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รหัสโปรแกรม : 23802 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

HOKKAIDO ใบไม้เปลี่ยนสี พ่ีกลับมาแล้ว 5 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชียX 

 

พักออนเซ็น 1 คืน นอนในกลางซัปโปโร 2 คืน 

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. มีบริกำรอำหำรร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

เท่ียวเต็มทุกวัน ** บุฟเฟต์่ขาปูยักษ์ ** Free wifi on bus ** ฟรีน ้ำดื่มบริกำรวันละ 1 

ขวด ฟรี! ประกันกำรเดินทำงต่ำงประเทศ ครอบคลุมกำรรักษำโควิด-19 
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วันเดินทาง ราคา ราคาไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน พักเด่ียว 

7-11 Oct 2022 36,999.- 26,999.- 9,000.- 

14-18 Oct 2022 37,999.- 27,999.- 9,000.- 

21-25 Oct 2022 

วันปิยะ 

39,999.- 29,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเด็ก  

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท าวีซ่าVFS (1557 บาท) 

วัน โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

วันแรก BKK  -/-/- x 

วันที่สอง CTS -  แช่ออนเซ็นเทา้ - บอ่โอยุนุมะ - 

นั่งกระเชา้ลอยฟา้ - ฟารม์หมีโนโบริเบตสึ - 

หมู่บ้านพ้ืนเมืองเผ่าไอนุ - หุบเขานรกโนโบริเบตสึ - 

โจซังเก 

-/L/D Jozankei Onsen Hotel  

หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ชมใบไม้เปล่ียนทีท่ี่โจซังเค - สะพานฟุตาม ิ- 

เขื่อนโฮเฮเคยีว - ซัปโปโร - 

มื้อเที่ยงบุฟเฟต่ข์าปูยักษ์ - โรงงานช็อกโกแลต - 

พิพิธภัณฑ์เบียร์ - ทีว่่าการเก่าเมืองซัปโปโร - 

ทานกุิโคจ ิ

B/L/- 

บุฟเฟต่์ข

าปูยักษ์ 

Sapporo Hotel  

หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ตลาดนิโจ - ชมต้นแปะก๊วยที่ Hokkaido 

University - โอตารุ - คลองโอตารุ - 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้ว - 

ศาลเจ้าฮอกไกโด -  Mitsui outlet  

B/L/- Sapporo Hotel  

หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า CTS - BKK B/-/- x 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาทเ์ตอร์ 

โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยสะดวกในการเช็คอิน 

23.00 น.  ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  

>>มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง<< 
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***ส ำคัญมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ  

 

วันท่ีสอง   โนโบริเบตสึ - น่ังกระเช้าลอยฟา้ - ฟาร์มหมีโนโบริเบตสึ - 

หมู่บ้านพ้ืนเมืองเผ่าไอนุ - หุบเขานรกโนโบริเบตสึ - แช่ออนเซ็นเท้า - บ่อโอยุนุมะ - 

โจซังเก 

 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

(เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง โปรดปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภำค ช่ือของเกำะ และยังเป็นหน่ึงใน 47 

จังหวัดของประเทศญีปุ่่น โดยช่ือมีควำมหมำยของช่ือตำมตัวว่ำ “ทำงสู่ทะเลเหนือ” เกำะฮอกไกโด 

ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีขนำดใหญ่เป็นอันดับท่ี 2 รองจำก เกำะฮอนชู (Honshu) 

ซึ่งเป็นเกำะหลักของญี่ปุน่ โดยมีอุโมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่ำ อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) 

เช่ือมระหว่ำงท้ังสองเกำะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงำรุ (Tsugaru Strait) 

น าท่านเดนิทางสู่โนโบริเบตสึ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการเสิร์ฟน ้าเปล่าท่านละ 1 ขวด 

จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก 

เป็นบริเวณที่มีความร้อนจากปากปล่องภูเขาไฟและยังเป็นต้นก าเนดิของน ้าพุร้อนและออนเซ็นหลายแ

ห่ง ท าให้เมืองโนโบริเบตซึเป็นเมืองแห่งออนเซนอนัดับหนึ่งของฮอกไกโด 

ด้านในมีจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นปล่องความร้อน ที่เกิดจากปฏิกริยาภูเขาไฟ 

