
 

HOKKAIDO SAPPORO SHIKARIBETSU 5D3N 

ซุปตาร ์บา้นน า้แข็ง 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ ์กจิกรรมต่างๆ บนผนืทะเลสาบน า้แข็ง ชคิารเิบทส ึ

ทดลองเป็นชาวเอสกโิม อาศยัอยู่ อกิลู บา้นหมิะขนาดใหญ่ 

ชมความน่ารกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า 



 

ลิม้รส ราเมนตน้ต ารบั ณ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า 

เดนิเล่น เมอืงซปัโปโร ชมศาลาว่าการเมอืงฮอกไกโดหลงัเก่า 

ผ่านชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 

ชมการประดบัไฟฤดูหนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เยอืนหมู่บา้นดาเตะจไิดมุระ หมูบา้นนนิจาจ าลองสมยัเอโดะ 

ออนเซ็นเทา้สุดฟิน ตามรอยภาพยนตด์งั ณ หุบเขานรกจโิกกดุาน ิ

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตาร ุ

ชอ้ปป้ิงของฝาก พรอ้มชมิขนมอร่อย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ชอ้ปป้ิงจุใจ ทานุกโิคจ ิดวิตีฟ้ร ีเมอืงซปัโปโร 
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  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

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

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 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.- 
 

 



23.00 น.       พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

  เอเชีย เอ็กซ์ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น – เมอืงโทคาจ ิ– ทะเลสาบชิคารเิบทส ึ- 

หมู่บา้นบนน า้แข็งทะเลสาบชิคารเิบ็ตส  ึ

   
02.05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น เที่ยวบินที่ XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

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) 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทคาจิ (Tokachi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นกิง่

จงัหวดัของฮอกไกโด ซึง่มีประวัติยาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ.1882 เมืองน้ีข้ึนช่ือในเร่ืองของทัศนียภาพ

อันงดงาม ทั้งยามที่มีหิมะและไม่มีหิมะ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มาก  

จากน้ันน าท่านสู่ ทะเลสาบชิคารเิบทส ึ (Lake Shikaribetsu) เป็นทะเลสาบโดยธรรมชาติเพียง

แห่งเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ตัง้อยู่ที่ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 810 เมตร ทะเลสาบ

แห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็น “ทะเลสาบแห่งทอ้งฟ้า” ถือเป็นทะเลสาบที่อยู่ระดับสูงที่สุดในฮอกไกโด มีปลา

มิยาเบะอิวานะซึ่งเป็นพันธ์ุทอ้งถิ่ นเฉพาะทะเลสาบชิคาริ เบทสึอาศัยอยู่   ในฤดูหนาวดว้ย

สภาพแวดลอ้มและภูมิอากาศที่หนาวจัดจนติดลบต ่าสุดกว่า -30 องศา น ้าในทะเลสาบแห่งน้ีจะ

กลายเป็นผืนน ้าแข็งขนาดใหญ่และมีความหนาถึง 60 เซนติเมตร ดว้ยเหตุน้ีท าใหช้าวเมืองไดจั้ด

หมู่บ้านบนน า้แข็งทะเลสาบชิคารเิบ็ตส  ึ(Shikaribetsu igloo village หรอื Shikaribetsu 

Kotan) ซึง่เป็นหมู่บา้นที่จัดข้ึนบนผืนทะเลสาบที่กลายเป็นน ้าแข็ง มีการสรา้ง อกิลู (igloos) หรอื 

บา้นเอสกโิม หรือที่ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า โคตนั-Kotan ทีม่าจากภาษาไอนุ แปลว่า หมู่บา้น รวมถึง

เจาะลงไปยังชัน้ใตดิ้นแลว้เปิดเป็นโรงแรม บาร์ คาเฟ่ โรงหนัง เวทีแสดงคอนเสิร์ต หรือแมแ้ต่โบสถ์

ส าหรับพิธีแต่งงาน เป็นสถานที่เพียงหน่ึงเดียวในญ่ีปุ่นเท่าน้ัน นอกจากน้ียังมีกิจกรรม Outdoor ต่าง  ๆ

เช่น การเดินป่า, Snowmobile, การแช่ออนเซ็นกลางแจง้ เป็นตน้ (กิจกรรมบางรายการอาจมี

ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ โปรดสอบถามหน้างาน)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั  Shikaribetsu Kohan Onsen Hotel Fusui หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 



 

วนัทีส่าม เมอืงอาซาฮคิาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ - หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะ - เมอืงซปัโปโร - ช้อป

ป้ิงดวิตีฟ้ร ี- ศาลาว่าการเมอืงฮอกไกโดหลงัเก่า (ดา้นนอก) – หอนาฬิกาเมอืงซปัโปโร (ผา่น

