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HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA 7D5N 

ซุปตาร ์รอบเกาะทีแ่ปลวา่เทีย่วเยอะ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565 – เดอืนมนีาคม 2566 

 

 

 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ ลานสกนีเิชโกะ สกรีสีอรท์ 

ชมความนา่รกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ลิม้รส ราเมนตน้ต ารบั ณ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 
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เดนิเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ 

ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 

ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เยอืนตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลสดๆ ใจกลางเมอืงซปัโปโร 

เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตาร ุ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ชอ้ปป้ิงจใุจ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima  
ชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิและดวิตี ้ฟร ีแหง่เมอืงซปัโปโร 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 
อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 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.- 
 

 

06-12 มกราคม 2566 48,888.- 9,900.- 
 

 

11-17 มกราคม 2566 48,888.- 9,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

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

  ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

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

  เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 กมุภาพนั 66 48,888.- 9,900.- 
 

 

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

 

03-09 กมุภาพนัธ ์2566*เทศกาลหมิะ 58,888.- 9,900.- 
 

 

08-14 กมุภาพนัธ ์2566*เทศกาลหมิะ 58,888.- 9,900.- 
 

 

10-16 กมุภาพนัธ ์2566*เทศกาลหมิะ 58,888.- 9,900.- 
 

 

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

 

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

 

22-28 กมุภาพนัธ ์2566 48,888.- 9,900.- 
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วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น – ภเูขาไฟโชวะ – หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ– 

สวนหมภีเูขาไฟโชวะ – ป้อมโกเรยีวคาค ุ- 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 เรยีบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของ

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

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั  

จากนัน้น าทา่นสู ่หบุเขานรกจโิกกุดาน ิJigokudani หรอื Hell Valley (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มแีร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้า

ของยา่นบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 

20 -30 นาทจีะพบกบับอ่โอยนุมุะ (Oyunuma) เป็นบอ่น ้ารอ้นก ามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส 

ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยงัมบีอ่โคลนอกีดว้ย น ้าทีไ่หลออกจาก

บอ่โอยนุุมะ เป็นล าธารเรยีกว่า โอยุนุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแช่

เทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ีง่ดงาม จากนัน้เดนิทางสู ่ภเูขาไฟโชวะ ชนิซงั น าทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขา

ไฟโชวะชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที) เป็นสถานที่

เพาะพันธุ์หมสีนี ้าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยีย่มชมลูกหมสีนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส 

และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มดุ่รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดูทเีดยีว 

หากใครตอ้งการใกลช้ดิกว่านี้ก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสังเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซ ึง่จะมองเห็น

หมสีนี ้าตาลเดนิผ่านไปมา และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผี่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยัง

ขายขนมปัง และแอปเป้ิล ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั เมนเูทปนัยาก(ิ1) 

น าท่านขึน้สู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชือ่หนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก 

เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญร่ปูดาวเนือ่งจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญน่ั่นเอง ซึง่จะ

มองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ในปีสุดทา้ยของสมัยเอโดะเพือ่ป้องกัน

เมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิยิมที่ ต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลาง

เมืองระหว่างกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ ปัจจุบันถูก

ดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปีค.ศ. 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 

9:00-19:00  น.) น าท่านน่ัง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount 

Hakodate) สงู 334 เมตร ตัง้อยูใ่นป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมทุรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ 

ในวันทีท่อ้งฟ้าโปรง่ทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม ซึง่เป็นววิทวิทัศน์ที่

งดงาม ตดิอนัดับ1ใน3ของญีปุ่่ น 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนหูมสูไลดช์าบ ูชาบ ู

ทีพ่กั  Hakodate Kokusai hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดง - โบสถพ์ระแมม่าร ี– ลานสกนีเิชโกะ - ตกึรฐับาล - หอ

นาฬกิา - สวนโอโดร ิ- ซูซูกโินะ 

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู๋ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ อันแสนพลุกพล่านที่คอยยั่วยวนนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้ไป

เลอืกซือ้ของสดๆ ชัน้ดจีากฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้เริม่เปิดขายแต่เชา้ตรู่ตัง้แต่เวลาตหีา้ (หกโมงเชา้

