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รหัสโปรแกรม : 23819 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

HOKKAIDO ใบไม้เปลี่ยนอยู่รึเปล่า? 5 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย 

 
พกัโรงแรมใจกลางซปัโปโร 3 คนื 

บินแอร์เอเชียเอ็กซ ์น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
เทีย่วเตม็ทกุวนั ** บฟุเฟต่ข์าปยูกัษ ์** Free wifi on bus ** 

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 
ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 
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วันเดินทาง ราคา ราคาไม่เอาตั๋วเครื่องบิน พักเด่ียว 

4-8 NOV 35,999.- 25,999.- 9,000.- 

25-29 NOV 36,999.- 26,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเด็ก  
**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 
***ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท) 

วัน โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

วันแรก BKK  -/-/- x 

วันที่สอง CTS -  หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮอกไกโด - 
Sapporo Fushimi Inari Shrine - ซัปโปโร - 
ที่ว่าการรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ - Sapporo TV 
Tower (ไม่รวมค่าขึ้น).  

-/L/- Sapporo Hotel  
หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ตลาดปลานิโจ - Hill of Buddha - Noboribetsu - Hell 
valley- บ่อโอยุนุมะ - สวนหมีโชวะชินซัง - Mitsui Outlet  

B/L/- Sapporo Hotel  
หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ - 
คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร 
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  

B/Lบุฟเฟต่ข์าปู
ยกัษ์/- 

Sapporo Hotel  
หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า CTS - BKK B/-/- x 

 
 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาท์เตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยสะดวกในการเช็คอิน 
 
***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  
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วันที่สอง   CTS -  หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮอกไกโด - Sapporo Fushimi Inari Shrine - ซัปโปโร - 
ที่ว่าการรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ - Sapporo TV Tower (ไม่รวมค่าขึ้น).  

02.05 น.  ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  
>>มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง<< 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 
โปรดปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภาค ชื่อของเกาะ และยังเป็นหนึ่งใน 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น 

โดยช่ือมีความหมายของชื่อตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ” เกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น 
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจาก เกาะฮอนชู (Honshu) ซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น โดยมีอุโมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่า 
อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) เชือ่มระหว่างทั้งสองเกาะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงารุ (Tsugaru Strait) 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรฮ์อกไกโด เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตั้งอยู่ในวนอุทยานนปโปโรชินรินโคเอ็น 
พิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งฮอกไกโด โดยการย้ายสิ่งปลูกสร้าง ทางประวัติศาสตร์ 
จากหลากหลายพื้นที่ นำมาบูรณะซ่อมแซม, สร้างใหม่ และเก็บรักษาไว้ที่หมู่บ้านแห่งนี้ โดยหมู่บ้านแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 
ตัวเมือง, หมู่บ้านเกษตร, หมู่บ้านภูเขา และหมู่บ้านประมง ภายในหมู่บ้านถูกจำลองภูมิทัศน์จากยุคสมัยนั้น 
ซึ่งบอกเล่าถึงเศรษฐกิจ, การค้า, วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองฮอกไกโด ในช่วงบุกเบิกผ่านยุคสมัยทั้ง 3 คือ ยุคเมจิ, 
ยุคไทโช และยุคโชวะ ตรงทางเข้าหลักของหมู่บ้าน คือ อาคารสถานีซัปโปโรเก่า  และเมื่อเข้าสู่หมู่บ้าน คุณจะอยู่ในบรรยากาศ 
เสมอืนยอ้นยคุไปในช่วง กลางศตวรรษที ่19 ถงึครสิตศ์ตวรรษที ่20 ของเมอืงฮอกไกโด 
ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินด้วยการเที่ยวชม ด้วยรถรางเลื่อนเทียมม้าในฤดูร้อน และด้วยเลื่อนสกีเทียมม้าในฤดูหนาว 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ที่ทำให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์ และการเรียนรู้เกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 
ในสมัยยุคบุกเบิก ได้แก่ การประดิษฐ์เครื่องเล่นสมัยโบราณ, งานฝีมือจากฟาง และอื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมในการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ความยากลำบาก ของการใช้ชีวิตในฤดูหนาว ของยุคบุกเบิกอีกด้วย (ไม่รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ฮอกไกโด 500 เยน) 

ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิซปัโปโร เป็นอีกหนึ่งจุดที่นิยมมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง และเดินเล่น อยู่ใกล้กับทางขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ 
ศาลเจ้าแห่งนี้มีต้นแบบมาจาก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ผู้คนนิยมมาขอพรเกี่ยวกับความรักและการงานท่ีนี่ 
เมื่อขึ้นมาถึงด้านบนศาลเจ้าสามารถลั่นระฆังสักการะเทพเจ้า โยนเหรียญขอพร และจับสลาก “โอมิคุจิ” 
เสี่ยงโชคคล้ายๆกับการเสี่ยงเซียมซี หากผลออกมาไม่น่าพอใใจก็ให้ผูกไว้ที่ศาลเจ้านี้ได้เลย ไม่ต้องเอากลับไปด้วย 
และถ้ายังไม่สบายใจก็สามารถหาซื้อเครื่องรางเพื่อความโชคดีในด้านต่างๆ พกไว้ติดตัวให้อุ่นใจได้ด้วย 
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ถ่ายรูปคู่กับ ที่ทำการรฐับาลเก่าฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สำคัญในยุคสมัยก่อนที่ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร 
นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น 
สิ่งหนึ่งที่ทำให้อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง 
รูปแบบด้านนอกอาจจะเน้นผสมผสานตะวันตก 
ที่นี่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 
ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา 
ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก 
และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ 
และต้นแปะก๊วย 
สวนสาธารณะโอโดร(ิOdori Park) 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร เป็นส่วนสาธารณะที่แยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ 
มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองนี้ 
สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ 
ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าสำคัญมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร 
(ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) 
นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความรื่นรื่นกับบรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแห่งนี้แล้วนั้น ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ 
เป็นที่ตั้งของ ทีวีทาวเวอรซ์ปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร 
ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง 
จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ยิ่งกลางคืนนี่ยิ่งสวยมากๆ เพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม 
นับเป็นสถานท่ีที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย 1000 เยน) 

 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 
ที่พกั  Sapporo Hotel หรอืเทยีบเท่า 
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วันที่สาม   ตลาดปลานิโจ - Hill of Buddha - โนโบริเบตสึ - หุบเขานรก  - บ่อโอยุนุมะ - สวนหมีโชวะชินซัง -  Mitsui 
Outlet  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านออกเดินทางจากโรงแรมสู่ ตลาดปลานโิจ ดื่มด่ำกับอาหารตามฤดูกาลของฮอกไกโดที่ตลาด 

ทั้งข้าวหน้าอาหารทะเล ซูชิ และปู เมื่อกล่าวถึงฮอกไกโดแล้วคือตัวแทนของ  
“ความอร่อย” ของฮอกไกโดจะมารวมกันที่ซัปโปโร 
และที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการกินของซัปโปโรคือตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ข้างๆ จะมี 
ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ที่คนทั่วไปจะสามารถสนุกสนานกับการรับประทานอาหาร 
หรือจับจ่ายซื้อของได้ 

และจะคับคั่งด้วยนักท่องเที่ยวและชาวซัปโปโรที่มาซื้อของทะเลหรือพืชผักผลไม้จากที่ต่างๆ ของฮอกไกโด “ตลาดปลานิโจ” 
ที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีชื่อเสียงในฐานะเป็นตลาดท่ีมีมาตั้งแต่สมัยเมจิ 
ขอเชิญเพลิดเพลินไปกับการชิมข้าวหน้าอาหารทะเลและซูชิ ที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพ่ิงซื้อมาในตอนเช้าอย่างเต็มที่ 
และขอเชิญรรับประทานปูเป็นๆ ในอ่างที่นำมาลวกน้ำร้อน … เป็นความอร่อยที่มีเฉพาะในตลาดเท่าน้ัน 
The Hill of the Buddha หรือ เนินเขาแหง่พระพุทธเจา้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด 
ตั้งอยู่ภายในพื้นท่ีของสุสาน Makomanai Takino Cemetery ที่สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้เช้าชมได้เมื่อปลายปี 2015 
มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้ดิน 
ล้อมรอบไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์นับแสนต้นที่จะเปลี่ยนพื้นท่ีของเนินเขาให้เป็นสีสันต่างๆไปไม่ซ้ำกันตลอดปีตามช่วงฤดู 
โดยบริเวณสถานที่ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่น โดยบริเวณทางเข้าจะมีสระน้ำ 
และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอดนำสายตาเข้าไป 
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นอกจากนั้นในบริเวณดังกล่าวยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมท้ังรูปปั้นหินจำลองของโมอายแห่งเกาะอีสเตอร์ 
และรูปปั้นหินจำลองของสโตนเฮนจ์  ให้ได้เดินชมกันก่อนกลับอีกด้วย 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
หบุเขานรก จโิกกดุานิ 
หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley” 
ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ(Noboribetsu Hot 
Springs) น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถัน 
ซึ่งก็เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ 
จะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-
30 นาที ว่ิงแรกที่จะเห็นก็จะเป็นบอ่โอยนุมุะ(Oyunuma) 
ซึ่งบ่อนี้เป็นเป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส น้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลำธารเรียกว่า 
“โอยุนุมะกาว่า(Oyunumagawa)” ซึ่งไหลผ่านป่าเป็นแม่น้ำหลายร้อยเมตร 
จุดนี้เองเราสามารถนั่งเพลินพร้อมแชเ่ทา้ท่ามกลางทัศนียภาพกันงดงามตระการตาของธรรมชาติที่แน่นมากๆ 
ยิ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี ยิ่งถือเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยวของที่นี่เลย 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนหมภีูเขาไฟโชวะชินซนั(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับ 
สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ(Usuzan Ropeway) บอกเลยว่าคนที่รักเจ้าหมีสีน้ำตาลต้องกรีดร้องให้กับความน่ารักของหมีเหล่านี้ 
เพราะที่นี่น้ันเป็นสถาที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวน้อยๆไปจนถึงหมีตัวโตเลยนะคะ 
ไม่ต้องกลัวว่าหมีตัวโตจะดุรึเปล่า เพราะหมีของที่นี่เค้าได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน 
มีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว 
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส 
หากยังไม่จุใจมาท้ังทีอยากใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องมายังโซน 
ห้องสังเกตการณ์พิเศษ”กรงมนุษย์”  
ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา 
และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ 



