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เทีย่วเมอืงทา่สดุโรแมนตกิ โอตาร ุคลองโอตาร ุพพิิธภณัฑก์ลอ่งดนตรี 
เต็มอิม่กบัลานหมิะ ฟรุาโนะ ฟร ี ฟร ีSLEDDING หรอื SNOW RAFTING หรอื SNOW BANANA 

ไหวพ้ระขอพร ณ ศาลเจา้คามกิาวา่ เมอืงอาซาฮคิาวา่ 
ชมบอ่นำ้สีฟา้ เมอืงบเิอะ / หมูบ่า้นราเมน / ไหวพ้ระใหญ ่Hill of Buddha 

พิเศษ +++ ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
>>> พกัอาซาฮคิาวา่ 1 คนื / ซปัโปโรยา่นชอ้ปปิง้ 2 คนื <<< 

* บฟุเฟตป์ิง้ยา่ง + ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ / ชาบชูาบ ู* 
** ฟร ีWi-Fi on Bus ไม่มวีนัฟรีเดย ์มรีถ + ไกดพ์าเทีย่วทกุวัน ** 

 
 

วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 สนำมบินสุวรรณภูม ิ X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40)- สนำมบินชิโตเสะ --> เมืองบิเอะ 

ชมไลทอ์ัพ บ่อน ้ำสีฟ้ำ (BLUE POND) Illumination of Shirogane 

Blue Pond - อำซำฮิคำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมง 

  X 
Route Inn Grand 

Asahikawa  

หรือเทียบเท่า 

3 

ศำลเจ้ำคำมิกำว่ำ - สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ ชมขบวนพำเหรด

เพนกวิน – ลำนสกีฟุรำโนะ ฟรี SLEDDING หรือ SNOW RAFTING 

หรือ SNOW BANANA BOAT – ซัปโปโร – ที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำฮอก

ไกโด – DINNER บุฟเฟตป้ิ์งย่ำง + ขำปูยักษ ์

   

KARAKSA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

4 
ตลำดปลำโจไก - โอตำรุ - คลองโอตำรุ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – 

พระใหญ่ Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – ทำนุกิโคจิ 
  X 

KARAKSA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 สนำมบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)   X - 
 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ รำคำเด็ก พักเดี่ยว เพ่ิม 

2 - 6 ธ.ค. 2565 37,999 

ไม่มีรำคำเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

รำคำ 6,000 บำท 

6,000 

9 – 13 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 

16 – 20 ธ.ค. 2565 36,999 6,000 

13 – 17 ม.ค. 2566 36,999 6,000 

24 - 28 ก.พ. 2566 36,999 6,000 

ควำมหนำแน่นของหมิะจะมำกหรือน้อย ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ 
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วันแรก กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคำนเ์ตอร ์F สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เพื่อเตรียมตวั

เดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

วันที ่2 สนำมบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ ชมไลทอ์ัพ บ่อน ้ำสีฟ้ำ (BLUE POND) Illumination of Shirogane 

Blue Pond - อำซำฮิคำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมง 

02.05 น. ออกเดินทางสู ่สนำมบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเทีย่วบินที ่XJ620 

 สำยกำรบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 (น ้ำหนัก

กระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกต้องกำรซื้อน ้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อน

เดินทำง 7 วันท ำกำร) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
10.40น. เดินทางถึง สนำมบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ญ่ีปุ่ นแลว้ (เวลาทีญ่ีป่ ุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกนั เพือ่สะดวกในการนดัหมายเวลา) 

***ส ำคัญมำก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั 
 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร (1)  
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จากนัน้น าท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน ้ำสีฟ้ำ (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 

ชม.) ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น า้ Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองน า้พุรอ้นชิโรกาเนะ 

(Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตัง้ชื่อตามสีของน า้ที่เกิดจากแรธ่าตตุาม
ธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึน้จากการกัน้เขื่อนเพื่อปอ้งกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทขุึน้เม่ือปี 1988 ไหลเขา้สู่
เมือง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน า้ 

