
 

HOKKAIDO ASAHIKAWA MONBETSU 6D4N 

ซุปตาร ์ซปัโปโระเทศกาลน า้แข็ง 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ ์ล่องเรอืตดัน า้แข็ง ณ มอนเบทส ึ

สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดูหนาว ณ สโนวแลนด ์ฟุราโนะ สกรีสีอรท์ 

เยอืนหมู่บา้นเทพนยิาย นงิเกิล้เทอเรส 

ชมความน่ารกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า 



 

ลิม้รส ราเมนตน้ต ารบั ณ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า 

เดนิเล่น เมอืงซปัโปโร ชมศาลาว่าการเมอืงฮอกไกโดหลงัเก่า 

ผ่านชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 

ชมการประดบัไฟฤดูหนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

Unseen ฮอกไกโด เนนิพระพุทธเจา้ สถาปัตยกรรมเลือ่งชือ่ 

เยอืนเมอืงโอตารุ สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 

ชอ้ปป้ิงของฝาก พรอ้มชมิขนมอร่อย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ชอ้ปป้ิงจุใจ ออิอนมอลล ์อาซาฮคิาว่า และถนนคนเดนิแห่งแรกของญีปุ่่ น เฮวะโดร ิ
ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิและดวิตี ้ฟร ีแห่งเมอืงซปัโปโร 

พเิศษ!! ชมประตมิากรรมแกะสลกัน า้แข็ง ณ เทศกาลหมิะซปัโปโร ณ สวนโอโดร ิ

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิคู่์บา้นคู่เมอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

อิม่อร่อย!!! บุฟเฟ่ตช์าบ+ูขาปยูกัษแ์ห่งเกาะฮอกไกโด  

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหตุ ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ท่าน 

 ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

23.00 น.       พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

  เอเชีย เอ็กซ์ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น – เมอืงฟุราโน่ – เพลดิเพลนิกจิกรรมฤดู

หนาว ณ สโนวแลนด ์ฟุราโนะ สกรีสีอรท์ - หมู่บา้นเทพนยิาย นงิเกิล้เทอเรส - เมอืงอาซาฮิ

คาว่า  

   

02.05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น เที่ยวบินที่ XJ620  

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

ราคาไม่รวมค่าวซีา่และค่าบรกิาร เก็บเพิม่ท่านละ 1,575 บาท 
**ค่าบรกิารเป็นค่าบรกิารท่ีต้องช าระให้กบัทาง VFS (ตวัแทนรบัยื่นวีซ่าญ่ีปุ่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

06-11 กุมภาพนัธ ์2566**SAPPORO SNOW 49,888.- 16,900.- 
 

 



10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่าน 

 ขัน้ตอนศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จากน้ันเดินทางสู่ เมอืงฟุราโน่ (Furano) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เป็นเมอืงกิ่ง

จงัหวดัคามกิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบ

กับดินแถบน้ันเป็นดินภูเขาไฟจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้

อย่างเช่นดอกลาเวนเดอร์ เป็นตน้ แต่ในช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา เหมาะ

ส าหรับการเล่นสกี น่ันเอง น าท่านสู่ สโนวแลนด ์ฟุราโนะ สกีร ีสอร์ท (Waku-Waku Family 

Snow Land) ลานสกีขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ภายในโรงแรม Shin Furano Prince Hotel ลานสกีแห่งน้ีมี

กิจกรรมมากมายที่สามารถเล่นไดท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่ ทั้ง Snow Rafting, Snowmobile , Snow 

Banana Boat , Snow Hike หรือจะเป็นถาดเล่ือนเล็กๆ (Sled) และลานส าหรับป้ันตุ๊กตาหิมะ ก็

สามารถสนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไม่รวมค่าเล่นกจิกรรมต่างๆ ค่าเช่าชุด

และอุปกรณ์สก ี กรณีลานสกปิีด บรษิทัสงวนสทิธิ ์น าลูกคา้ไปลานสกอีืน่แทนได้ตามความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์) 

จากน้ัน เดินทางสู่ หมู่บา้นเทพนยิาย นงิเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บา้นงานฝีมือและ

ทางเดินไมใ้นป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึง่ประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น (บา้น 15 หลัง) ที่

จ าหน่ายสินคา้แบบออรินัลของทอ้งถิ่น โดยมีรา้นกาแฟ Chu Chu no Ie ตัง้อยู่ใจกลางของหมู่บา้น 

รา้นคา้ต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ท าใหดู้เหมือนเป็นหมู่บา้นซึง่อยู่ท่ามกลางป่า คลา้ยบา้นในเทพ

นิยาย หนา้หนาวเช่นน้ีก็จะไดบ้รรยากาศหิมะแบบขาวโพลน แต่ในฤดูรอ้นก็จะไดบ้รรยากาศของป่าสน