หากเป็นฤดหูนาว) และปิดเวลาเทีย่ง อาหารทะเล ผักผลไมแ้ละขนมหวานเป็นเพยีงสว่นหนึง่ของของ

กนิทีว่างขายเท่านัน้ เพลดิเพลนิไปกับการซือ้ของทีต่ลาดและอย่าลมืแวะไปดูปูและหอยเป็นๆ ในตู ้

ขนาดยกัษ์ 

น าท่านสู่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น

ท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยคุญีปุ่่ นแบง่แยก ดังนัน้ท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจบุนั

ยงัคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู ่สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงนีไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 

จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา

จากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์

รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึที่

ทันสมัย เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอปุกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถส์ าหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 
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 หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่โบสถพ์ระแมม่าร ีเดนิเทีย่วชมประตมิากรรมต่างๆทีส่วยของของ

โบสถท์ีร่ายละเอยีดของจติกรรมตา่งๆทีโ่ดดเดน่ 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ลานสกนีเิชโกะ (Niseko ski resort) ลานสกีที่มีชือ่เสยีงอีกแห่งหนึ่ง 

ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมืองซัปโปโร ภายในลานสกีมีกจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบอร์ด 

รา้นอาหาร โรงเรยีนส าหรับสอนเลน่สก ีใหท้า่นไดเ้ลน่สกแีละสมัผัสหมิะขาวโพลน โดยหมิะทีฮ่อกไก

โดนัน้ไดช้ือ่ว่าเป็นหมิะทีม่คีวามปยุและนุ่มมากแตกต่างจากทีอ่ ืน่ๆ อสิระตามอธัยาศัย (ราคาไมร่วม

คา่เชา่ชุดและอปุกรณ์สก)ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั เมนอูาหารเซ็ตแบบญีปุ่่ น (3) 

  

15.30 น. น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

จากนั้นน าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า  (ด้านนอก)(Former Hokkaido 

Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึง่ใน

ไม่กีอ่าคารของญีปุ่่ นในสมัยนัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูป

ดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอ่มทีร่ม่รืน่ เรยีงรายดว้ยตน้ซากรุะ และตน้แปะกว๊ย อาคารแหง่นีเ้คยเป็นทีท่ า

การรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบกุเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และ

หอสมดุเก็บบันทกึทางราชการ ผา่นชม หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรอื

ภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬกิาโบราณมลีักษณะเป็นอาคารไมท้ีม่หีลังคา

สีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็น

สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องเมอืงซัปโปโร ส าหรับตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี ค.ศ. 

1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬกิาแหง่นีถ้กูก าหนดให ้

เป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญแหง่ชาต ิอกีดว้ย  

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมอืง
บรเิวณถนนโอโดรเิป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าวา่ โอโดร ิในภาษาญีปุ่่ นมคีวามหมายวา่ ทางเดนิ
ทีก่วา้ง ในอดตีเมือ่ครัง้เริม่วางผังเมอืง ถกูวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญใ่จกลางเมอืง กอ่นทีจ่ะ
กลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาตอ่มา ปลายสดุของสวนสาธารณะแหง่นี ้ยงัเป็นทีต่ัง้ของ ซปัโปโรทวีี
ทาวเวอร ์(TV Tower) (ราคาคา่ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์TV Tower)  

หลงัจากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นซูซูกโินะ(Susukino) นับเป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยแหลง่บนัเทงิที่
โด่งดังมากทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร(Sapporo) อกีทัง้ยังเรยีกไดว้่าเป็นยา่นบันเทงิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทาง
ตอนเหนือของญีปุ่่ นทเีดยีวละ่คะ่ บอกเลยว่าอยากมาบันเทงิเรงิใจยามค ่าคนืสมัผัสไลฟ์สไตลแ์บบคน
ญีปุ่่ นแท ้ๆ ตอ้งมาทีน่ีใ่หไ้ดเ้ลยละ่คะ่ เพราะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้า
จงิโกะ รวมกวา่ 4,000 รา้น บางรา้นนีเ่ปิดจนถงึเทีย่งเทีย่งคนื 