สระน ้ำสีฟ้ำ ตัง้แต่ตน้เดือนพฤศจิกายนไปจะเริ่มเปิดไฟไลทอ์พั Illumination of Shirogane Blue Pond 
ซึ่งเป็นเทศกาลเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น ซึ่งเป็นสถานที่เลื่องชื่อในเรื่ องของความงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดกูาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดหูนาวนัน้ ทิวทศันห์ิมะสีขาวบริสทุธิ์ที่ตดักันกับสีฟ้าของทะเลสาบและแม่น า้นั้น
ช่างเป็นภาพงดงามสะกดสายตาอย่างมาก 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำซำฮิคำว่ำ เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของฮอกไกโด และยงัขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาว
ที่สดุๆ เพราะหิมะจะตกบ่อยและตกถ่ีมาก เนื่องจากอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะซึ่งเป็นท าเลที่อยู่ห่างจากทะเล
ที่สดุ และยงัแวดลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้นอีกดว้ย 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้ำนรำเมนอำซำฮิคำวะ (Asahikawa Ramen Village) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณแ์ละไดร้บัการกล่าวขานถึงความอรอ่ยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บา้นรา
เมนอาซาฮิคาวะไดถื้อก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่
รวมกันเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้นที่เดียว และยงัมีหอ้งเล็กๆที่จดั
แสดงประวตัิความเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนีใ้หส้  าหรบัผูท้ี่สนใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย 
อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย ณ หมู่บ้ำนรำเมน 

ทีพั่ก  Hotel Route Inn Grand Asahikawa หรือระดบัเทียบเท่า 

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หากท่านใดตอ้งการชอ้ปปิ้งต่อ แนะน า อิออน ทำวน์ (สามารถเดินจากโรงแรมไปได)้ 
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบน
โตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ี่นี่เช่นกนั 

  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 



T2G-CTS02XJ FIRST SNOW HOKKAIDO ASAHIKAWA  5D3N (XJ) 

วันที ่3 ศำลเจ้ำคำมิกำว่ำ - สวนสัตวอ์ำซำฮิยำม่ำ ชมขบวนพำเหรดเพนกวิน - ลำนสกีฟุรำโนะ - ซัปโปโร 

– ศำลำกำรเก่ำฮอกไกโด (ตึกแดง)– DINNER บุฟเฟตป้ิ์งย่ำง+ขำปู 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่  ศำลเจ้ ำคำมิคำว่ ำ  (KAMIKAWA 

SHRINE) ศาลเจ้านีท้ี่ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในส่วนของสวน

คากุระโอกะ เลยเขตเมืองมานิดนึงหน้าหนาวสวยมาก ปก
คลมุไปดว้ยหิมะตวัศาลเจา้ใหญ่และอลงัการมาก ยิ่งในหนา้
หนาว ดนู่าเกรงขามสดุๆไปเลย ดา้นขา้งศาลเจา้จะมีสวนให้
เดินเลน่ถ่ายรูป บรรยากาศเงียบสงบ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

น าท่านสู่ สวนสัตว์อะซำฮิยำม่ำ (Asahiyama Zoo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นสวนสัตวท์ี่มี

ชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม
สตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลกัษณท์ี่ไม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอ่ืนๆ  

ไฮไลทข์องที่น่ี ไดแ้ก่ อุโมงค์แกว้ผ่านสระว่ายน า้ของเหล่าเพนกวิน และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซน
หมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนีย้งัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกที่มีการจดัใหน้ก
เพนกวินออกเดินในช่วงฤดหูนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพำเหรดเพนกวินแบบใกล้ชิด 
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เทีย่ง   บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร (4) 

 
 

