
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  



 
 

  

BKK       CTS CTS       BKK 
  

TG670 23.55 08.20 TG671 10.00 15.50 
      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทัวร์/ทา่น 
พักห้องละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทัวร์

เดก็/ทา่น 
(อายุไม่เกิน 

12 ป)ี 

ราคาทัวร์ไม่

รวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพัก

เดี่ยว 

11 – 15 มกราคม 
2566 

49,990 46,990 34,990 10,000 

12 – 16 มกราคม 
2566 

49,990 46,900 34,990 10,000 

18 – 22 มกราคม 
2566 

49,990 46,900 34,990 10,000 

อัตราคา่บรกิารส าหรับ เดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทา่น
ละ 15,000 บาท 

วัน

ที ่
โปรแกรมทัวร์ 

อาหาร 
โรงแรม 

เช้า 
เท่ี

ยง 
เย็

น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ      

2 
สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน 
- สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า     อิออน มอลล์      

Art Hotel, 
Asahikawa  
หรือเทียบเท่า  

3 
ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี  
ถนนซาไกมาชิ 

   
Grand Park Hotel, 
Otaru หรือเทียบเท่า  

4 
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัป
โปโรโจไง - ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอ

นาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ   
   

Sapporo Excel 
Hotel Tokyu, 
Sapporo หรือ
เทียบเท่า   

5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 5 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS (TG) 

 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             
เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             
เวลาถงึ 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

** ราคาทัวรร์วมคา่วซี่า(เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้) ค่าทิปไกด์ และ
คนขับรถแล้ว ** 

 

** เนื่องจากตัว๋โดยสารเป็นตั๋วกรุป๊(หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดที่นัง่ 
สะสมไมล์ และเลื่อนการเดนิทาง ** 

อัตราคา่บรกิารขา้งต้น ค านวณจากภาษนี้ ามนั ณ วนัที ่04 สิงหาคม 2565  
ในกรณีที่มกีารประกาศปรบัราคาภาษนี้ าขึ้นจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิใ์นการเกบ็คา่บรกิารเพิ่มเติม  
 
ส าคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 
บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้อง
ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง
ไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่

คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้
ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวี

ซ่าของท่าน 
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท า

ความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

7. การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการ
พิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้

เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขอ

อนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการ

ปฏิเสธวีซ่า 



 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมูิ 
 
20.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI 

AIRWAYS เท่ียวบินที่ TG670 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 
25 นาที) 

 
 

Day2 สนามบนิชโิตเซะ - เมืองอาซาฮกิาวา่ - หมูบ่า้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮกิาวา่ - อิ
ออน มอลล์   

 
08.20 เดินทางถึง สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของ
สนามบิน หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองอาซาฮกิาวา่ (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) น าท่านเดินทางสู่ RAMEN VILLAGE หรือ หมูบ่า้นราเมน 
”หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็น
ช่วงเวลาที่ถือก าเนิดราเมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิด

ของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงราเมนของ
เมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือก าเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น 

วิธีการคงความร้อนของน้ าซุปให้อยู่ได้นานขึ้นโดยเคลือบผิวน้ าซุปด้วยน้ ามันหมู หรือจะ

เป็นน้ าซุปซีอิ๊วที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ าสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” 

 



 
 

และเส้นบะหม่ีที่มีส่วนผสมของน้ าน้อยกว่าปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของ

ราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า ซึ่งได้รับความนิยม
มากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังใน

กรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ  ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์
แห่งนี้ได้มีแนวความคิดท่ีว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นไป

ตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงท าให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของ

สัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึง

ครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้  ไฮไลท!์!! ทุกท่านจะได้เพลิดเพลนิกบัขบวนพาเหรดนก

เพนกวนิ ซึ่งทางสวนสัตว์จะให้นักท่องเที่ยวตั้งแถวสองข้างถนนเพื่อรอรับดาราตัวน้อยอ
อกมาเดินโชว์ตัวกัน จุดเริ่มต้นของ เพนกวิน พาเหรด ที่สวนสัตว์นี้ก็คือ พฤติกรรมทาง

ธรรมชาติของเพนกวินที่จะออกเดินไปยังทะเล เพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสัตว์จึง

