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***ชมใบไม้เปลีย่นสีที่เมืองบเิอและเมอืงตากอากาศโจซงัเก*** 

บินแอร์เอเชียเอ็กซ ์นำ้หนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

เทีย่วเตม็ทกุวนั ** บฟุเฟต่ข์าปยูกัษ ์** Free wifi on bus ** ฟรีน้ำดื่มบรกิารวันละ 1 

ขวด ฟร!ี ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรกัษาโควิด-19 
 

วนัเดินทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ พกัเดีย่ว 

7-11 Oct 2022 35,999.- 25,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็  
**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,200 บาทต่อทา่น (ลูกค้า) 

***ไม่รวมค่าวีซ่าและคา่บริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท) 

วนั โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

วันแรก BKK  -/-/- x 

วันที่สอง สนามบินนิวชิโตเสะ - บิเอ - Panorama Road - บอ่น้ำสี

ฟ้า - เมืองคามิคาวา่ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Pavillion - 

อาซาฮีคาวา่ - หมู่บ้านราเมง 

-/L/- Smile Hotel 
asahikawa  

หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์สาเก - สวนสัตว์อาซาฮียามา่ - โอตารุ - 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอนำ้โบราณ - ถนนซา

ไกมาจ ิ

B/L/-  Sapporo Hotel  

หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี โจซังเก - แช่ออนเซ็นเท้า - สะพานฟุตามิ - เขื่อนโฮเฮ

เคียว -  ชมต้นแปะก๊วยที่ Hokkaido University - 

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Duty 

free - ช้อปปิ้งทานกุิโคจ ิ

พิเศษมื้อเที่ยง เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ ์

B/L/- Sapporo Hotel  

หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า CTS - BKK B/-/- x 

 

DAY 1  สนามบินสุวรรณภูม ิ

 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาท์เตอร์ โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ำนวยสะดวกการ

เช็คอิน 

 23.00 น. ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  

>>มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง<< 

 

DAY 2   สนามบินนวิชิโตเสะ - บิเอ - Panorama Road - บ่อน้ำสีฟ้า - เมืองคามิคาว่า 

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Ice Pavillion - อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเมง 

 08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง โปรดปรับเวลานาฬิกาของทา่นให้เป็นเวลาท้องถิ่น) ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
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ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภาค ช่ือของเกาะ และยังเป็นหนึ่งใน 47 จังหวัด

ของประเทศญี่ปุ่น โดยชื่อมีความหมายของช่ือตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ” เกาะฮอกไกโด ต้ังอยู่เหนือ

สุดของประเทศญี่ปุ่น มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจาก เกาะฮอนชู (Honshu) ซึ่งเป็นเกาะหลักของ

ญี่ปุ่น โดยมีอุโมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่า อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) เช่ือมระหว่างทั้งสอง

เกาะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงารุ (Tsugaru Strait) 

นำท่านเดินทางสู่เมืองบิเอ โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการเสิร์ฟน้ำเปล่าท่านละ 1 ขวด 

 

ชมความสวยงามของเส้นทาง Panorama Road เมืองบิเอได้ความนิยมเป็นอย่างมากในฐานะ

จุดหมายสำหรับการช่ืนชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่เมืองนี้มีผู้คนมาเยือนประมาณปีละ 1.2 ล้านคน หลาย

คนมาเพ่ือดูสระสีฟ้า และทิวทัศน์งดงามระหว่างการเดินทางที่ได้รับการต้ังช่ืออย่างน่าสนใจ เช่น 

เส้นทาง Patchwork Road เส้นทาง Panorama Road เนินเขาชิกไิซ และเนินเขาเซรุบุ นั่นเอง ที่นี่มี

จุดถ่ายภาพและชมวิวมากมายที่สวยเหมือนภาพวาดหรือศิลปะการตัดแปะ และมีเอกลักษณ์ทีใ่ห้

อารมณ์แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลอกีด้วย 

  

Blue Pond หรอื สระนำ้สฟีา้ แห่งเมืองบิเอนี้มีช่ืออีกอย่างว่ากระจกสะท้อนท้องฟ้าเน่ืองจาก

ความกระจ่างใสที่มักจะสะท้อนเงาท้องฟ้าไว้อย่างสวยงาม ซึ่งแท้จริงแล้วสระแห่งน้ีเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

โดยสระน้ำสีฟ้าแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1988 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนควบคุมการกดัเซาะดิน โดย

ได้รับการออกแบบให้ป้องกันบิเอ จากความเสียหายจากโคลนที่ถล่มจาก ภูเขาไฟโทกาจิที่อยูใ่กล้ ๆ 

ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุ ต้ังอยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ซึ่งสีฟ้าที่น่าสวยงาม น่าตก

ตะลึงของสระแห่งน้ีเป็นผลมาจากการผสมผสานของแร่ธาตุธรรมชาติหลายอย่าง เช่น คอลลอยดัล

อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จนเกิดเป็นสระน้ำที่สวยงามจนเหมือนหลุดมาจากภาพวาดแห่งนี้น่ีเอง 

 

สระแห่งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอกี เมื่อในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014 Apple ได้

ปล่อย OS X Mountain Lion ซึ่งมีภาพของสระสีฟ้าอยู่ด้วย เน่ืองจากรปูถ่ายของสระได้เป็นหนึ่งใน 15 

ภาพวอลเปเปอร์ที่เผยแพร่ออกมาทำให้สระแห่งน้ีโด่งดังมากยิ่งขึ้น และด้วยทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงอยู่

บ่อย ๆ สระสีฟ้าแห่งน้ีจึงควรเป็นจุดหมายในการถ่ายรูปอันดับต้น ๆ ในสถานที่ที่ควรมาเยือนให้ได ้ที่

ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่ส่ิงที่สำคัญกว่านั้นก็คือสระแห่งน้ีได้กลายเปน็สถานทพักทางจิตใจ

ของใครหลาย ๆ คน 

***สำคญัมาก!! ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นญุาตใหน้ำอาหารสด จำพวก เนือ้สตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝนืมโีทษปรบัและจบั  ! 
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 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

นำท่านเดินทางสู่เมืองคามิคาวะ เพ่ือชม พพิธิภณัฑน์ำ้แขง็ (ICE PAVILLION) เป็นสถานที่จัด

แสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็น

ผลงานของเหล่าบรรดาศลิปินที่มีช่ือเสียง นอกจากนี้ภายในถำ้ยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับ

อยู่ในถำ้หินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส พบกับความ

น่ารักของนางฟ้าทะเล คลโีอเน่ (Sea Angle) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ 

 

 จากนั้นนำทา่นเดินทางกลับเมืองอาซาฮีคาว่า แวะรับประทานอาหารเย็นที่ หมูบ่า้นราเมง็ 

หมู่บ้านราเม็งแห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของราเมงที่แสนอร่อยของอาซาฮิกาวะ ผู้ช่ืน

ชอบราเมงที่มาที่นี่จะได้ลิม้รสราเมงที่หลากหลายจากร้านราเมงยอดนิยมของภูมิภาคได้ในที่เดียว ทั้ง

ยังมีจุดถ่ายรูปสีสันสดใสให้ได้ถ่ายรูปเช็กอิน และซื้อของฝากกลบัไปอร่อยกนัได้อีกด้วย 

 อิสระรบัประทานอาหารเยน็ที่หมูบ่า้นราเมง 

 

ทีพ่กั Smile Hotel Asahikawa หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 3  พิพิธภัณฑ์สาเก - สวนสตัว์อาซาฮยีาม่า - โอตาร ุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - 

นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ถนนซาไกมาจ ิ

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พพิธิภณัฑส์าเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มีช่ือเสียง ในระดับหัวแถวของ

ญี่ปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถันในการผลิตสาเกทีข่ึ้นช่ือแห่งน้ี ที่ด้านล่างมีร้านค้าและมุมให้

นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองสาเกหลากรสชาติได้ฟรี 

 

สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) เป็นสวนสัตว์ที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮิคาว่ากลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิด

จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายนำ้

ของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะ

มองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งน้ียังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดิน

ในช่วงฤดูหนาว (กรณีตรงกับวันสวนสัตว์ปิด จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทน) 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมอืงโอตาร ุเป็นเมืองท่าสำคญัของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองต้ังอยู่

บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเทง็งุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตา

รุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กโิลเมตร ถือเป็นสัญลักษณข์องเมือง โดยมีโกดังเกา่บริเวณโดยรอบซึ่งได้รับ

การปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่น่ี คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ี

สร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพ่ือใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินคา้มาเก็บไว้ที่โกดัง แต่

ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพ่ือทำถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็น
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สถานทีท่่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระ

เดินชมตามอัธยาศัย  

ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าทีใ่หญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเกา่แก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชม 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัว

อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง เครื่องแก้ว

นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนด์เครือ่งแก้วชั้นนำของโอตารุ  

 

โรงงานเปา่แกว้คติะอจิินัน้ถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการ

ยอมรับมาอยา่งยาวนาน โรงงานแห่งน้ีมีประวัติเก่าแก่นับร้อยปี มีทั้งหมด 8 สาขาในเมือง มีสาขาที่

