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รหัสโปรแกรม : 23826 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

Hokkaido Furano Jozankei เล่นหิมะกันเถอะ 5วัน3คืน by XJ 

 

พักโรงแรมใจกลางซปัโปโร 3 คนื 

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. 

มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
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เทีย่วเตม็ทุกวนั ** บุฟเฟต่ข์าปูยกัษ ์** Free wifi on bus ** 

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 

ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 

วันเดินทาง ราคา ราคาไม่เอาต๋ัวเครื่อ

งบิน 

พักเดี่ยว 

2-6 DEC 39,999.- 29,999.- 9,000.- 

9-13 DEC 39,999.- 29,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเด็ก  

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท) 

วัน โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

วันแร

ก 

BKK  -/-/- x 

วันที่ส

อง 

CTS - โอตารุ - คลองโอตารุ - 

โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - 

ซัปโปโร - ตรอกราเม็ง 

(-/L/-) Sapporo 

Hotel Or 

similar 

วันที่ส

าม 

ฟุราโน่ - เล่นสกีหิมะท่ี Snowland - 

สโนวโมบิล - หมาลากเลื่อน- 

บานาน่าโบ้ท - Ningle Terrece  - 

ซัปโปโร สวนโอโดริ - Sapporo TV 

tower(ไม่รวมค่าขึ้น) 

(B/-/D 

บุฟเฟ่ต์

ขาปูยัก

ษ)์ 

Sapporo 

Hotel Or 

similar 
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วันที่ส่ี ท่ีว่าการเก่าเมืองซัปโปโร - 

ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต 

- พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - 

โจซังเกออนเซ็น - แช่ออนเซ็นเท้า - 

นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ - ซัปโปโร - 

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

(B/L 

/-) 

 

Sapporo 

Hotel Or 

similar 

วันที่ห้

า 

CTS - BKK B/-/- x 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่ีเคาท์เตอร์ 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีอำนวยสะดวกในการเช็คอิน 

 

***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ 

พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  

 

 

 

 

วันที่สอง   CTS - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ตรอกราเม็ง 

02.05 น.  ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

เท่ียวบินที่ XJ620  
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>>มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง<< 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

โปรดปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภาค ชื่อของเกาะ 

และยังเป็นหนึ่งใน 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น 

โดยช่ือมีความหมายของชื่อตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ” เกาะฮอกไกโด 

ต้ังอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจาก 

เกาะฮอนชู (Honshu) ซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น 

โดยมีอุโมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลชื่อว่า อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) 

เช่ือมระหว่างท้ังสองเกาะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงารุ (Tsugaru Strait) 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
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จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เปน็เมืองท่าสำคัญของซัปโปโร 

และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเท็งงุ 

ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวท่ีมีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ 

“โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงราย

อยู่ ไฮไลท์ของท่ีนี่ คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเม่ือปี 

1923 จากการถมทะเล 

เพ่ือใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดัง 

แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพ่ือทำถนนหลวงสาย 17 

แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

อิสระเดินชมตามอัธยาศัย ชม พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี 

เป็นหนึ่งในร้านค้าท่ีใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 

และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชม 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 

เป็นหนึ่งในร้านค้าท่ีใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม 

และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง 

เครื่องแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าท่ีขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass 

เป็นแบรนด์เครื่องแก้วช้ันนำของโอตารุ 

โดยโรงงานเปา่แกว้คติะอจิินั้นถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงท่ีเป็นที่

รู้จักและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน 
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โรงงานแห่งนี้มีประวัติเก่าแก่นับร้อยปี มีท้ังหมด 8 สาขาในเมือง 

มีสาขาท่ีใหญ่ที่สุดคือ สาขาท่ี 3 มีโซนร้านค้าและคาเฟ่ “Kitaichi Hall” 

