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เทีย่วเมอืงฮาโกดาเตะ ปอ้มโกเรียวคาก ุโกดงัอฐิแดง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ 
ชมงานเทศกาล OTARU SNOW STORY / เตม็อิม่เพลดิเพลนิกบัลานสกคีโิรโระ 

ชมพระใหญ ่HILL OF BUDDHA / หบุเขานรกโนโบนเิบทสึ 
ชมทะเลสาบโทยะ งานไฟ LAKE TOYA ONSEN ILLUMINATION TUNNEL 

พเิศษ +++ นัง่กระเชา้ชมววิยามคำ่คนืของเมอืงฮาโกดาเตะ 
>>> พกัโทยะ ออนเซน็ 1 คนื / พกัฮาโกดาเตะ 1 คนื / โอตารุ 1 คนื / ซปัโปโร 1 คนื <<< 

* บฟุเฟตป์ิง้ยา่ง + ขาปยูกัษ ์3 ชนดิ / ชาบชูาบ ู* 
** ฟร ีWi-Fi on Bus ไมม่วีนัฟรเีดย ์มรีถ + ไกดพ์าเทีย่วทกุวนั ** 

 

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

2 
BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40)- สนำมบินชิโตเสะ --> หุบเขำนรก

จิโกกุดำนิ – Lake Toya Onsen Illumination Tunnel 
   

TOYA ONSEN 

หรือเทียบเท่า 

3 
เดินทำงสู่ เมืองฮำโกดำเตะ - ป้อมโกเรียวคำกุ (ไม่รวมค่ำขึน้ป้อม) 

- โกดังอิฐแดงคำเนโมริ - ขึน้กระเช้ำฮำโกดำเตะ 
   

HAKODATE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 
ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ - ลำนสกีคิโรโระ - โอตำรุ – พิพิธภัณฑก์ล่อง

ดนตรี - งำนเทศกำล โอตำรุ สโนวส์ตอร่ี 
   

GRAND PARK OTARU 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 
คลอง โอตำ รุ  - ไหว้ พระใหญ่  HILL OF BUDDHA – MITSUI 

OUTLET - ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ 
  X 

KARAKSA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

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

 

วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ รำคำเด็ก พักเดี่ยว เพ่ิม 

12 - 17 ธ.ค. 2565 39,999 

ไม่มีรำคำเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

รำคำ 7,000 บำท 

8,000 

19 – 24 ธ.ค. 2565 **NEW** 41,999 8,000 

26 - 31 ธ.ค. 2565 49,999 9,000 

16 - 21 ม.ค. 2566 45,999 8,000 

23 - 28 ม.ค. 2566 42,999 8,000 

15 - 20 ก.พ. 2566 42,999 8,000 
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ควำมหนำแน่นของหมิะจะมำกหรือน้อย ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศ 

วันแรก กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคำนเ์ตอร…์…. สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เพื่อเตรียม

ตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

วันที ่2 สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินชิโตเสะ – หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – Lake Toya Onsen Illumination 

Tunnel 

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) 
 

 

 

 

 

 

 
 

10.40 น. 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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จากนั้น น าท่านสู่ หุบเขำจิโกกุดำนิ (JIGOKUDANI HELL VALLEY) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งมี

ความหมายว่า หุบเขำนรก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมืองโนโบริเบทสึ หุบผานรกแห่งนีเ้กิด
จากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นที่เดือดตามธรรมชาติ 
กระจายไปทั่วบรเิวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควนัรอ้นๆ อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แรแ่ละ
ออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สดุบนเกาะ ฮอกไกโด ทางเขา้หบุเขาจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยักษส์ีแดงตัวใหญ่ ถือตะบองคอย

ตอ้นรบั หนา้ตาอาจจะดหูนา้กลวัไปหน่อย แต่นี่เป็นยกัษ์ดีที่จะคอยคุม้กันภยัใหผู้ม้าเยือน ดงันัน้ทุกบริเวณพืน้ที่

ของที่นี่  ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ห้องน ้าจะมีป้ายต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ ์เมื่อเดินใกลเ้ขา้ไปบรเิวณหบุเขาจะมีไอก ามะถันพวยพงุออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลน
เดือดซึ่งเกิดจากความรอ้นใตพ้ิภพผดุขึน้มาไม่ขาดสาย  
แนะน ำว่ำถ้ำใครเป็นภูมิแพ้หรือกลัวว่ำจะเหม็นกลิ่นก ำมะถัน (จริงๆ กลิ่นก็ไม่รุนแรงเท่ำไหร่นัก) ควรจะ
พกหน้ำกำกอนำมัย หรือผ้ำเช็ดหน้ำมำปิดจมูกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม งำน Toyako Onsen Illumination Tunnel (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นี ้จดัขึน้บริเวณ