ชม) - ชมการประดบัไฟ ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ

   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เดินทางสู่ เมอืงอาซาฮคิาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจาก

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองศูนย์กลางทางตอนเหนือของเกาะ ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและ

แม่น ้านอ้ยใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่หลายแห่งที่ไม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง)  

11.00 น. เดินทางสู่ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอก

ของเมืองอาซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชม ไดเ้ขา้ชมสัตว์นานา

ชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท!์!! ไดแ้ก่ อุโมงค์

แกว้ผ่านสระว่ายน า้ของเหล่าเพนกวนิและโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมีข ัว้

โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสัตว์แห่งน้ียังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มี

การจัดใหเ้พนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะไดช้ม “ขบวนพาเหรดเพนกวนิ” แบบใกลช้ดิ 

(**หมายเหตุ เน่ืองจากขบวนพาเหรดเพนกวินมีเป็นรอบ สงวนสทิธิห์ากท่านไปไม่ตรง

ช่วงเวลาทีม่ขีบวนพาเหรด ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัความน่ารกัของสตัวช์นดิอืน่ๆ ทดแทน) 

เดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวะ (Asahikawa Ramen Village) ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติ

อันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิ

คาว่าไดถ้ือก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 รา้นมาอยู่

รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไว้ในที่เดียว  

และยังมีหอ้งเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท้ี่สนใจไดม้าศึกษาอีก

ดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองข้ึนมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น 

รา้น Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจา้ที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า 



หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือมั่นในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็นหน่ึงไม่แพใ้ครที่ส าคัญ รา

เมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะดว้ยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึง

เป็นที่ถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมน  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของญ่ีปุ่น มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเร่ิมของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่

ท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานที่ต่างๆ ภายในเกาะฮอกไก

โด (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

  

16.30 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  

 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  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงโนโบรเิบทส ึ  – หมู่บา้นนนิจา ดาเตะจไิดมูระ โนโบรเิบทส ึ - หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ - 

เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจ ิ- โรงเป่าแกว้คติาอจิ ิ– พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี

- ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโนโบรเิบทส ึ (Noboribetsu) เมืองที่ข้ึนช่ือในเร่ืองเมืองน ้าแร่ที่มีช่ือเสียง

ที่สุดของฮอกไกโด และน ้าพุรอ้นที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติน้ันก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญ่ีปุ่น ตัง้อยู่ที่ทาง

ใตข้องเกาะฮอกไกโด อยู่ระหว่างเมืองซัปโปโรและเมืองฮาโกะดาเตะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 

ช่ัวโมง) 

 น าท่านสู่ หมู่บา้นดาเตะจไิดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บา้นที่จ าลองวิถีชีวิต

ของชาวเอโดะในสมัยโบราณ  ภายในหมู่บา้น รายเรียงไปดว้ยรา้นคา้ บา้นซามูไร บา้นนินจา หอ

สังเกตการณ์ โรงละคร วัด  และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศที่เสมือนอยู่ในยุค

ญ่ีปุ่นโบราณ และยังสามารถเช่าชุดกิโมโนจากรา้นคา้หนา้หมู่บา้นเพื่อมาถ่ายรูปใหเ้ขา้กับบรรยากาศ

ภายในหมู่บา้น ซึง่ภายในหมู่บา้นก็จะมีคนแต่งตัวเป็นพ่อคา้ ซามูไร หรือ นินจา เดินไปมา และยังมี

การแสดงต่างๆ ใหช้มอีกดว้ย 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นดาเตะจไิดมูระ (5) 

   จากน้ันน าท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรอื Hell Valley) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 20 นาที) เป็นหุบเขาที่งดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซึง่ เป็น

แหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบริเบทสึน่ันเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือยๆ

ประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

ถัดไปเร่ือยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่รอ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย น ้าที่ไหลออกจาก



บ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เทา้พรอ้มชมทิวทศัน์ที่

งดงาม 

 

จากน้ันเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของ

เมืองตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.10 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 

 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  

น าท่านเดินทางกลับเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)   



น าท่านสู่ ถนนช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของ

เมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่าง

รา้นขายกิโมโน เคร่ืองดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แลว้ ยังมีรา้นอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของ

เหล่าวัยรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองกิ รา้น 100 เยน 

นอกจากน้ันที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ และเน่ืองจากรา้นคา้ส่วนใหญ่มี

หลังคาคลุม ดังน้ัน ไม่ตอ้งกังวลเร่ือง ฝนหรือหิมะ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเพลิดเพลิน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) พเิศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู      
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วนัทีห่า้  ศาลเจา้ฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น  – ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

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) 
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