น าพฤติกรรมนี้ บวกกับ ความต้องการที่อยากให้เพนกวินได้ออกก าลังกายในฤดูหนาว มา

รวมกัน และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารักๆ 
 
 

หลังจากเข้าที่พักแล้ว น าท่านช้อปปิ้ง ณ ออิอน มอลล ์ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ของญี่ปุ่น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็นโซน

เครื่องส าอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยาสามัญประจ าบ้านหรือ

แม้กระทั่งผลไม้สดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจ าหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกัน  พิเศษสุดกับร้าน 100 
เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของคนญี่ปุ่นกันเลย
ทีเดียว    

 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Art Hotel, Asahikawa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day3 ลานกจิกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาช ิ

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกจิกรรมหิมะ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 

นาที) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล และสโนสเลด หรือ
จะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 

5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น* 

 



 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตาร ุซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่ง

ของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็น

สไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับ

อิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น

และประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชม

ความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอัน

สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็นคลองที่

เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 
เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดัง

ในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็น

ถนนส าหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์

ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง 
  
 จากนั้นน าท่านชม พพิิธภัณฑก์ลอ่งดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่อง

ดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยัง

สามารถเลือกคิดแบบท ากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของ

ฝากให้คนรักได้อีกด้วย 
  
 นอกจากนี้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬกิาไอน้ าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 

2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็นของที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบให้แก่เมือง Otaru 
นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า

 

 



 
 

อีกเรือนหนึ่งที่ประเทศแคนนาดา ถ้ามาฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชมที่แคนนาดากัน

นะจ๊ะ 
 
 
 

 
 

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมายกับ ถนนซาไกมาชิ  โดยด้านขวามือก็ต้อง
สะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจ้าแมวน้อยคิตตี้ ที่ท้าทายรอให้ทุกๆท่านเข้าไป

เยี่ยมชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลยไปได้อย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสิค่ะ เม่ือเข้าไปใน

ร้านทุกท่านสามารถเลือกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้างหลัง

แก้วจะมีการสกรีนค าว่า otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่งแก้วก็จะมีมากมายหลากหลายแบบให้
เลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เม่ือซื้อแก้วพร้อมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วสามารถเติม

เครื่องดื่มฟรีได้อีกรอบด้วยนะคะ เลือกเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว เชิญเลือกที่นั่งตามอัธยาศัย

ที่บริเวณชั้นสองได้เลยจ้า หรือถ้าใครไม่อยากนั่งบริเวณชั้นหนึ่งจะเป็นโซนขายของที่

ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตู้กาชาปองเสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณ

รักก็ตามแต่สะดวกเลยค่ะ 
 

 
 

ออกจากร้านคาเฟ่คิตตี้ไม่ทันไร ก็จะเจอร้านถัดมาที่เรียกกันว่า มาฮอกไกโด ทั้งทีต้องไม่

พลาด LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคาเฟ่ให้นั่งทานและสามารถสั่งกลับได้ ซึ่งบางวันอาจจะต้อง
รอคิวกันสักนิดนึง  สิ่งต้องห้ามก็คือ ห้ามพลาดที่จะลิ้มรส และห้ามพลาดที่จะหิ้วกลับมา

เป็นของฝากบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเค้ก

 



 
 

นั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิ้ม

รสพร้อมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไม่มีอะไร

จะฟินไปยิ่งกว่านี้แล้วววว  
 

 
 

มากันที่ร้านแนะน าร้านสุดท้ายกันค่ะ ร้านนี้ก็คือ คาเฟส่นปูปี ้

เอาใจคนรกัสนปูปี้ ซึ่งจุดเด่นของร้านนี้ก็คือไอศกรีมนั่นเองค่ะ 
ซึ่งมีหลากหลายรสชาติให้เลือกชิม เป็นซอฟท์ครีมเนื้อนุ่ม

ละมุน ภายในร้านแบ่งเป็นสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเป็นโซน

ร้านอาหาร การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดท่ีจะตกแต่งไปด้วยสนูป

ปี้ทั้งร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่มแล้ว 

ทางร้านยังจ าหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปี้เพื่อเอาใจคน

