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รหัสโปรแกรม : 23823 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

HOKKAIDO HAKODATE NOBORIBETSU 6 วัน 4 คืน บินแอร์เอเชีย 

 

พักโทยะ 1 คืน ฮาโกดาเตะ 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน     

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น ้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก. มีบริกำรอำหำรร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

เท่ียวเต็มทุกวัน ** บุฟเฟต์่ขาปูยักษ์ ** Free wifi on bus ** 

 น ้ำดื่มบริกำรบนรถวันละ 1 ขวด 
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ฟรี! ประกันกำรเดินทำงต่ำงประเทศ ครอบคลุมกำรรักษำโควิด-19 

 

 

วันเดินทาง ราคา ราคาไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน พักเด่ียว 

7-12 NOV 42,999.- 32,999.- 11,000.- 

14-19 NOV 42,999.- 32,999.- 11,000.- 

*ไม่มีราคาเด็ก  

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท าวีซ่าVFS (1575 บาท) 

วัน โปรแกรม อำหำร โรงแรม 

วันแรก BKK  -/-/- x 

วันที่สอง CTS - โนโบริเบตสึ - หบุเขำนรก - บ่อโอนุมะ - 

สวนหมีโชวะชินซัง - ทะเลสำบโทยะ 

-/L/D Toya Kanko Hotel  

หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม ชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีอุทยำนแห่งชำติทะเลสำบโอนุมะ - 

ฮำโกดำเตะ - ชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีป้อมโกเรียวคำคุ - 

หอคอยโกเรียวคำคุ (ไม่รวมค่ำข้ึนหอคอย) - 

โกดังอิฐแดง - ย่ำนโมโตมำจิ - ข้ึนกระเช้ำชมวิว 

Hakodate night view  

B/L/D Hakodate Hotel  

หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สี ่ ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ - โอตำรุ - คลองโอตำรุ - 

โรงเป่ำแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - 

ทำนุกิโคจ ิ

B/L/- Sapporo Hotel  

หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ ศำลเจ้ำฮอกไกโด - โรงงำนช็อกโกแลต - 

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซปัโปโร - 

ท่ีว่ำกำรรัฐบำลเก่ำเมืองฮอกไกโด - 

ชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีสวนนำกำชิม่ำ - Mitsu outlet -   

B/Lบุฟเฟต่์ขำปู

ยักษ/์- 

Sapporo Hotel  

หรือเทียบเท่ำ 

วันที่หก CTS - BKK B/-/- x 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาทเ์ตอร์ 

โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยสะดวกในการเช็คอิน 
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วันท่ีสอง   CTS - โนโบริเบตสึ - หุบเขำนรก - บ่อโอนุมะ - สวนหมีโชวะชินซัง - 

ทะเลสำบโทยะ 

02.05 น.  ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  

>>มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง<< 

 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

(เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง โปรดปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

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

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นท้ังภูมิภำค ช่ือของเกำะ และยังเป็นหน่ึงใน 47 

จังหวัดของประเทศญีปุ่่น โดยช่ือมีควำมหมำยของช่ือตำมตัวว่ำ “ทำงสู่ทะเลเหนือ” เกำะฮอกไกโด 

ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีขนำดใหญ่เป็นอันดับท่ี 2 รองจำก เกำะฮอนชู (Honshu) 

ซึ่งเป็นเกำะหลักของญี่ปุน่ โดยมีอุโมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่ำ อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) 

เช่ือมระหว่ำงท้ังสองเกำะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงำรุ (Tsugaru Strait) 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

 

หุบเขานรก จิโกกุดานิ หรือมีอีกช่ือหนึ่งที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “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 ย่ิงในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี 

ย่ิงถือเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยวของทีน่ี่เลย 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซนั(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับ 

สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ(Usuzan Ropeway) 

บอกเลยว่าคนที่รักเจ้าหมสีีน ้าตาลต้องกรีดร้องให้กับความน่ารักของหมีเหล่านี้ 

เพราะที่นี่นั้นเป็นสถาทีเ่พาะพันธุ์หมีสีน ้าตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมตีัวน้อยๆไปจนถงึหมีตัวโตเลยนะคะ 

ไม่ต้องกลวัว่าหมตีัวโตจะดุรึเปล่า เพราะหมีของที่นีเ่ค้าได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน 

มีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุ่ร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูีเดียว 

นักท่องเที่ยวสามารถเย่ียมชมลูกหมีสีน ้าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส 

หากยังไม่จุใจมาทั้งทีอยากใกล้ที่สุดเท่าทีจ่ะท าไดต้อ้งมายังโซน ห้องสังเกตการณ์พิเศษ”กรงมนษุย์”  

ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ 

ประหนึ่งว่าได้อยู่กับเจ้าหมีพวกนี้ระยะประชดแต่กม็ีความปลอดภัยหายห่วง 

ที่นี่พิเศษตรงนักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายด้วย ขนมปัง และแอปเป้ิล 

ซ่ึงเค้าจะจุดจ าหน่ายอาหารหมีให้ซ้ือกันแบบรัวๆเลย 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  Toya Onsen Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 



PJ007-CTS  Hokkaido Sapporo-Hakodate-Noboribetsu ใบไม้เปล่ียนส ีกอดๆนะ 6D4N NOV 

 

วันท่ีสาม   ชมใบไม้เปลี่ยนสทีี่อุทยำนแห่งชำติทะเลสำบโอนุมะ - ฮำโกดำเตะ - 

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ป้อมโกเรียวคำคุ - หอคอยโกเรียวคำคุ (ไมร่วมค่ำข้ึนหอคอย) - 

โกดังอิฐแดง - ย่ำนโมโตมำจิ - ข้ึนกระเช้ำชมววิ Hakodate night view  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ(Onuma Quasi National Park) 

อุทยานแห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาความงดงามของธรรมชาติมาไว้ในที่เดียวกนั 

เพราะมีทั้งทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ(Mount Komagatake) 

ที่ตั้งตระหง่านอยู่ แต่ส่ิงที่ถือเป็นไฮไลต์ของการทอ่งเที่ยวของที่นีจ่ะเป็น 

“จุดระหว่างทะเลสาบโอนมุะ(Onuma) และทะเลสาบโคนุมะ(Konuma)” 

เนื่องจากจะมเีส้นทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแกง่ต่างๆที่เช่ือมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ 

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินส ารวจพ้ืนที่ไดท้ั้งหมดภายในเวลาประมาณ 15-60 นาที  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการรูปดาวโกเรียวคาคุ 

เป็นป้อมปราการสไตล์ตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อเกอืบ 150 ปีมาแล้ว 

และได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งพิเศษของญี่ปุ่น 

หอคอยโกเรียวคาคุที่อยู่ใกล้เคียงมีจดุชมวิวซ่ึงสามารถมองเห็นววิในมุมกวา้งของป้อมปราการรูปด

าวอันสวยงามได้ทั้งหมดรวมถึงคูป้อมที่อยู่โดยรอบ 

โกเรียวคาคุเป็นป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว 

วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลา

นสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคาคุที่มีความสูง 107 เมตร ซ่ึงอยู่ตดิกบัตัวป้อม 

คูป้อมรายล้อมไปด้วยตน้ซากุระกว่า 1,600 ต้น 

ท าให้หอคอยโกเรียวคาคกุลายเป็นจุดชมซากุระล าดับต้นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 

ในฤดูร้อน คูป้อมจะรายลอ้มไปด้วยความเขียวชอุม่ 
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ซ่ึงเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจ้าจากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว 

เกิดเป็นทวิทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล (ไม่รวมค่าข้ึนหอคอยโกเรียวคาคุ)  

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ 

ร้านอาหารท้องถิ่น 

 

หลังอาหารเที่ยงอิสระเดนิเล่นที่ โกดังอิฐแดง 

ผู้ที่เป็นคนค้นพบโกดัง Kanemori คือ 

Watanabe Kumashiro บุคคลส าคัญที่มาจาก 

Nagasaki เพียงวัย 24 ปี 

ที่โกดังแห่งนี้ได้เปิดในปี 1869 

เป็นร้านขายเส้ือผ้าสไตลต์ะวันตก 

หลังจากนั้นบริเวณแห่งนีเ้ร่ิมมีการท าธุรกิจที่หลากหลายและเร่ิมเป็นโกดังทีส่ าคัญทางธุรกิจในปี 

1887 แต่แล้วโกดงัแห่งนีไ้ด้เกิดความเสียหายจากไฟไหม้แต่ก็ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ในปี 

1988 และกลายเป็นแหลง่ช้อปป้ิง ลานเบียร์ ฮอลล์ส าหรับจัดงานต่างๆไปในที่สุด 

ที่นี่ยังคงมีกลิ่นอายของการท าอุตสาหกรรมทางเรือในสมัยก่อนหลงเหลืออยู่ 

และในปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวบริเวณ Hakodate ไปในที่สุด 

อาคารเจ็ดหลังที่ท าเป็นคลังสินค้าหรือโกดังอฐิสีแดง Kanemori แบ่งออกเป็น "Hakodate 

