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โดยสายการบินแอร์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สักการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

อลงัการ อุโมงคแ์ปะกว๊ยเหลอืงอร่าม ณ มหาวทิยาลยัฮอกไกโด 
เดนิเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมอืงออกไกโดหลงัเก่า 

ผ่านชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 
ผักผอ่นหย่อนใจ ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

เขา้ชม พพิทิธภัณฑเ์บยีรซ์ปัโปโร 
เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 

ชอ้ปปิง้ของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจิ 
เขา้ชม พพิทิธภัณฑ์กลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬิกาไอนำ้โบราณ  

Unseen ฮอกไกโด เนนิพระพทุธเจ้า สถาปตัยกรรมเลือ่งชือ่ 
ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีทีโ่จซงัเคออนเซน็ 

ชม หมสีนีำ้ตาล ณ สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั 
เทีย่ว หบุเขานรกจโิกกดุาน ิพร้อมแชอ่อนเซน็เทา้ 

ชอ้ปปิง้จใุจ ทานกุโิคจ ิและมติซยุเอาทเ์ลต็พารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชมิะ 
พเิศษ!!! บฟุเฟต่ข์าปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  

 
+สภาพอากาศเปน็เพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครัง้+ 
** ปล. ไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพิเศษ / Infant เด็กอายตุ่ำกว่า 2 ป ีราคา 8,900.-** 

 ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิไกดท์่านละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ทีน่ัง่จำนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เกบ็เพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งชำระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรับแทนยืน่วีซา่ญีปุ่่น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

04-08 พฤศจิกายน 2565 36,888.- 7,900.- 
 

 

11-15 พฤศจิกายน 2565 36,888.- 7,900.- 
 

 

18-22 พฤศจิกายน 2565 36,888.- 7,900.- 
 

 

25-29 พฤศจิกายน 2565 36,888.- 7,900.- 
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วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

23.00 น.       พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที ่

                         ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น-เมืองซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลัง
เก่า (ด้านนอก)-ผา่นชม หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร-สวนสาธารณะโอโดร-ิพพิทิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร-ดนิเนอรข์าปฮูอก
ไกโด 

   
02.05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินท่ี XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว 
แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สำคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนญุาตใหน้ำอาหารสด จำพวก เนื้อสตัว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ฝนืมี
โทษปรับและจับ 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 5 ของ
ญ่ีปุ่น มีสถานท่ีทางประวัติศาสตรส์มัยแรกเร่ิมของเกาะฮอกไกโด มีสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายและเป็นศูนย์กลาง
ในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานที่ต่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 เดินทางสู่ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณใจกลาง
เมืองซัปโปโร นอกจากจะมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาแล้ว บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยยังร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อย
ใหญ่ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 
เพราะเม่ือเดินเข้ามาทางประตูคิตะจูซันโจ ท่านจะพบกับอุโมงค์ต้นแปะก๊วย สีเหลืองทองอร่ามสวยงาม เรียงรายด้วย
ต้นแปะก๊วยราว 70 ต้น เป็นระยะทางประมาณ  380 เมตร ถนนสายนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Ginkgo Avenue ถือเป็น
จุดชมใบแปะก๊วยท่ีมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 นำท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเกา่ (ด้านนอก)(Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสี
แดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่าง
หรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้น
แปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมหอ้ง
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ทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower หรือ
ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬิกาโบราณมีลักษณะเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสี
ขาวถูกออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร สำหรับตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี ค.ศ. 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง 
Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติ อีกด้วย 

 นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมืองบริเวณถนนโอโดริเป็น
ระยะทางประมาณ 1.5 กม. คำว่า โอโดร ิในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า ทางเดินที่กว้าง ในอดีตเมื่อครั้งเริ่มวางผัง
เมือง ถูกวางแผนไว้ให้เป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุด
ของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (TV Tower) (ราคาค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ TV 
Tower) และใกล้เคียงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีงาน
มากมายมาจัดที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เช่น งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซัปโปโร และกิจกรรมต้นไม้ 
ดอกไม้ สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประดับไฟงาน Sapporo White Illumination ที่มีการ
ประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิ่มจำนวน และขนาดของงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี 

