
 

  
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23773 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง ราคา 
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2565 38,900.- บาท 

07 – 11 ตุลาคม 2565 38,900.- บาท 
14 – 18 ตุลาคม 2565 

(วันสวรรคต ร.9) 
38,900.- บาท 

21 – 25 ตุลาคม 2565 
(วันปิยมหาราช) 

40,900.- บาท 

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565 38,900.- บาท 
 

 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ

กับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 
ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 620 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ 
(เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 )   ✈  

2 
สนามบนิชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขา
นรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบ้ิล) – ฟาร์มหมีสี
น้ำตาล 

- 


HOTEL 

TOYAKO MANSEIKAKU 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – 
ถนนซาไคมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ – 
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานูกิโคจ ิ

  -
CENTURY ROYAL 
HOTEL SAPPORO OR 
SIMILAR 

4 
อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ทีฟ่าร์มโจ
ซังเค – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท   

AIR TERMINAL HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
สนามบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 09.55 – 
15.10 ) 

 
✈ 

   



วันทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขานรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสี
น้ำตาล 

0840 ถึง สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

  

นำท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีช่ือเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโดเพื่อนำท่านชมความแปลกของ
ธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลน
เดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมา
รวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบ ๆ หุบเขามีต้นใบไม้หลายหลายที่กำลังเปลี่ยนสีสลับ แดง ส้ม เหลือง กันอย่างลง
ตัว อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” (Lake Toya) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง
โทยะ เเละเป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ เเละเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการเป็นปากปล่อง
ภูเขาไฟดั้งเดิมเเละตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนักทำให้กลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมากอีกเเห่งของ
เมืองโทยะและฮอกไกโด 

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั ่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที ่อากาศ
เอ้ืออำนวย) ภูเขาไฟอุสุนั้นมีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และได้ขึ้นช่ือว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่น
ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซึ่งทำให้เถ้าถ่านจำนวน
มากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลทำลายอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่บางส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเนื่องจากมีการเฝ้า
ระวังติดตามและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทำให้คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้คนอพยพออก
จากเมืองได้ทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เมื่อท่านนั่งอยู่บนกระเช้าจะได้เห็นภาพสีสันที่ตัดกันได้อย่างเหลือเช่ือระหว่างสีน้ำ
เงินครามของผืนน้ำและท้องฟ้ากับสีแดงของภูเขาไฟลูกเล็กท่ีเต็มไปด้วยไอควัน อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมกับความสวยงามของ
ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล” (Noboribetsu Bear Park) เป็นพันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน
เพราะหมีสีน้ำตาลนั้นใกล้สูญพันธุ์แล้ว ซึ่งจะพบได้เฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ภายใน



ศูนย์อนุรักษ์ฯ จึงมีการสร้างบรรยากาศที่จำลองคล้ายคลึงกับธรรมชาติสำหรับหมีสีน้ำตาลที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยตัว ให้
ท่านได้ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กท่ีมีอายุตั้งแต่สองขวบจนถึงหมีตัวโตอายุสิบสองขวบ และประหลาดใจกับหมี
แสนรู้ที่ทำท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความ
น่ารักตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ที่พัก : TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สาม โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื ่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไคมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ – 

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรียนที่ได้รบัการ
อนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ทำให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป  ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ทั้งหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมอย่างสวยงาม และในฤดูอื่น ๆ ตลอด
ทั้งปี … เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ” (Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญโดยริมคลองแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองโอตารุ มีประวัติความเป็นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็นท่าเรือท่ีคึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะ
ถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสนิค้า
ผ่านเรือลำใหญ่ ต่อมาช่วงป ีค.ศ.1980 ที่บริเวณคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจนน่าเที่ยวขนาดนี้ แถบโกดังริม
คลองก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร ช่วงกลางคืนน่ีเรียกว่าเป็นไฮไลต์สำหรับการท่องเที่ยวเลยทีเดียว 

จากนั้นนำท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” (Otaru Music Box Museum) 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงและเช่ียวชาญในเรื่องกล่องดนตรีมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เมื่อก้าวเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้
พบกับกล่องดนตรีมากมายกว่า 3,000 ชิ้น ตั้งโชว์เรียงรายและจำหน่ายให้แก่ผู้ เข้าชม โดยกล่องดนตรีมีดีไซน์ให้เลือก
หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ดีไซน์แบบเบสิคอย่างรูปสัตว์ต่าง ๆ ไปจนถึงดีไซน์สุดเก๋อย่างอาหาร ชูชิ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถทำกล่องเพลงของตัวเองที่มีช้ินเดียวบนโลก โดยสามารถเลือกเมโลดี้เพลงและกล่องเพลงได้เอง
อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าท่ีผลิตจากเครื่องแก้วต่าง ๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) เป็นถนนที่ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ โดยไม่ไกลจาก
คลองโอตารุ นับเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มาก ๆ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดี
เยี่ยมจนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้  ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 
1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่าง ๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ศาล
เจ้าฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ภายหลังจักรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจ้าผู้บุกเบิกท้ัง 3 องค์ได้รับการประดิษฐาน
เพื่อเชิดชูจิตวิญญาณของผู้บุกเบิก โดยผู้ออกแบบเมืองซัปโปโรในสมัยนั้นได้เลือกสวนมารุยามะ (Maruyama) เป็นที่ตั้ง
ของศาลเจ้า ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน และอีกด้านหนึ่งเลือกเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮอกไกโดเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้า
แห่งชินโต เพื่อจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณแก่ผู้บุกเบิก ปัจจุบันได้ประดิษฐานเทพเจ้าจำนวนสี่องค์เพื่อคุ้มครองชาวฮอก
ไกโดให้มีความสงบสุข ผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพรในวันสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น วันปีใหม่ การจัดงานแต่งงาน อีกทั้งศาล
เจ้าฮอกไกโดยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สวนมารุยามะ” (Maruyama Park) เป็นที่รู้จักกันดวี่าเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็น
ที่นิยมมากในการเยี่ยมชมตลอดทั้งปี สวนมารุยามะนั้นมีพื้นท่ีกว้าง เต็มไปด้วยต้นไม้และพืชมากมาย ได้ถูกกำหนดให้เป็น
แหล่งธรรมชาติพิเศษจึงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเหมาะแก่การเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปี  และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 
ท่านจะได้ชมความสวยงามที่เต็มไปด้วยสีเหลืองสีส้มรอบข้างทาง 