 
 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ลำนสกีฟุรำโน่ (Furano Ski Area) ถือว่าเป็นสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียงเป็นอนัดับตน้ๆ
ของฮอกไกโด ดว้ยความที่เคยเป็นสถานนี่จัดแข่งขันสกีระดับโลกมาแลว้นั่นเอง บอกเลยว่าพืน้ที่ของที่นี่เคา้ทัง้
กวา้งใหญ่และวิวดีงามมากมาย โดยพืน้ที่เลน่สกีประกอบดว้ยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีทัง้ทางลาดต ่าส  าหรบั
ผูเ้ริ่มตน้ และทางที่สงูชนัมากขึน้ตามล าดบั เรียกไดว่้าคนจะเป็นมือใหม่หรือโปรก็ตอ้งสนุกไปกับการเล่นสกีของ
ที่นี่แน่นอนเลยทีเดียว ที่ส  าคญัไม่เพียงแค่จะมีพืน้ที่ส  าหรบัเลน่สกีเท่านัน้นะคะ กิจกรรมสนกุๆอื่นๆ เช่น ลานสโนว์
บอรด์ สโนวโ์มบิล ลอ่งแพหิมะ รถลยุหิมะ พาราเซล และสนุขัลากเลื่อน ก็มีใหเ้ลือก 
พิเศษ !!! รำคำทัวร์รวมค่ำเล่น SLEDDING 1 ชม. หรือ SNOW RAFTING 1 รอบ หรือ SNOW BANANA 

BOAT 1 รอบ สำมำรถเลือกเล่นอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงได้ตำมต้องกำร 

รำคำทัวรไ์ม่รวมค่ำกิจกรรมอ่ืน นอกเหนือจำกทีก่ล่ำวด้ำนบนแถบสีเหลือง ลูกค้ำสำมำรถเลือกเล่น และ

ช ำระเงนิได้หน้ำงำนตำมอัธยำศัย 
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จากนัน้ เดินทางเขา้สู ่เมืองซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แวะถ่ายรูป ที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไก

โด (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นบัเป็นอาคารขนาด

ใหญ่แห่งหนึ่งในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่ นในสมยันัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มีสญัลกัษณด์าวหา้แฉก ธง
รูปดาวเจ็ดีคแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วยอาคารแห่งนีเ้คยเป็นที่ท  าการ
รฐับาลทอ้งถิ่นสมยับกุเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจบุนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมดุเก็บบนัทึก
ทางราชการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (5) เมนูบุฟเฟตข์ำปู + บุฟเฟตป้ิ์งย่ำง 

ทีพั่ก KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  

โรงแรมใกลย้่านชอ้ปปิ้ง เต็มอิ่มใหท้่านชอ้ปปิ้งไดต้ามอธัยาศยั ตลอดทัง้คืน 
  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
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วันที ่4 ตลำดปลำโจไก - โอตำรุ - คลองโอตำรุ - ถนนซำไกมำจิ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – ไหว้พระใหญ่ 

Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – เต็มอิ่มช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

จากนัน้น าท่านเดินชม ตลำดปลำโจไก (Jogai Market) ตลาดสดของซปัโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮ

อกไกโดไวม้ากมายทุกเชา้จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จบัมาสดๆ จะ
ถูกน ามายงัศนูยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร ตัง้แต่รา้นขายปลาสดๆ ร้านผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลาตาก
แหง้เค็ม และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 รา้นมีวตัถุดิบสดใหม่คดัสรรมาอย่างดีใหเ้ลือกหาตัง้แต่ 6 โมงเชา้ นอกจากนี ้
ยงัพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทัง้รา้นซูชิและรา้นอาหารชุดที่ใชว้ตัถดุิบจากตลาด ไดล้ิม้รสอาหารของฤดกูาลนัน้ๆ 
ในราคาย่อมเยา 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็น

เมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้นขายของอยู่
ตลอดสองข้างทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวนัตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นเองและประเทศใน
แถบยุโรปหลายประเทศ น าสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหนา้
เรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดังไดง้่ายขึน้ ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่านี ้จึงถูกดดัแปลง
เป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภณัฑ ์
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ชมความสวยงามของ คลองสำยวัฒนธรรมโอตำรุ คลองสายวฒันธรรมอนัมีเสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็น
เอกลกัษณแ์ห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองที่ยงัคงความเป็นญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงแกว้
หลากสีสนัดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหลง่เครื่องแกว้ชื่อดงัของโอตารุ และยงัมีเครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชื่น
ชม และเลือกซือ้ได ้เมืองนีม้ีชื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

เดินเล่น ถนนซำไกมำจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal 

Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมารก์ของ
เมืองนีม้ากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่หแ์ละเต็ม
เป่ียมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว 
เนื่องจากตวัถนนเองไดร้บัการอนุรกัษ์มาอย่าง
ดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อ
ดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี ้ ใน
ระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 
ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และ
การค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วย
บริษัทชอ้ปปิ้ง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
รา้นขายของที่ระลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพิพิธภณัฑต์่างๆมากมาย 

