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ซุปตาร ์บา้นน า้แข็ง 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
 

 

 



 
 
 

ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ์ กจิกรรมตา่งๆ บนผนืทะเลสาบน า้แข็ง ชคิารเิบทส ึ

ทดลองเป็นชาวเอสกโิม อาศยัอยู ่อกิล ูบา้นหมิะขนาดใหญ ่

ชมความนา่รกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลิม้รส ราเมนตน้ต ารบั ณ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 

เดนิเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ 

ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 

ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เยอืนหมูบ่า้นดาเตะจไิดมรุะ หมบูา้นนนิจาจ าลองสมยัเอโดะ 

ออนเซ็นเทา้สดุฟิน ตามรอยภาพยนตด์งั ณ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 

ชอ้ปป้ิงของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ทานุกโิคจ ิดวิตีฟ้ร ีเมอืงซปัโปโร 
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 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

06-10 มกราคม 2566 BUS1 39,888.- 10,900.- 
 

 

06-10 มกราคม 2566 BUS2 39,888.- 10,900.- 
 

 

13-17 มกราคม 2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
 

 

13-17 มกราคม 2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 

20-24 มกราคม 2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
 

 

20-24 มกราคม 2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 

10-14 มนีาคม 2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
 

 

10-14 มนีาคม 2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 



 
 
 

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 – เมอืงโทคาจ ิ– ทะเลสาบชคิารเิบทส ึ- 

หมูบ่า้นบนน า้แข็งทะเลสาบชคิารเิบ็ตส ึ

   
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 หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโทคาจ ิ(Tokachi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นกิง่

จงัหวดัของฮอกไกโด ซ ึง่มีประวัตยิาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ.1882 เมืองนี้ข ึน้ชือ่ในเรื่องของทัศนียภาพ

อันงดงาม ทัง้ยามทีม่หีมิะและไม่มหีมิะ เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิุดมสมบูรณ์มาก  

จากนัน้น าท่านสู ่ทะเลสาบชคิารเิบทส ึ(Lake Shikaribetsu) เป็นทะเลสาบโดยธรรมชาตเิพียง

แห่งเดยีวในเขตอุทยานแห่งชาตไิดเซ็ทสซึงั ตัง้อยู่ทีค่วามสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 810 เมตร ทะเลสาบ

แห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็น “ทะเลสาบแหง่ทอ้งฟ้า” ถอืเป็นทะเลสาบทีอ่ยู่ระดบัสงูทีส่ดุในฮอกไกโด มปีลา

มิยาเบะอิวานะซึ่งเป็นพันธุ์ทอ้งถิ่นเฉพาะทะเลสาบชิคาริเบทสึอาศัยอยู่   ในฤดูหนาวดว้ย

สภาพแวดลอ้มและภูมอิากาศที่หนาวจัดจนตดิลบต ่าสุดกว่า -30 องศา น ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะ

กลายเป็นผืนน ้าแข็งขนาดใหญ่และมีความหนาถงึ 60 เซนตเิมตร ดว้ยเหตุนี้ท าใหช้าวเมืองไดจ้ัด

หมู่บา้นบนน า้แข็งทะเลสาบชคิารเิบ็ตส ึ(Shikaribetsu igloo village หรอื Shikaribetsu 

Kotan) ซึง่เป็นหมู่บา้นทีจ่ัดข ึน้บนผนืทะเลสาบทีก่ลายเป็นน ้าแข็ง มีการสรา้ง อกิลู (igloos) หรอื 

บา้นเอสกโิม หรือทีช่าวญี่ปุ่ นเรียกว่า โคตนั-Kotan ทีม่าจากภาษาไอนุ แปลวา่ หมูบ่า้น รวมถงึ

เจาะลงไปยังชัน้ใตด้นิแลว้เปิดเป็นโรงแรม บาร ์คาเฟ่ โรงหนัง เวทแีสดงคอนเสริต์ หรือแมแ้ต่โบสถ์

ส าหรับพธิแีตง่งาน เป็นสถานทีเ่พยีงหนึง่เดยีวในญีปุ่่ นเทา่นัน้ นอกจากนี้ยังมกีจิกรรม Outdoor ตา่งๆ 

