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โดยสายการบนิไทย (THAI) 
สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตาร ุ

ชอ้ปปิง้ของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ชม บอ่น า้สฟีา้ สระอาโออิ ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์

ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดัน า้แขง็ ณ เมอืงมอน

เบทส ึ

ชมความนา่รกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลิ มรส ราเมน 8 รา้นดงัขั นเทพ ณ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 

พเิศษ!! ทดลองเปน็ชาวเอสกโิม อาศยัอยู ่อกิล ูบา้นหมิะขนาด

ใหญ ่

และเลน่กจิกรรมตา่งๆ บนผนืทะเลสาบน า้แขง็ ชคิารเิบทสึ 

เพลดิเพลนิ อาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลานโิจ 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

ชอ้ปปิง้จใุจ ออิอนมอล ์และถนนคนเดนิเฮวะ โดรแิหง่เมอืงอา

ซาฮคิาวา่ 

ยา่นทานกุโิคจ ิและดวิตี ฟร ีเมอืงซปัโปโร 

อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟต่ช์าบ+ูขาป ูแหง่เกาะฮอกไกโด  

ที่นัง่จา้นวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซี่าและค่าบรกิาร เก็บเพิ่มท่านละ 1,575 บาท 

**ค่าบริการเปน็คา่บรกิารทีต่อ้งชา้ระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทน

ยืน่วซี่าญี่ปุน่) 



 

 

>>สภาพอากาศเปน็เพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบ

นดัหมายอกีครั ง<< 

** หมายเหต ุไม่มรีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพิเศษ /Infant เดก็อายุต่า้กวา่ 2 ป ี

ราคา โปรดสอบถาม 

 ราคานี ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

20.00 น .  พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั น 4 ผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์ C,D สายการบินไทย (THAI AIRWAYS) เจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศ  

                ญี่ปุ่น เท่ียวบินที่ TG670 

(บริการอาหารรอ้น พรอ้มเครื่องดืม่ บนเครื่อง) 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผู้ใหญ ่
พักเดีย่ว 

อากา

ศ 
ไฮไลท ์

12-17 มกราคม 2566 48,888.- 
10,900

.-  
 

23-28 กมุภาพนัธ ์2566 48,888.- 
10,900

.-  
 

26 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2566 48,888.- 
10,900

.-  
 

27 กมุภาพนัธ-์04 มนีาคม 2566 48,888.- 
10,900

.-  
 



 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอตารุ – 

คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิทธภัณฑ์

กล่องดนตรี – เมืองบิเอะ - บ่อน ้าสีฟ้า (สระอะโออิเคะ) – เมืองอาซาฮิ

คาว่า - ถนนคนเดิน เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า 

 

08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น 

หลังจากผ่านขั นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่า

เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***ส้าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้า

อาหารสด จ้าพวก เนื อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรับและจับ 

09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน น้าท่านสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็น

เมืองท่าส้าคัญส้าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั งอยู่บนท่ีลาด

ต้่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียง (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เดินชม คลองโอตารุ (Otaru 

Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์

ของเมืองโอตารุ  โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุงเป็น

ร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! เดินชมคลอง บรรยากาศสุดแสนโร

แมนติก คลองแห่งนี สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ นจากการถมทะเล 

เพ่ือใช้ส้าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดัง  แต่

ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพ่ือท้าถนนหลวงสาย 



 

 

17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเรียบ

คลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

        

13.30-14.30 น. จากนั นน้าท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Dori Shopping 

Street) ถนนสายหลักของโอตารุท่ีถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี อาคารสอง

ข้างทางเป็นอาคารสไตล์ตะวันตก  ท่ี เรียงรายไปด้วยร้านค้า 

พิพิทธภัณฑ์และอาคารประวัติศาสตร์มากมาย  เข้าชม โรงเป่าแก้วคิ

ตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) ตั งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีชื่อเสียง

ทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั นจุดประสงค์ของการ

เป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี เป้าหมายของการเป่าแก้ว

เพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็น

โรงงานท่ีมีชื่อเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โดยก่อตั งขึ นตั งแต่ปี 

1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีชื่อเสียงมาก

ท่ีสุดของโรงงานแห่งนี ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง 

นอกจากนี ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเท่ียวด้วย เข้าชม 

พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่อง

ดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์กล่อง

ดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหนึ่ง

ในสถานท่ีส้าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ไฮไลท์!!! หน้าอาคารหลัก

ของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี มี นาฬิกาไอน ้า (Steam Clock) ปัจจุบันมี

เพียง 2 เรือนในโลกคือท่ีเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับท่ีเมือง

โอตารุแห่งนี  นาฬิกาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้าออกมาทุกๆ 15 นาที 

ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดท่ีมาโอตารุแล้วไม่ควรพลาด นอกจาก



 

 

สถานท่ีดังกล่าวข้างต้นนั น ยังมีร้านขนมและร้านขายสินค้าท่ีระลึกอีก

มากมาย เช่น ร้านขนม LeTAO ท่ีภายในนอกจากจะจ้าหน่ายขนม

แล้วยังเป็นร้านกาแฟ ท่ีหากท่านเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ สามารถแวะ

มาพักผ่อนจิบเครื่องดื่ม  พร้อมชิมขนมหวาน ณ ร้านนี ได้  ร้าน 

Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนมของฮอกไกโด ด้านในมีจ้าหน่าย

ขนมนมเนย รวมไปถึง กาแฟ และของฝากของขึ นชื่อของเมืองโอตารุ 

อีกทั งสามารถซื อสินค้าแบบ Tax Free ได้ด้วย และข้างๆกันยังมี ร้าน 

Kitakaro โกดังผลิตขนมอีกรายหนึ่ง ร้านนี เน้นในส่วนของขนมสด 

อาทิ ซอฟท์ครีม เค้กต้นไม้ และขนมอบต่างๆ เป็นต้น อิสระให้ท่านเดิน

เล่น ถนนซาไกมาจิตามอัธยาศัย 

17.30 น. น้าท่านสู่ เมืองบิเอะ (Biei) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง

เล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ท่ีงดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ 

เดินทางสู่ สระอะโออิ (Aoi Ike) หรือ บ่อน ้าสีฟ้า (Blue Pond) ตั งอยู่

ฝั่งซ้ายของแม่น ้า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ 

ตั งชื่อตามสีของน ้าท่ีเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพ่ิงเกิดขึ นจาก

การกั นเขื่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุขึ นเมื่อปี 

ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่เมือง ไฮไลท์!!! ชมน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน ้า

ตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจ้านวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใส

แปลกตาที่แสนพิเศษของน ้าในบ่อ ส้าหรับในฤดูหนาวมีการประดบัไฟ

สีฟ้าในงาน Winter Illumination ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกช่วงที่น่ามาชม

ความงามของบ่อน ้าสีฟ้าเช่นกัน 

เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 

ของจังหวัดฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เป็นเมืองศูนย์กลางทาง

ตอนเหนือของเกาะ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแม่น ้าน้อย

ใหญ่ มีแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอยู่หลายแห่งท่ีไม่ควรพลาด (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั นอิสระให้ท่าน เดินช้อปปิ้งถนนคน

เดินแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า (Asahikawa Heiwa 

Street Shopping Park) เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและร้านอาหาร 



 

 

โดยมีระยะทางถึงประมาณ 1 กิโลเมตรตั งแต่สถานี JR Asahikawa 

ยาวไปจนถึงบริเวณ 8-chome ในเมือง Asahikawa ถนนคนเดินแห่ง

นี มีร้านค้ามากมายหลากหลายประเภทรวมไปถึงแฟชั่น  สินค้า

เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและอื่นๆ อีกมากมาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน ้าแข็ง Ice Breaker  Garinko II – เมือง

อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งอิออน อาซาฮิคาว่า  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น. เดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) ตั งอยู่ในเขตปกครองย่อยโอค็อตสค์ฮอกไกโด ประเทศ

ญี่ปุ่น ในทะเลโอค็อตสค์มีชื่อเสียงในเรื่องน ้าแข็งลอยซึ่งเป็น



 

 

ปรากฏการณ์ประจ้าปีที่มาถึงเมืองทุกเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์

จากทะเลโอค็อตสค์ทางเหนือ ด้วยเหตุนี  เมืองนี จึงถือเอาน ้าแข็งลอย

เป็นสัญลักษณ์ และได้กลายเป็นศูนย์กลางส้าหรับการวิจัยเกี่ยวกับ

น ้าแข็งในทะเล 

11.00 น. น้าท่าน ล่องเรือตัดน ้าแข็ง (Ice Breaker)  !!!ไฮไลท์ ล่องเรือการิงโกะ 

II (Garinko II) เรือสีแดงจะวิ่งตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเล

โอคอทสก์ น้านักท่องเที่ยวไปชมก้อนน ้าแข็งที่ลอยมาจากขั วโลก

เหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี ใช้เพ่ือ

ส้ารวจน ้ามันในรัฐอลาสก้า เริ่มน้ามาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวตั งแต่ปี

ค.ศ. 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45-60 นาที **หมายเหตุ 

บางวันสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวย อาจมีการยกเลิกการล่องเรือได้  

ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ปรับโปรแกรม ท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตาม

ความเหมาะสม** 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

16.00 น. น้าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮิคาวา่ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั นน้าท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน อาซาฮิคาวา่ 

(AEON Asahikawa Ekimae) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮา

ซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื อของฝาก ของท่ีระลึกกัน อาทิ ขนม

โมจ ิเบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถ

หาซื อได้ท่ีนี่เช่นกัน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 

ที่พัก  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันที่สี่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ  – เมืองโทคาจิ – 

ทะเลสาบชิคาริเบทสึ - หมู่บ้านบนน ้าแข็งทะเลสาบชิคาริเบ็ตสึ 

   



 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

09.30 น. เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ท่ีมี

ชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอาซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด 

ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชม ได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจาก

หลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ 

ไฮไลท์!!! ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวินและโดม

แก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชม

จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกท่ีมี

การจัดให้เพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ชม “ขบวน

พาเหรดเพนกวิน” แบบใกล้ชิด (**หมายเหตุ เนื่องจากขบวนพาเหรด

เพนกวินมีเป็นรอบ สงวนสิทธิ์หากท่านไปไม่ตรงช่วงเวลาที่มีขบวน

พาเหรด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ชนิดอื่นๆ 

ทดแทน)  

เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) 

ท่ีราเมนของท่ีนี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึง

ความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือ

ก้าเนิดขึ นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคา

ว่าทั ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านรา

เมนที่รวบรวมร้านดังขั นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆท่ีจัดแสดง

ประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี ให้ส้าหรับผู้ท่ีสนใจได้มาศึกษาอีก

ด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ นมาเพ่ือ

ดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ท่ี

แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในอาซาฮิคาว่า 

หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ท่ีเชื่อมั่นในน ้าซุปของตัวเอง

ว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครท่ีส้าคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของ

คนญี่ปุ่น เพราะด้วยความท่ีกินง่ายและมีรสชาติท่ีหลากหลายจึงเป็นท่ี

ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย 



 

 

   

12.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน 

13.00 น. น้าท่านออกเดินทางสู่  เมืองโทคาจิ (Tokachi) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นกิ่งจังหวัดของฮอกไกโด ซึ่งมีประวัติยาวนาน

ตั งแต่ปี ค.ศ.1882 เมืองนี ขึ นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพอันงดงาม ทั ง