ท่ีประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน้ำมันจำนวน 167 ชิ้น 

และตกแต่งกระจกสีท่ีฝ้าท้ังแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ 

ใครชื่นชอบการประดิษฐ์หรืออยากได้แก้วท่ีไม่เหมือนใคร 

ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วของตัวเองที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกได้

ในเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง  

ตรอกราเมง็ซปัโปโรสถานที่ท่องเท่ียวอันมีช่ือเสียงในซุซุกิโนะซึ่งเป็นต้นตำห

รับนั้น มีร้านท่ีให้ความสำคัญกับ “มิโซะราเม็ง” 

รสชาติของซัปโปโรตั้งเรียงรายกันอยู่ถึง 17 ร้าน ถนนที่มีความยาว 42 เมตร 

โดยมีอาคารต้ังอยู่สองฟากจะคับคั่งไปด้วยนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นกลางวัน

หรือกลางคืน พอถึงกลางดึกจะมีลูกค้าท่ีเป็นคนท้องถิ่นมารับประทานราเม็ง 

หลังจากดื่มสุราท่ีซุซุกิโนะแล้ว 

ท่านคงจะต้องสับสนกับเมนูท่ีมีความโดดเด่นของแต่ละร้านซึ่งมีอยู่มากมาย 

นับต้ังแต่มิโซะราเม็งแบบโบราณเรียบง่าย 

จนถึงท่ีมีการคิดพลิกแพลงเครื่องท่ีใส่ 

ท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวต่างระเทศก็คือมิโซะรสเผ็ดหรือมิโซะ
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หมู จนกระท่ังดูเหมือนจะมีหลายท่านที่บอกว่า 

“จะต้องมาแวะทุกครั้งท่ีมาซัปโปโร” 

 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นท่ีตรอกราเม็ง 

ที่พัก  Sapporo Hotel หรอืเทียบเทา่ 

 

 

 

 

วันที่สาม   ฟุราโน่ - เล่นสกีหิมะ Snowland - สโนวโมบิล - หมาลากเลื่อน- 

บานาน่าโบ้ท - Ningle Terrece  - ซัปโปโร - สวนโอโดริ - Sapporo TV 

tower(ไม่รวมค่าขึ้น) 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ Furano Ski Area  

Furano Ski Area เป็นสกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากอีกเเห่งของฮอกไกโด 

เเละเป็นสถานท่ีเคยจัดการเเข่งขันสกีระดับโลกมาหลายรายการเเล้ว 

ลานสกีฟูราโน่ 

นั้นประกอบไปด้วยพ้ืนที่เล่นสกีท่ีประกอบไปด้วยยอดเขาสองยอดเขาด้วยกัน 

โดยมีการเชื่อมต่อกัน โดยมีท้ังทางลาดต่ำสำหรับผู้ท่ีเริ่มต้นเล่นสกี 

หรือจะเป็นทางลาดท่ีมีความสูงชันตามลำดับสำหรับนักเล่นสกีท่ีมีประสบการ

ณ์เพ่ิมมากขึ้นตามลำดับ 

ถือว่าได้รับความนิยมจากบรรดานักเล่นสกีเป็นอย่างยิ่ง 
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นอกจากนี้เเล้วยังมีลานสโนวบ์อรด์ 

ท่ีสามารถเล่นท้ังในส่วนของการลอ่งแพหิมะ หรือจะเป็นรถลุยหมิะ 

หรือพาราเซล  บานานา่โบ้ท สโนวโมบลิ และสนุขัลากเลือ่นได้อีกด้วย 

เเละมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเลยทีเดียว  Furano Ski Area 

ก็ยังมีคอร์สสำหรับการฝึกการเล่นสกีอีกด้วย เเละมีอุปกรณ์ให้เช่าอีกด้วย 

(ไม่รวมค่าอุปกรณ์และคอร์สเรียน)

 

กรณีที่ลานสกีท่ีฟุราโน่มีหิมะไม่เพียงพอ(เนื่องจากสภาพอากาศ) 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาลานสกีใหม่ให้ท่านหรือจัดโปรแกรมเท่ียวใ