ทะเลสำบโทยะ แบ่งเป็น 2 โซน คือโซนจดัแสดงไฟ light up บรเิวณถนน และโซนอโุมงคห์ลอดไฟ  ซึ่งจะประดบั
ไฟสีฟ้าขาวตามทาง  โดยทัง้งานใชห้ลอดไฟประดบัรวมกันมากกว่า 300,000 ดวง  ส  าหรบัโซนอุโมงคน์ัน้ มีความ
ยาวกว่า 70 เมตร ใหค้ณุไดร้ายรอบไปดว้ยแสงไฟ 

 บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 
 

ทีพั่ก  Toya Onsen Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการ แช่น ้ำแร่ธรรมชำติ (ONSEN) เชื่อว่าแช่แลว้จะท าใหผ้ิวพรรณสวยงาม 

และช่วยใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิตไดข้ึน้ 
  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
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วันที ่3 เดินทำงสู่ เมืองฮำโกดำเตะ - ป้อมโกเรียวคำกุ (ไม่รวมค่ำขึน้ป้อม) - โกดังอิฐแดงคำเนโมริ - ขึน้

กระเช้ำฮำโกดำเตะ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ฮำโกดำเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 

3 ของภมูิภาคฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มีชื่อเสียงดา้นทิวทศันท์ี่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ 
และอาหารทะเลสดใหม่ 

เทีย่ง   บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร (4) 

 
 

น าท่านสู่ หอคอยโกะเรียวคะคุ เป็นหอคอยสูง 90 เมตร ดา้นบนเป็นรูปหา้เหลี่ยม สรา้งขึน้ในปี 2006 สามารถ
เห็นวิวป้อมดาวหา้แฉกไดอ้ย่างชดัเจนแบบ 360 องศา ชัน้ล่างสดุที่ฐานเป็นรา้นขายของที่ระลึก รา้นอาหาร และ

ลานจดันิทรรศการ (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าลิฟตข์ึน้ชมหอคอย คนละประมาณ 800 เยน) 

 

น าท่านชม โกดังอิฐแดงคำเนโมริ (Kanemori Red Brick Warehouse) สรา้งตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง แต่

เดิมที่แห่งนี ้เป็นโกดังของพ่อคา้ผูม้ั่งคั่งที่สรา้งเอาไวเ้ก็บสินคา้จากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดงัจ านวน 5 
หลงัถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นรา้นคา้ของที่ระลึก รา้นอาหาร โรงเบียร ์และอื่นๆ  อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 
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น าท่านไปยงั จุดชมวิวยอดเขำฮำโกดำเตะ (น่ังกระเช้ำ) ภูเขาที่สงู 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่
มองกลบัลงมายงัท่าเรือและตวัเมือง ที่โอบลอ้มดว้ยทะเลทัง้สองขา้งในยามค ่าคืนนัน้ นบัว่าสวยงามแปลกตาและ
ว่ากนัว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สดุ 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว 
หมำยเหตุ : การขึน้กระเชา้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากทัศนวิสยัไม่ดีกระเชา้จะปิดบริการโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (5) 
 

ทีพั่ก  HAKODATE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

วันที ่4 ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ - ลำนสกีคิโรโระ - โอตำรุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี - งำนเทศกำล โอ

ตำรุ สโนวส์ตอรี่ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านไปยงั ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ (Hakodate Morning Market) มีพืน้ที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิด

เป็นประจ าทกุวนั ตัง้แต่ตอนเชา้ตีหา้ถึงเที่ยงตรง ในตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปคูานิ ไข่ปลาแซลม่อน 
และหอยเม่นทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้่างๆ บริเวณใกลเ้คียงมีรา้นอาหารหลายรา้น เมนูที่นิยมที่สุด คือ Uni-Ikura 
Domburi (ขา้วเสิรฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเล และไข่ปลาแซลม่อน) 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ลำนสกีคิโรโระ (Kiroro Ski Resort) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) รีสอรท์แห่งนี ้
ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ภายในหมู่บา้นอะไกกาว่า (Akaigawa Village) เขต Yoichi-gun จังหวัดชิริเบะชิ 
(Shiribeshi Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยมจากชาวญ่ีปุ่ นและ
นกัท่องเที่ยวต่างชาติค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในฤดหูนาว คิโรโระ สกี รีสอรท์แห่งนีจ้ะกลายเป็นลานสกีขนาดกวา้ง
ใหญ่และเพียบพรอ้มไปดว้ยเครื่องเลน่ฤดหูนาวต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีทัง้โรงแรม และสิ่งอ านวยความสะดวกครบ
ครนั  