ใหญ่ที่สุดคือ สาขาที ่3 มโีซนร้านค้าและคาเฟ่ “Kitaichi Hall” ที่ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน้ำมัน

จำนวน 167 ชิ้น และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ ใครช่ืนชอบการประดิษฐ์

หรืออยากได้แกว้ที่ไม่เหมือนใคร ก็สามารถเขา้ร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วของตัวเองที่มีแค่ช้ินเดียวใน

โลกไดใ้นเวลาเพียง 1-2 ช่ัวโมง 

 อสิระรบัประทานอาหารเยน็ 

 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY4  โจซังเก - แชอ่อนเซ็นเท้า - สะพานฟุตามิ - เขื่อนโฮเฮเคียว -  ชมต้นแปะกว๊ย

ท่ี Hokkaido University - พิพิธภณัฑ์เบียรซ์ัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Duty free - 

ช้อปปิ้งทานุกโิคจิ  
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 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

โจซงัเคออนเซน็ (Jozankei Onsen, 定山渓温泉) 

ต้ังอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติชิโกะซุ โทยะ (Shikotsu-Toya 

National Park) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทีไ่ด้รับความนิยม

จากนกัท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโจซังเคถูกค้นพบประมาณปี ค.ศ. 

1866 จึงทำให้ภายในเมืองมีที่พักหลายแบบผุดขึ้นมาหลาย

แห่งเพ่ือรองรบันักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามาเมอืงแห่งน้ี

อย่างไม่ขาดสาย แมจ้ะไมไ่ด้เป็นเมืองที่ขนาดใหญ่โตอะไร

มาก หากก็มีโรงแรมเรียวกังกว่า 12 แห่ง และยังมีบอ่แช่เท้า

ฟรีที่สามารถพบได้ทั่วเมืองอีกด้วย 

นำท่านออกเดินทางจากโรงแรมสู่ สะพานฟตุามสิรึิ (Futamitsuri Bridge) ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี่

สะพานฟตุาม ิสะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระสะพานแห่งน้ีถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวย

ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด  

เขือ่นโฮเฮเคยีว เป็นเขือ่นเก็บน้ำขนาดใหญ่ในเขตหมู่บ้านโจซังเค ฟินไปกันวิวเขื่อน และ

ต้นไม้เปลี่ยนสีที่ขึ้นแซมตามภูเขาหิน เขื่อนโฮเฮเคียวต้ังอยู่ในสวนสาธารณะ   ชิโคทสึโทยะ จากปาก

ทางเข้าเขื่อนถึงตัวเขื่อน ระยะทางประมาณ 2 กม.เป็นเขตอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม บริเวณโดยรอบเขื่อน

แวดล้อมไปดว้ยทิวทัศน์ที่งดงามของสันเขา หินสูงชัน รวมกับโชว์การปลอ่ยนํ้าออกจากเขื่อนอันทรง

พลัง (ทุกปีต้ังแต่ วันที่ 1 เดือนมิถุนายน-วันที่ 31 เดอืนตุลาคม เวลา 9:00 น.-16:00 น.) กอ่กำเนิดภูมิ

สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ เป็นที่ชมใบไม้สีแดงในฤดูใบไม้ร่วงที่ขึ้นช่ืออย่างมากของเมืองซัปโปโร 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงซปัโปโร เป็นเมืองหลกัของฮอกไกโด มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 

ของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่ราว 2 ลา้นคน พ้ืนที่ประกอบด้วยที่ราบซึ่งเปน็เขตตัวเมือง และพ้ืนที่

ภูเขาซึ่งเหมาะแก่การเล่นสกีในหน้าหนาว รวมถึงการขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโดยใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง เมนบูฟุเฟต่ข์าปยูกัษ ์ 
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จากนั้นนำท่านชมอโุมงคต์น้แปะ๊กว๊ยที ่มหาวทิยาลยัฮอกไกโด มหาวิทยาลัยเก่าแก่ของญี่ปุ่น

ซึ่งต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร โดยที่นี่นอกจากจะมีช่ือเสียงทางด้านการศึกษาแล้ว ในส่วนของ

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และมีธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกัน

ไปตามฤดกูาล โดยเฉพาะแนวถนนที่มีอุโมงค์ต้นแปะก๊วยที่ใบไม้จะเปลี่ยนเปน็สีเหลืองทองในช่วง

ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกป ีเป็นจุดชมใบแปะก๊วยที่มช่ืีอเสียงเป็นอันดับต้นๆ 

ของญี่ปุ่น ถนนสายนี้มีช่ือเรียกอีกช่ือวา่ “Ginkgo Avenue” เมื่อเข้ามาทางประตูคิตะจูซันโจ 

