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เยอืนเมอืงโอตารุ สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 

ชอ้ปป้ิงของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง ณ มอนเบทส ึ

ชมความนา่รกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ สโนวแลนด ์ฟรุาโนะ สกรีสีอรท์ 

ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอนมอลล ์อาซาฮคิาวา่ และถนนคนเดนิแหง่แรกของญีปุ่่ น เฮวะโดร ิ
ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิและดวิตี ้ฟร ีแหง่เมอืงซปัโปโร 

พเิศษ!! ชมประตมิากรรมแกะสลกัน า้แข็ง ณ เทศกาลหมิะซปัโปโร ณ สวนโอโดร ิ

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

อิม่อรอ่ย!!! บุฟเฟ่ตช์าบู+ขาปูยกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

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

  เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- ถนนซาไก

มาจ ิ- โรงเป่าแกว้คติาอจิ ิ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- เมอืงซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- เมอืง

อาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

03-07 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1**SAPPORO SNOW 

FESTIVAL 46,888.- 15,900.- 
 

 

03-07 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2**SAPPORO SNOW 

FESTIVAL 
46,888.- 15,900.- 

 

 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1**SAPPORO SNOW 

FESTIVAL 
44,888.- 12,900.- 

 

 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2**SAPPORO SNOW 

FESTIVAL 
44,888.- 12,900.- 

 

 



 
 
 

02.05 น.      ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่าน 

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

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัจากนัน้

เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมือง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกีและกฬีาฤดูหนาวที่มีชือ่เสยีง (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

12.00-12.50น.เด ินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 ก ิโลเมตร ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่  

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม

ทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม

คลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนน

เรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

        

14.00-15.30น.จากนัน้น าท่านสู ่ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอ

ตารุที่ถูกอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี อาคารสองขา้งทางเป็นอาคารสไตลต์ะวันตก ที่เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

พิพิทธภัณฑ์และอาคารประวัตศิาสตร์มากมาย  เขา้ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaichi Glass 

Otaru) ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้น

จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็น

ของใชห้รือของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ีชือ่เสยีงและเก่าแกท่ีส่ดุของเมอืง 

โดยก่อตัง้ข ึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่ีอยู่มากมาย และผลงานทีม่ีชือ่เสยีงมากที่สุด

ของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวดว้ย เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภัณฑก์ล่อง

ดนตรีโอตารุเป็น หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัวอาคารมคีวาม



 
 
 

เก่าแก่สวยงามและถอืเป็นอีกหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร์เมือง ไฮไลท!์!! หนา้อาคาร

หลกัของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีม ีนาฬกิาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมเีพยีง 2 เรอืนในโลก

คอืทีเ่มืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับทีเ่มืองโอตารุแห่งนี้ นาฬกิาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้า

ออกมาทุกๆ 15 นาท ีถอืเป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหนึง่จุดทีม่าโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่

ดังกล่าวขา้งตน้นั้น ยังมีรา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ที่ระลกึอีกมากมาย เช่น รา้นขนม LeTAO ที่

ภายในนอกจากจะจ าหน่ายขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ทีห่ากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหนื่อยๆ สามารถแวะ

มาพักผ่อนจบิเครื่องดื่ม พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นนี้ได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลติขนม

ของฮอกไกโด ดา้นในมจี าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชือ่ของเมอืงโอตารุ 

อีกทัง้สามารถซือ้สนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกันยังม ีรา้น Kitakaro โกดังผลติขนมอกี

รายหนึง่ รา้นนี้เนน้ในสว่นของขนมสด อาท ิซอฟทค์รมี เคก้ตน้ไม ้และขนมอบตา่งๆ เป็นตน้ อสิระให้

ทา่นเดนิเลน่ ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั  

  จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี 

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

น ้าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศยั  

เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เป็นเมอืงใหญ่อันดบั 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจาก

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองศูนยก์ลางทางตอนเหนือของเกาะ ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาไดเซ็ตสซึันและ

แม่น ้านอ้ยใหญ่ มีแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมอยู่หลายแห่งทีไ่ม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชัว่โมง) 

19.00 น. เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ (Asahikawa Ramen Village) ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาติ

อันเป็นเอกลกัษณ์และไดร้ับการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิ

คาว่าไดถ้อืก าเนดิข ึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่

รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมี

หอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย ทุกๆ 

รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น 

Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรือ

จะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่ าคัญ ราเมง 

ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นที่

ถกูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ หมูบ่า้นราเมน  

ทีพ่กั Hotel Crescent Asahikawa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

วนัทีส่าม เมอืงมอนเบ็ทส ึ– ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง - ออิอน อาซาฮคิาวา่ – ถนนเฮวะอาซาฮคิาวา่  

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น. เดนิทางสู่ เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ในเขต