 

 

 

 

 

 

 

 



XJ049 CTS-CTS  

20.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!! เมน ูชาบ ู+ ขาป ู     

ทีพ่กั  Excel Tokyu rei hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ตลาดปลานโิจ – เมอืงโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– สวนสตัวอ์ะซาฮิ

ยามา่ - เมอืงอะซาฮยิามา่ 

    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านสู่ ตลาดปลานโิจ (Nijo Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 นาท)ี ตลาดปลาใจกลาง

เมอืงซัปโปโร แมม้ขีนาดไม่ใหญ่มากแต่ดว้ยทีอ่ยู่กลางเมอืง เดนิทางสะดวกและสนิคา้ครบครัน จงึ

เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นและต่างชาติจ านวนมาก ตลาดปลาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยรา้น

จ าหน่ายอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ รา้นจ าหน่ายสนิคา้แปรรูป ต่างๆ หา้มพลาด!!! ส าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบ

รสชาตขิองปขูนยกัษ์ อนัเลือ่งชือ่แหง่เกาะฮอกไกโด ทีต่ลาดแหง่นีท้า่นจะเห็นปขูนตัวเป็นๆ วา่ยน ้าใน

ตู ้ทีต่อ้งบอกว่าราคาไมแ่พง หรอื จะเป็น หอยเชลยา่ง ททีานกบัโชยุ นอกจากนี้ ยังมรีา้นอาหารทีอ่ยู่

ดา้นหลังผา้มา่นใสๆ กัน้ฉาก หากทา่นอยากทานอาหารปรงุสกุ สดใหมก่็สามารถออเดอรด์า้นหนา้และ

เขา้ไปรอน่ังรับประทานดา้นหลังไดเ้ลย ก่อนจะอิม่กันยังมเีมล่อนสสีม้หวานฉ ่า ทีม่าทานปิดทา้ยอกี

ดว้ย  

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

น ้าหอม ตา่งๆ และสนิคา้ของฝากญีปุ่่ นตา่งๆอกีมากมาย ตามอธัยาศัย  

เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมอืง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ ึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีง (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั Set ปลาโฮเกะ (6) 
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เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่  

ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งนี้สรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม

ทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม

คลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนน

เรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรโีอตารเุป็น หนึง่

ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงามและถอื

เป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ไฮไลท!์!! หนา้อาคารหลกัของพพิธิภณัฑ์

กลอ่งดนตร ีม ีนาฬกิาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมเีพยีง 2 เรอืนในโลกคอืทีเ่มอืงแวนคูเวอร ์

ประเทศแคนาดา กบัทีเ่มอืงโอตารแุหง่นี้ นาฬกิาจะเลน่เพลงและปลอ่ยไอน ้าออกมาทกุๆ 15 นาท ีถอื

เป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหนึง่จุดทีม่าโอตารุแลว้ไมค่วรพลาด นอกจากสถานทีด่ังกล่าวขา้งตน้นัน้ ยังมี

รา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีมากมาย เชน่ รา้นขนม LeTAO ทีภ่ายในนอกจากจะจ าหน่าย

ขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ที่หากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมาพักผ่อนจบิเครื่องดื่ม 

พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นนี้ได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลติขนมของฮอกไกโด ดา้นในมี

จ าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชือ่ของเมอืงโอตารุ อกีทัง้สามารถซือ้

สนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกนัยงัม ีรา้น Kitakaro โกดังผลติขนมอกีรายหนึง่ รา้นนีเ้นน้

ในส่วนของขนมสด อาท ิซอฟท์ครีม เคก้ตน้ไม ้และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระใหท้่านเดนิเล่น 

ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั  

 น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  

น าทา่นสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิ

จากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ !!!ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้

ผา่นสระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมขี ัว้โลก

และหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสัตวแ์หง่นี้ยงัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดให ้

นกเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว (ขบวนพาเหรดนกเพนกวนิจดัใหช้ม 2 รอบตอ่วนั และท ัง้นี้

การเดนิของเพนกวนิจะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั ซึง่หากทา่นไมส่ามารถชมขบวน