เขียวขจีกับบา้นไมใ้นป่าสน อิสระตามอัธยาศัย 

เดินทางสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจาก

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองศูนย์กลางทางตอนเหนือของเกาะ ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและ

แม่น ้านอ้ยใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่หลายแห่งที่ไม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.30 ช่ัวโมง)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั  Hotel Crescent Asahikawa หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั    

 

วนัทีส่าม เมอืงมอนเบ็ทส ึ– ล่องเรอืตดัน า้แข็ง - ออิอน อาซาฮคิาว่า – ถนนเฮวะอาซาฮคิาว่า  



 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. เดินทางสู่ เมอืงมอนเบ็ทส ึ (Monbetsu) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ตั ้งอยู่ในเขต

ปกครองย่อยโอค็อตสค์ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ในทะเลโอค็อตสค์มีช่ือเสียงในเร่ืองน ้าแข็งลอยซึ่ง

เป็นปรากฏการณ์ประจ าปีที่มาถึงเมืองทุกเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์จากทะเลโอค็อตสค์ทางเหนือ  

ดว้ยเหตุน้ี เมืองน้ีจึงถือเอาน ้าแข็งลอยเป็นสัญลักษณ์ และไดก้ลายเป็นศูนย์กลางส าหรับการวิ จัย

เกี่ยวกับน ้าแข็งในทะเล 

11.00 น. น าท่าน ล่องเรอืตดัน า้แข็ง (Ice Breaker)  !!!ไฮไลท ์ล่องเรอืการงิโกะ II (Garinko II) เรือ

สีแดงจะว่ิงตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น านักท่องเที่ยวไปชมกอ้นน ้าแข็งที่

ลอยมาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือน้ีใชเ้พื่อส ารวจน ้ามัน

ในรัฐอลาสกา้ เร่ิมน ามาใช ้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45-60 

นาที **หมายเหตุ บางวนัสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย อาจมกีารยกเลกิการล่องเรอืได ้  ทาง

บรษิทัสงวนสทิธิป์รบัโปรแกรม ท่องเทีย่วสถานทีอ่ืน่ทดแทนตามความเหมาะสม** 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) จากน้ันน า

ท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน อาซาฮคิาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่

ของฮาซาฮิคาว่า อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ

ขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดท้ี่น่ีเช่นกัน  

จากน้ันอิสระใหท้่าน เดินชอ้ปป้ิงถนนคนเดินแห่งแรกของญ่ีปุ่น ณ เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า 

(Asahikawa Heiwa Street Shopping Park) เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายและรา้นอาหาร โดยมี

ระยะทางถึงประมาณ 1 กิโลเมตรตัง้แต่สถานี JR Asahikawa ยาวไปจนถึงบริเวณ 8-chome ในเมือง 

Asahikawa ถนนคนเดินแห่งน้ีมีรา้นคา้มากมายหลากหลายประเภทรวมไปถึงแฟช่ัน สินคา้เบ็ดเตล็ด 

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและอื่นๆ อีกมากมาย  

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Hotel Crescent Asahikawa หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

   

วนัทีส่ ี ่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า - เมอืงซปัโปโร – ช้อปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ศาลา

ว่าการเมอืงฮอกไกโดหลงัเก่า (ดา้นนอก) – ถ่ายรูปหน้าหอนาฬิกา - ชมการประดบัไฟ ณ 

สวนสาธารณะโอโดร ิ 



 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

09.00-11.30 น.เดินทางสู่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอก

ของเมืองอาซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชม ไดเ้ขา้ชมสัตว์นานา

ชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์!!! ไดแ้ก่ อุโมงค์

แกว้ผ่านสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวินและโดมแกว้ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและ

หมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งน้ียังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให ้

เพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะไดช้ม “ขบวนพาเหรดเพนกวนิ” แบบใกลช้ดิ (**หมาย

เหตุ เน่ืองจากขบวนพาเหรดเพนกวินมเีป็นรอบ สงวนสทิธิห์ากท่านไปไม่ตรงช่วงเวลาที่มี

ขบวนพาเหรด ให ้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัความน่ารกัของสตัวช์นิดอืน่ๆ ทดแทน)เดินทางสู่ 

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) ที่ราเมนของที่ น่ีมีรสชาติอันเป็น

เอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาว่า

ไดถ้ือก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 รา้นมาอยู่รวมกัน

เป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมี

หอ้งเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท้ี่สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย ทุก  ๆ

รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองข้ึนมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น 

Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจา้ที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือ

จะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือมั่นในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็นหน่ึงไม่แพใ้ครที่ส าคัญ ราเมง 

ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะดว้ยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่

ถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมน  

 น าท่านเดินทางกลับ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

15.30 น. จากน้ันน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิง ณ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง เส้ือผา้ 

น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

 จากน้ันน าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า  (ด้านนอก)(Former Hokkaido 
Government Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงใน
ไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่นในสมัยน้ัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มีสัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูป
ดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วย อาคารแห่งน้ีเคยเป็นที่ท า
การรัฐบาลทอ้งถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และ
หอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาเมอืงซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรอื



ภาษาญีปุ่่นเรยีกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬิกาโบราณมีลักษณะเป็นอาคารไมท้ี่มีหลังคา
สีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ในปี ค.ศ. 1878 เป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ส าหรับตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี ค.ศ. 
1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬิกาแห่งน้ีถูกก าหนดให ้
เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งชาติ อีกดว้ย  

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมือง
บริเวณถนนโอโดริเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าว่า โอโดริ ในภาษาญ่ีปุ่นมีความหมายว่า ทางเดิน
ที่กวา้ง ในอดีตเมื่อคร้ังเร่ิมวางผังเมือง ถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะ
กลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งน้ี ยังเป็นที่ตัง้ของ ซปัโปโรทวี ี
ทาวเวอร ์(TV Tower) (ราคาค่าทวัรไ์ม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์TV Tower) และใกลเ้คียงยังมีสถานทีท่ี่
น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นตน้ ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดที่
สวนสาธารณะแห่งน้ี เช่น งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซัปโปโร และกิจกรรมตน้ไม ้
ดอกไม ้สวยงามตามฤดูกาล นอกจากน้ี ยังเป็นสถานที่ ประดบัไฟงาน Sapporo White 
Illumination ที่มีการประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิ่มจ านวน และขนาดของงานให ้
ยิ่งใหญ่ข้ึนทุกปี  (ส าหรบัปี 2021-2022 ทีผ่่านมา จดัขึน้ระหว่างวนัที ่19 พฤศจกิายน 2021 
– 14 มนีาคม 2022) อิสระใหท้่านชมการประดับไฟสุดสวยพรอ้มกับบรรยากาศสุดประทับใจ ตาม
อัธยาศัย  

พเิศษ!! ชมผลงานประตมิากรรมแกะสลกัน า้แข็ง ณ เทศกาลหมิะเมอืงซปัโปโร (Sapporo 
Yuki Matsuri หรือ Sapporo Snow Festival 2023**ส าหรบัปี 2023 ยงัไม่มีประกาศ
ยกเลกิและคาดการณ์ว่าจะจดัขึ้นในช่วง 4-13 กุมภาพนัธ ์2566 แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจจะส่งผลใหม้กีารยกเลกิการจดังานหรือไม่นั้น ท ัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ ณ ขณะนัน้) จัดข้ึนในช่วงตน้เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ เมืองซัปโปโร 
จังหวัดฮอกไกโด โดยจุดเร่ิมตน้ของเทศกาลน้ีเกิดจากการจัดแสดงผลงานประติมากรรมน ้าแข็งของ
นักเรียนชัน้มัธยมตน้และชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนในทอ้งถิ่นที่สวนสาธารณะโอโดริเมื่อปี 1950 
หลังจากน้ันไดรั้บความนิยมก็จัดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ท่านจะไดรั้บชมประติมากรรมการแกะสลัก
น ้าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆ ไดเ้ห็นขัน้ตอนการท า และการประกวดการแกะสลักน ้าแข็งจากผูเ้ขา้แข่งขัน
ทั่วทุกมุมโลก จัดเป็นงานเทศกาลที่ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากที่สุดอีกแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น 

20.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู      

ทีพ่กั Sapporo Tokyu REI หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ  - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคติาอจิิ – 

พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี– เมอืงซปัโปโร - ช้อปป้ิงมติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชิ

มะ - ถนนช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ



เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

เดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill of Buddha) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตั ้งอยู่ทาง

เหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิน้เอกอีกชิน้หน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิก

ชาวญ่ีปุ่นเจา้ของรางวัลพริตซ์เกอร์ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูง

มากถึง 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ย

ธรรมชาติอันงดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิที่จะ

เต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีแลดูร่มร่ืนร่มเย็น ช่วงฤดูรอ้นที่จะแวดลอ้มไดสี้ม่วงของตน้ลาเวนเดอร์ และ

ช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระใหท้่านช่ืนชมความงาม

ของสถานที่แห่งน้ีและสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ต่างจากเดิม !!!ไฮไลท ์Unseen Hokkaido ที่

เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงค์แลว้มองยอ้นข้ึนไป จะ

มองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยูร่อบๆองค์พระพทุธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า  

เดินทางสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมือง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งข้ึน

จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลิกใช ้

และมีการถมคลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มี

การสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอ

ตารุที่ถูกอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี อาคารสองขา้งทางเป็นอาคารสไตล์ตะวันตก ที่เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

พิพิทธภัณฑ์และอาคารประวัติศาสตร์มากมาย  เขา้ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass 

Otaru) ตั ้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ือเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตน้ัน

จุดประสงค์ของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใช ้เป็น

ของใชห้รือของที่ระลึกแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คิตาอิชเิป็นโรงงานที่มี ช่ือเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง 

โดยก่อตัง้ข้ึนตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีช่ือเสียงมากที่สุด

ของโรงงานแห่งน้ีก็คือโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากน้ียังมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้ับ



นักท่องเที่ยวดว้ย เขา้ชม พิพิทธภัณฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่อง

ดนตรีโอตารุเป็น หน่ึงในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตัวอาคารมีความ

เก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหน่ึงในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ไฮไลท!์!! หน้าอาคาร

หลกัของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีม ีนาฬิกาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมีเพียง 2 เรือนในโลก

คือที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับที่เมืองโอตารุแห่งน้ี นาฬิกาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้า

ออกมาทุกๆ 15 นาที ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหน่ึงจุดที่มาโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่

ดังกล่าวขา้งตน้น้ัน ยังมีรา้นขนมและรา้นขายสินคา้ที่ระลึกอีกมากมาย เช่น ร้านขนม LeTAO ที่

ภายในนอกจากจะจ าหน่ายขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ที่หากท่านเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ สามารถแวะ

มาพักผ่อนจิบเคร่ืองด่ืม พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นน้ีได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนม

ของฮอกไกโด ดา้นในมีจ าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถึง กาแฟ และของฝากของข้ึนช่ือของเมืองโอตารุ 

อีกทั้งสามารถซ้ือสินคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกันยังมี รา้น Kitakaro โกดังผลิตขนมอีก

รายหน่ึง รา้นน้ีเนน้ในส่วนของขนมสด อาทิ ซอฟท์ครีม เคก้ตน้ไม ้และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระให้

ท่านเดนิเล่น ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั  

        

 

 จากน้ันเดินทางกลับเมืองซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) น าท่านชอ้ปป้ิง มติซุยเอาท์
เล็ตพารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชิมะ (Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) ซึ่งเป็นมิตซุย
เอาท์เล็ตพาร์คขนาดใหญ่ สามารถเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม ทั้งเส้ือผา้ผูห้ญิง 
ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมีรา้นอาหารมากมาย ที่น่ีมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจ านวนกว่า 650 
ที่น่ังมีเมนูอาหารที่หาทานไดเ้ฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย อาทิ ขา้วหนา้อาหารทะเล, ไคเซ็นดง้ และบู
ตะดง้อาหารข้ึนช่ือของโทคะช ิ แฮมเบอเกอร์ท าจากเน้ือวัววากิวฮอกไกโด เป็นตน้ นอกจากน้ียังมี
สินคา้เกษตรจากทอ้งถิ่นและสินคา้ข้ึนช่ือของฮอกไกโดทีท่่านสามารถเลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝาก ที่
ผูไ้ดรั้บจะตอ้งถูกใจแน่นอน 

อิสระใหท้่านเดินเล่น ณ ถนนช้อปป้ิงทานุกโิคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่าน

การคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม

รา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยังมีรา้นอาหารมากมาย ทั้ง

ยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองกิ รา้น 

100 เยน นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ และเน่ืองจากรา้นคา้

ส่วนใหญ่มีหลังคาคลุม ดังน้ัน ไม่ตอ้งกังวลเร่ือง ฝนหรือหิมะ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเพลิดเพลิน 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั Sapporo Tokyu REI หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 



 
 

วนัทีห่ก  ศาลเจา้ฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น  – ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

08.00 น. ก่อนกลับประเทศไทย น าท่านขอพร ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมช่ือ ศาลเจา้

ซัปโปโร เปล่ียนเพื่อใหส้มกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปก ปักษ์

รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวัติศาสตร์อันยาวนาน 

09.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

11.55 น.    เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชีย เอ็กซ์

   เที่ยวบินที่ XJ621 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

ส าหรบัลูกคา้ท่านทีไ่ม่เอาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ท่าน 
 

 

*ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชียเท่านัน้*  

** ท ัง้น้ีหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าช้า ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหน้าก่อน

ท าการซื้อต ั๋วภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 



 

 

 

 

  



 

 



 



 



 



 



 



ใบจองทวัร ์  / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง..................... ................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) ............................................................. ..... โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักที่ใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั)  

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงค์อื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ ............................................................................................................................. ..... 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


