
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24188 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
23 – 27 ตลุำคม 2565 (วนัปิยมหำรำช) 42,900.- บำท 

 

 
วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภมิู – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 ) 

2000 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูชิัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร ์C (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 

2) พบกบัเจา้หน้าทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือน
ผู้โดยสำรขึ้นเคร่ือง ดงันัน้ผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 
45 นำที *** 

2350 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 620 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัท่ีสอง สนำมบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคดุำนิ (หบุเขำนรก) – ทะเลสำบโทยะ – ภเูขำไฟอสุุ (เคเบ้ิล) – ฟำรม์
หมีสีน ้ำตำล 

0840 ถงึ สนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอำทิตยอ์ทุยั 

 ผ่านพธิศีุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

วนั
ท่ี 

ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เท่ียง ค ำ่ โรงแรม 

1 
กรงุเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภมิู – สนำมบินชิโตเซ่ 
(เกำะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 )   ✈  

2 
สนำมบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บอ่โคลนจิโกคดุำนิ (หบุ
เขำนรก) – ทะเลสำบโทยะ – ภเูขำไฟอสุุ (เคเบ้ิล) – ฟำรม์
หมีสีน ้ำตำล 

- 


HOTEL 

TOYA ONSEN HOTEL 
HANABI OR SIMILAR 

 

3 

โทยะ – คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑเ์คร่ืองแก้วและกลอ่ง
ดนตรี – 
ถนนซำไคมำจิ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – สวนมำรยุำมะ – 
มหำวิทยำลยัฮอกไกโด – ช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ 

  -
SAPPORO EXCEL 
HOTEL TOKYU OR 
SIMILAR 

4 
อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ – ตลำดโจไก – เกบ็ผลไม้ท่ี
ฟำรม์โจซงัเค – เนินพระพทุธเจ้ำ – ช้อปป้ิง เรร่ำ เอำท์เลท็   

AIR TERMINAL HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
สนำมบินชิโตเซ่ – กรงุเทพ ฯ สนำมบินสวุรรณภมิู 
( 09.55 – 15.10 ) 

 
✈ 

   



  
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมอืงที่มชีื่อเสยีงด้านบ่อน ้าพุร้อนประจ าภูมภิาคฮอกไกโดเพื่อน าท่านชมความ
แปลกของธรรมชาตทิี ่“จิโกกดุำนิ” หรอื “หบุเขำนรก” เป็นหุบเขาทีง่ดงามตัง้อยู่เหนือย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสึ
เป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ก ามะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญ
ก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มารวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่ง พรอ้มทัง้รอบ ๆ หุบเขามตีน้ใบไมห้ลายหลายทีก่ าลงัเปลีย่นสี
สลบั แดง สม้ เหลอืง กนัอย่างลงตวั อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมและบนัทกึภาพตามอธัยาศยั (ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ) 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดนิทางสู่ “ทะเลสำบโทยะ” (Lake Toya) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ตัง้อยู่
ในเมอืงโทยะ เเละเป็นอกีหนึ่งในจุดท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคญั เเละเป็นทีช่ื่นชอบของบรรดานักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเทีย่ว
ชมเป็นอย่างยิง่ โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบรูปวงกลมทีม่เีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร โดยเกดิจาก
การเป็นปากปล่องภูเขาไฟดัง้เดมิเเละตัง้อยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบชโิกสมึากนักท าใหก้ลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคญัอย่างมากอกีเเห่งของเมอืงโทยะและฮอกไกโด 