และยังมีสะพานไม้ให้เดินไปด้านล่างเพ่ือชมบ่อน ้าร้อนอย่างใกล้ชิด 

ที่ส าคัญหุบเขานรกแห่งนีเ้องที่เป็นสถานที่ถ่ายท าหนังเร่ืองแฟนเดย์ 

น าท่านข้ึนกระเช้าลอยฟา้สู่ยอดเขาโนโบริเบตสึ 

เย่ียมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน ้าตาล(Noboribetsu Bear Park) ตั้งอยู่บนยอดเขาโนโบริเบ็ทสึ 

ของเมือง โนโบริเบทสึ(Noboribetsu)ในจังหวดัฮอกไกโด(Hokkaido) 

หมีสีน ้าตาลเป็นหมีทีม่ีถิ่นก าเนิดที่เกาะฮอกไกโดและไซบีเรีย 

ดังนั้นเมือ่มาถึงแล้วไม่ควรพลาดชม 

เพราะหมีสีน ้าตาลนัน้ใกลสู้ญพันธุ์และหาพบได้ยากมากๆ 

ภายในสวนมีหมีสีน ้าตาลฮอกไกโดกว่า 100 ตัว 

คอยโบกมือรอขนมจากคนดู และยังมีโซน “กรงมนุษย์” 

ให้เราได้ดูหมีแบบใกล้ชิดในทางเดินด้านใต้กรงหมี  
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นอกจากนั้นยังมีนทิรรศการเกี่ยวกับหมีสีน ้าตาลให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ ร้านอาหาร 

และร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก 

โดยจะเปลี่ยนสีในช่วงเดอืนตุลาคมของทุกปี อย่างไรก็ตามน่ีเป็นเพียงการพยากรณ์ล่วงหน้าโดยอา้งอิงจากปีก่อนๆ 

เท่าน้ัน เม่ือถึงวันเดินทางจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ช้าหรือเร็วขึน้กว่าท่ีคาดการณ์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่านดื่มด ่าไปกับวัฒนธรรมของชนเผ่าพ้ืนเมืองของเกาะฮอกไกโดที่ 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเก่ียวกับวิถีชิวิตของชนเผ่าไอนุในช่วงยุคเมจิ  

สามารถเข้าไปลองใส่ชุดชนเผ่าไอนุได้ ค่าเช่าชุด   (500 เยน /  คน) 

และมาเรียนรู้วิถีชีวติชาวไอนุในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ชม  poloship (เรือใหญ)่ Thamasai 

(สร้อยคอ), เคร่ืองครัว และ Emi (ดาบ) ต่างๆ ทีท่ าด้วยภูมิปัญญาของชาวไอนุ ได้ทีน่ี ่

 

จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าลอยฟา้กลับมายังจุดจอดรถ เพ่ือเดินทางต่อไปยัง หุบเขานรก จิโกกุดานิ 

หรือมีอีกช่ือหนึ่งที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามวา่ “Hell Valley” 

ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน ้าร้อนโนโบริเบทสึ(Noboribetsu Hot Springs) 

น ้าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถัน 

ซ่ึงก็เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้าร้อนโนโบริเบทสึ 

จะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาที 

วิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเป็นบอ่โอยุนุมะ(Oyunuma) ซ่ึงบ่อนี้เป็นเป็นบ่อน ้าร้อนก ามะถัน อุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียส น ้าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า “โอยุนุมะกาว่า(Oyunumagawa)” 

ซ่ึงไหลผ่านป่าเป็นแม่น ้าหลายร้อยเมตร 

จุดนี้เองเราสามารถนั่งเพลินพร้อมแช่เทา้ท่ามกลางทัศนียภาพกันงดงามตระการตาของธรรมชาติที่

แน่นมากๆ 

ย่ิงในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปีย่ิงถือเป็นช่วงพีคสุดของการท่อง 

เที่ยวของที่นี่เลย 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  Jozankei Onsen Hotel หรือเทียบเทา่ 

ดื่มด ่าไปกับวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นของคนญี่ปุ่น  

วันท่ีสาม   โจซังเค - สะพานฟุตามิสึริ - เข่ือนโฮเฮเคยีว - ซัปโปโร - 

โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบยีร์ - ท่ีว่าการเก่าเมืองซัปโปโร - ทานุกิโคจ ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โจซังเคออนเซ็น(Jozankei Onsen, 定山渓温泉) ต้ังอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติชิโกะซุ 