ยามท่ีมีหิมะและไม่มีหิมะ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก  

16.00 น. จากนั นน้าท่านสู่ ทะเลสาบชคิารเิบทสึ (Lake Shikaribetsu) เป็น

ทะเลสาบโดยธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ

ซัง ตั งอยู่ท่ีความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 810 เมตร ทะเลสาบแห่งนี ได้

ชื่อว่าเป็น “ทะเลสาบแหง่ท้องฟ้า” ถือเป็นทะเลสาบท่ีอยู่ระดับสูงที่สุด

ในฮอกไกโด มีปลามิยาเบะอิวานะซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นเฉพาะทะเลสาบ

ชิคาริเบทสึอาศัยอยู่  ในฤดูหนาวด้วยสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศท่ี

หนาวจัดจนติดลบต่้าสุดกว่า -30 องศา น ้าในทะเลสาบแห่งนี จะ

กลายเป็นผืนน ้าแข็งขนาดใหญ่และมีความหนาถึง 60 เซนติเมตร 

ด้วยเหตุนี ท้าให้ชาวเมืองได้จัด หมู่บา้นบนน า้แขง็ทะเลสาบชคิาริ

เบ็ตสึ (Shikaribetsu igloo village หรอื Shikaribetsu Kotan) ซึ่ง

เป็นหมู่บ้านท่ีจัดขึ นบนผืนทะเลสาบท่ีกลายเป็นน ้าแข็ง มีการสร้าง 

อิกล ู(igloos) หรอื บา้นเอสกโิม หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า โคตนั-Kotan 

ที่มาจากภาษาไอน ุแปลว่า หมูบ่า้น รวมถึงเจาะลงไปยังชั นใต้ดินแล้ว

เปิดเป็นโรงแรม บาร์ คาเฟ่ โรงหนัง เวทีแสดงคอนเสิร์ต หรือแม้แต่

โบสถ์ส้าหรับพิธีแต่งงาน เป็นสถานท่ีเพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นเท่านั น 

นอกจากนี ยังมีกิจกรรม Outdoor ต่างๆ เช่น การเดินป่า, 

Snowmobile, การแช่ออนเซ็นกลางแจ้ง เป็นต้น (กิจกรรมบาง

รายการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เติม โปรดสอบถามหนา้งาน)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 



 

 

ที่พัก  Shikaribetsu Kohan Onsen Hotel Fusui หรื อ เที ยบ เท่ า ร ะดั บ

เดียวกัน 

 

   

วันที่ห้า เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้ง ดิวตี ฟรี - ตลาปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – 

ชมการประดับไฟฤดูหนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ - บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู 

ชิมขาปู - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮ

อกไกโด มีพื นท่ีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีสถานท่ีทาง

ประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานท่ีท่องเท่ียว



 

 

หลากหลายและเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานท่ี

ต่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

11.00 น. จากนั นน้าท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ดิวตี ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื อ

สินค้าปลอดภาษี ทั ง เสื อผ้า น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

12.30-14.00 น.น้าท่านสู่  ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) ตลาดปลาใจกลางเมืองซัปโปโร แม้มีขนาดไม่ใหญ่

มากแต่ด้วยท่ีอยู่กลางเมือง เดินทางสะดวกและสินค้าครบครัน จึงเป็น

ท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวญี่ปุ่นและต่างชาติจ้านวนมาก ตลาดปลาแห่งนี 

ประกอบไปด้วยร้านจ้าหน่ายอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ ร้านจ้าหน่าย

สินค้าแปรรูป ต่างๆ ห้ามพลาด!!! ส้าหรับผู้ท่ีชื่นชอบรสชาติของปูขน

ยักษ์ อันเลื่องชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด ท่ีตลาดแห่งนี ท่านจะเห็นปูขนตัว