PJ006-CTS  Hokkaido ใบไม้เปล่ียนอยู่รึเปล่า? เดินทางพย.  5D3N by XJ 

 

ประหนึ่งว่าได้อยู่กับเจ้าหมีพวกนี้ระยะประชดแต่ก็มีความปลอดภัยหายห่วง 
ที่นี่พิเศษตรงนักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปัง และแอปเป้ิล 
ซึ่งเค้าจะจุดจำหน่ายอาหารหมีให้ซื้อกันแบบรัวๆเลย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร มีทั้งหมด 2 ชั้นรวมมร้านค้ากว่า 180 ร้าน 
ที่สำคัญยังเป็นเอาท์เล็ตในร่ม ดังนั้นไม่ว่าจะหิมะหรือฝนตก ก็ยังสนุกกับการช้อปปิ้งได้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 
ที่พกั  Sapporo Hotel หรอืเทยีบเท่า 

วันที่สี่   ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ -  กินข้าวเที่ยงที่โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจา้ฮอกไกโด’ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองซัปโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 
รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศักดินา แล้วแทนที่ด้วยระบบจังหวัด และเข้าควบคุมท้องที่ จักรพรรดิเมจิได้เลือกเทพสามองค์ 
เพื่อให้ปกปักคุ้มครองการบุกเบิกฮอกไกโด เทพโอคุนิทามะ เทพโอนามุจิ และเทพซุกุนาฮิโคนะสถิตอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า 
ศาลเจ้าซัปโปโรจิงจะ ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกู ส่วนเทพเจ้าองค์ที่สี่ที่สถิตอยู่ที่นี่ก็คือจักรพรรดิเมจิ 
ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกทำลายจากไฟไหม้ในปีค.ศ. 1974 แต่ก็ได้รับการบูรณะในปีค.ศ. 1978 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะ (Ishiya Chocolate Factory) 
เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต 
ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดท่ีว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญ่ีปุ่น ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito 
มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด 
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นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ (มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมในค่าทัวร์) 
สวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลือกชิม  

เยี่ยมชม พิพิธภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น และตั้งอยู่ในซัปโปโรการ์เด้นพาร์ค 
อาคารก่ออิฐแดงถูกสร้าง 
โดยโรงงานน้ำตาลมนเบทสึ ในปี ค.ศ. 
1879 ในฐานะผู้ผลิตน้ำตาลหัวผักกาด 
หลังจากสิ้นสุดสงครามชิโน-ญี่ปุ่น ในปี 
ค.ศ. 1895 
ความต้องการในตลาดน้ำตาลลดลง 
บริษัท เบยีร์ซัปโปโร จึงได้ซื้อกิจการ 
และปรับปรุงโรงงานน้ำตาล 
เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตเบียร์ 
อาคารพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ถูกเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1987 
หลังจากมีการย้ายโรงงานไปยังโรงเบียร์เอนิวะ ต่อมาอาคารพิพิธภัณฑ์ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และเปิดบริการอีกครั้ง 
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 และได้รับการจดทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกฮอกไกโด  (Hokkaido Heritage) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
ค.ศ. 2004 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ ในอุตสาหกรรมเบียร์ และซัปโปโรเบียร์ ตั้งแต่บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง, 
ขั้นตอนการผลิต และเครื่องมือสำหรับการต้มเบียร์ ในส่วนของพรีเมี่ยมทัวร์นั้น ผู้เข้าชมสามารถลองลิ้มชิมรส 
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเบียร์ซัปโปโรได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ ลานเบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer 
Garden) ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับ เบียร์สดที่รินอย่างประณีตทีละแก้ว ในภัตตาคารหลายร้านท่ีบริการ 
พร้อมอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ยอดนิยม ได้แก่ จิงกิสข่าน *อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของฮอกไกโด, ปู, ซูชิ และอื่นๆ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง เมนบูุฟเฟต่์ขาปูยกัษ ์