เทีย่ง   บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร (7) 
แต่คงไม่ใช่เพียงเพราะการตามรอยหนงัเท่านัน้ที่มดัใจ ตอ้งบอกว่าของเคา้ดีจริง ไม่ว่าจะเป็น ปยุหิมะนุ่มคณุภาพ
ระดับพรีเมียม ที่พักระดับ 5 ดาว คอรส์สกีที่มีใหเ้ลือกทุกระดับตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็นมากนอ้ยแค่ไหน 
สามารถฝึกหดัได ้มีครูคนไทย ท าใหทุ้กคนมาที่นี่ก็จะไดส้นกุสนานไปกับพาวเดอรส์โนว ์ในฤดหูนาวอย่างแน่นอน  
(รำคำทัวร ์ไม่รวม ค่ำอุปกรณ์ ค่ำชุดในกำรเล่นสกี ค่ำกระเช้ำ และค่ำกิจกรรมต่ำงๆในรีสอร์ท) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็น

เมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้นขายของอยู่
ตลอดสองข้างทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้น  ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็น
ตะวนัตก เนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นเองและประเทศใน
แถบยุโรปหลายประเทศ น าสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหนา้
เรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเขา้ท่าที่ใหญ่และขนส่งเขา้โกดังไดง้่ายขึน้ ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่านี ้จึงถูกดดัแปลง
เป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภณัฑ ์
 

 

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 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (8)  
 

ทีพั่ก  Grand Park Otaru Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  
หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

ท่านใดยังไม่ง่วงนอน สามารถออกมาเดินเล่นเลียบไป
ตามริม ฝ่ั งคลอง โอตา รุ  (Otaru Canal) และง ำน

เทศกำล โอตำรุ สโนวส์ตอร่ี (Otaru Snow Story) 

เป็นงานที่แต่งแต้มสีสันใหก้ับทิวทัศนห์ิมะของโอตารุ
แห่งนีน้ั่นเอง ทุกปีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึง
ตน้เดือนกมุภาพนัธปี์ถดัไป 

สโนว์สตอร่ี (Otaru Snow Story) ภายในเมืองแบ่ง
ออกเป็น 2 พืน้ที่หลกั 
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1. “Unga Kaijo” จะมีการจดัไฟไลทอ์พัสีฟ้าสาดสอ่งบรเิวณสถานีรถไฟโอตารุ (Otaru Station) และบรเิวณรอบๆ 
คลองโอตารุ (Otaru Canal) มีการจัดโดยใชห้ลอดไฟ LED สีฟ้าจ านวน 10,000 ดวงประดับเลียบฝ่ังสรา้ง
บรรยากาศสีฟ้าสดุโรแมนติกใหก้บัล  าคลองในฤดหูนาว แถมรมิทางยงัมีรูปป้ันหิมะเล็กๆและแสงไฟจากเทียน 

2. Temiyasen Kaijo คือระหว่างคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยาเซ็น ขา้งทางมีซุม้อาหาร โคมไฟ และรูปป้ัน
หิมะ คลา้ยกันกับพืน้ที่ Unga Kaijo เพียงจะต่างกันอยู่ตรงที่จะมีรา้นอาหารข้างทางมากกว่า นอกจากนี ้
ชาวบา้นในพืน้ที่ก็จะตกแต่งรา้นค้าและที่อยู่อาศัยของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณดา้นหน้า
เพื่อใหก้ลมกลืนเป็นสว่นหนึ่งของงานเทศกาล 

 

วันที ่5 คลองโอตำรุ - ไหว้พระใหญ่ HILL OF BUDDHA – MITSUI OUTLET - ช้อปป้ิงทำนุกิโคจิ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9) 
 