ปกครองย่อยโอค็อตสคฮ์อกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น ในทะเลโอค็อตสคม์ีชือ่เสยีงในเรือ่งน ้าแข็งลอยซึง่

เป็นปรากฏการณ์ประจ าปีทีม่าถงึเมอืงทุกเดอืนมกราคมหรือกมุภาพันธจ์ากทะเลโอค็อตสคท์างเหนือ 

ดว้ยเหตุนี้ เมืองนี้จงึถือเอาน ้าแข็งลอยเป็นสัญลักษณ์ และไดก้ลายเป็นศูนย์กลางส าหรับการวจิัย

เกีย่วกบัน ้าแข็งในทะเล 

11.00 น. น าทา่น ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง (Ice Breaker)  !!!ไฮไลท ์ลอ่งเรอืการงิโกะ II (Garinko II) เรอื

สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น านักท่องเทีย่วไปชมกอ้นน ้าแข็งที่

ลอยมาจากขัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดหูนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มีนาคม เดมิเรือนี้ใชเ้พือ่ส ารวจน ้ามัน

ในรัฐอลาสกา้ เร ิม่น ามาใช ้เป็นกจิกรรมทอ่งเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45-60 

นาท ี**หมายเหตุ บางวนัสภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย อาจมกีารยกเลกิการลอ่งเรอืได ้ ทาง

บรษิทัสงวนสทิธิป์รบัโปรแกรม ทอ่งเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ทดแทนตามความเหมาะสม** 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จากนัน้น า

ท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน อาซาฮคิาวา่ (AEON Asahikawa Ekimae) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่

ของฮาซาฮคิาว่า อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ

ขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อย่าง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กนั  

จากนั้นอิสระใหท้่าน เด ินชอ้ปป้ิงถนนคนเดินแห่งแรกของญี่ปุ่ น ณ เฮวะโดร ิอาซาฮคิาว่า 

(Asahikawa Heiwa Street Shopping Park) เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายและรา้นอาหาร โดยมี

ระยะทางถงึประมาณ 1 กโิลเมตรตัง้แตส่ถานี JR Asahikawa ยาวไปจนถงึบรเิวณ 8-chome ในเมือง 

Asahikawa ถนนคนเดนิแห่งนี้มรีา้นคา้มากมายหลากหลายประเภทรวมไปถงึแฟชัน่ สนิคา้เบ็ดเตล็ด 

ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัความงามและอืน่ๆ อกีมากมาย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Hotel Crescent Asahikawa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

   

วนัทีส่ ี ่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – เมอืงฟุราโน ่- อสิระเลน่กจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสก ีสโนวแลนด ์ฟุ

ราโนะ สกรีสีอรท์ - เมอืงซปัโปโร – ชมการประดบัไฟ ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ- ถนนชอ้ปป้ิง

ทานกุโิคจ ิ



 
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

09.00-11.30 น.เดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ีชือ่เสยีงในแถบรอบนอก

ของเมืองอาซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชม ไดเ้ขา้ชมสตัวน์านา

ชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสตัวแ์ห่งอื่นๆ ไฮไลท!์!! ไดแ้ก่ อุโมงค์

แกว้ผ่านสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิและโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและ

หมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให ้

เพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว ท่านจะไดช้ม “ขบวนพาเหรดเพนกวนิ” แบบใกลช้ดิ (**หมาย

เหตุ เนือ่งจากขบวนพาเหรดเพนกวนิมเีป็นรอบ สงวนสทิธิห์ากท่านไปไม่ตรงช่วงเวลาทีม่ ี

ขบวนพาเหรด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆ ทดแทน) 

จากนั้นเดนิทางสู่ เมอืงฟุราโน ่(Furano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็นเมอืงกิง่

จงัหวดัคามกิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบ

กับดนิแถบนัน้เป็นดนิภูเขาไฟจงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้

อย่างเชน่ดอกลาเวนเดอร ์เป็นตน้ แตใ่นชว่งฤดหูนาวก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สดุลกูหูลกูตา เหมาะ

ส าหรับการเลน่สก ีน่ันเอง 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

14.30-15.30 น. น าท่านสู ่สโนวแลนด ์ฟรุาโนะ สกรีสีอรท์ (Waku-Waku Family Snow Land) ลานสกขีนาด

ใหญ่ ตัง้อยู่ภายในโรงแรม Shin Furano Prince Hotel ลานสกแีห่งนี้มกีจิกรรมมากมายทีส่ามารถเล่น

ไดท้ัง้เด็กและผูใ้หญ่ ทัง้ Snow Rafting, Snowmobile , Snow Banana Boat , Snow Hike หรือจะ

เป็นถาดเลือ่นเล็กๆ (Sled) และลานส าหรับปั้นตุ๊กตาหมิะ ก็สามารถสนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย (**