เป็นๆ ว่ายน ้าในตู้ ท่ีต้องบอกว่าราคาไม่แพง หรือ จะเป็น หอยเชลย่าง 

ทีทานกับโชยุ นอกจากนี  ยังมีร้านอาหารท่ีอยู่ด้านหลังผ้าม่านใสๆ กั น

ฉาก หากท่านอยากทานอาหารปรุงสุก สดใหม่ก็สามารถออเดอร์

ด้านหน้าและเข้าไปรอนั่งรับประทานด้านหลังได้เลย ก่อนจะอิ่มกันยัง

มีเมล่อนสีส้มหวานฉ่้า ท่ีมาทานปิดท้ายอีกด้วย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลานิโจ 

14.30 น. น้าท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพ่ือให้สมกับ 

ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี คอยปกปักษ์

รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

15.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) สวนสาธารณะท่ีผ่านย่านใจกลางเมืองบริเวณถนน

โอโดริเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค้าว่า โอโดริ ในภาษาญี่ปุ่นมี

ความหมายว่า ทางเดินท่ีกว้าง ในอดีตเมื่อครั งเริ่มวางผังเมือง ถูก

วางแผนไว้ให้เป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนท่ีจะกลายเป็น

สวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี  ยังเป็น

ท่ีตั งของ ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (TV Tower) (ราคาค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ น



 

 

ลิฟท์ TV Tower) และใกล้เคียงยังมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์

จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดท่ี

สวนสาธารณะแห่งนี  เช่น งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลดอกไล

ลักซัปโปโร และกิจกรรมต้นไม้ ดอกไม้ สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี  

ยังเป็นสถานท่ี ประดับไฟงาน Sapporo White Illumination ที่มีการ

ประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิ่มจ้านวน และขนาดของงาน

ให้ยิ่งใหญ่ขึ นทุกปี  (ส้าหรับปี 2021-2022 ท่ีผ่านมา จัดขึ นระหว่าง

วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2021 – 14 มีนาคม 2022) อิสระให้ท่านชมการ

ประดับไฟสุดสวยพร้อมกับบรรยากาศสุดประทับใจ ตามอัธยาศัย 

17.00 น. รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู     

 

ที่พัก Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือ เทียบเท่าระดับ

เดียวกัน 

 หลังอาหารและหลังจากเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พักเรียบร้อยแล้ว ให้ท่าน

อิสระถนนช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็น

ย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื นที่ทั งหมด 7 บล็อก ภายใน

นอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่อง

ดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั งยังเป็นศูนย์

รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตา

มากมาย ร้านดองกิ ร้าน 100 เยน นอกจากนั นท่ีนี่ยังมีการตกแต่งบน

หลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ และเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มี

หลังคาคลุม ดังนั น ไม่ต้องกังวลเรื่อง ฝนหรือหิมะ ท่านสามารถช้อปปิ้ง

ได้อย่างเพลิดเพลิน (มีบริการรถบัสไปส่ง ส้าหรับขากลับเนื่องจากที่พัก

ไม่ได้ไกลจากแหล่งช้อปปิ้งนัก ท่านสามารถเดินเท้ากลับเองได้)  



 

 

 
วันที่หก  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  – ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องแจกที่สนามบิน (7) 

** เนื่องจากไฟล์ทบินออกเดินทางเช้ามาก  ท้าให้ไม่สามารถ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมได้ทัน ขออนุญาต

จัดเตรียมอาหารกล่องส้าหรับลูกค้าแทน 

07.00 น. สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด 

ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

10.00 น.   เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สาย

การบินไทย (THAI AIRWAYS) เท่ียวบินท่ี TG671 (บริการอาหาร

ร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับ  

                ความประทับใจเต็มเปี่ยม 

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

 



 

 

สา้หรบัลูกค้าทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  

(JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์10,000 บาท/ทา่น 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิไทย

หรอืไทยสไมลเ์ทา่นั น*  

** ทั งนี หากสายการบนิไฟล์ทอนิเตอรเ์กดิเที่ยวบนิล่าชา้ ทางบรษิัทจะ

รบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ปน็สายการบนิเครอื

เดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นทา้

การซื อตัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


