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XJ070 BKK-CTS-BKK (10/02/2566)  

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สนุกสดุมนั ณ ลานสกชีกิไิซ ของเมอืงฟรุาโน ่

ชมความนา่รกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลิม้รส ราเมนตน้ต ารบั ณ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 

เยอืนตลาดปลาฮาโกดาเตะ ตลาดอาหารทะเลสดๆ ใจกลางเมอืง 

เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตาร ุ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ 

สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั สถานทีเ่พาะพนัธุห์มสีนี า้ตาล 

น ัง่ กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภเูขาฮาโกดาเตะ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima และ ออิอน เมอืงอาซาฮคิาวา่ 
ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิและดวิตีฟ้ร ีแหง่เมอืงซปัโปโร 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 
อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด 

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 

  ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีม่ตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ (JOINTOUR) 

ราคาทวัร ์40,988 บาท / ทา่น (มจี านวนจ ากดั) 
 

 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

24 กมุภาพนัธ ์- 02 มนีาคม 2566 48,888.- 12,000.- 
 

 

01 - 07 มนีาคม 2566 48,888.- 12,000.- 
 

 

03 - 09 มนีาคม 2566 48,888.- 12,000.- 
 

 

08 - 14 มนีาคม 2566 48,888.- 12,000.- 
 

 

10 - 16 มนีาคม 2566 48,888.- 12,000.- 
 

 

15 - 21 มนีาคม 2566 48,888.- 12,000.- 
 

 

17 - 23 มนีาคม 2566 48,888.- 12,000.- 
 

 



XJ070 BKK-CTS-BKK (10/02/2566)  

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

23.00 น.       พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

  เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น – ภเูขาไฟโชวะ – หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ– 

สวนหมภีเูขาไฟโชวะ – เมอืงฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะไนทว์วิ 

02.05 น.      ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่น ขั ้ น ต อ น

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของ

ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนัน้น าทา่นสู ่หุบเขานรกจโิกกดุาน ิJigokudani หรอื Hell Valley (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมแีร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้า

ของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึน้เนนิไปเรื่อยๆประมาณ 

20 -30 นาทจีะพบกับบอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส 

ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย น ้าทีไ่หลออกจาก

บ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรยีกว่า โอยุนุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแช่

เทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ีง่ดงาม 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัเป็นเบนโตะบนบสัเพือ่ความรวดเร็วในการเดนิทาง (1) 
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จากนัน้เดนิทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชนิซงั น าท่านเขา้ชม สวนหมภีูเขาไฟโชวะชนิซนั (SHOWA-

SHINZAN BEAR PARK) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน ้าตาล 

นักท่องเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มดุ่

รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิ

กวา่น้ีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีนี ้าตาลเดนิผา่นไปมา 

และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให ้

นักทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 

น าท่านน่ัง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.50 ชั่วโมง)  สงู 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืง

ฮาโกดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม ซึง่เป็น

ววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม ตดิอันดับ1ใน3ของญีปุ่่ น 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัคาร (2) 

ทีพ่กั   HOTEL MYSTAYS HAKODATE GORYOKAKU หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – โบสถพ์ระแมม่าร ี– ป้อมโกเรยีวคาคุ – ซบัโปโร –

ซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู๋ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ อันแสนพลุกพล่านทีค่อยยั่วยวนนักท่องเที่ยวใหเ้ขา้ไป

เลอืกซือ้ของสดๆ ชัน้ดจีากฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้เริม่เปิดขายแต่เชา้ตรู่ตัง้แต่เวลาตหีา้ (หกโมงเชา้

หากเป็นฤดหูนาว) และปิดเวลาเทีย่ง อาหารทะเล ผักผลไมแ้ละขนมหวานเป็นเพยีงสว่นหนึง่ของของ

กนิทีว่างขายเท่านัน้ เพลดิเพลนิไปกับการซือ้ของทีต่ลาดและอย่าลมืแวะไปดูปูและหอยเป็นๆ ในตู ้

ขนาดยักษ์ 

น าท่านสู่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น

ท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ

https://th.trip.com/hotels/hakodate-hotel-detail-705825/hotel-mystays-hakodate-goryokaku/
https://th.trip.com/hotels/hakodate-hotel-detail-705825/hotel-mystays-hakodate-goryokaku/
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บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ี 

จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา

จากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์

รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึที่

ทันสมัย เสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถส์ าหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

 หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่โบสถพ์ระแมม่าร ีเดนิเทีย่วชมประตมิากรรมต่างๆทีส่วยของของ