หม่ 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารเท่ียง 

เพ่ือให้ท่านสนุกกับกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ี 

นงิเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) ต้ังอยู่ในภายในบริเวณโรงแรม New 

Furano Prince ซึ่งเป็น 1 ใน 2 สกีรีสอร์ทของเมือง Furano 

โดยมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารักๆ 

สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน 

กระท่อมแต่ละหลังใน Ningle Terrace สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติท้ังหมด 

ทางเดินก็ทำมาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน เรียกได้ว่า 

เหมือนเดิมชมกระท่อมไม้ในป่า ร้านค้าในนี้ 
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ส่วนใหญ่จะขายสินค้าท่ีเป็นงานฝีมือ งานไม้ 

งานเซรามิค งานแกะสลัก เป็นต้น ในฤดูหนาว 

เม่ือหิมะตกโปรยปรายลงมา จะยิ่งเพ่ิมเสน่ห์ให้แก่ 

Ningle Terrace เพราะว่าตามทางเดินไม้กระดาน 

ก็จะมีหิมะสีขาวเกาะอยู่รอบๆ 

บนหลังคากระท่อมไม้หลังน้อยก็จะมีหิมะกองอยู่ด้านบน 

ยิ่งยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟตามทางเดินและกระท่อมต่างๆ 

ยิ่งทำให้สถานท่ีแห่งนี้เหมือนดินแดนในฝัน 

 

สวนสาธารณะโอโดร(ิOdori Park) ต้ังอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร 

เป็นส่วนสาธารณะท่ีแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ 

มีท่ีจอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ง กินพื้นท่ีถึง 12 บล็อกของเมืองนี้ 

สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองท่ีเต็มไปด้ว

ยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ 

ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าสำคัญมากๆ 

เพราะจะเป็นสถานท่ีหลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร 
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(ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) 

นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความรื่นรื่นกับบรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแ

ห่งนี้แล้วนั้น ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นท่ีต้ังของ 

ทีวีทาวเวอรซ์ปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร 

ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้

และเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร 

ยิ่งกลางคืนนี่ยิ่งสวยมากๆ 

เพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม 

นับเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย 

1000 เยน) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนบูุฟเฟต่ข์าปูยกัษ ์

 
 

ที่พัก  Sapporo Hotel หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที่ส่ี   ท่ีว่าการเก่าเมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต 

- พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - โจซังเกออนเซ็น - แช่ออนเซ็นเท้า - 

สะพานฟุตามิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ถ่ายรูปคู่กับ ที่ทำการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด 

สถานท่ีทางราชการที่สำคัญในยุคสมัยก่อนท่ีต้ังอยู่ท่ีเมืองซัปโปโร 

นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่ก่ีอาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น 

สิ่งหนึ่งท่ีทำให้อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐ

แดง รูปแบบด้านนอกอาจจะเน้นผสมผสานตะวันตก ท่ีนี่ถูกสร้างขึ้นต้ังแต่ปี 

ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก 

ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมท่ีร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ 

และต้นแปะก๊วย  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจา้ฮอกไกโด’ 

เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองซัปโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 

รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศักดินา แล้วแทนที่ด้วยระบบจังหวัด 

และเข้าควบคุมท้องท่ี จักรพรรดิเมจิได้เลือกเทพสามองค์ 

เพ่ือให้ปกปักคุ้มครองการบุกเบิกฮอกไกโด เทพโอคุนิทามะ เทพโอนามุจิ 

และเทพซุกุนาฮิโคนะสถิตอยู่ในสถานท่ีท่ีเรียกว่า ศาลเจ้าซัปโปโรจิงจะ 

ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกู 

ส่วนเทพเจ้าองค์ท่ีสี่ท่ีสถิตอยู่ท่ีนี่ก็คือจักรพรรดิเมจิ 
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ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกทำลายจากไฟไหม้ในปีค.ศ. 1974 

