
 

HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA 5D3N 

ซุปตาร ์หมิะแรก 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565 – เดอืนมนีาคม 2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 

 



 
 

สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ สโนวแลนด ์ฟรุาโนะ สกรีสีอรท์ 

เยอืนหมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส 

ชมความนา่รกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลิม้รส ราเมนตน้ต ารบั ณ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 

เดนิเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ 

ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 

ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เยอืนตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลสดๆ ใจกลางเมอืงซปัโปโร 

Unseen ฮอกไกโด เนนิพระพทุธเจา้ สถาปตัยกรรมเลือ่งชือ่ 

เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตาร ุ

ชอ้ปป้ิงของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ออิอนมอลล ์อาซาฮคิาวา่ และถนนคนเดนิแหง่แรกของญีปุ่่ น เฮวะโดร ิ
ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิและดวิตี ้ฟร ีแหง่เมอืงซปัโปโร 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 
อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

02-06 ธนัวาคม 2565**วนัคลา้ยวนัเกดิร.9 (วนัดนิโลก) 39,888.- 9,900.- 
 

 

09-13 ธนัวาคม 2565 BUS1**วนัรฐัธรรมนญู 37,888.- 9,900.- 
 

 

09-13 ธนัวาคม 2565 BUS2**วนัรฐัธรรมนญู 37,888.- 9,900.- 
 

 

16-20 ธนัวาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 35,888.- 9,900.- 
 

 

16-20 ธนัวาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 35,888.- 9,900.- 
 

 

23-27 ธนัวาคม 2565 BUS1 42,888.- 9,900.- 
 

 

23-27 ธนัวาคม 2565 BUS2 42,888.- 9,900.- 
 

 

30 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66 BUS1**สง่ทา้ยปี

เกา่ตอ้นรบัใหม่    
45,888.- 10,900.- 

 
 



 
 

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

 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 – เมอืงฟุราโน ่- สโนวแลนด ์ฟุราโนะ สกรีี

สอรท์ - หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส – เมอืงอาซาฮคิาวา่ - ออิอน อาซาฮคิาวา่ - เฮวะโด

ร ิอาซาฮคิาวา่ 

   

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 นไมอ่นญุาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน่ (Furano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมอืงกิง่

จงัหวดัคามกิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบ

กับดนิแถบนัน้เป็นดนิภูเขาไฟจงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้

อยา่งเชน่ดอกลาเวนเดอร ์เป็นตน้ แตใ่นชว่งฤดหูนาวก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญส่ดุลกูหลูกูตา เหมาะ

ส าหรับการเล่นสก ีน่ันเอง น าท่านสู่ สโนวแลนด ์ฟุราโนะ สกรีสีอรท์ (Waku-Waku Family 

Snow Land) ลานสกขีนาดใหญ่ ตัง้อยูภ่ายในโรงแรม Shin Furano Prince Hotel ลานสกแีห่งนี้มี

ก ิจกรรมมากมายที่สามารถเล่นไดท้ั ้งเด็กและผูใ้หญ่  ทั ้ง Snow Rafting, Snowmobile , Snow 

Banana Boat , Snow Hike หรือจะเป็นถาดเลื่อนเล็กๆ (Sled) และลานส าหรับปั้นตุ๊กตาหิมะ ก็

สามารถสนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย (**หมายเหต ุราคาไมร่วมคา่เลน่กจิกรรมตา่งๆ คา่เชา่ชุด

และอุปกรณ์สก ีกรณีลานสกปิีด บรษิทัสงวนสทิธิ ์น าลูกคา้ไปลานสกอีืน่แทนไดต้ามความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์) 

จากนัน้ เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมูบ่า้นงานฝีมอืและ

ทางเดนิไมใ้นป่าทีเ่หมอืนกับศลิปะในเทพนยิาย ซึง่ประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น (บา้น 15 หลัง) ที่

จ าหน่ายสนิคา้แบบออรนัิลของทอ้งถิน่ โดยมรีา้นกาแฟ Chu Chu no Ie ตัง้อยู่ใจกลางของหมู่บา้น 

รา้นคา้ต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ท าใหดู้เหมอืนเป็นหมู่บา้นซึง่อยู่ท่ามกลางป่า คลา้ยบา้นในเทพ

30 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66 BUS2**สง่ทา้ยปี

เกา่ตอ้นรบัใหม่    
45,888.- 10,900.- 

 
 

17-21 มนีาคม 2566 BUS1 36,888.- 9,900.- 
 

 

17-21 มนีาคม 2566 BUS2 36,888.- 9,900.- 
 

 



 
 

นยิาย หนา้หนาวเชน่นีก้็จะไดบ้รรยากาศหมิะแบบขาวโพลน แตใ่นฤดรูอ้นก็จะไดบ้รรยากาศของป่าสน

เขยีวขจกีบับา้นไมใ้นป่าสน อสิระตามอธัยาศัย 

เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจาก

เมอืงซัปโปโร เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางตอนเหนือของเกาะ ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาไดเซ็ตสซึันและ

แม่น ้านอ้ยใหญ่ มแีหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมอยู่หลายแห่งทีไ่ม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน อาซาฮคิาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮคิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิ

ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั  

จากนั้นอิสระใหท้่าน เดินชอ้ปป้ิงถนนคนเดินแห่งแรกของญี่ปุ่ น ณ เฮวะโดร ิอาซาฮิคาว่า 

(Asahikawa Heiwa Street Shopping Park) เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายและรา้นอาหาร โดยมี

ระยะทางถงึประมาณ 1 กโิลเมตรตัง้แตส่ถานี JR Asahikawa ยาวไปจนถงึบรเิวณ 8-chome ในเมอืง 

Asahikawa ถนนคนเดนิแห่งนี้มรีา้นคา้มากมายหลากหลายประเภทรวมไปถงึแฟชัน่ สนิคา้เบ็ดเตล็ด 

ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัความงามและอืน่ๆ อกีมากมาย  

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Hotel Crescent Asahikawa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

   

วนัทีส่าม สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ - เมอืงซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ศาลา

วา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ (ดา้นนอก) – ถา่ยรูปหนา้หอนาฬกิา - ชมการประดบัไฟ ณ 

สวนสาธารณะโอโดร ิ

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 



 
 

09.00-11.30 น.เดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอก

ของเมอืงอาซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชม ไดเ้ขา้ชมสตัวน์านา

ชนดิจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ ไฮไลท!์!! ไดแ้ก ่อุโมงค์

แกว้ผา่นสระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวนิและโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้

โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสัตวแ์ห่งนี้ยังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีม่ี

การจัดใหเ้พนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว ท่านจะไดช้ม “ขบวนพาเหรดเพนกวนิ” แบบใกลช้ดิ 

(**หมายเหตุ เนือ่งจากขบวนพาเหรดเพนกวนิมเีป็นรอบ สงวนสทิธิห์ากท่านไปไม่ตรง

ชว่งเวลาทีม่ขีบวนพาเหรด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆ ทดแทน) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ (Asahikawa Ramen Village) ทีร่าเมนของทีน่ีม่รีสชาติ

อนัเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิ

คาว่าไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่

รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว 

และยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกี

ดว้ย ทกุๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เชน่ 

รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในอาซาฮคิาว่า 

หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซปุของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไมแ่พใ้ครทีส่ าคัญ รา

เมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึ

เป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน  

 น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

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

น ้าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัย 

 จากนั้นน าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า  (ด้านนอก)(Former Hokkaido 
Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ใน
ไม่กีอ่าคารของญีปุ่่ นในสมัยนัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูป
ดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอ่มทีร่ม่รืน่ เรยีงรายดว้ยตน้ซากรุะ และตน้แปะกว๊ย อาคารแหง่นีเ้คยเป็นทีท่ า
การรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบกุเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และ
หอสมดุเก็บบันทกึทางราชการ ผา่นชม หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรอื
ภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬกิาโบราณมลีักษณะเป็นอาคารไมท้ีม่หีลังคา
สีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องเมอืงซัปโปโร ส าหรับตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี ค.ศ. 
1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬกิาแหง่นีถ้กูก าหนดให ้
เป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญแหง่ชาต ิอกีดว้ย  

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมอืง
บรเิวณถนนโอโดรเิป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าวา่ โอโดร ิในภาษาญีปุ่่ นมคีวามหมายวา่ ทางเดนิ
ทีก่วา้ง ในอดตีเมือ่ครัง้เริม่วางผังเมอืง ถกูวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญใ่จกลางเมอืง กอ่นทีจ่ะ



 
 

กลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาตอ่มา ปลายสดุของสวนสาธารณะแหง่นี ้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ ซปัโปโรทวีี
ทาวเวอร ์(TV Tower) (ราคาคา่ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์TV Tower) และใกลเ้คยีงยงัมสีถานทีท่ี่
น่าสนใจ เช่น พิพธิภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นตน้ ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดที่
สวนสาธารณะแห่งนี้ เชน่ งานเทศกาลหมิะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซปัโปโร และกจิกรรมตน้ไม ้
ดอกไม ้สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี้  ยังเป็นสถานที่ ประดบัไฟงาน Sapporo White 
Illumination ที่มีการประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิม่จ านวน และขนาดของงานให ้
ยิง่ใหญ่ขึน้ทุกปี  (ส าหรบัปี 2021-2022 ทีผ่า่นมา จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่19 พฤศจกิายน 2021 
– 14 มนีาคม 2022) อสิระใหท้่านชมการประดับไฟสดุสวยพรอ้มกับบรรยากาศสดุประทับใจ ตาม
อธัยาศัย  

20.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู     

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ตลาดปลานโิจ – เนนิพระพุทธเจา้ – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจ ิ– โรงเป่า

แกว้คติาอชิ ิ– พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- เมอืงซปัโปโร - ถนนชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านสู่ ตลาดปลานโิจ (Nijo Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี ตลาดปลาใจกลาง

เมอืงซัปโปโร แมม้ขีนาดไม่ใหญ่มากแต่ดว้ยทีอ่ยู่กลางเมอืง เดนิทางสะดวกและสนิคา้ครบครัน จงึ

เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นและต่างชาติจ านวนมาก ตลาดปลาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยรา้น

จ าหน่ายอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ รา้นจ าหน่ายสนิคา้แปรรูป ต่างๆ หา้มพลาด!!! ส าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบ

รสชาตขิองปขูนยกัษ์ อนัเลือ่งชือ่แหง่เกาะฮอกไกโด ทีต่ลาดแหง่นีท้า่นจะเห็นปขูนตัวเป็นๆ วา่ยน ้าใน

ตู ้ทีต่อ้งบอกว่าราคาไมแ่พง หรอื จะเป็น หอยเชลยา่ง ททีานกบัโชย ุนอกจากนี้ ยังมรีา้นอาหารทีอ่ยู่

ดา้นหลังผา้มา่นใสๆ กัน้ฉาก หากทา่นอยากทานอาหารปรงุสกุ สดใหมก่็สามารถออเดอรด์า้นหนา้และ



 
 

เขา้ไปรอน่ังรับประทานดา้นหลังไดเ้ลย ก่อนจะอิม่กันยังมเีมล่อนสสีม้หวานฉ ่า ทีม่าทานปิดทา้ยอกี

ดว้ย  

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

เหนือของซปัโปโร เป็นผลงานชิน้เอกอกีช ิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนกิ

ชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวัลพรติซเ์กอร ์โดยมลีักษณะเป็นเนนิเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสูง

มากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอ้มรอบจะมคี่อยๆลาดลง อกีทัง้รายลอ้มดว้ย

ธรรมชาตอิันงดงาม สามารถชมในววิทวิทัศน์ทีแ่ตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นชว่งฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะ

เต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดูร่มรืน่ร่มเย็น ชว่งฤดูรอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มีว่งของตน้ลาเวนเดอร ์และ

ชว่งฤดหูนาวทีเ่หมอืนอยูท่า่มกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน อสิระใหท้า่นชืน่ชมความงาม

ของสถานทีแ่หง่นีแ้ละสมัผัสพทุธศาสนาในมมุมองทีต่า่งจากเดมิ !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ที่

เมือ่เดนิไปจนถงึจุดทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูทีอ่ยูบ่รเิวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะ

มองเห็นเหมอืนมแีสงสะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพทุธรปูเปรยีบเสมอืนรัศมแีสงแหง่ฟ้า   

เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมอืง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 

เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่  

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม

ทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม

คลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนน

เรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

จากนัน้น าท่านสู ่ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอ

ตารุที่ถูกอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี อาคารสองขา้งทางเป็นอาคารสไตลต์ะวันตก ทีเ่รียงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

พพิทิธภัณฑ์และอาคารประวัตศิาสตร์มากมาย  เขา้ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaichi Glass 

Otaru) ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชือ่เสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้น

จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแกว้เพือ่ใชเ้ป็น

ของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง 

โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ด

ของโรงงานแห่งนี้ก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากนี้ยังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวดว้ย เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภัณฑก์ล่อง

ดนตรโีอตารุเป็น หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวาม

เก่าแกส่วยงามและถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ไฮไลท!์!! หนา้อาคาร



 
 

หลกัของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีม ีนาฬกิาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจบุนัมเีพยีง 2 เรอืนในโลก

คอืทีเ่มอืงแวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา กับทีเ่มอืงโอตารุแห่งนี้ นาฬกิาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้า

ออกมาทุกๆ 15 นาท ีถอืเป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหนึง่จุดทีม่าโอตารุแลว้ไมค่วรพลาด นอกจากสถานที่

ดังกล่าวขา้งตน้นัน้ ยังมรีา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ที่ระลกึอกีมากมาย เช่น รา้นขนม LeTAO ที่

ภายในนอกจากจะจ าหน่ายขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ทีห่ากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหนื่อยๆ สามารถแวะ

มาพักผ่อนจบิเครือ่งดืม่ พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นนี้ได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลติขนม

ของฮอกไกโด ดา้นในมจี าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชือ่ของเมอืงโอตาร ุ

อกีทัง้สามารถซือ้สนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกันยังม ีรา้น Kitakaro โกดังผลติขนมอกี

รายหนึง่ รา้นนีเ้นน้ในสว่นของขนมสด อาท ิซอฟทค์รมี เคก้ตน้ไม ้และขนมอบตา่งๆ เป็นตน้ อสิระให้

ทา่นเดนิเลน่ ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั  

 น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

อสิระใหท้่านเดินเล่น ณ ถนนช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่าน

การคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม

รา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้

ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุน่ดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รา้นดองก ิรา้น 

100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ และเนื่องจากรา้นคา้

สว่นใหญม่หีลงัคาคลมุ ดังนัน้ ไมต่อ้งกงัวลเรือ่ง ฝนหรอืหมิะ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

  

     
 

วนัทีห่า้  ศาลเจา้ฮอกไกโด - ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น  – ทา่อากาศยาน

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

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

ซัปโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกับ ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปกปักษ์

รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน 

09.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ 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 พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 
 



 
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 


