา้นดองก ิรา้น 100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียงัมีการตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ และเน่ืองจาก

รา้นคา้ส่วนใหญ่มีหลงัคาคลุม ดงัน้ัน ไม่ตอ้งกงัวลเร ือ่ง ฝนหรอืหมิะ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ี ่ เมอืงโจซงัเค – บ่อน ้าพุรอ้นโจซงัเค ชม สะพานแขวนฟุตาม ิสรึบิาช ิ– สวนหมภูีเขาไฟโชวะชนิซนั – หุบ

เขานรกจโิกกุดานิ - ชอ้ปป้ิง มติซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชมิะ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโจซงัเค (Jozankei) เป็นเมืองที่มีแหล่งน ้าพุรอ้นจากป่าไมท้ีด่ีที่สุดแห่งหน่ึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่

ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45-50 นาท)ี  
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น าท่านสู่ บ่อน ้าพุรอ้นโจซงัเค (Jozankei Onsen) เป็นแหล่งออนเซน็ทีม่ีช ือ่ตดิอนัดบั มีแหล่งน ้าพุรอ้น 56 แห่ง ซึง่

พ่นน ้าแรอุ่ณหภูมิ 60-80 ºC ปรมิาณถงึ 8,600 ลติรทุกนาท ีการเปิดบ่อน ้าพุรอ้นเกดิขึน้ตัง้แต่โบราณสมยัเร ิม่ตน้  เมือ่

คร ัง้ทีพ่ระธุดงคส์รา้งโรงน ้าพุรอ้นบ าบดัขึน้ในปีค.ศ.1866 และน ้าออนเซน็ของโจซงัเคมีแรธ่าตุสูง ไม่มีสแีละใสสะอาดเป็น

อย่างมาก นอกจากนี้ยงัมีรา้นคา้ และรา้นอาหารอยู่มากมาย และส าหรบัท่านที่ไม่ไดพ้กัคา้งคืนสามารถใชบ้รกิารโรง

อาบน ้าออนเซ็นเพียงอย่างเดียวไดโ้ดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม

ขึน้อยู่ตามแต่ละโรงแรม ไฮไลท!์!! สะพานแขวนฟุตาม ิสึ

ร ิบาชิ (Futami Tsuribashi) เป็นจุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสี

ยอดนิยม บรเิวณจุดชมวิวน้ันตน้ไมโ้ดยรอบก็จะเปลี่ยนสี

ทั่วไปทัง้บรเิวณ ทัง้สเีขยีว สเีหลอืง สสีม้ หรอืสแีดง สลบัไปมา

สวยงามราวกบัภาพวาด อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัความงาม

ของธรรมชาตติามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ 

ชนิซงั(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพนัธุ ์

หมีสนี ้าตาล นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมีสนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัทีไ่ม่ดุรา้ยโชว ์

ลีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพที่น่ารกัน่าเอ็นดูทีเดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยงั

หอ้งสงัเกตการณพ์ิเศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผ่านไปมา และไดย้ินเสยีงและกลิน่ของหมีผ่านรูระบาย

อากาศเล็กๆ นอกจากนีย้งัยงัขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมีอกีดว้ย 

 จากน้ันน าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดานิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ช ัว่โมง) 

เป็นหุบเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนีม้ีแรธ่าตุก ามะถนัซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสึ

น่ันเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึน้เนินไปเร ือ่ยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกบับ่อโอยุนุมะ เป็นบ่อน ้ารอ้น

ก ามะถนั อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซยีส ถดัไปเร ือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิทีร่อ้นกว่า และยงัมีบ่อโคลนอกีดว้ย 

น ้าทีไ่หลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรยีกว่า โอยุนุมะกาว่า สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทิวทศันท์ี่

งดงาม  จากน้ันเดนิทางกลบัเมืองซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) น าท่านชอ้ปป้ิง มติซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ 

ซปัโปโร คิตะฮิโรชิมะ (Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) ซึง่เป็นมิตซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ขนาดใหญ่ 

สามารถเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม ทัง้เสือ้ผา้ผูห้ญิง ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหาร

มากมาย ทีน่ี่มศีูนยอ์าหารขนาดใหญ่ที่มีจ านวนกว่า 650 ทีน่ั่งมีเมนูอาหารทีห่าทานไดเ้ฉพาะทีฮ่อกไกโดมากมาย อาทิ 

ขา้วหนา้อาหารทะเล, ไคเซน็ดง้ และบูตะดง้อาหารขึน้ช ือ่ของโทคะช ิแฮมเบอเกอรท์ าจากเนื้อววัวากิวฮอกไกโด เป็นตน้ 

นอกจากนี้ยงัมีสินคา้เกษตรจากทอ้งถิ่นและสินคา้ขึน้ช ือ่ของฮอกไกโดที่ท่านสามารถเลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก ที่ผู ้

ไดร้บัจะตอ้งถูกใจแน่นอน 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

   
 

วนัทีห่า้ ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบ Set box (6) 

**เน่ืองจากไฟลท์บนิออกเดนิทางเชา้มาก ท าใหไ้ม่สามารถรบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมไดท้นั  

ขออนุญจดัเตรยีมอาหารกล่องหรอืคนืเงินสดค่าอาหารเชา้ส าหรบัลูกคา้แทน 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น 
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**หมายเหตุ** ส าหรบัวนัเดินทางที ่28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2565 ไฟลท์ขากลบัจะปรบัเวลาเป็น XJ621 CTS-

BKK 11:55-17:50 โปรแกรมเหมือนเดิมแค่ออกจากโรงแรมชา้ลง อาหารเชา้เป็นทานทีห่อ้งอาหารของ

โรงแรมแทนการทานอาหารแบบกล่อง 

09.55 น.    เหนิฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี    

 เทีย่วบนิที ่XJ621 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

15.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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

ส าหรบัลูกคา้ท่านทีไ่ม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND) หกัออกจากราคาทวัร ์…(โปรดสอบถาม)…บาท/ท่าน 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเท่าน้ัน* ** ทัง้น้ีหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิ

เทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และ

รบกวนแจง้พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรุณำกรอกชือ่ไทยและองักฤษอยำ่งถูกตอ้งตำมหนงัสอืเดนิทำง เรยีงตำมหอ้งพกั) 

 

หมำยเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อำหำร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 
ขำ้พเจำ้รบัทรำบเงือ่นไขในรำยกำรทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 

(..............................................................) 
 

 

ล ำดบั ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) ชือ่-นำมสกุล(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