หมายเหต ุราคาไมร่วมคา่เลน่กจิกรรมตา่งๆ คา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สก ีกรณีลานสกปิีด บรษิทั

สงวนสทิธิ ์น าลกูคา้ไปลานสกอี ืน่แทนไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นทีข่นาดใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น มีสถานที่ทางประวัตศิาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่

ทอ่งเทีย่วหลากหลายและเป็นศนูยก์ลางในการเดนิทางไปยังหลายๆ สถานทีต่า่งๆ ภายในเกาะฮอกไก

โด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

18.00-19.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมือง
บรเิวณถนนโอโดรเิป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าว่า โอโดร ิในภาษาญีปุ่่ นมคีวามหมายว่า ทางเดนิ
ทีก่วา้ง ในอดตีเมือ่ครัง้เร ิม่วางผังเมือง ถกูวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญ่ใจกลางเมอืง กอ่นทีจ่ะ

กลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาตอ่มา ปลายสดุของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็นทีต่ัง้ของ ซปัโปโรทวี ี
ทาวเวอร ์(TV Tower) (ราคาคา่ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์TV Tower) และใกลเ้คยีงยังมสีถานทีท่ี่

น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นตน้ ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดที่



 
 
 

สวนสาธารณะแห่งนี้ เชน่ งานเทศกาลหมิะซปัโปโร เทศกาลดอกไลลักซปัโปโร และกจิกรรมตน้ไม ้
ดอกไม ้สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี้  ยังเป็นสถานที่ ประดบัไฟงาน Sapporo White 

Illumination ที่มีการประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิ่มจ านวน และขนาดของงานให ้
ยิง่ใหญ่ข ึน้ทุกปี  (ส าหรบัปี 2021-2022 ทีผ่า่นมา จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่19 พฤศจกิายน 2021 
– 14 มนีาคม 2022) อสิระใหท้่านชมการประดับไฟสดุสวยพรอ้มกับบรรยากาศสดุประทับใจ ตาม

อัธยาศยั  

พเิศษ!! ชมผลงานประตมิากรรมแกะสลกัน า้แข็ง ณ เทศกาลหมิะเมอืงซปัโปโร (Sapporo 

Yuki Matsuri หรอื Sapporo Snow Festival 2023**ส าหรบัปี 2023 จะจดัขึน้ในช่วง 4-
11 กมุภาพนัธ ์2566 แตเ่นือ่งดว้ยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 อาจจะสง่ผล
ใหม้กีารยกเลกิการจดังานหรอืไมน่ ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสถานการณ์ ณ ขณะน ัน้) จัดขึน้ในชว่งตน้

เดอืนกุมภาพันธข์องทุกปี ณ เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด โดยจุดเริม่ตน้ของเทศกาลนี้เกดิจาก
การจัดแสดงผลงานประตมิากรรมน ้าแข็งของนักเรยีนชัน้มัธยมตน้และชัน้มัธยมปลายจากโรงเรียนใน

ทอ้งถิน่ทีส่วนสาธารณะโอโดรเิมื่อปี 1950 หลังจากนัน้ไดร้ับความนยิมก็จัดมาตลอดจนถงึปัจจุบัน 
ท่านจะไดร้ับชมประตมิากรรมการแกะสลักน ้าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆ ไดเ้ห็นขัน้ตอนการท า และการ
ประกวดการแกะสลกัน ้าแข็งจากผูเ้ขา้แขง่ขนัทัว่ทกุมุมโลก จัดเป็นงานเทศกาลทีไ่ดร้ับความนยิมเป็น

อย่างมากทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู     

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

21.00 น. หลังจากน าท่านเขา้ที่พัก อิสระใหท้่านเดินเล่น ณ  ถนนช้อปป้ิงทานุก ิโคจ ิ (Tanukikoji 

Shopping Street) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ 

ยังมีรา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศูนยร์วมของเหล่าวัยรุ่นดว้ย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบ

ตุ๊กตามากมาย รา้นดองก ิรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุก ิ

ขนาดใหญ่ และเนื่องจากรา้นคา้สว่นใหญ่มีหลังคาคลุม ดังนัน้ ไม่ตอ้งกังวลเรื่อง ฝนหรือหมิะ ท่าน

สามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ (มบีรกิารรถบสัน าสง่ แตเ่พือ่ความเพลดิพลนิในการชอ้ปป้ิง

ใหล้กูคา้กลบัโรงแรมเอง ซึง่ไมไ่กลมากสามารถเดนิเทา้กลบัได)้ 

 
 

วนัทีห่า้  ศาลเจา้ฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น  – ท่าอากาศยาน

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

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

ซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหส้มกับ ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์

รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 



 
 
 

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

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ์

   เทีย่วบนิที ่XJ621 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 
 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