History Plaza", "Kanemori Hall", "Kanemori Western Museum", "BAY Hakodate" 

และยังมีร้านอาหาร คาเฟแ่ละของที่ระลึก ร้านค้า ฯลฯ อีกมากมาย ท าให้พ้ืนที่ของที่นี่สะดวกสุดๆ 

นอกจากนี้ Kanemori Hall 

ยังมีให้บริการส าหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาแต่จ าเป็นต้องจองล่วงหน้า 

และที่นี่ยังมีสินค้าที่เป็นแบบดั้งเดิมที่ขายเฉพาะในที่นี่เท่านั้น 

โดยเป็นสินค้าดั้งเดิมทีอ่อกแบบในสไตล์โกดังอฐิสีแดง Kanemori อาทิเช่น 

คุกกี้คาราเมลที่ให้ความรู้สึกโรแมนติกในแบบของวันตก
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จากนั้นน าท่านเดินเล่นต่อที่ย่านโมโตะมาจเิต็มไปด้วยอาคารทางประวัติศาสตร์ เช่น โบสถ์ต่างๆ 

และอาคารที่คร้ังหนึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ 

บรรยากาศอันแปลกตาของภูมิทัศน์ถนนและทิวทศัน์อันกว้างใหญ่ของท่าเรือจากเนินถนนท าให้บริเว

ณนี้มีลักษณะที่งดงาม ฮาโกดาเตะเป็นหนึง่ในเมืองท่าแรกๆ 

ของญี่ปุ่นที่เปิดประตูสู่การค้ากับต่างประเทศเมื่อ 150 กว่าปีมาแล้ว 

โมโตะมาจิเป็นพ้ืนที่แรกทีเ่จริญข้ึนมาในสมัยนั้น 

มีการสร้างถนนในรูปที่ไดรั้บอิทธิพลมาจากตะวันตกซ่ึงหลงเหลือมาจนถึงทกุวันนี้ 

ด้วยถนนทีเ่ป็นเนิน ท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศนข์องท่าเรือและอาคารแบบตะวันตก เช่น 

โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ บริเวณนี้จงึควรค่าแก่การเดินชมเป็นอย่างย่ิง 

โมโตะมาจิมีทวิทัศน์ที่งดงามราวกับอยู่ในภาพยนตร์ 

จึงเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบส าหรับการถ่ายรูป 

ถนนจากศาลาประชาคมฮาโกดาเตะเก่าแก่ที่พาคณุไปยังเนินถนนฮะจิมัง-ซากะและโบสถ์อื่นๆ 

นั้นมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ถนนมินาโตะกาโอกะ แต่ถนนเส้นนี้เป็นที่รู้จักกันในช่ือ 

"ถนนไอศกรีมซอฟท์เสิรฟ์" 

เพราะมีร้านค้าเรียงรายยาวเหยียดขายไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟที่ท าจากนมฮอกไกโดรสเลิศ 

คุณควรแวะพักที่นี่ขณะทีเ่ดินชมเมือง เพราะมีหลากรสชาติที่ไม่เหมือนใคร เช่น 

รสเมลอนฮอกไกโดและรสน ้าหมึกจากปลาหมึก คณุจะเลือกส่ังไม่ถูกอย่างแน่นอน
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จากนั้นน าท่านข้ึนกระเช้าลอยฟา้สู่ยอดภูเขาฮาโกดาเตะ ที่ข้ึนช่ือเร่ือง 

"ทัศนียภาพยามค ่าคืนอันงดงาม" 

ใช้เวลาประมาณ3นาทีเราจะได้สัมผัสความงดงามของทัศนียภาพยามค ่าคืนที่เกิดจากการตัดกันระหว่

างแสงไฟภายในเมืองและทะเลอันมดืสนิท ซ่ึงเป็นทวิทัศน์ที่สวยงดงามมาก 

ที่นี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวที่ดีทีสุ่ดของญี่ปุ่น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก  Hakodate Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสี่   ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ - โอตำรุ - คลองโอตำรุ - โรงเป่ำแก้ว - 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ทำนุกิโคจิ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะอยูต่ิดกับสถานีฮาโกดาเตะ 