รักสนูปปี้กันด้วยค่ะ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย 
 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก Grand Park Hotel, Otaru ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Day4 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบตุส ึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ท าเนยีบรัฐบาล
เก่าฮอกไกโด - หอนาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดริ - ช้อปปิ้งทานุกโิคจิ   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากนั้นน าท่านชม อุทยานโมอาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 
ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดังของโลก ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดีย

คล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปรา่งตั้งให้

อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคิด

โครงสร้างจากการเรยีงล าดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อ

ว่า Atama Daibutsu เปิดให้เข้าชมอย่างเป็น ทางการ เม่ือ
วันที่ 17 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 
40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐิและรองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชาว
ญี่ปุ่นไม่มีการฝังศพ ใช้การเผา และจะซื้อที่ดินใว้เก็บ"อัฐิ"
เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี่ปุ่น เป็นชื่อที่ผู้คน

เรียกขาน เป็นหนึ่งในสุสานที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด 

 

 

  

จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบด้วยร้านค้า 
และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป
นอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป็นหนึ่งในตลาดท่ีใหญ่ที่สุด

ของเมือง บรรยากาศตามร้านต่างๆ ก็จะมีความคล้ายคลึง

กับตลาดปลาทางโตเกียวหรือโอซาก้า  

 

 

 



 
 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ให้ท่านได้เลือกทานอาหาร
ได้ตามใจชอบในแบบของท่านไม่ว่าจะเป็น ปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเป็นซูชิ ซา

ซิมิ ข้าวหน้าปลาดิบ รับรองว่าสด สะอาด ถูกใจทุกท่านที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นแน่นอน 

ของขึ้นชื่อเมื่อมาเยือนตลาดปลาแห่งนี้และพลาด

ไม่ได้เลย คือ ปยูกัษ ์ซึ่งปูยักษ์ที่นี่จะใหญ่มาก หาก
ได้มาเยือนฮอกไกโดแล้วแนะน าว่าไม่ควรพลาด มา

ต่อสถานที่สุดฮิตอีกหนึ่งจุดคือ ร้านขายของสดแล้ว

ก็ยังมีร้านขายอาหารแห้งแปรรูป ของกึ่งส าเร็จรูป 

เป็นการแปรรูปของสดจากทะเลหรือเป็นน ามาท า

เป็นของอบแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร 

และของนิยมซื้อฝากกันยอดฮิตคือ “มิโสะป”ู สามารถน าไปท าซุปมิโสะได้เลยแถมอร่อย
มากๆด้วย 

 
 

 แค่นี้ถือว่ายังไม่พอมาต่อกันอีกหนึ่งร้านที่ถือว่ารวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน อาทิ ของทะเลสด 
ของแห้ง ของส าเร็จรูป รวมไปถึงร้านอาหาร (สามารถดูราคาและ
เมนูต่างๆหน้าร้านจะมีป้ายเมนูติดอยู่) ซึ่งส่วนใหญ่ที่นักท่องเที่ยว
จะไม่พลาดสั่งได้แก่  
- หอยเชลลส์ดย่าง เหยาะโชยุลงไปเล็กน้อย ได้ท้ังกลิ่นหอมบวก

กับอากาศเย็นๆ ฟินสุดๆ และฟินไปอีกขั้นขณะทานได้ซดน้ าซุป

หอยร้อนๆ ยิ่งเพิ่มระดับความฟินเข้าไปอีก 

- เซตขา้วหนา้หอยเมน่ ที่เสริฟพร้อมกับ ซปุมิ

โสะป ู ก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยความสดใหม่ของวัตถุดิบ หรือหากใครกลัว
เลี่ยนสามารถเหยาะโชยุลงไปก็อร่อยเหมือนกันเพิ่มเติมสามารถตัดเลี่ยน

ได้อย่างลงตัว 

- ซชูิโกะเซน็ ในชุดมีไคเซ็นด้งขนาดมินิ 3 ถ้วย (หน้าหอยเชลล์ หน้า
ไข่ปลาแซลมอน และหน้าหอยเม่น) กับซูชิ 3 ค า และมีน้ าซุปปู ถือว่าเป็น
เซตสุดคุ้มเหมาะส าหรับคนที่อยากทานหลายอย่างพร้อมกัน – (ร้านซู