โทยะ(Shikotsu-Toya National Park) 

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโจซังเค 

ถูกค้นพบเมื่อประมาณป ีค.ศ. 1866 

จึงทำให้ภายในเมืองมีที่พักหายหลายแบบผดุขึ้นมาหลายแห่งเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้า

มาเมืองแห่งน้ีอย่างไม่ขาดสาย แม้จะไม่ได้เป็นเมืองที่ขนาดใหญ่โตอะไรมาก 

หากก็มีโรงแรมเรียวกังกวา่ 12 แห่ง และยังมีบ่อแช่เท้าฟรีที่สามารถพบได้ทั่วเมืองอีกด้วย 

น าท่านออกเดินทางจากโรงแรมสู่ สะพานฟุตามิสริึ (Futamitsuri Bridge) 

ชมใบไม้เปล่ียนสีที่สะพานฟุตามิ 

สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น ้าโทโยฮิระสะพานแห่งนี้ถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งขอ

งเกาะออกไกโด  

 

เขื่อนโฮเฮเคียว เข่ือนเกบ็น ้าขนาดใหญ่ในเขตหมูบ้่านโจซังเค 

ฟนิไปกันวิวเข่ือน และต้นไม้เปลี่ยนสีที่ข้ึนแซมตามภูเขาหิน 

เข่ือนโฮเฮเคียว อยู่ในสวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ 

จากปากทางเข้าเข่ือนถึงตัวเข่ือน ระยะทางประมาณ 2 

กม.เป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณโดยรอบเข่ือนแวดล้อมไปดว้ยทิวทัศน์ทีง่ดงามของสันเขา หินสูงชัน 

รวมกับโชว์การปล่อยน ้าออกจากเข่ือนอันทรงพลัง (ทุกปีตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนมิถุนายน-วันที่ 31 
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เดือนตุลาคม เวลา 9:00 น.-16:00 น.) ก่อก าเนดิภูมิสถาปัตยกรรมอันย่ิงใหญ่ 

เป็นที่ชมใบไม้สีแดงในฤดใูบไม้ร่วงที่ข้ึนช่ืออย่างมากของเมืองซัปโปโร 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลักของฮอกไกโด มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 

ของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่ราว 2 ล้านคน พ้ืนที่ประกอบด้วยที่ราบซ่ึงเป็นเขตตัวเมือง 

และพ้ืนที่ภเูขาซ่ึงเหมาะแกก่ารเล่นสกีในหน้าหนาว รวมถึงการข้ึนไปชมวิวทิวทัศน์ของเมือง 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง เมนูบุฟเฟต่์ขาปูยักษ์ 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (Ishiya Chocolate Factory) 

เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลือ่งช่ืออย่าง Shiroi Koibito 

คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ท าจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น 

ท าให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ 

จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด 

นอกจากของฝากแสนอรอ่ยแล้ว 

ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีสว่นของพิพิธภณัฑ์ (มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมในค่าทัวร์) 
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สวนส าหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลือกชิม 

 

เย่ียมชม พิพิธภัณฑเ์บียร์ซัปโปโร เป็นพิพิธภัณฑเ์บียร์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น 

และตั้งอยู่ในซัปโปโรการ์เด้นพาร์ค อาคารก่ออฐิแดงถูกสร้าง โดยโรงงานน ้าตาลมนเบทสึ ในปี ค.ศ. 

1879 ในฐานะผู้ผลิตน ้าตาลหัวผักกาด 

หลังจากส้ินสุดสงครามชิโน-ญี่ปุ่น ในปี 

ค.ศ. 1895 

ความต้องการในตลาดน ้าตาลลดลง 

บริษัท เบียร์ซัปโปโร จึงได้ซ้ือกิจการ 

และปรับปรุงโรงงานน ้าตาล 

เพ่ือใช้เป็นโรงงานผลิตเบียร์ 

อาคารพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร 

ถูกเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1987 

หลังจากมีการย้ายโรงงานไปยังโรงเบียร์เอนิวะ ตอ่มาอาคารพิพิธภัณฑ์ได้รับการบูรณะข้ึนใหม่ 

และเปิดบริการอีกคร้ัง ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 

และได้รับการจดทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกฮอกไกโด  (Hokkaido Heritage) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 