ชมความสวยงามของ คลองสำยวัฒนธรรมโอตำรุ 
คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วย
ความเป็นเอกลกัษณแ์ห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองที่ยังคง
ความเป็นญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม คลองโอตารุสรา้งเพื่อให้
เรือเล็กล าเลียงแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของ
จินตนาการ แหล่งเครื่องแกว้ชื่อดงัของโอตารุ และยงั
มีเครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชื่นชม และเลือกซือ้ได ้
เมืองนีม้ีชื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  
ถนนซำไกมำจิ (Sakaimachi Street) ตัง้อยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่ถือ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี ้มากนัก 
นบัเป็นถนนที่มีเสน่หแ์ละเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์
มากๆ เลยทีเดียว เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการ
อนุรกัษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็
อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี ้ใน
ระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยุค 
1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการคา้การ
ขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปดว้ยบริษัทชอ้ปปิ้ง อาคาร
ต่างๆ เป็นแบบสไตลต์ะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของที่ระลึก 
รา้นเสือ้ผา้ และพิพิธภณัฑต์่างๆ มากมาย 
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จากนั้นน าท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ (Hill of the Buddha) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) ตัง้อยู่ที่ 

เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอีกชิน้หนึ่งของทาดาโอะ อนัโดะ 
(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ นเจา้ของรางวลัพริตซเ์กอรท์ี่ถือว่าที่สดุรางวลัของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็น

เนินเขำล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีควำมสูงมำกถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกั 1500 ตนั พืน้ที่ที่ลอ้มรอบจะ
มีค่อยๆลาดลง อีกทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ช่วงฤดูหนำวที่เหมือนอยู่ท่ำมกลำงควำมขำวสะอำด
ของหิมะทีข่ำวโพลน 
อีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ไดน้ั่นคือ กำรเดินลอดไปตำมอุโมงคท์ี่มำควำมยำว 40 เมตร ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยู่
รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า ซึ่งไม่สามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ทางสถาปนิกตัง้ใจออกแบบ เพื่อใหท้กุๆสว่นมีความพิเศษไม่แพก้นั นบัว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานที่
ที่มีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอย่างยิ่งส  าหรบัการมาเยือน 
 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร (10) เมนูบุฟเฟตข์ำปู + บุฟเฟตป้ิ์งย่ำง 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้น าท่านชอ้ปปิ้ง Mitsui Outlet Sapporo (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่มีครบทกุ

สิ่งอนั ที่นี่เริ่มเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่เดือนเมษายนปี 2012 ดา้นในมีรา้นคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากถึง 128 รา้น ! มี
ทัง้ร้ำนค้ำปลอดภำษี ร้ำนอำหำรอร่อยๆ และศูนยอ์ำหำรขนำดใหญ่โต ที่จคุนไดถ้ึง 650 ที่นั่ง แถมยงัมีรา้น
จ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้จากฟารม์ทอ้งถิ่นของฮอกไกโดใหไ้ดเ้ลือกซือ้กลบับา้นกันดว้ย รา้นคา้ต่างๆ มี
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จ าหน่ายสินคา้ชัน้น าจากต่างประเทศใหเ้ราไดจ้บัจ่ายใชส้อยในราคาที่ถกูกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้แฟชั่นหญิง
ชาย เสือ้ผา้เด็ก นาฬิกา อปุกรณกี์ฬา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

อิสระใหท้่านท่องเที่ยว ชอ้ปปิ้งไดต้ามอธัยาศยัที่ ย่ำนทำนุกิโคจิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) แหล่งชอ้ป

ปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภำยในแบ่งเป็น
ตรอก 7 ตรอก  มีสินค้าให้ได้เลือกมากมาย
หลากหลายชนิด ทั้งเสื ้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เครื่องส าอาง ร ้านขายของที่ ระลึก รวมไปถึง
ร ้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 
200 รา้นคา้ รา้นดังๆ ถูกใจนักช้อปชาวไทย เช่น 
Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง 
เครื่องส าอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ(รา้น 

Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินคา้นานาชนิดในราคาถกูและเปิด 24ชม.), รา้น Brand Name มือสอง, หา้ง 
Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , ห้างPivot ท่านที่มองหากระเป๋า COACH , เสื ้อ 
UNIQLO หรือแบรนดฮ์ิตราคาสดุคุม้อย่าง GU เป็นตน้ 

เพื่อควำมสะดวกในกำรช้อปป้ิง อิสระมือ้เย็น ตำมอัธยำศัย 

ทีพั่ก  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หล่งช้อปปิ้ง ท่านสามารถเดินออกมาเพื่อช้อปปิ้ง หรือชมเมืองซัปโปโรในตอนกลางคืนได้ตาม
อธัยาศยั 

  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วันที ่6 สนำมบินชิโตเสะ - สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (11) 
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 

 

 

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

