
 

HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA 7D5N 

ซุปตาร ์รอบเกาะทีแ่ปลว่าเทีย่วเยอะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565 – เดอืนมนีาคม 2566 

 

 

 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกนีเิชโกะ สกรีสีอรท์ 



 

ชมความน่ารกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า 

ลิม้รส ราเมนตน้ต ารบั ณ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า 

เดนิเล่น เมอืงซปัโปโร ชมศาลาว่าการเมอืงฮอกไกโดหลงัเก่า 

ผ่านชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 

ชมการประดบัไฟฤดูหนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เยอืนตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลสดๆ ใจกลางเมอืงซปัโปโร 

เยอืนเมอืงโอตารุ สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ชอ้ปป้ิงจุใจ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima  
ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิและดวิตี ้ฟร ีแห่งเมอืงซปัโปโร 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิคู่์บา้นคู่เมอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 
อิม่อร่อย!!! บุฟเฟ่ตช์าบ+ูขาปยูกัษแ์ห่งเกาะฮอกไกโด  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ท่าน 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

30พฤศจกิายน-06 ธนัวาคม 2565 48,888.- 9,900.- 
 

 

02-08 ธนัวาคม 2565 49,888.- 9,900.- 
 

 

07-13 ธนัวาคม 2565 49,888.- 9,900.- 
 

 

09-15 ธนัวาคม 2565  49,888.- 9,900.- 
 

 

14-20 ธนัวาคม 2565  49,888.- 9,900.- 
 

 

16-22 ธนัวาคม 2565 49,888.- 9,900.- 
 

 

21-27 ธนัวาคม 2565  53, 888.- 9,900.- 
 

 

23-29 ธนัวาคม 2565 55,888.- 10,900.- 
 

 

28 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66  58,888.- 10,900.- 
 

 

30 ธนัวาคม 65 – 05 มกราคม 66 58,888.- 9,900.- 
 

 

04-10 มกราคม 2566 49,888.- 9,900.- 
 

 



 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหตุ ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี โปรดสอบถาม 

  ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  

23.00 น.       พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

  เอเชีย เอ็กซ์ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 

 

 

 

06-12 มกราคม 2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

11-17 มกราคม 2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

13-19 มกราคม 2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

18-24 มกราคม 2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

20-26 มกราคม 2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

25-31 มกราคม 2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

27 มกราคม 66 – 2 กุมภาพนั 66 48,888.- 9,900.- 
 

 

01-07 กุมภาพนัธ ์2566 *เทศกาลหมิะ 58,888.- 9,900.- 
 

 

03-09 กุมภาพนัธ ์2566*เทศกาลหิมะ 58,888.- 9,900.- 
 

 

08-14 กุมภาพนัธ ์2566*เทศกาลหิมะ 58,888.- 9,900.- 
 

 

10-16 กุมภาพนัธ ์2566*เทศกาลหิมะ 58,888.- 9,900.- 
 

 

15-21 กุมภาพนัธ ์2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

17-23 กุมภาพนัธ ์2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

22-28 กุมภาพนัธ ์2566 48,888.- 9,900.- 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น – ภูเขาไฟโชวะ – หุบเขานรกจโิกกุดาน ิ– 

สวนหมภูีเขาไฟโชวะ – ป้อมโกเรยีวคาคุ - ฮาโกดาเตะไนทว์วิ 

   

02.05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น เที่ยวบินที่ XJ620  

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง)  

10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่าน ขั ้ น ต อ น

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของ

ท่านเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

จากน้ันน าท่านสู่ หุบเขานรกจโิกกุดาน ิJigokudani หรือ Hell Valley (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง) เป็นหุบเขาที่งดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้า

ของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบริเบทสึน่ันเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือยๆประมาณ 

20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

ถัดไปเร่ือยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่รอ้นกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย น ้าที่ไหลออกจาก

บ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่

เทา้พรอ้มชมทิวทัศน์ที่งดงาม จากน้ันเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซงั น าท่านเขา้ชม สวนหมภูีเขา