 จากนั้นนำท่านสู่ พิพิทธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมเบียร์ และซัปโปโรเบียร์ ตั้งแต่บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง , ขั้นตอนการผลิต และเครื่องมือสำหรับการต้ม
เบียร์ ในบริเวณชั้นท่ี 2 และ 3 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)  

 ใกล้ๆกันมี สวนเบียร์ซัปโปโร Sapporo Beer Garden ที่มีร้านอาหารบุฟเฟต์ All You Can Eat สไตล์เนื้อแกะย่าง
เจงกิสข่าน (มีไก่ หมู เนื้อแกะให้เลือก) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall 
ที่มีบรรยากาศการดื่มเบียร์และทานเนื้อแกะย่าง ตามสไตล์อาหารท้องถิ่นนั่นเอง (ราคาไม่รวมกับค่าทัวร์) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู      

ที่พัก  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่สาม เนินพระพุทธเจ้า-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี-ช้อป
ปิ้งดิวตี้ฟรี-ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

เดินทางสู่ เนินพระพทุธเจา้ (Hill of Buddha) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตั้งอยู่ทางเหนือของซัปโปโร เป็น
ผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ โดยมี
ลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่
ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทกุๆฤดู 
ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลา
เวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระให้ท่านชื่นชมความงาม
ของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ต่างจากเดิม !!!ไฮไลท์ Unseen Hokkaido ที่เมื่อเดินไปจนถึง
จุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่
รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่
ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เดินชม 
คลองโอตาร ุ(Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้
สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่
ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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จากนั้นนำท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอตารุที่ถูกอนุรักษ์ไว้
อย่างดี อาคารสองข้างทางเป็นอาคารสไตล์ตะวันตก ที ่ เร ียงรายไปด้วยร้านค้า พิพิทธภัณฑ์และอาคาร
ประวัติศาสตร์มากมาย  เข้าชม โรงเป่าแกว้คติาอชิิ (Kitaichi Glass Otaru) ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียง
ทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้
เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและ
เก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยว
ด้วย เข้าชม พิพิทธภัณฑก์ลอ่งดนตรี (Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าที่
ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่
สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ไฮไลท์!!! หน้าอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี มี นาฬิกาไอน้ำ (Steam 
Clock) ปัจจุบันมีเพียง 2 เรือนในโลกคือที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับที่เมืองโอตารุแห่งนี้ นาฬิกาจะเล่น
เพลงและปล่อยไอน้ำออกมาทุกๆ 15 นาที ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่มาโอตารุแล้วไม่ควรพลาด นอกจาก
สถานที่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังมีร้านขนมและร้านขายสินค้าที่ ระลึกอีกมากมาย เช่น ร้านขนม LeTAO ที่ภายใน
นอกจากจะจำหน่ายขนมแล้วยังเป็นร้านกาแฟ ที่หากท่านเดินช้อปปิ้งมาเหนื ่อยๆ สามารถแวะมาพักผ่อนจิบ
เครื่องดื่ม พร้อมชิมขนมหวาน ณ ร้านนี้ได้ ร้าน Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนมของฮอกไกโด ด้านในมีจำหน่าย
ขนมนมเนย รวมไปถึง กาแฟ และของฝากของขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ อีกทั้งสามารถซื้อสินค้าแบบ Tax Free ได้ด้วย 
และข้างๆกันยังมี ร้าน Kitakaro โกดังผลิตขนมอีกรายหนึ่ง ร้านนี้เน้นในส่วนของขนมสด อาทิ ซอฟท์ครีม เค้ก
ต้นไม้ และขนมอบต่างๆ เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่าน
เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ 
ตามอัธยาศัย  