เช่น การเดนิป่า, Snowmobile, การแช่ออนเซ็นกลางแจง้ เป็นตน้ (กจิกรรมบางรายการอาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดสอบถามหนา้งาน)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั  Shikaribetsu Kohan Onsen Hotel Fusui หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 
 
 

 

วนัทีส่าม เมอืงอาซาฮคิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ - เมอืงซปัโปโร - ชอ้ป

ป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ (ดา้นนอก) – หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร (ผา่น

ชม) - ชมการประดบัไฟ ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เป็นเมอืงใหญ่อันดบั 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจาก

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองศูนยก์ลางทางตอนเหนือของเกาะ ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาไดเซ็ตสซึันและ

แม่น ้านอ้ยใหญ่ มีแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมอยู่หลายแห่งทีไ่ม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง)  

11.00 น. เดนิทางสู่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชือ่เสยีงในแถบรอบนอก

ของเมืองอาซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชม ไดเ้ขา้ชมสตัวน์านา

ชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอืน่ๆ ไฮไลท!์!! ไดแ้ก ่อโุมงค ์

แกว้ผา่นสระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวนิและโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมขี ัว้

โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนี้ยังเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่ี

การจัดใหเ้พนกวนิออกเดนิในชว่งฤดูหนาว ท่านจะไดช้ม “ขบวนพาเหรดเพนกวนิ” แบบใกลช้ดิ 

(**หมายเหตุ เนือ่งจากขบวนพาเหรดเพนกวนิมเีป็นรอบ สงวนสทิธิห์ากท่านไปไม่ตรง

ช่วงเวลาทีม่ขีบวนพาเหรด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆ ทดแทน) 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ (Asahikawa Ramen Village) ทีร่าเมนของทีน่ี่มีรสชาติ

อันเป็นเอกลกัษณ์และไดร้ับการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิ

คาว่าไดถ้อืก าเนดิข ึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่

รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว 

และยังมีหอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกี

ดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดูดความสนใจของลกูคา้ เชน่ 

รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า 

หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่ าคญั รา

เมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญี่ปุ่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมีรสชาตทิีห่ลากหลายจงึ

เป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 



 
 
 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นทีข่นาดใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น มีสถานที่ทางประวัตศิาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่

ทอ่งเทีย่วหลากหลายและเป็นศนูยก์ลางในการเดนิทางไปยังหลายๆ สถานทีต่า่งๆ ภายในเกาะฮอกไก

โด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

  

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

น ้าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศยั 

 จากนั้นน าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า (ด้านนอก)(Former Hokkaido 
Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ใน

ไม่กีอ่าคารของญี่ปุ่ นในสมัยนัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มีสญัลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูป
ดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทีร่่มรืน่ เรยีงรายดว้ยตน้ซากรุะ และตน้แปะกว๊ย อาคารแห่งนี้เคยเป็นทีท่ า
การรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบุกเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และ

หอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรอื
ภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬกิาโบราณมลีกัษณะเป็นอาคารไมท้ีม่หีลงัคา

สีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบรจิาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็น
สญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องเมืองซัปโปโร ส าหรับตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี ค.ศ. 
1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬกิาแห่งนี้ถกูก าหนดให ้

เป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ าคญัแห่งชาต ิอกีดว้ย  

 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  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

 

 



 
 
 

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

   

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโนโบรเิบทส ึ – หมู่บา้นนนิจา ดาเตะจไิดมูระ โนโบรเิบทส ึ- หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ- 

เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจ ิ- โรงเป่าแกว้คติาอจิ ิ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- 

ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโนโบรเิบทส ึ(Noboribetsu) เมืองทีข่ ึน้ชือ่ในเรื่องเมืองน ้าแร่ทีม่ีชือ่เสยีง

ทีส่ดุของฮอกไกโด และน ้าพุรอ้นทีเ่กดิข ึน้เองตามธรรมชาตนัิน้ก็ถูกจัดว่าดทีีส่ดุในญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทีท่าง