จากนัน้น าท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นัง่กระเช้ำไฟฟ้ำ” สู่ “ภเูขำไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีท่ีอำกำศ
เอ้ืออ ำนวย) ภูเขาไฟอุสุนัน้มคีวามสูง 733 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล และไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟทีร่ะเบดิบ่อยทีสุ่ด
ในญีปุ่่ นในช่วง 100 ปีทีผ่่านมา โดยเกดิการปะทุขึน้ 4 ครัง้ คอื ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซึง่ท าใหเ้ถา้
ถ่านจ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลท าลายอาคารต่าง ๆ ในพืน้ทีบ่างส่วนของเมอืงโทยะโกะออนเซน และ
เนื่องจากมีการเฝ้าระวงัติดตามและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทนัสมยัท าให้คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้
ล่วงหน้า เพื่อใหผู้ค้นอพยพออกจากเมอืงไดท้นัจงึไม่มีใครไดร้บับาดเจบ็ เมื่อท่านนัง่อยู่บนกระเชา้จะได้เหน็ภาพสี
สนัทีต่ดักนัไดอ้ย่างเหลอืเชื่อระหว่างสนี ้าเงนิครามของผนืน ้าและทอ้งฟ้ากบัสแีดงของภูเขาไฟลูกเลก็ทีเ่ตม็ไปดว้ยไอ
ควนั อสิระใหท้่านไดช้ื่นชมกบัความสวยงามของธรรมชาตแิละววิทวิทศัน์ในอกีรปูแบบหนึ่ง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้ำตำล” เป็นพนัธุ์หมทีีห่าไดย้ากในปัจจุบนัเพราะหมสีนี ้าตาล
นัน้ใกลส้ญูพนัธุแ์ลว้ ซึง่จะพบไดเ้ฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะครูนิเท่านัน้ ภายในศูนยอ์นุรกัษ์
ฯ จงึมกีารสรา้งบรรยากาศทีจ่ าลองคล้ายคลงึกบัธรรมชาตสิ าหรบัหมสีนี ้าตาลทีอ่ยู่อาศยัมากกว่ารอ้ยตวั ใหท้่านได้
ตื่นตากบัความน่ารกัของน้องหมตีวัเลก็ทีม่อีายุตัง้แต่สองขวบจนถงึหมตีวัโตอายุสบิสองขวบ และประหลาดใจกบัหมี
แสนรู้ที่ท าท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้ าตาล พร้อม
บนัทกึภาพความน่ารกัตามอธัยาศยั 



ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

ท่ีพกั : TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือเทียบเท่ำ 
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น ้าแร่สไตล์
ญีปุ่่ นใหท้่านไดพ้กัผ่อนอย่างเตม็อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชื่อว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มส่ีวนช่วยเรื่อง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณ
เปล่งปลัง่ 

 
วนัท่ีสำม โทยะ – คลองโอตำร ุ– พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไคมำจิ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – สวนมำรยุำ

มะ – มหำวิทยำลยัฮอกไกโด – ช้อปป้ิงทำนูกิโคจิ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดนิทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ภายในเมอืงโอตารุมอีาคารและโกดงัเก่าแก่ในสไตล์ตะวนัตกแบบวคิตอเรยีนที่
ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยู่หลายแห่ง ท าใหไ้ดบ้รรยากาศเหมอืนมาท่องเทีย่วยุโรป ซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหาร 
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืง ทีส่ามารถมาเยีย่มชมไดท้ัง้หน้าหนาวทีม่ีหมิะปกคลุมอย่างสวยงาม และใน
ฤดอูื่น ๆ ตลอดทัง้ปี … เพื่อน าท่านเดนิทางสู่ “คลองโอตำร”ุ (Otaru Canal) ถอืเป็นแลนดม์ารก์ส าคญัโดยรมิคลอง
แห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโอตารุ มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน เพราะในอดตีเป็นท่าเรอืทีค่กึคกัในช่วงครึง่แรกของ
ศตวรรษที ่20 เรอืล าใหญ่จะถ่ายสนิคา้ลงเรอืล าเล็กและล าเลยีงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมสีิง่อ านวยความสะดวกที่
ทนัสมยัมาขึน้ กส็ามารถขนส่งสนิคา้ผ่านเรอืล าใหญ่ ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1980 ทีบ่รเิวณคลองแห่งนี้ไดร้บัการบูรณะให้
สวยงามขึน้จนน่าเทีย่วขนาดนี้ แถบโกดงัรมิคลองกเ็ปลีย่นมาเป็นพพิธิภณัฑ์ รา้นคา้ และรา้นอาหาร ช่วงกลางคนืนี่
เรยีกว่าเป็นไฮไลตส์ าหรบัการท่องเทีย่วเลยทเีดยีว 