 

จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี  ที่แสน
อ่อนหวาน ชวนใหน้่าหลงใหลดว้ยกลอ่งดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่าน
ผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 
แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรา
มิกและเพลงมาประกอบกนั มีบรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรีทัง้เพลงญ่ีปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการด์สง่ได้
โดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท้่านไดส้มัผสัและชื่นชมกลอ่งดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ ากลอ่งดนตรีน่ารกัๆ 
ในแบบที่ท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง 

เทีย่ง   บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร (7) 
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จากนัน้น าท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ (Hill of the Buddha) ตัง้อยู่ที่ เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอีกชิน้หนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ  (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ น
เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขำล้อมรอบรูปป้ัน

พระพุทธรูปมีควำมสูงมำกถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกั 1500 ตนั พืน้ที่ที่ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทัง้ราย
ลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อีก
จุดหนึ่งที่พลาดไม่ไดน้ั่นคือ กำรเดินลอดไปตำมอุโมงค์ที่มำควำมยำว 40 เมตร ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยู่
รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า ซึ่งไม่สามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ทางสถาปนิกตัง้ใจออกแบบ เพื่อใหท้กุๆสว่นมีความพิเศษไม่แพก้นั นบัว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานที่
ที่มีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอย่างยิ่งส  าหรบัการมาเยือน 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปปิ้ง Mitsui Outlet Sapporo เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิ่งอนั ที่นี่เริ่มเปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่
เดือนเมษายนปี 2012 ดา้นในมีรา้นคา้แบรนดเ์นม
ต่างๆ มากถึง 128 รา้น ! มีทั้งร้ำนค้ำปลอดภำษี 
ร้ำนอำหำรอร่อยๆ และศูนย์อำหำรขนำด

ใหญ่โต ที่จคุนไดถ้ึง 650 ที่นั่ง แถมยงัมีรา้นจ าหน่าย
สินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถิ่นของฮอก
ไกโดใหไ้ดเ้ลือกซือ้กลบับา้นกันดว้ย รา้นคา้ต่างๆ มี
จ าหน่ายสินคา้ชัน้น าจากต่างประเทศใหเ้ราไดจ้บัจ่าย
ใช้สอยในราคาที่ถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผ้า
แฟชั่นหญิงชาย เสือ้ผา้เด็ก นาฬิกา อปุกรณกี์ฬา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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อิสระใหท้่านท่องเที่ยว ชอ้ปปิ้งไดต้ามอธัยาศยัที่ ย่ำนทำนุกิโคจิ แหลง่ชอ้ปปิ้งสตรีทชื่อดงัของฮอกไกโด ภำยใน
แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินคา้ใหไ้ดเ้ลือกมากมาย
หลากหลายชนิด  ทั้ ง เสื ้อผ้า  รองเท้า  กระเ ป๋ า 
เครื่ องส าอาง  ร ้านขายของที่ ระลึก  รวมไปถึ ง
รา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 
ร ้านค้า  ร ้านดั ง ๆ  ถุ ก ใจนักช้อปชาวไทย  เช่ น 
Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน  ครีมบ า รุ ง 
เครื่องส าอาง) , Don Quijote :  ดองกิโฮเตะ (ร ้าน 

Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินคา้นานาชนิด
ในราคาถูกและเปิด 24ชม.), รา้น Brand Name มือสอง, หา้ง Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey 
Miyake , หา้งPivot ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสือ้ UNIQLO หรือแบรนดฮ์ิตราคาสดุคุม้อย่าง GU เป็นตน้ 

เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง อิสระมือ้เย็น ตำมอัธยำศัย 

ทีพั่ก  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หลง่ชอ้ปปิ้ง ท่านสามารถเดินออกมาเพื่อชอ้ปปิ้ง หรือชมเมืองซปัโปโรในตอนกลางคืนได ้
  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วันที ่5 สนำมบินชิโตเสะ - สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนำมบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลบั 

11.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621 

 มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
17.50 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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