ชิเครัน) 
- ไคเซน็ คติะมาเอะ ฟนุะโมริด้ง เมนูนี้เอาใจคนที่ชอบทานซาชิมิ แต่เป็นซาชิมิที่เรา

สามารถท าไคเซ็นด้งด้วยตัวเองได้อีกด้วย "ฟุนะโมริ" ที่อยู่ในชื่อเมนูหมายถึงการจัด
วางอาหารทะเลบนภาชนะรุปทรงเหมือนเรือ ว่ากันว่าเป็นวิธีจัดอาหารแบบดั้งเดิมที่สืบ

ทอดกันมาตั้งแต่ยุคเอโดะ – (โอกุมะ โชเท็น)  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

จากนั้นน าท่านชม ท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เริ่ม

ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเม
ริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจาก

หมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มา

ยาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการ

บูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 
แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ไม่กี่

แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติเม่ือปีพ.ศ. 2512 

น าท่านผ่านชม หอนาฬกิาซปัโปโร เปน็หอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็นอีกสัญลักษณ์ที่ส าคัญ
ของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของ

มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ 

พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมือง
ซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของญี่ปุ่น 
 
น าท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตก
โดยมีความยาว 1,400 เมตร สวนโอโดริเป็นที่รู้จักในฐานะสวนสาธารณะแต่ที่จริงแล้ว
เป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจิที่ 4) และยังเป็นที่จัดงานเทศกาลขึ้นชื่อของฮอกไกโด
อีกด้วย  
สามารถที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินได้ตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาล 
ดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์การ์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมี 
เทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้  
และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเป็นเทศกาลระดับโลก 

 

 



 
 

 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้า

ปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่น 

หรือว่าจะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซื้อจากที่ไหนได้ นอกจากรา้นค้า

ปลอดภาษีเท่านั้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย   จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งสินค้า

เครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE 
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

เครื่องส าอางแบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือว่าจะเป็นอาหาร

เสริมคุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซื้อจากที่ไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเท่านั้น และ

น าท่านช้อปปิ้งที่ ทานกุิโคจ ิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดด
บังฝนและหิมะ  มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า Susukin  
มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100
เยน, ร้านUNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่องส าอาง 

 
 
ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมน ูบฟุเฟต่ป์ชูไูว และปทูาราบะ 

นอกจากนีย้งัมีอาหารทะเลอืน่ๆอกีมากมาย อาทิ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิิ

สดๆ และซชูิหนา้ตา่งๆ (ไม่รวมเครือ่งดื่มแอลกฮอล์)   
ที่พัก Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 



 
 

Day5 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย 
 
10.00 น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เท่ียวบินที่ TG671 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลา
เดินทาง 7 ชั่วโมง 50 นาที) 

15.50 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 

 
 

 

  



 
 

 



 
 

 

 

ข้อควรระวงั!! ในการเดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่น 
 
ตามประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางญี่ปุ่นได้มีการประกาศให้ “ประเทศไทย” จัดอยู่
ใน กลุ่มสนี้ าเงนิ ซึ่งส าหรับเกณฑ์เงื่อนไขของกลุ่มสีน้ าเงิน มีดังนี้  
 

� ไม่จ าเป็นต้องกักตัว 
� ไม่ต้องแสดงเอกสารรับรองวัคซีน  
� ไม่ต้องตรวจโควิดที่สนามบินญี่ปุ่น 
✔ แสดงผลตรวจ PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง (ผ่านแอพพลิเคชั่น MySOS) 

 
 
 

ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้เดินทางจะต้องพ านักอยู่ในไทยให้ครบ 14 วันก่อน

เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น หรือจะต้องไม่ม 
ประวัติการเดินทางไปยังประเทศนอกเหนือกลุ่มสีน้ าเงินก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ห้ามเดินทางเข้าประเทศนอกเหนอืในกลุ่มสนี้ าเงิน กอ่นเดินทางเข้า

ประเทศญี่ปุ่น 14 วนั  
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 