พาเหรดเพนกวนิ ทา่นสามารถชมความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆได)้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนป้ิูงยา่งสไตลญ์ีปุ่่ น 

ทีพ่กั  Hotel Crescent Asahikawa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้  บ่อน า้สเีงนิ - ถนนตน้ไม7้สตาร-์ หมู่บา้นราเมง - เมอืงโทคาจ ิ- ทะเลสาบชคิารเิบทส ึ- 

หมูบ่า้นบนน า้แข็งทะเลสาบชคิารเิบ็ตส ึ

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าทางเดนิทางสู่ สระอะโออเิคะ (Aoiike) หรือ บอ่น า้สฟ้ีา ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น ้า Bieigawa 

ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชือ่ตามสขีองน ้าทีเ่กดิจากแร่ธาตุตามธรรมชาต ิโดยเพิง่

เกดิขึน้จากการกัน้เขือ่นเพื่อป้องกันไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึน้เมือ่ปี 1988 ไหลเขา้สู่

เมอืง !!!ไฮไลท ์อสิระใหท้า่นชมความงามของบอ่น ้าสฟ้ีาทีแ่ข็งจนกลายเป็นน ้าแข็ง ตน้ไมแ้ละรากไม ้

จะถกูสต๊าฟทีม่องเผนิๆ ดคูลา้ยกบัรปูรา่งสตัวป์ระหลาด หรอืเรยีกวา่ ตน้ไมปี้ศาจ น่ันเอง  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบเิอะ (Biei) เมอืงเล็ก ๆ ลอ้มรอบดว้ยภมูทิัศน์ทีง่ดงามของภเูขาและ

ทุง่นาอันกวา้งใหญ่ และในฤดูหนาวทัศนียภาพก็จะแตกตา่งไป โดยจะเต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนสลับ

กับตน้สนที่ยืนตน้ต่ไรใ้บ ใหบ้รรยากาศดรแมนตกิไปอีกแบบนึง ระหว่างทางแวะชม ถนนตน้ไม ้

Seven Star  ซึง่เคยใชเ้ป็นโฆษณาบหุรีย่ ีห่อ้นงึ ตน้พอปลาร ์(Poplar) ชือ่ว่า Ken และ Mary ก็ถูก

ใชถ้า่ยเป็นโฆษณารถยีห่อ้นงึ และตน้โอค๊ชือ่วา่ Seven Star ก็เคยใชถ้า่ยลงบนซองบหุรีย่ ีห่อ้นงึ 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางกลับสู ่เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาตอิัน

เป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอรอ่ยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิา

ว่าไดถ้ือก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่

รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดยีว เสมอืน !!ไฮไลท ์หมูบ่า้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นที่

เดยีว!! และยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้า

ศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดูดความสนใจของ

ลกูคา้ เชน่ รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภมูใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอา

ซาฮคิาว่า หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่มั่นในน ้าซปุของตัวเองวา่เป็นหนึง่ไมแ่พใ้ครที่

ส าคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่ น เพราะดว้ยความที่กนิง่ายและมีรสชาติที่

หลากหลายจงึเป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน 

   
 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงโทคาจ ิ(Tokachi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นกิง่

จงัหวดัของฮอกไกโด ซึง่มปีระวัตยิาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ.1882 เมอืงนี้ข ึน้ชือ่ในเรือ่งของทัศนียภาพ

อนังดงาม ทัง้ยามทีม่หีมิะและไมม่หีมิะ เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิดุมสมบรูณ์มาก  

จากนัน้น าท่านสู ่ทะเลสาบชคิารเิบทส ึ(Lake Shikaribetsu) เป็นทะเลสาบโดยธรรมชาตเิพยีง

แหง่เดยีวในเขตอทุยานแหง่ชาตไิดเซท็สซึงั ตัง้อยูท่ีค่วามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 810 เมตร ทะเลสาบ
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แหง่นีไ้ดช้ ือ่ว่าเป็น “ทะเลสาบแหง่ทอ้งฟ้า” ถอืเป็นทะเลสาบทีอ่ยูร่ะดับสงูทีส่ดุในฮอกไกโด มปีลา