จากนัน้น าท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” (Otaru Music Box 
Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงและเชีย่วชาญในเรื่องกล่องดนตรมีากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ น เมื่อก้าวเขา้ไปยงั
พพิธิภณัฑ์ท่านจะได้พบกบักล่องดนตรมีากมายกว่า 3,000 ชิ้น ตัง้โชว์เรยีงรายและจ าหน่ายให้แก่ผู้เขา้ชม โดย
กล่องดนตรมีดีไีซน์ให้เลอืกหลากหลาย เริม่ตัง้แต่ดไีซน์แบบเบสคิอย่างรูปสตัว์ต่าง ๆ ไปจนถึงดไีซน์สุดเก๋อย่าง
อาหาร ชูช ินอกจากนี้ยงัมส่ีวนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้ยีย่มชมสามารถท ากล่องเพลงของตวัเองทีม่ชีิ้นเดยีวบนโลก โดย
สามารถเลอืกเมโลดี้เพลงและกล่องเพลงได้เองอกีดว้ย อสิระใหท้่านได้เลอืกซื้อเลอืกชมสนิคา้ทีผ่ลติจากเครื่องแกว้
ต่าง ๆ ตดิไมต้ดิมอืฝากคนทางบา้น 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) เป็นถนนทีต่ัง้อยู่กลางเมอืงโอตารุ โดยไม่ไกล
จากคลองโอตารุ นับเป็นถนนที่มเีสน่ห์และเต็มเป่ียมไปด้วยเอกลกัษณ์มาก ๆ เนื่องจากตวัถนนเองได้รบัการ
อนุรกัษ์มาอย่างดเียีย่มจนกลายมาเป็นถนนแหล่งชอ็ปป้ิงชื่อดงัของเมอืงโอตารุอย่างในปัจจุบนันี้  ในระหว่างช่วง
พฒันาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่าง ๆ เป็นแบบสไตล์ตะวนัตก ปัจจุบนัได้รบัการดดัแปลง
เป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑต์่าง ๆ มากมาย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 



 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดนิทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรอืเดมิชื่อ “ศำลเจ้ำซปัโปโร” 
ศาลเจา้ฮอกไกโดสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1869 ภายหลงัจกัรพรรดเิมจปิระกาศว่าเทพเจา้ผูบุ้กเบกิทัง้ 3 องค์ไดร้บัการ
ประดิษฐานเพื่อเชดิชูจิตวญิญาณของผู้บุกเบกิ โดยผู้ออกแบบเมืองซัปโปโรในสมยันัน้ได้เลือกสวนมารุยามะ 
(Maruyama) เป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาทัง้ 3 ดา้น และอกีดา้นหนึ่งเลอืกเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ฮอก
ไกโดเพื่ออุทศิใหก้บัเทพเจา้แห่งชนิโต เพื่อจะไดร้บัพลงัแห่งจติวญิญาณแก่ผูบุ้กเบกิ ปัจจุบนัไดป้ระดษิฐานเทพเจา้
จ านวนสีอ่งค์เพื่อคุม้ครองชาวฮอกไกโดใหม้คีวามสงบสุข ผูค้นต่างหลัง่ไหลมาขอพรในวนัส าคญัต่าง ๆ อาทเิช่น 
วนัปีใหม่ การจดังานแต่งงาน อกีทัง้ศาลเจา้ฮอกไกโดยงัอยู่ท่ามกลางธรรมชาตอินัสวยงามและสามารถมาเทีย่วได้
ทุกฤด ู