ใตข้องเกาะฮอกไกโด อยู่ระหว่างเมอืงซปัโปโรและเมอืงฮาโกะดาเตะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 

ชัว่โมง) 

 น าทา่นสู ่หมูบ่า้นดาเตะจไิดมรุะ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บา้นทีจ่ าลองวถิชีวีติ

ของชาวเอโดะในสมัยโบราณ  ภายในหมู่บา้น รายเรียงไปดว้ยรา้นคา้ บา้นซามูไร บา้นนินจา หอ

สังเกตการณ์ โรงละคร วัด  และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศที่เสมือนอยู่ในยุค

ญี่ปุ่ นโบราณ และยังสามารถเชา่ชดุกโิมโนจากรา้นคา้หนา้หมู่บา้นเพื่อมาถ่ายรูปใหเ้ขา้กับบรรยากาศ

ภายในหมู่บา้น ซึง่ภายในหมู่บา้นก็จะมีคนแต่งตัวเป็นพ่อคา้ ซามูไร หรือ นนิจา เดนิไปมา และยังมี

การแสดงตา่งๆ ใหช้มอกีดว้ย 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นดาเตะจไิดมรูะ (5) 

   จากนั้นน าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาที) เป็นหุบเขาที่งดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็น

แหลง่ตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไตข่ ึน้เนนิไปเรือ่ยๆ

ประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส 

ถดัไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมอีุณหภมูทิีร่อ้นกว่า และยังมบี่อโคลนอกีดว้ย น ้าทีไ่หลออกจาก

บ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรยีกว่า โอยุนุมะกาว่า สามารถเพลดิเพลนิไปกบัการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที่

งดงาม 



 
 
 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโอตาร ุ(Otaru) โอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของ

เมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต า่ของภเูขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดหูนาวทีม่ชีือ่เสยีง (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.10 ชั่วโมง) เดนิชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้

จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดงั แต่ภายหลังไดเ้ลกิใช ้

และมีการถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มี

การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

 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

นักทอ่งเทีย่วดว้ย เขา้ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี

โอตารุเป็น หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรีในญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมีความเกา่แก่

สวยงามและถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ไฮไลท!์!! หนา้อาคารหลกัของ

พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีม ีนาฬกิาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมเีพยีง 2 เรอืนในโลกคอืทีเ่มอืง

แวนคูเวอร ์ประเทศแคนาดา กับทีเ่มืองโอตารุแห่งนี้ นาฬกิาจะเลน่เพลงและปล่อยไอน ้าออกมาทกุๆ 

15 นาที ถือเป็นจุดแลนดม์าร์คอีกหนึ่งจุดที่มาโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่ดังกล่าว

ขา้งตน้นั้น ยังมีรา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ที่ระลกึอีกมากมาย เช่น รา้นขนม LeTAO ที่ภายใน

นอกจากจะจ าหน่ายขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ที่หากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมา

พักผ่อนจบิเครื่องดืม่ พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นนี้ได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลติขนมของฮ

อกไกโด ดา้นในมีจ าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชือ่ของเมืองโอตารุ อีก

ทัง้สามารถซือ้สนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกนัยังม ีรา้น Kitakaro โกดงัผลติขนมอกีราย

หนึง่ รา้นนี้เนน้ในสว่นของขนมสด อาท ิซอฟทค์รีม เคก้ตน้ไม ้และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระให้

ทา่นเดนิเลน่ ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั  

น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   

น าท่านสู ่ถนนชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของ

เมืองซัปโปโร โดยมีพื้นทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่าง

รา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของ

เหล่าวัยรุ่นดว้ย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองกิ รา้น 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแตง่บนหลงัคาดว้ยตุก๊ตาทานุกขินาดใหญ่ และเนื่องจากรา้นคา้สว่นใหญ่มี

หลงัคาคลมุ ดงันัน้ ไม่ตอ้งกงัวลเรือ่ง ฝนหรอืหมิะ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 



 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู     

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

    
 

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 ** 

 



 
 
 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