แต่ก็ได้รับการบูรณะในปีค.ศ. 1978 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอชิิยะ (Ishiya 

Chocolate Factory) 

เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi 

Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต 

ท่ีทำจากนมโคจากฮอกไกโดท่ีว่ากันว่าอร่อยท่ีสุดในญี่ปุ่น 

ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito 

มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ 

จนกระท่ังกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด 

นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว 

ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ ์

(มีค่าใช้จ่าย ไมร่วมในค่าทัวร์) สวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ 
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ให้ได้เลือกชิม 

 

เยี่ยมชม พิพิธภณัฑ์เบียรซ์ปัโปโร 

เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น 

และตั้งอยู่ในซัปโปโรการ์เด้นพาร์ค อาคารก่ออิฐแดงถูกสร้าง 

โดยโรงงานน้ำตาลมนเบทสึ ในปี ค.ศ. 1879 

ในฐานะผู้ผลิตน้ำตาลหัวผักกาด หลังจากสิ้นสุดสงครามชิโน-ญี่ปุ่น ในปี 

ค.ศ. 1895 ความต้องการในตลาดน้ำตาลลดลง บริษัท เบียร์ซัปโปโร 

จึงได้ซื้อกิจการ และปรับปรุงโรงงานนำ้ตาล เพ่ือใช้เป็นโรงงานผลิตเบียร์ 

อาคารพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ถูกเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 1987 หลังจากมีการย้ายโรงงานไปยังโรงเบียร์เอนิวะ 

ต่อมาอาคารพิพิธภัณฑ์ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ และเปิดบริการอีกครั้ง 

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 

และได้รับการจดทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกฮอกไกโด  (Hokkaido Heritage) 

เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม ค.ศ. 2004 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ 

ในอุตสาหกรรมเบียร์ และซัปโปโรเบียร์ ต้ังแต่บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง, 

ขั้นตอนการผลิต และเครื่องมือสำหรับการต้มเบียร์ 
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ในส่วนของพรีเมี่ยมทัวร์นั้น ผู้เข้าชมสามารถลองลิ้มชิมรส 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของเบียร์ซัปโปโรได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ ลานเบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Garden) 

ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับ เบียร์สดที่รินอย่างประณีตทีละแก้ว 

ในภัตตาคารหลายร้านที่บริการ พร้อมอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ยอดนิยม ได้แก่ 

จิงกิสข่าน *อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของฮอกไกโด, ปู, ซูชิ และอื่นๆ 

 

เท่ียง 

 รับประทานอาหารเท่ียง  

ณ ร้านอาหาร 

โจซงัเคออนเซน็(Jozankei 

Onsen) 

โจซังเคเป็นเมืองน้ำพุร้อนท่ีใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ท่ีมีโรงแรมเรียวกังกว่า 

20 แห่ง และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเท่ียวสำคัญของฮอกไกโด 

ท่ีมีผู้มาเยี่ยมเยือนกว่า 2.4 ล้านคนต่อปี พระสงฆ์ชื่อมิซุมิ 

โจซังค้นพบน้ำพุบำบัดใน ค.ศ. 1866 

และเปิดสปาเลียบไปตามแม่น้ำโทโยฮิระตอนบน 

ท่านได้พาผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยมารักษาตัวท่ีนี่ จากนั้นพ้ืนท่ีนี้ก็ค่อย ๆ 

เป็นที่รู้จัก โจซังเคออนเซ็น(Jozankei Onsen) 

เป็นเมืองน้ำพุร้อนเก่าแก่ในฮอกไกโดท่ีเป็นออนเซ็นยอดนิยมมานาน 

นอกจากนี้ท่ีสวนสาธารณะโจซังเก็นเซ็น(Jozangensen Park) 

มีบ่อนำ้ร้อนแชเ่ทา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในพืน้ที ่Jozankei 