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ “สวนมำรยุำมะ” (Maruyama Park) เป็นที่รู้จกักนัดวี่าเป็นสวนสาธารณะทีม่ชีื่อเสยีง
และเป็นทีน่ิยมมากในการเยีย่มชมตลอดทัง้ปี สวนมารุยามะนัน้มพีืน้ทีก่วา้ง เตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละพชืมากมาย ได้
ถูกก าหนดใหเ้ป็นแหล่งธรรมชาตพิเิศษจงึเป็นสถานทีท่ีย่อดเยีย่มเหมาะแก่การเยีย่มชมไดต้ลอดเวลาตลอดทัง้ปี  
และในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิท่านจะไดช้มความสวยงามทีเ่ตม็ไปดว้ยสเีหลอืงสสีม้รอบขา้งทาง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “มหำวิทยำลยัฮอกไกโด” (Hokkaido University) ซึ่งได้ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 1876 โดย
ศาสตราจารยว์ลิเลีย่ม เอส คลาร์ก เป็นมหาวทิยาลยัเพื่อการเกษตรและเป็นตน้แบบใหก้บัการเกษตรกรรมต่าง ๆ 
ของเกาะฮอกไกโด ดงันัน้บรรยากาศในมหาวทิยาลยัจงึมคีวามร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไมแ้ละธรรมชาตทิี่สวยงาม 
แนวถนนที่น่าสนใจเส้นหนึ่งคือ “กิงโกะอเวนิว” (Ginkgo Avenue) หรือถนนต้นแปะก๊วยบริเวณทางเข้า
โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั มตี้นกงิโกะประมาณ 70 ต้น ขนานกนัไปตามถนนทีท่อดยาวประมาณ 380 เมตร 
เมื่อมองขึน้ไปบนทอ้งฟ้ากจ็ะเหน็บรรยากาศตน้แปะก๊วยสเีหลอืงทัง้แถบ (ขึ้นอยู่กบัสภำพอำกำศ) 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ “ย่ำนทำนุกิโคจิ” (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปป้ิงชื่อดงัของเมืองซัปโปโรและ
แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1873 เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอก
ไกโดไปฝากคนทางบ้าน โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทศิ
ตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร เชื่อมต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพอากาศตัง้แต่
เขตนิช ิ1 โจเมะจนถงึนิช ิ7 โจเมะ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะ แสงแดด ภายในย่านมขีาย
ของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องส าอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และร้านอาหารให้เลอืก
รบัประทานมากมายในย่านนี้ 

* เพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรมื้อค ่ำอิสระตำมอธัยำศยั ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำก
ร้ำนค้ำต่ำง ๆ * 

ท่ีพกั : SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ – ตลำดโจไก – เกบ็ผลไม้ท่ีฟำรม์โจซงัเค – เนินพระพทุธเจ้ำ – ช้อปป้ิง เรร่ำ เอำท์เลท็ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 



  

น าท่านเดินทางสู่ “อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ” (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญีปุ่่ นในสมยันัน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถอืเป็น
สญัลกัษณ์แห่งเมอืงซปัโปโร อาคารมเีอกลกัษณ์เฉพาะกจ็ากการทีม่สีไตลก์ารสรา้งแนวอฐิแดง ภายในตกแต่งอย่าง
หรูหรา ดา้นหน้ามสีญัลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจด็แฉก และสวนหย่อมทีร่่มรื่นเรยีงรายดว้ยต้นซากุระและต้น
แปะก๊วย เรยีกไดว้่าช่วงฤดใูบไมผ้ลบิรเิวณแถวอาคารนี้สวยไม่แพท้ีไ่หนในเมอืงเลย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ “ตลำดโจไก” (Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซปัโปโร 
เพราะมรีา้นคา้มากกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบลอ็กขึน้ไป ถอืเป็นศูนยก์ลางตลาดขายปลกีและขายส่งทีส่ าคญัอกี
แห่งหนึ่งของเมอืงกว็่าได ้เพราะทีน่ี่ไดร้วบรวมของกนิเดด็ ๆ และอาหารทะเลสด ๆ มาจากทัว่ทุกแห่งในจงัหวดัฮอก
ไกโดมาไวใ้หน้ักท่องเทีย่วไดเ้ลอืกซื้อเลอืกชมิกนัอย่างมากมาย ภายในตลาดโจไกเตม็ไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเล
สด เช่น ป ูหอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมกึ หอยเชลล์ และผลผลติอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม 
และมนัฝรัง่ตามฤดกูาล ราคากเ็หมาะสม ไม่แพงมากนัก โดยไฮไลทข์องตลาดโจไกทีน่ักท่องเทีย่วไม่ควรพลาดเมื่อ
มาถงึนัน่กค็อืการเลอืกซื้อปสูด ๆ ปทูัง้หลายจะถูกน ามาจดัเรยีงวางขายอยู่ตามหน้ารา้น ราคาของปสู่วนใหญ่กจ็ะไม่
แพงมาก ขึน้อยู่กบัขนาดและน ้าหนัก นอกจากนี้ยงัสามารถเลอืกสัง่อาหารทะเลจากหน้ารา้นมารบัประทานกนัสด ๆ 
ไดท้นัทอีกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