มิยาเบะอิวานะซึ่งเ ป็นพันธุ์ทอ้งถิ่นเฉพาะทะเลสาบชิคาริเบทสึอาศัยอยู่  ในฤดูหนาวดว้ย

สภาพแวดลอ้มและภูมอิากาศที่หนาวจัดจนตดิลบต ่าสุดกว่า -30 องศา น ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะ

กลายเป็นผนืน ้าแข็งขนาดใหญ่และมคีวามหนาถงึ 60 เซนตเิมตร ดว้ยเหตุนี้ท าใหช้าวเมอืงไดจ้ัด

หมู่บา้นบนน า้แข็งทะเลสาบชคิารเิบ็ตส ึ(Shikaribetsu igloo village หรอื Shikaribetsu 

Kotan) ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีจ่ัดขึน้บนผนืทะเลสาบทีก่ลายเป็นน ้าแข็ง มกีารสรา้ง อกิลู (igloos) หรอื 

บา้นเอสกโิม หรอืทีช่าวญีปุ่่ นเรยีกว่า โคตนั-Kotan ทีม่าจากภาษาไอนุ แปลวา่ หมูบ่า้น รวมถงึ

เจาะลงไปยังชัน้ใตด้นิแลว้เปิดเป็นโรงแรม บาร ์คาเฟ่ โรงหนัง เวทแีสดงคอนเสริต์ หรอืแมแ้ต่โบสถ์

ส าหรับพธิแีตง่งาน เป็นสถานทีเ่พยีงหนึง่เดยีวในญีปุ่่ นเท่านัน้ นอกจากนีย้งัมกีจิกรรม Outdoor ตา่งๆ 

เช่น การเดนิป่า, Snowmobile, การแช่ออนเซ็นกลางแจง้ เป็นตน้ (กจิกรรมบางรายการอาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ โปรดสอบถามหนา้งาน) 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัที ่  Shikaribetsu kotan hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  ซบัโปโร - มติชุยเอาเลต้ท ์- ศาลเจา้ฮอกไกโด -  ถนนชอ้ปป้ิงทานกุโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

08.00 น. จากนัน้เดนิทางกลับเมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นชอ้ปป้ิง มติซุยเอาท์

เล็ตพารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชมิะ (Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) ซึง่เป็นมติซุย

เอาท์เล็ตพาร์คขนาดใหญ่ สามารถเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม ทัง้เสือ้ผา้ผูห้ญงิ 

ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารมากมาย ทีน่ีม่ศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ทีม่จี านวนกวา่ 650 

ทีน่ั่งมเีมนูอาหารทีห่าทานไดเ้ฉพาะทีฮ่อกไกโดมากมาย อาท ิขา้วหนา้อาหารทะเล, ไคเซน็ดง้ และบู

ตะดง้อาหารขึน้ชือ่ของโทคะช ิแฮมเบอเกอรท์ าจากเนื้อวัววากวิฮอกไกโด เป็นตน้ นอกจากนี้ยังมี

สนิคา้เกษตรจากทอ้งถิน่และสนิคา้ขึน้ชือ่ของฮอกไกโดทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก ที่

ผูไ้ดรั้บจะตอ้งถูกใจแน่นอน  น าท่านขอพร ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอืเดมิชือ่ 

ศาลเจา้ซปัโปโร เปลีย่นเพือ่ใหส้มกบั ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปก
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ปักษ์รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

อสิระใหท้่านเดินเล่น ณ ถนนช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่าน

การคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม

รา้นคา้ต่างๆ อยา่งรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้

ยงัเป็นศนูยร์วมของเหลา่วัยรุน่ดว้ย เนื่องจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นบีตุ๊กตามากมาย รา้นดองก ิรา้น 

100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ และเนื่องจากรา้นคา้

สว่นใหญม่หีลงัคาคลมุ ดังนัน้ ไมต่อ้งกงัวลเรือ่ง ฝนหรอืหมิะ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ  

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Excel Tokyu rei hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

    

 

 

วนัทีเ่จ็ด  ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น  – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

 

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

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ์

   เทีย่วบนิที ่XJ621 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 
 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  



XJ049 CTS-CTS  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง **
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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 ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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    