จากนั ้นนำท่านเดินทางสู่  “มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” (Hokkaido University) ซึ ่งได้ก่อตั ้งเมื ่อปี ค.ศ. 1876 โดย
ศาสตราจารย์วิลเลี่ยม เอส คลาร์ก เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตรและเป็นต้นแบบให้กับการเกษตรกรรมต่าง ๆ ของ
เกาะฮอกไกโด ดังนั้นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยจึงมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติที่สวยงาม  แนวถนนที่
น่าสนใจเส้นหนึ ่งคือ “กิงโกะอเวนิว” (Ginkgo Avenue) หรือถนนต้นแปะก๊วยบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ต้น ขนานกันไปตามถนนท่ีทอดยาวประมาณ 380 เมตร เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้า
ก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ย่านทานุกิโคจิ” (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโรและแหล่งช้อป
ปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดไปฝากคน
ทางบ้าน โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของ
ใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ 
จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ภายในย่านมีขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง 
ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี ้

* เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

ที่พัก : CENTURY ROYAL HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



วันที่สี่ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ทีฟ่าร์มโจซังเค – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  

นำท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า” (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคารขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่ง
เมืองซัปโปโร อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามี
สัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่นเรียงรายด้วยต้นซากุระและต้นแปะก๊วย เรียกได้ว่าช่วงฤดู
ใบไม้ผลิบริเวณแถวอาคารนี้สวยไม่แพ้ท่ีไหนในเมืองเลย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ตลาดโจไก” (Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร เพราะมี
ร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ
เมืองก็ว่าได้ เพราะที่นี่ได้รวบรวมของกินเด็ด ๆ และอาหารทะเลสด ๆ มาจากทั่วทุกแห่งในจังหวัดฮอกไกโดมาไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างมากมาย ภายในตลาดโจไกเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด เช่น ปู หอยเม่น
ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และผลผลิตอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล 
ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก โดยไฮไลท์ของตลาดโจไกท่ีนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงนั่นก็คือการเลือกซื้อปูสด ๆ 
ปูทั้งหลายจะถูกนำมาจัดเรียงวางขายอยู่ตามหน้าร้าน ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก 
นอกจากน้ียังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลจากหน้าร้านมารับประทานกันสด ๆ ได้ทันทีอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

  

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปเก็บผลไม้ที่ “ฟาร์มโจซังเค” (Jozankei Farm) เป็นสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้เขื่อนโฮเฮ
เคียวซัปโปโร ซึ่งในฟาร์มนั้นปลูกผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากแอปเปิ้ลแล้วก็ยังมีสตรอเบอร์รี่ บลูเบอรี่ เชอร์รี่ และองุ่น 
ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด ๆ จากต้นอย่างเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่กับผลไม้ที่ปลูกตามกระบวนวิธี
ธรรมชาติจึงได้ผลใหญ่สีสวยสดทั่วทั้งลูกและกรอบ อีกทั้งยังมีรสชาติหวานและกลิ่นหอมยั่วยวนอีกด้วย รับประกันความ
อร่อยเต็มที่อย่างแน่นอน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพุทธเจ้า” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหนึ่งของทาดา
โอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก ลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูป
ปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อย ๆ ลาดลง อีกทั้งรายล้อม



ด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้น
พระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ และช่วงฤดู
หนาวท่ีเหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน นับว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานที่ที่มีความ
มหัศจรรย์และคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับการมาเยือน 

จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งกันต่อท่ี “เรร่า เอาท์เล็ท” (Chitose Outlet Mall Rera) เป็นห้างเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุด
ของเกาะฮอกไกโดด้วยพื้นที่กว่าแสนตารางเมตร การเดินทางนั้นง่ายมากเพราะอยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR เมื่อเข้ามาที่แห่งนี้
แล้วท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น  
และสินค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกกว่า 130 ร้านค้า ซึ่งมีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและเด็ก เสื้อผ้า อุปกรณ์ 
กีฬา นาฬิกา รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากกลับบ้านกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) 

ที่พัก : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบนินาริตะ” 

0955 เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621 

1510  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 



   อัตราค่าบริการ   30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

 

   อัตราค่าบริการ   07 – 11 ตลุาคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

   อัตราค่าบริการ   14 – 18 ตลุาคม 2565 (วันสวรรคต ร.9) 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

   อัตราค่าบริการ   21 – 25 ตลุาคม 2565 (วันปิยมหาราช) 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

   อัตราค่าบริการ   28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 



 



 



 



 



 



 



 



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