ออกจากสถานีแลว้ก็ถึงทนัที 

เป็นตลาดที่สามารถมาลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ 

ได้ตั้งแต่เช้าตรู่ 

นอกจากการลิ้มลองข้าวหน้าอาหารทะเลสด ไคเซ็นด้ง 

ที่ร้านอาหารแล้ว 

ภายในตลาดยังมีร้านที่สามารถตกหมึกข้ึนช่ือของฮาโกดาเตะได้ดว้ย หมึกที่ตกได้ 

จะมีพ่อครัวท าเป็นซาชิมิให้รับประทานกันสดๆ ตรงนั้นเลย ทีต่ลาดเช้าฮาโกดาเตะ 

ไม่ได้มีแคอ่าหารทะเลเท่านัน้ ยังเต็มไปดว้ยผลไม้ตามฤดูกาลอีกเพียบ 

แต่ถ้าเลยเที่ยงไปแลว้ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะเร่ิมปิด ฉะนั้นควรไปเยือนแต่เช้าตรู่  

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

 

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 
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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 

ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปท าเคร่ืองแก้วของตัวเองที่มีแค่ช้ินเดียวในโลกไดใ้นเวลาเพียง 1-2 

ช่ัวโมง

 

 

อิสระช้อปป้ิงที ่ทานุกิโคจิ  แหล่งชอปป้ิงที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร 

ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเตม็ไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน 

ทั้งร้านขนม อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า ABC Mart หรือแม้แต่ร้านDon Quijote 

สารพัดร้านค้าในย่านนี้ นอกจากสถานที่แห่งนี้ทีม่ีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปป้ิงแล้ว 
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ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว 

หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพ่ือนัดไปปาร์ตี้สังสรรค์กันต่อยามดึก  

บางทีก็เห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 

ที่พัก  Sapporo Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วันท่ีห้า  ศำลเจ้ำฮอกไกโด - โรงงำนช็อกโกแลต - พิพิธภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร - 

ที่ว่ำกำรรฐับำลเก่ำเมืองฮอกไกโด - ชมใบไม้เปลี่ยนสทีีส่วนนำกำชิม่ำ - Mitsu outlet  

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจ้าฮอกไกโด’ 

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองซัปโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 

รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศักดินา แลว้แทนที่ดว้ยระบบจังหวัด และเข้าควบคุมท้องที่ 

จักรพรรดิเมจิได้เลือกเทพสามองค์ เพ่ือให้ปกปักคุ้มครองการบุกเบิกฮอกไกโด เทพโอคนุิทามะ 

เทพโอนามุจิ และเทพซุกนุาฮิโคนะสถิตอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า ศาลเจ้าซัปโปโรจิงจะ 

ซ่ึงต่อมาเป็นที่รู้จักในช่ือศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกู ส่วนเทพเจ้าองค์ที่ส่ีที่สถิตอยู่ที่นี่ก็คือจักรพรรดิเมจิ 

ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกท าลายจากไฟไหม้ในปีค.ศ. 1974 แต่ก็ได้รับการบูรณะในปีค.ศ. 1978 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (Ishiya Chocolate Factory) 

เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลือ่งช่ืออย่าง Shiroi Koibito 

คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ท าจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น 

ท าให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ 
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จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด 

นอกจากของฝากแสนอรอ่ยแล้ว 

ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีสว่นของพิพิธภณัฑ์ (มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมในค่าทัวร์) 

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 เพ่ือใช้เป็นโรงงานผลติเบียร์ อาคารพิพิธภัณฑเ์บียร์ซัปโปโร 

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 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง เมนูบุฟเฟต่์ขาปูยักษ์ 

 

 

ถ่ำยรูปคู่กับ ที่ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

สถำนท่ีทำงรำชกำรท่ีส ำคัญในยุคสมัยก่อนท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองซัปโปโร 

นับเป็นอำคำรขนำดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอำคำรของญี่ปุ่นในสมัยน้ัน 

ส่ิงหน่ึงท่ีท ำให้อำคำรมีเอกลักษณ์เฉพำะก็จำกกำรท่ีมีสไตล์กำรสร้ำงแนวอิฐแดง 

รูปแบบด้ำนนอกอำจจะเน้นผสมผสำนตะวันตก ท่ีน่ีถูกสร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 
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ภำยในตกแต่งอย่ำงหรูหรำ ด้ำนหน้ำมีสัญลักษณ์ดำวห้ำแฉก ธงรูปดำวเจ็ดแฉก 

และสวนหย่อมท่ีร่มร่ืน เรียงรำยด้วยต้นซำกุระ และต้นแปะก๊วย 

สวนนากาจิมะ(Nakajima Koen)  สวนสาธารณะในตัวเมืองที่ท าให้ได้สัมผัสใกล้ชิดกับฤดูกาลทั้งส่ี 

มีสาธารณูปโภคทางวัฒนธรรม และ ส่ิงก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์กระจายอยู่โดยรอบ 

สวนสาธารณะที่มีพืชพรรณอันอุดมสมบูรณ์ ณ 

ใจกลางเมืองติดกับย่านช้อปป้ิงที่คึกคักวุ่นวายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างย่ิงในการเดินเล่นพักผ่อน