นำท่านสู่ ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมี
พื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ 
โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้
หนีบตุ๊กตามากมาย ร้านดองกิ ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ 
และเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีหลังคาคลุม ดังนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่อง ฝนหรือหิมะ ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่าง
เพลิดเพลิน 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่สี่ เมืองโจซังเค-บ่อนำ้พุรอ้นโจซงัเค ชม สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั-หุบเขานรกจิโกกุดานิ 

-ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจซงัเค (Jozankei) เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำพุร้อนจากป่าไม้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นเมืองเล็กๆ ที่
ล้อมรอบไปด้วยภูเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที)  

นำท่านสู่ บ่อน้ำพุร้อนโจซงัเค (Jozankei Onsen) เป็นแหล่งออนเซ็นที่มีชื่อติดอันดับ มีแหล่งน้ำพุร้อน 56 แห่ง ซึ่ง

พ่นน้ำแร่อุณหภูมิ 60-80 ºC ปริมาณถึง 8,600 ลิตรทุกนาที การเปิดบ่อน้ำพุร้อนเกิดขึ้นตั้งแต่โบราณสมัยเริ่มต้น  
เมื่อครั้งที่พระธุดงค์สร้างโรงน้ำพุร้อนบำบัดขึ้นในปีค.ศ.1866 และน้ำออนเซ็นของโจซังเคมีแร่ธาตุสูง ไม่มีสีและใส
สะอาดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีร้านค้า และร้านอาหารอยู่มากมาย และสำหรับท่านที่ ไม่ได้พักค้างคืนสามารถ
ใช้บริการโรงอาบน้ำออนเซ็นเพียงอย่างเดียวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่ตามแต่ละโรงแรม ไฮไลท์!!! สะพาน
แขวนฟุตาม ิสึริบาช ิ(Futami Tsuribashi) เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม บริเวณจุดชมวิวนั้นต้นไม้โดยรอบก็จะ
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เปลี่ยนสีทั ่วไปทั้งบริเวณ ทั้งสีเขียว สีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง สลับไปมาสวยงามราวกับภาพวาด อิสระให้ท่าน
เพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.40 ชั่วโมง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

หลังอาหาร นำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสี
น้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์
ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไป
ยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรู
ระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย 

 จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) 
เป็นหุบเขาที่งดงาม น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบ
ริเบทสึนั่นเอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ เป็นบ่อ
น้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อ
โคลนอีกด้วย น้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลำธารเรียกว่า โอยุนุมะกาว่า  สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้า
พร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม 

 จากนั้นเดินทางกลับเมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านช้อปปิ้ง มิตซุยเอาทเ์ลต็พารค์ ซัปโปโร 
ค ิตะฮิโรชิมะ(Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) ซึ ่งเป ็นมิตซุยเอาท์เล ็ตพาร์คขนาดใหญ่ สามารถ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ทั้งเสื้อผ้าผูห้ญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารมากมาย 
ที่นี่มีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจำนวนกว่า 650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย อาทิ ข้าว
หน้าอาหารทะเล, ไคเซ็นด้ง และบูตะด้งอาหารขึ้นชื่อของโทคะชิ แฮมเบอเกอร์ทำจากเนื้อวัววากิวฮอกไกโด เป็ นต้น 
นอกจากนี้ยังมสีินค้าเกษตรจากท้องถิ่นและสินค้าขึ้นชื่อของฮอกไกโดที่ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก ที่
ผูไ้ด้รับจะต้องถูกใจแน่นอน 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

   
วันที่ห้า  ศาลเจ้าฮอกไกโด-ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศ

ไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
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08.00 น. ก่อนกลับประเทศไทย นำท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยน
เพื่อให้สมกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

09.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) 

11.55 น.    เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชยี    
 เที่ยวบินท่ี XJ621 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

17.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

สำหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่ม่เอาตั๋วเครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์…(โปรดสอบถาม)…บาท/ทา่น 

 

 
*ทา่นใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเชยีเท่านัน้*  

** ทัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิภายในประเทศที่เปน็สายการบนิ
เครอืเดียวกันกบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นทำการซือ้ตัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