โบสถท์ีร่ายละเอยีดของจติกรรมตา่งๆทีโ่ดดเดน่ 

น าท่านขึน้สู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก 

เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญรู่ปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญน่ั่นเอง ซึง่จะ

มองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ในปีสุดทา้ยของสมัยเอโดะเพื่อป้องกัน

เมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิิยมที่ ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลาง

เมอืงระหวา่งกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจทิีจ่ัดตัง้ขึน้ใหม่ ปัจจุบันถกูดัดแปลง

ใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปีค.ศ. 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00-

19:00 น.) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัคาร (4) 

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง แวะจุดพักรถ 1 จุด) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซูซูกโินะ(Susukino) นับเป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยแหล่งบันเทงิทีโ่ด่งดังมาก
ทีสุ่ดของเมอืงซัปโปโร(Sapporo) อกีทัง้ยังเรียกไดว้่าเป็นย่านบันเทงิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทางตอนเหนือ
ของญีปุ่่ นทเีดยีวละ่ค่ะ บอกเลยว่าอยากมาบันเทงิเรงิใจยามค ่าคนืสมัผัสไลฟ์สไตลแ์บบคนญีปุ่่ นแท ้ๆ
ตอ้งมาทีน่ี่ใหไ้ดเ้ลยล่ะค่ะ เพราะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้าจงิโกะ 
รวมกวา่ 4,000 รา้น บางรา้นน่ีเปิดจนถงึเทีย่งเทีย่งคนื 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู    

ทีพ่กั  SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ ดวิตีฟ้ร  ี- เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร  ี– เมอืงอะซาฮยิาม่า –  

ออิอน อาซาฮคิาวา่  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ ยาบ ารังก าลัง วติามนิ 

น ้าหอม ตา่งๆ และสนิคา้ของฝากญีปุ่่ นตา่งๆอกีมากมาย ตามอัธยาศัย 

เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) โอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคัญ

ส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดู

หนาวทีม่ชี ือ่เสยีง 

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

สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่  

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม

ทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม

คลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนน

เรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น หนึง่

ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงามและถอื

เป็นอกีหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ไฮไลท!์!! หนา้อาคารหลกัของพพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ีม ีนาฬกิาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมเีพยีง 2 เรอืนในโลกคอืทีเ่มอืงแวนคเูวอร์ 

ประเทศแคนาดา กับทีเ่มอืงโอตารุแหง่น้ี นาฬกิาจะเลน่เพลงและปลอ่ยไอน ้าออกมาทกุๆ 15 นาท ีถอื

เป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหนึ่งจุดทีม่าโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานทีด่ังกล่าวขา้งตน้นัน้ ยังมี

รา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีมากมาย เชน่ รา้นขนม LeTAO ทีภ่ายในนอกจากจะจ าหน่าย

ขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ที่หากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ สามารถแวะมาพักผ่อนจบิเครื่องดืม่ 

พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นน้ีได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลติขนมของฮอกไกโด ดา้นในมี
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จ าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชือ่ของเมอืงโอตารุ อีกทัง้สามารถซือ้

สนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกันยังม ีรา้น Kitakaro โกดังผลติขนมอกีรายหนึง่ รา้นน้ีเนน้

ในส่วนของขนมสด อาท ิซอฟท์ครีม เคก้ตน้ไม ้และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระใหท้่านเดนิเล่น 

ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอะซาฮยิามา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน อาซาฮคิาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) หา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญข่องฮาซาฮคิาวา่ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กัน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั  HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
 

วนัทีห่า้ สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่  – หมูบ่า้นราเมง – เมอืงฟุราโน ่-  ลานสกชีกิไิซ – เมอืงซบัโปโร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิ

จากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ !!!ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้

ผ่านสระว่ายน า้ของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลก

และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสัตวแ์หง่น้ียังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดให ้

นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว (ขบวนพาเหรดนกเพนกวนิจดัใหช้ม 2 รอบตอ่วนั และท ัง้นี้

การเดนิของเพนกวนิจะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั ซึง่หากทา่นไมส่ามารถชมขบวน

พาเหรดเพนกวนิ ทา่นสามารถชมความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆได)้ 

ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับสู ่เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa Village) ที่

ราเมนของที่น่ีมีรสชาตอิันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่า

ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ไดถ้อืก าเนดิขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืง

อาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือน !!ไฮไลท  ์หมู่บา้นราเมนที่

รวบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว!! และยังมหีอ้งเล็กๆทีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้น

แห่งน้ีใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเอง

ขึน้มาเพือ่ดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความ

เป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่ม่ันในน ้าซปุ

ของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพใ้ครที่ส าคัญ ราเมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ย

ความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน 

 น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกชีกิไิซโนะโอกะ (Shikisai No Oka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 

นาท)ี สวน 4 ฤดู ทีแ่ต่ละฤดูจะมกีจิกรรมทีแ่ตกต่างกันไป ในช่วงฤดูหนาว (เดอืน ธ.ค. - เม.ย. ของ

ทกุปี) สวนแหง่น้ีจะเปลีย่นเป็นแหลง่เลน่สกชีือ่ดังแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น ในชือ่ Snow Land เป็นทีรู่จ้ักกัน

ดใีนหมูผู่ท้ีโ่ปรดปรานการเลน่กฬีาฤดหูนาว ไมว่า่จะเป็น Snowmobile  แพหมิะ และยานพานะอืน่ๆ 
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หมายเหตุ : ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเครือ่งเล่น โดยท่านสามารถสอบถามราคาเครือ่งเลน่แต่ละชนดิ ไดจ้าก

จุดบรกิารของเครือ่งเลน่นัน้ๆ 

 น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (10) 

ทีพ่กั  SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก  ซบัโปโร –  ศาลเจ้าฮอกไกโด –  ม ิตชุยเอาเล้ตท์ –  โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ –   

ถนนชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

08.00 น. น าทา่นขอพร ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอืเดมิชือ่ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ให ้

สมกับ ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอก

ไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 

น าท่านชอ้ปป้ิง มิตซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ ซปัโปโร คิตะฮิโรชิมะ (Mitsui Outlet Sapporo 

Kitahiroshima) ซึง่เป็นมติซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ขนาดใหญ่ สามารถเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้

แบรนดเ์นม ทัง้เสือ้ผา้ผูห้ญงิ ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารมากมาย ทีน่ี่มศีูนยอ์าหาร

ขนาดใหญ่ทีม่จี านวนกว่า 650 ทีน่ั่งมเีมนูอาหารทีห่าทานไดเ้ฉพาะทีฮ่อกไกโดมากมาย อาท ิขา้ว

หนา้อาหารทะเล, ไคเซ็นดง้ และบูตะดง้อาหารขึน้ชือ่ของโทคะช ิแฮมเบอเกอรท์ าจากเน้ือวัววากิ

วฮอกไกโด เป็นตน้ นอกจากน้ียังมีสนิคา้เกษตรจากทอ้งถิน่และสนิคา้ขึน้ชือ่ของฮอกไกโดทีท่่าน

สามารถเลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก ทีผู่ไ้ดรั้บจะตอ้งถกูใจแน่นอน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 

 น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.20 ชัว่โมง) 
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 น าท่านสู่  หมู่บ ้านช็อคโกแลต อิชิยะ  (Shiroi Koibito Park by Ishiya) แหล่ง

ผลติช็อคโกแลตที่มีชือ่เสียงของญี่ปุ่ น ตัวอาคารของ โรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตล์ยุโรป 

แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จงึท าใหบ้รรยากาศของหมู่บา้นช๊อกโกแลตทีน่ี่ดูคลาสสคิและ

น่ารักไปอกีแบบช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี่คอื Shiroi Koibito ซึง่มคีวามหมายว่าช็อค

โกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่่านรักทานหรอืว่าซือ้เป็นของฝาก

ตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้นอกจากน้ีทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตทีห่าซือ้ทีไ่หนไม่ได ้และ  

ท่านก็ยังจะไดช้มประวัติความเป็นมาของโรงงาน และการผลิตช็อคโกแลตอีกดว้ย 

อิสระใหท้่านเดินเล่น ณ ถนนช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่าน

การคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีื้นทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม

รา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้

ยังเป็นศูนยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เน่ืองจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองก ิรา้น 

100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ และเน่ืองจากรา้นคา้

สว่นใหญม่หีลงัคาคลมุ ดังนัน้ ไมต่อ้งกังวลเรือ่ง ฝนหรอืหมิะ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น  – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (13) 

09.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ์

   เทีย่วบนิที ่XJ621 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XJ070 BKK-CTS-BKK (10/02/2566)  

 



XJ070 BKK-CTS-BKK (10/02/2566)  

 



XJ070 BKK-CTS-BKK (10/02/2566)  

 



XJ070 BKK-CTS-BKK (10/02/2566)  
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 
 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