  

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดนิทางไปเกบ็ผลไมท้ี ่“ฟำรม์โจซงัเค” (Jozankei Farm) เป็นสวนผลไมท้ีอ่ยู่ใกล้เขื่อน
โฮเฮเคยีวซปัโปโร ซึง่ในฟารม์นัน้ปลูกผลไมห้ลากหลายชนิด นอกจากแอปเป้ิลแลว้กย็งัมสีตรอเบอรร์ี ่บลูเบอรี ่เชอร์
รี ่และองุ่น ใหท้่านไดส้นุกกบัการเกบ็ผลไมส้ด ๆ จากต้นอย่างเพลดิเพลนิและอิม่อร่อยอย่างเตม็ทีก่บัผลไมท้ี่ปลูก
ตามกระบวนวธิธีรรมชาตจิงึไดผ้ลใหญ่สสีวยสดทัว่ทัง้ลูกและกรอบ อกีทัง้ยงัมรีสชาตหิวานและกลิน่หอมยัว่ยวนอกี
ดว้ย รบัประกนัความอร่อยเตม็ทีอ่ย่างแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ “เนินแห่งพระพทุธเจ้ำ” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้หนึ่งของ
ทาดาโอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญีปุ่่ นเจา้ของรางวลัพรติซ์เกอร์ทีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลัของสถาปนิก ลกัษณะเป็นเนินเขา
ล้อมรอบรูปปัน้พระพุทธรูปมคีวามสูงมากถงึ 13.5 เมตร และมนี ้าหนัก 1,500 ตนั พืน้ทีท่ีล่้อมรอบจะค่อย ๆ ลาดลง 
อีกทัง้รายล้อมด้วยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า 
150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึน้กบั
ความงดงามจากธรรมชาติ และช่วงฤดหูนาวทีเ่หมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะทีข่าวโพลน นับว่าเป็น
อกีหนึ่ง Unseen Hokkaido สถานทีท่ีม่คีวามมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอย่างยิง่ส าหรบัการมาเยอืน 



จากนัน้น าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงกนัต่อที ่“เรร่ำ เอำท์เลท็” (Chitose Outlet Mall Rera) เป็นหา้งเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่
ทีสุ่ดของเกาะฮอกไกโดดว้ยพืน้ทีก่ว่าแสนตารางเมตร การเดนิทางนัน้ง่ายมากเพราะอยู่ตดิกบัสถานีรถไฟ JR เมื่อ
เขา้มาทีแ่ห่งนี้แล้วท่านจะเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมชื่อดงัหลากหลายทัง้แบรนด์ต่างประเทศและ
แบนด์ดงัของญี่ปุ่ น และสนิคา้ดรีาคาพเิศษทีม่ีใหเ้ลอืกกว่า 130 รา้นคา้ ซึ่งมทีัง้สนิคา้ส าหรบัสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
และเดก็ เสือ้ผา้ อุปกรณ์ กฬีา นาฬกิา รองเทา้ ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงซื้อของฝากกลบับา้นกนัตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (7) 

ท่ีพกั : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรงุเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภมิู ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 

(กรณุำตรวจสอบสมัภำระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 

0955 เดนิทางจาก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิ XJ 621 

1510  ถงึ สนำมบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็น
ต้น 

 
 

 
 

 
 

 

 

   อตัรำค่ำบริกำร   23 – 27 ตลุำคม 2565 (วนัปิยมหำรำช) 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 42,900.- บำท 

เดก็ทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกนั)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พกัเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเดก็*** 
 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกค้ำท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเส้นทำงเท่ำนัน้ หำกท่ำน
ถกูเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญ่ีปุ่ นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่
นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทัง้ส้ินแก่
ท่ำน *** 

*** หนังสือเดินทำงต้องเหลืออำยกุำรใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน *** 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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