 
 

 
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเท็งงุ 
ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร 
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่นี่ คือ 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล 
เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง 
ครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย ชม 
พิพธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 
และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 
และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง เครื่องแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ Kitaichi 
Glass เป็นแบรนด์เครื่องแก้วช้ันนำของโอตารุ 
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โดยโรงงานเป่าแก้วคติะอจิินั้นถอืเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน 
โรงงานแห่งนี้มีประวัติเก่าแก่นับร้อยปี มีทั้งหมด 8 สาขาในเมือง มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดคือ สาขาท่ี 3 มีโซนร้านค้าและคาเฟ่ 
“Kitaichi Hall” ที่ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน้ำมันจำนวน 167 ชิ้น และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ 
ใครชื่นชอบการประดิษฐ์หรืออยากได้แก้วท่ีไม่เหมือนใคร 
ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วของตัวเองที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกได้ในเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง 

อิสระช้อปปิ้งที่ ทานกุโิคจิ  แหล่งชอปป้ิงที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 
7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขนม อาหาร ยา เสื้อผ้า รองเท้า ABC Mart 
หรือแม้แต่ร้านDon Quijote สารพัดร้านค้าในย่านน้ี นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้ว 
ยังใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น 
เพื่อนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์กันต่อยามดึก  บางทีก็เห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 
ที่พกั  Sapporo Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 

วันที่ห้า  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามนิวบินชิโตเสะ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์  

เที่ยวบินที ่  XJ621 
17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา  
ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
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หมายเหต ุ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวรน์ีเ้ปน็ทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์
ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ 
ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  
และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  
แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางยกว่าที่ทางบริษัทกำ
หนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน 
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 
ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน 
เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
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เอกสารสำหรับยื่นวีซ่าญี่ปุ่น 

1. หนังสอืเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเกา่ 
กรุณานำมาแสดงด้วย) 

2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ทีศู่นย์ JVAC)  1 ชดุ 
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สหีรือขาวดำ ที่มีพื้นหลงัเป็นสอี่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะตอ้งเปน็รูปถ่ายที่ชัดเจน 

และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดอืน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ 
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรณุากรอกโดยเลอืกตามวัตถุประสงตใ์นการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  1 

ชุด 
5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจรงิและสำเนา 1 ชดุ 

a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรอืข้าราชการ ให้แสดงหนังสอืรับรองการทำงานจากหน่วยงานท่ีสังกัด (ให้ระบตุำแหน่ง 
วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

b. ในกรณีที่ประกอบธรุกจิส่วนตัว ให้แสดงหนังสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย ์
c. ในกรณีนักเรียนนกัศกึษาท่ีมีอายุตัง้แต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสอืรับรองสถานภาพการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

และหนังสอืรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผูอุ้ปการะ 
d. ในกรณีผู้อยูภ่ายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนงัสือรับรองการทำงาน 

หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 
6. (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผูย้ื่นไม่มีอาชพี 

หรือประกอบอาชพีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรบัรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าได้ 
กรุณาทำหนังสอือธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจรงิ 1 ชุด 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครัง้แรก หากเคยเปลีย่นชื่อตัว-สกุล หรอืผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว 
ให้เตรยีมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชือ่ตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหยา่ ฉบับจริงและสำเนา 
1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยืน่คำร้อง หรือผูอุ้ปการะ) ฉบับจรงิและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด 
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นทีเ่ป็นข้าราชการ 
หรือพนักงานบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดอืนตัง้แต่ 
2 หมื่นบาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบญัชีธนาคาร 
ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  
10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนนิการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบตัิที่นี่ (https://www.th.emb-

japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน 
หนังสอืมอบอำนาจด้วยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
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
http://m.me/unithaitrip