ที่มีส่ิงที่น่าสนใจกระจายอยู่รอบๆ เช่น ริมทะเลสาบ ‘อายาเมะอิเคะ’ และ ‘ตึกโฮเฮ’ 

กับห้องส าหรับจัดพิธีชงชา ‘ฮัทโซอัน’ ซ่ึงเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ส าคญัของชาติ ‘Kitara 

ฮอลล์ส าหรับจัดงานแสดงดนตรีโดยเฉพาะ’ และ ‘หอดูดาว’เป็นตน้ 

เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่ผู้คนจะพาสุนัขมาเดินเล่น วิ่งจ็อกกิ้ง 

คับคั่งไปด้วยผู้คนในช่วงที่ถูกใช้เป็นเวทีของ ‘เทศกาลศาลเจ้าฮอกไกโด’ 

ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นบทกลอนที่กล่าวขานถงึต้นฤดรู้อน 

ในฤดูหนาวเมือ่ถูกปกคลมุด้วยหิมะจะกลายเป็นครอสคันทร่ีคอร์สส าหรับเล่นสกี 

โดยที่มีอุปกรณ์เลน่สกี (รองเท้า, สกี, ไม้ค ้า) ทัง้ชุดให้ยืมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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จึงสามารถสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะได้โดยไมต่้องเดินทางไปไกลถึงลานสกี

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet เป็นเอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร มีทั้งหมด 2 

ช้ันรวมมร้านค้ากว่า 180 ร้าน ที่ส าคัญยังเป็นเอาทเ์ล็ตในร่ม ดังนั้นไมว่่าจะหิมะหรือฝนตก 

ก็ยังสนุกกับการช้อปป้ิงได้ อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 

ที่พัก  Sapporo Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันท่ีหก  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางจากสนามนวิบินชิโตเสะ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์  

เที่ยวบินที่   XJ621 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทา
ง 

ตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศและเวลา  

ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ 
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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 

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 
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เอกสารสำหรับยื่นวซีา่ญ่ีปุ่น 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวซี่ามีหน้าว่างทีไ่ม่มีตราประทับมากกว่า 2 

หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรณุานำมาแสดงด้วย) 

2. ใบค ารอ้งขอวซี่า 

(ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญ่ีปุ่นประจำประเทศไทย 

หรือรับได้ที่ศูนย ์JVAC)  1 ชุด 

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ทีม่ีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย 

ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายทีช่ดัเจน และถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดือน 

พร้อมติดรูปถา่ยลงในใบคำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถามเพ่ือการยื่นขอวซี่า 

(กรณุากรอกโดยเลือกตามวตัถุประสงต์ในการเดินทาง 

และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

a. ในกรณทีี่ผูย้ื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ 

ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด 

(ให้ระบุตำแหน่ง วันเริม่ทำงาน อตัราเงินเดือน 

และระยะเวลาวันลาพกัร้อน) 

b. ในกรณทีี่ประกอบธุรกจิส่วนตัว 

ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั 

หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

c. ในกรณีนกัเรยีนนักศกึษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป 

ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนกัศึกษา 

และหนังสือรบัรองการทำงาน หรือหนังสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัท 

หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

d. ในกรณผีู้อยูภ่ายใต้อปุการะเลี้ยงดู เช่น แมบ่้านที่ไม่ได้ทำงาน 

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

หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

6. (เอกสารทกุอย่างจะตอ้งออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีทีผู่้ยื่นไม่มีอาชีพ 

หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสอืรับรองการทำงาน 

หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าได ้

กรณุาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได ้โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลีย่นชื่อตวั-สกลุ หรือผู้ที่ได้เปลีย่นชื่อตวั-

สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว 

ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกลุ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตวั-สกลุ 

ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อุปการะ) 

ฉบับจริงและสำเนา(ทกุหน้า)1 ชุด 

(ใช้สำหรับยื่นในกรณทีี่ผู้ยื่นเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดนิทางด้วยตัวเ

อง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานบริษทัทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต ่2 หมื่นบาทขึน้ไป 

และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน 

ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร 

ทั้งน้ีรวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดงักล่าวด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  

10. บุคคลที่สามารถให้มีตวัแทนมาดำเนินการยืน่วีซ่าได้นั้น 

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

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

กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขยีน 

หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง  

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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หากสนจองกรณุาติดตอ่ 

⮚ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

⮚ จองทัวร์ผา่น FB inbox ก็ได้เช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

⮚ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

 

 

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