ไฟโชวะชินซนั (Showa-Shinzan Bear Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นสถานที่

เพาะพันธ์ุหมีสีน ้าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ิดผ่านกระจกใส 

และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุรา้ยโชว์ลีลาออ้นขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว 

หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่าน้ีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็น

หมีสีน ้าตาลเดินผ่านไปมา และไดย้ินเสียงและกล่ินของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยัง

ขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กท่องเที่ยวไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย 

 



12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูเทปันยาก(ิ1) 

น าท่านขึ้นสู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ป้อมดาว 5 แฉก 

เพราะบริเวณน้ันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซึง่จะ

มองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตล์ตะวันตก สรา้งข้ึนในปีสุดทา้ยของสมัยเอโดะเพื่อป้องกัน

เมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่ ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลาง

เมืองระหว่างกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตัง้ข้ึนใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลง

ใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปีค.ศ. 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00-

19:00 น.) น าท่านน่ัง กระเช้าชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สูง 

334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้งฟ้า

โปร่งทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ซึง่เป็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ติด

อันดับ1ใน3ของญ่ีปุ่น 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนูหมูสไลดช์าบู ชาบู 

ทีพ่กั  Hakodate Kokusai hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่าม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดง - โบสถพ์ระแม่มาร ี– ลานสกนีเิชโกะ - ตกึรฐับาล - หอ

นาฬิกา - สวนโอโดร ิ- ซูซูกโินะ 

   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู๋ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ อันแสนพลุกพล่านที่คอยยั่วยวนนักท่องเที่ยวใหเ้ข ้าไป

เลือกซ้ือของสดๆ ชัน้ดีจากฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขายแต่เชา้ตรู่ตั ้งแต่เวลาตีหา้ (หกโมงเชา้

หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเที่ยง อาหารทะเล ผักผลไมแ้ละขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของ



กินที่วางขายเท่าน้ัน เพลิดเพลินไปกับการซ้ือของที่ตลาดและอย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็นๆ ในตู ้

ขนาดยักษ์ 

น าท่านสู่ ท่าเรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ย่านเมอืงเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็น

ท่าเรือแรกที่เปิดใหม้ีการคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงส้ินสุดยุคญ่ีปุ่นแบ่งแยก ดังน้ันท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ

บริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอิทพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมืองน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากน้ันอิสระใหท้่านเดินเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา

จากคลังสินคา้อิฐสีแดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่ริมแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์

รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที่ระลึกที่

ทันสมัย เส้ือผา้แฟช่ัน รา้นขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมีรา้นอาหาร ลานเบียร์ 

โบสถ์ส าหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย 

 หลังจากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ โบสถพ์ระแม่มาร ี เดินเที่ยวชมประติมากรรมต่างๆที่สวยของของ

โบสถ์ที่รายละเอียดของจิตกรรมต่างๆที่โดดเด่น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ลานสกีนเิชโกะ (Niseko ski resort) ลานสกีที่มี ช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึง 

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอร์ด 

รา้นอาหาร โรงเรียนส าหรับสอนเล่นสกี ใหท้่านไดเ้ล่นสกีและสัมผัสหิมะขาวโพลน โดยหิมะที่ฮอกไก

โดน้ันไดช่ื้อว่าเป็นหิมะที่มีความปุยและนุ่มมากแตกต่างจากที่อื่นๆ อิสระตามอัธยาศัย (ราคาไม่รวม

ค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สก)ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารเซต็แบบญีปุ่่น (3) 

  

15.30 น. น าท่านเดินทางกลับ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

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)  

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซูซูกโินะ(Susukino) นับเป็นย่านที่เต็มไปดว้ยแหล่งบันเทงิที่
โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโร(Sapporo) อีกทั้งยังเรียกไดว่้าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทาง



ตอนเหนือของญ่ีปุ่นทีเดียวล่ะค่ะ บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค ่าคืนสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคน
ญ่ีปุ่นแท ้ๆ ตอ้งมาที่น่ีใหไ้ดเ้ลยล่ะค่ะ เพราะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร์ รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้า
จิงโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น บางรา้นน่ีเปิดจนถึงเที่ยงเที่ยงคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู      

ทีพ่กั  Excel Tokyu rei hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ตลาดปลานโิจ – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี– สวนสตัวอ์ะซาฮิ

ยาม่า - เมอืงอะซาฮยิาม่า 

    

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านสู่ ตลาดปลานโิจ (Nijo Market) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที) ตลาดปลาใจกลาง

เมืองซัปโปโร แมม้ีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ดว้ยที่อยู่กลางเมือง เดินทางสะดวกและสินคา้ครบครัน จึง



เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่นและต่างชาติจ านวนมาก  ตลาดปลาแห่งน้ีประกอบไปดว้ยรา้น

จ าหน่ายอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ รา้นจ าหน่ายสินคา้แปรรูป ต่างๆ หา้มพลาด!!! ส าหรับผูท้ี่ช่ืนชอบ

รสชาติของปูขนยักษ์ อันเล่ืองช่ือแห่งเกาะฮอกไกโด ที่ตลาดแห่งน้ีท่านจะเห็นปูขนตัวเป็นๆ ว่ายน ้าใน

ตู ้ที่ตอ้งบอกว่าราคาไม่แพง หรือ จะเป็น หอยเชลย่าง ทีทานกับโชยุ นอกจากน้ี ยังมีรา้นอาหารที่อยู่

ดา้นหลังผา้ม่านใสๆ กัน้ฉาก หากท่านอยากทานอาหารปรุงสุก สดใหม่ก็สามารถออเดอร์ดา้นหนา้และ

เขา้ไปรอน่ังรับประทานดา้นหลังไดเ้ลย ก่อนจะอิ่มกันยังมีเมล่อนสีสม้หวานฉ ่า ที่มาทานปิดทา้ยอีก

ดว้ย  

อิสระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ทั้ง ยาบ ารังก าลัง วิตามิน 

น ้าหอม ต่างๆ และสินคา้ของฝากญ่ีปุ่นต่างๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย  

เดินทางสู่ เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมือง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั Set ปลาโฮเกะ (6) 

 

เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่  

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งข้ึนจากการถม

ทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไวท้ี่โกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถม

คลองคร่ึงหน่ึงเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสรา้งถนน

เรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หน่ึง

ในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญ่ีปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือ

เป็นอีกหน่ึงในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ไฮไลท!์!! หน้าอาคารหลกัของพพิธิภณัฑ์

กล่องดนตร ีม ีนาฬิกาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมีเพียง 2 เรือนในโลกคือที่เมืองแวนคูเวอร์ 

ประเทศแคนาดา กับที่เมืองโอตารุแห่งน้ี นาฬิกาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้าออกมาทุกๆ 15 นาที ถอื

เป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหน่ึงจุดที่มาโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่ดังกล่าวขา้งตน้น้ัน ยังมี

รา้นขนมและรา้นขายสินคา้ที่ระลึกอีกมากมาย เช่น รา้นขนม LeTAO ที่ภายในนอกจากจะจ าหน่าย

ขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ที่หากท่านเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ สามารถแวะมาพักผ่อนจิบเคร่ืองด่ืม 

พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นน้ีได ้ รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนมของฮอกไกโด ดา้นในมี

จ าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถึง กาแฟ และของฝากของข้ึนช่ือของเมืองโอตารุ อีกทั้งสามารถซ้ือ

สินคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกันยังมี รา้น Kitakaro โกดังผลิตขนมอีกรายหน่ึง รา้นน้ีเนน้

ในส่วนของขนมสด อาทิ ซอฟท์ครีม เคก้ตน้ไม ้ และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระใหท้่านเดนิเล่น 

ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั  

 น าท่านเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  



น าท่านสู่ สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตว์นานาชนิด

จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ !!!ไฮไลท ์ไดแ้ก่ อุโมงคแ์กว้

ผ่านสระว่ายน า้ของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมขี ัว้ โลก

และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งน้ียังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให ้

นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว (ขบวนพาเหรดนกเพนกวนิจดัใหช้ม 2 รอบต่อวนั และท ัง้น้ี

การเดนิของเพนกวนิจะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั ซึ่งหากท่านไม่สามารถชมขบวน

พาเหรดเพนกวนิ ท่านสามารถชมความน่ารกัของสตัวช์นดิอืน่ๆได)้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนูป้ิงย่างสไตลญ์ีปุ่่น 

ทีพ่กั  Hotel Crescent Asahikawa หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

  

     
 

วนัทีห่า้  บ่อน ้าส ีเงิน - ถนนต้นไม้7สตาร-์ หมู่บ้านราเมง - เมืองโทคาจิ - ทะเลสาบชิคาริเบทส ึ- 

หมู่บา้นบนน า้แข็งทะเลสาบชิคารเิบ็ตส  ึ

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าทางเดินทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บ่อน า้สฟ้ีา ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น ้า Bieigawa 

ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ ตัง้ช่ือตามสีของน ้าที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่ง

เกิดข้ึนจากการกัน้เข่ือนเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุข้ึนเมื่อปี 1988 ไหลเขา้สู่

เมือง !!!ไฮไลท ์อิสระใหท้่านชมความงามของบ่อน ้าสีฟ้าที่แข็งจนกลายเป็นน ้าแข็ง ตน้ไมแ้ละรากไม ้

จะถูกสต๊าฟที่มองเผินๆ ดูคลา้ยกับรูปร่างสัตว์ประหลาด หรือเรียกว่า ตน้ไมปี้ศาจ น่ันเอง  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมอืงบเิอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมิทัศน์ที่งดงามของภูเขาและ

ทุ่งนาอันกวา้งใหญ่ และในฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะแตกต่างไป โดยจะเต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนสลับ

กับตน้สนที่ยืนตน้ต่ไรใ้บ ใหบ้รรยากาศดรแมนติกไปอีกแบบนึง ระหว่างทางแวะชม ถนนตน้ไม้ 

Seven Star  ซึง่เคยใชเ้ป็นโฆษณาบุหร่ียี่หอ้นึง ตน้พอปลาร์ (Poplar) ช่ือว่า Ken และ Mary ก็ถูก

ใชถ้่ายเป็นโฆษณารถยี่หอ้นึง และตน้โอ๊คช่ือว่า Seven Star ก็เคยใชถ้่ายลงบนซองบุหร่ียี่หอ้นึง 

ไดเ้วลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ เดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาว่า ที่ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอัน

เป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคา

ว่าไดถ้ือก าเนิดข้ึนในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 รา้นมาอยู่

รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือน !!ไฮไลท ์หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไว้ในที่

เดยีว!! และยังมีหอ้งเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท้ี่สนใจได ้มา

ศึกษาอีกดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองข้ึนมาเพื่อดึงดูดความสนใจของ

ลูกคา้ เช่น รา้น Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจา้ที่เก่าแก่ที่สุดในอา

ซาฮิคาว่า หรือจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือมั่นในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็นหน่ึงไม่แพใ้ครที่

ส าคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะดว้ยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่

หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมน 



   
 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงโทคาจ ิ (Tokachi) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 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  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่  Shikaribetsu kotan hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 



 

วนัทีห่ก  ซบัโปโร - มติชุยเอาเลต้ท ์- ศาลเจา้ฮอกไกโด -  ถนนช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

08.00 น. 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  น าท่านขอพร ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมช่ือ 

ศาลเจา้ซัปโปโร เปล่ียนเพื่อใหส้มกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปก

ปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

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 รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Excel Tokyu rei hotel หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

    

 

 

วนัทีเ่จ็ด  ท่าอากาศยานนวิชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

 



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    
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