และสิ่งทีน่่าสนใจคือ"บ่อนำ้รอ้นไข่ออนเซน็(Ontamanoyu)" 
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สามารถทำไข่ออนเซ็นได้ 

คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของน้ำพุร้อนได้ในหลากหลายมุมไม่ใช่เพียง

แค่ "แช่เพ่ืออาบน้ำ"เท่านั้น 

 

สะพานฟตุามิสรึิ (Futamitsuri Bridge) 

สะพานสีแดงท่ีทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระสะพานแห่งนี้ถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ย

นสีท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของเกาะออกไกโด 

ในฤดูหนาวจะได้วิวท่ีสวยงามต่างออกไป 

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถ ขึ้นกระเชา้ชมววิภเูขาโมอิวะ 

ภูเขาโมอิวะซึ่งมีความสูง 531 ม. 

เหนือระดับนํ้าทะเลต้ังอยู่เกือบใจกลางของเมืองซัปโปโร ทาเชิโร มัตซึอุระ 

นักสำรวจในสมัยปลายบะกุฟุได้เขียนไว้ใน “บันทึกการเดินทางสู่ชิรัเบชิ” ว่า 

“ภูเขาโมอิวะนั้น สำหรับชาวไอนุแล้ว เป็นสถานท่ีใช้เฝ้ามองสิ่งต่างๆ 

ในขณะเดียวกันก็เป็นภูเขาอันเป็นท่ีเคารพบูชาในฐานะเป็นท่ีสิงสถิตของพระ

เจ้า” 

จากยอดเขาสามารถทอดสายตามองภาพพาโนรามาอันกว้างใหญ่ของเมืองซั

ปโปโรและอ่าวอิชิคาริ ทะเลญี่ปุ่น 

ไกลถึงยอดเขาโชคังเบทสึอำเภอมาชิเคะได้ 

จากเชิงเขาถึงตอนกลางของภูเขาสามารถเดินทางขึ้นมาได้โดยใช้กระเช้าล
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อยฟ้าหรือทางด่วนสายโมอิวะยามะคังโค แล้วนั่งรถไฟเคเบิลขนาดเล็ก 

‘โมลิสคาร์’ 

ท่ีใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นท่ีแรกในโลกเดินทางต่อจากตอนกลางของภูเขาถึงย

อดเขา เป็นภูเขาท่ีสามารถปีนได้อย่างสบายๆ 

จึงได้รับความนิยมจากชาวเมืองซัปโปโร มีเส้นทางปีนเขา 5 เส้น 

(คอร์สท่ีสั้นท่ีสุด 2.4 กม., คอร์สท่ียาวท่ีสุด 4.5 กม.) 

ท่ีสามารถปีนได้โดยสวมชุดลำลอง 

ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของฤดูร้อนจะคับคั่งไปด้วยนักปีนเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระช้อปปิ้งท่ี ทานกุโิคจิ  

แหล่งชอปปิ้งท่ีอยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร 

ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค 

สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขนม 

อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า ABC Mart หรือแม้แต่ร้านDon Quijote 

สารพัดร้านค้าในย่านนี้ นอกจากสถานที่แห่งนี้ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี 

จะเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้ว ยังใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น 
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เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น 

เพ่ือนัดไปปาร์ต้ีสังสรรค์กันต่อยามดึก  

บางทีก็เห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็น 

ที่พัก  Sapporo Hotel หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นที ่  XJ621 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

  

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทา
ง 

ตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศและเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง 

ทัง้นี้ 
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หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวรน์ีเ้ปน็ทัวรแ์บบเหมา 

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวั

ร ์ไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ 

ทางบรษิัทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 

3. 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ี

ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ี

มีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางยกว่าท่ีทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทา

งได้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการต่อไป 

4. 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดใน

การสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ 

เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน 

ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทา

งบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามคว

ามเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ 
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วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ 

บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ 

ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น 

ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน 

การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน 

การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน 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 หรือทะเบียนการค้าได ้

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 
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