ค.ศ. 2004 พิพิธภัณฑ์จดัแสดงประวตัิศาสตร์ ในอุตสาหกรรมเบียร์ และซปัโปโรเบียร์ 

ตั้งแต่บุคคลส าคัญทีเ่กี่ยวข้อง, ข้ันตอนการผลติ และเคร่ืองมือส าหรับการต้มเบียร์ 

ในส่วนของพรีเมี่ยมทวัร์นั้น ผู้เข้าชมสามารถลองลิ้มชิมรส ผลิตภัณฑเ์คร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ของเบียร์ซัปโปโรได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ ลานเบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer 

Garden) ซ่ึงคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับ เบียร์สดที่รินอย่างประณีตทลีะแก้ว 

ในภัตตาคารหลายร้านที่บริการ พร้อมอาหารแบบบุฟเฟต่์ยอดนิยม ได้แก่ จงิกิสข่าน 

*อาหารท้องถิ่นข้ึนช่ือของฮอกไกโด, ปู, ซูชิ และอืน่ๆ 

ถ่ายรูปคู่กับ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

สถานที่ทางราชการที่ส าคัญในยุคสมัยก่อนที่ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร 

นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น 
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ส่ิงหนึ่งที่ท าให้อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง 

รูปแบบด้านนอกอาจจะเนน้ผสมผสานตะวันตก 

ที่นี่ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 

ภายในตกแตง่อย่างหรูหรา 

ด้านหน้ามีสัญลักษณด์าวห้าแฉก 

ธงรูปดาวเจด็แฉก และสวนหย่อมที่ร่มร่ืน 

เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย 

 

อิสระช้อปป้ิงที่ ทานุกิโคจิ  

แหล่งชอปป้ิงที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค 

สองข้างทางเต็มไปดว้ยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขนม อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า 

ABC Mart หรือแม้แต่ร้านDon Quijote สารพัดร้านค้าในย่านนี้ 

นอกจากสถานที่แห่งนีท้ี่มอีายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปป้ิงแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม 

เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น 

เพ่ือนัดไปปาร์ตี้สังสรรคก์ันต่อยามดึก  บางทีกเ็ห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 

ที่พัก  Sapporo Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วันท่ีสี่   ตลาดปลานิโจ - ชมต้นแปะก๊วยท่ี Hokkaido University - โอตารุ - 

คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้ว - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Mitsui 

outlet 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางจากโรงแรมสู่ ตลาดปลานิโจ 

ดื่มด ่ากับอาหารตามฤดูกาลของฮอกไกโดทีต่ลาด ทั้งข้าวหน้าอาหารทะเล ซูชิ และปู 

เมื่อกล่าวถึงฮอกไกโดแลว้คือตัวแทนของ  

“ความอร่อย” ของฮอกไกโดจะมารวมกนัที่ซัปโปโร 

และที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการกินของซัปโปโรคือตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร 

ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ข้างๆ จะมี 

ตลาดโจไก 

และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร 
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ที่คนทั่วไปจะสามารถสนุกสนานกับการรับประทานอาหาร หรือจับจ่ายซ้ือของได้ 

และจะคับคั่งดว้ยนักท่องเที่ยวและชาวซัปโปโรที่มาซ้ือของทะเลหรือพืชผักผลไม้จากที่ต่างๆ 

ของฮอกไกโด “ตลาดปลานิโจ” 

ที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีช่ือเสียงในฐานะเป็นตลาดทีม่ีมาตั้งแต่สมัยเมจิ 

ขอเชิญเพลดิเพลนิไปกับการชิมข้าวหน้าอาหารทะเลและซูชิ ที่ใช้อาหารทะเลสดๆ 

ที่เพ่ิงซ้ือมาในตอนเช้าอย่างเต็มที่ และขอเชิญรรับประทานปูเป็นๆ ในอ่างที่น ามาลวกน ้าร้อน … 

เป็นความอร่อยที่มเีฉพาะในตลาดเท่านั้น 

จากนั้นน าท่านชมอุโมงคต์้นแป๊ะก๊วยที่ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด 

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของญี่ปุ่นซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร 

นอกจากจะมีช่ือเสียงทางด้านการศึกษาแลว้ 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยยังร่มร่ืนด้วยต้นไมน้้อยใหญ่ 

และมีธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างไปตามฤดูกาล 

โดยเฉพาะแนวถนนที่มีอุโมงค์ต้นแปะก๊วยที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองในช่วงปลายเดือนตุลาคม

ถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นจุดชมใบแปะก๊วยที่มีช่ือเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น 

ถนนสายนี้มีช่ือเรียกอีกช่ือว่า “Ginkgo Avenue” เมื่อเข้ามาทางประตูคติะจูซันโจ (Kitajusanjo) 

ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ก็จะพบกับถนนที่เรียงรายด้วยต้นแปะก๊วยราว 70 

ต้นทอดยาวราวกับอุโมงค์สีเหลืองทองสวยงาม เป็นระยะทางประมาณ  380 เมตร 

ในทุกปีช่วงวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตลุาคมจะมีการจดังานเทศกาลชมใบแปะก๊วย

พร้อมจัดแสดงไฟไลท์อพัในช่วงกลางคืนอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนูปลาย่างฮอกเกะ 
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จากนั้นออกเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ เป็นเมืองท่าส าคัญของซัปโปโร 

และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาด  ต ่าของภูเขาเท็งงุ 

ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซ่ึงได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมือ่ปี 1923 จากการถมทะเล 

เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง 

คร่ึงหนึ่งเพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดนิเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

อิสระเดินชมตามอัธยาศัย ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ทีสุ่ดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชม 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ทีสุ่ดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง 

เคร่ืองแก้วนับเป็นอีกหนึง่สินค้าที่ข้ึนช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass 

เป็นแบรนด์เคร่ืองแก้วช้ันน าของโอตารุ 

โดยโรงงานเปา่แก้วคิตะอิจินั้นถือเป็นแหล่งผลติเคร่ืองแก้วคณุภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอ

มรับมาอย่างยาวนาน โรงงานแห่งนี้มีประวตัิเก่าแก่นับร้อยปี มีทั้งหมด 8 สาขาในเมือง 

มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดคือ สาขาที่ 3 มีโซนร้านค้าและคาเฟ ่“Kitaichi Hall” 

ที่ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน ้ามันจ านวน 167 ช้ิน 

และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ 

ใครช่ืนชอบการประดิษฐ์หรืออยากได้แก้วที่ไม่เหมือนใคร 
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ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปท าเคร่ืองแก้วของตัวเองที่มีแค่ช้ินเดียวในโลกไดใ้นเวลาเพียง 1-2 

ช่ัวโมง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจ้าฮอกไกโด’ 

เปน็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองซัปโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 

รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศักดินา แลว้แทนที่ดว้ยระบบจังหวัด และเข้าควบคุมท้องที่ 

จักรพรรดิเมจิได้เลือกเทพสามองค์ เพ่ือให้ปกปักคุ้มครองการบุกเบิกฮอกไกโด เทพโอคนุิทามะ 

เทพโอนามุจิ และเทพซุกนุาฮิโคนะสถิตอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า ศาลเจ้าซัปโปโรจิงจะ 

ซ่ึงต่อมาเป็นที่รู้จักในช่ือศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกู ส่วนเทพเจ้าองค์ที่ส่ีที่สถิตอยู่ที่นี่ก็คือจักรพรรดิเมจิ 

ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกท าลายจากไฟไหม้ในปีค.ศ. 1974 แต่ก็ได้รับการบูรณะในปีค.ศ. 1978

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet เป็นเอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร มีทั้งหมด 2 

ช้ันรวมมร้านค้ากว่า 180 ร้าน ที่ส าคัญยังเป็นเอาทเ์ล็ตในร่ม ดังนั้นไมว่่าจะหิมะหรือฝนตก 

ก็ยังสนุกกับการช้อปป้ิงได้ อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 

ที่พัก  Sapporo Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีห้า  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางจากสนามนวิบินชิโตเสะ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์  

เที่ยวบินที่   XJ621 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ 

 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา 
ณ วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะคำนงึถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
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หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา 

หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางน้อยก

ว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีทีจ่ะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดิน

ทางยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 

นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอืน่ๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 

ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษทัพร้อมการช าระเ

งินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ 

วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน 

การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ 

วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 

ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 

เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำญี่ปุ่น 

1. หนังสือเดินทำง(ในวันย่ืนขอวีซ่ำมีหน้ำว่ำงท่ีไม่มีตรำประทับมำกกว่ำ 2 หน้ำขึ้นไป 

หำกมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำแสดงด้วย) 

2. ใบค ำร้องขอวีซ่ำ (ท่ำนสำมำรถพิมพ์มำจำกโฮมเพจของสถำนทูตญี่ปุ่นประจ ำประเทศไทย 

หรือรับได้ท่ีศูนย์ JVAC)  1 ชุด 

3. รูปถ่ำย (ขนำด 2 x 1.4 น้ิว สีหรือขำวด ำ ท่ีมีพ้ืนหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลำย 

ไม่มีกำรแต่งภำพถ่ำย จะต้องเป็นรูปถ่ำยท่ีชัดเจน และถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน 

พร้อมติดรูปถ่ำยลงในใบค ำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถำมเพ่ือกำรย่ืนขอวีซ่ำ (กรุณำกรอกโดยเลือกตำมวัตถุประสงต์ในกำรเดินทำง 

และลงลำยเซ็นตำมหนังสือเดินทำง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้ำน ฉบับจริงและส ำเนำ 1 ชุด 

a. ในกรณีท่ีผู้ย่ืนเป็นพนักงำน หรือข้ำรำชกำร 

ให้แสดงหนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนท่ีสังกัด (ให้ระบุต ำแหน่ง 

วันเร่ิมท ำงำน อัตรำเงินเดือน และระยะเวลำวันลำพักร้อน) 

b. ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท 

หรือทะเบียนกำรค้ำจำกกระทรวงพำณิชย์ 

c. ในกรณีนักเรียนนักศึกษำท่ีมีอำยุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป 

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
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ให้แสดงหนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นนักเรียนนักศึกษำ 

และหนังสือรับรองกำรท ำงำน หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท 

หรือทะเบียนกำรค้ำของผู้อุปกำระ 

d. ในกรณีผู้อยู่ภำยใต้อุปกำระเลี้ยงดู เช่น แม่บ้ำนท่ีไม่ได้ท ำงำน 

ให้แสดงหนังสือรับรองกำรท ำงำน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท 

หรือทะเบียนกำรค้ำของผู้อุปกำระ 

6. (เอกสำรทุกอย่ำงจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีท่ีผู้ย่ืนไม่มีอำชีพ 

หรือประกอบอำชีพท่ีไม่สำมำรถแสดงหนังสือรับรองกำรท ำงำน 

หรือหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบยีนกำรค้ำได้ 

กรุณำท ำหนังสืออธิบำยอำชีพและรำยได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ท่ีเดินทำงเป็นคร้ังแรก หำกเคยเปลี่ยนช่ือตัว-สกุล หรือผู้ท่ีได้เปลี่ยนช่ือตัว-

สกุลหลังจำกเดินทำงไปประเทศญี่ปุ่นคร้ังท่ีแล้ว ให้เตรียมเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนช่ือตัว-

สกุล เช่น ใบเปลี่ยนช่ือตวั-สกุล ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ ฉบับจริงและส ำเนำ 1 

ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร(ของผู้ย่ืนค ำร้อง หรือผู้อุปกำระ) ฉบับจริงและส ำเนำ(ทุกหน้ำ)1 

ชุด 

(ใช้ส ำหรับย่ืนในกรณีท่ีผู้ย่ืนเป็นผู้รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงด้วยตัวเอง 

ยกเว้นส ำหรับผู้ย่ืนท่ีเป็นขำ้รำชกำร หรือพนักงำนบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือมหำวิทยำลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตรำเงินเดือนตั้งแต่ 2 

หม่ืนบำทขึ้นไป และสำมำรถตรวจสอบได้จำกหนังสือรับรองกำรท ำงำน 

ไม่ต้องย่ืนสมุดบัญชีธนำคำร 

ท้ังน้ีรวมถึงกำรย่ืนส ำหรับครอบครัวในควำมอุปกำระของบุคคลดังกล่ำวด้วย) 

9. ก ำหนดกำรเดินทำง  

10. บุคคลท่ีสำมำรถให้มีตัวแทนมำด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำได้น้ัน 

กรุณำตรวจสอบรำยละเอียดคุณสมบัติท่ีน่ี (https://www.th.emb-

japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีท่ีให้ตัวแทนมำด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำแทนนั้น 

ผู้ย่ืนจะต้องเขียน หนังสือมอบอ ำนำจด้วยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
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หากสนจองกรุณาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน  -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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