(Kitajusanjo) ของมหาวทิยาลัยฮอกไกโด กจ็ะพบกับถนนที่เรียงรายด้วยต้นแปะก๊วยราว 70 ต้นทอด

ยาวราวกับอุโมงค์สีเหลืองทองสวยงาม เป็นระยะทางประมาณ  380 เมตร ในทุกปีช่วงวันเสาร์และ

อาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมจะมีการจดังานเทศกาลชมใบแปะก๊วยพร้อมจัดแสดงไฟไลท์

อัพในช่วงกลางคืนอกีด้วย (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

 

เยี่ยมชม พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น และต้ังอยู่ใน

ซัปโปโรการ์เด้นพาร์ค อาคารก่ออิฐแดงถกูสร้าง โดยโรงงานน้ำตาลมนเบทสึ ในปี ค.ศ. 1879 ใน

ฐานะผู้ผลิตน้ำตาลหัวผักกาด หลังจากส้ินสุดสงครามชิโน-ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1895 ความต้องการใน

ตลาดน้ำตาลลดลง บริษัท เบียร์ซัปโปโร จึงได้ซื้อกจิการ และปรับปรุงโรงงานน้ำตาล เพ่ือใช้เป็น

โรงงานผลิตเบียร์ ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรแห่งน้ีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ. 1987 หลังจากที่มกีารย้ายโรงงานไปยังโรง

เบียร์เอนิวะ ภายหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ได้รับการ

บูรณะขึ้นใหม่และได้เปิดบริการอกีครั้ง ในเดอืน

ธันวาคม ค.ศ. 2004 และได้รับการจดทะเบียนให้

เป็นหนึ่งในมรดกฮอกไกโด  (Hokkaido 

Heritage) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2004 

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม

เบียร์ และซัปโปโรเบียร์ ตัง้แต่บุคคลสำคัญที่

เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนการผลติ และเครื่องมือสำหรับ
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การต้มเบียร์ ในส่วนของพรีเม่ียมทัวร์นั้น ผู้เข้าชมสามารถลองลิ้มชิมรส ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์ของเบียร์ซัปโปโรไดอ้ีกด้วย นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ ลานเบยีร์ซัปโปโร (Sapporo 

Beer Garden) ซึ่งคณุสามารถเพลิดเพลินไปกับ เบยีร์สดที่รินอย่างประณีตทีละแก้ว ในภัตตาคาร

หลายร้านที่บริการ พร้อมอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ยอดนิยม ได้แก ่จิงกิสข่าน *อาหารท้องถิ่นขึ้นช่ือของฮอก

ไกโด, ปู, ซูชิ และอื่นๆ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจา้ฮอกไกโด’ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมือง

ซัปโปโร ในปีค.ศ. 1869 รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศกัดินา แล้วแทนที่ด้วยระบบจังหวัด และเข้าควบคุม

ท้องที่ จักรพรรดิเมจิได้เลือกเทพสามองค์ 

เพ่ือให้ปกปักคุ้มครองการบุกเบิกฮอกไกโด 

เทพโอคุนิทามะ เทพโอนามุจิ และเทพซุกุนาฮิ

โคนะสถิตอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า ศาลเจ้าซัป

โปโรจิงจะ ซึ่งต่อมาเป็นทีรู่้จักในช่ือศาลเจ้าฮ

อกไกโดจิงกู ส่วนเทพเจ้าองค์ที่ส่ีที่สถิตอยู่ที่นี่

ก็คือจกัรพรรดิเมจิ ศาลเจา้แห่งน้ีถูกทำลาย

จากไฟไหม้ในปีค.ศ. 1974 แต่ก็ได้รับการ

บูรณะในปีค.ศ. 1978 

 
 

อิสระช้อปปิ้งที่ ทานกุโิคจ ิ แหล่งชอป

ปิ้งที่อยู่ภายใต้หลังคาคลมุยาวระยะทางกว่า 1 กม. ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองขา้งทางเต็มไป

ด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้านขนม อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า ABC Mart หรือ

แม้แต่ร้านDon Quijote สารพัดร้านค้าในยา่นน้ี นอกจากสถานที่แห่งน้ีที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็น

แหล่งชอปปิ้งแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว หรือจะใช้

เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพ่ือนัดไปปารต้ี์สังสรรค์กันต่อยามดึก  บางทีก็เห็นคนมาเปิด

หมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet เป็นเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร มีทั้งหมด 2 ชั้น

รวมร้านค้ากวา่ 180 ร้าน ที่สำคัญยังเป็นเอาท์เล็ตในร่ม ดังน้ันไม่ว่าจะหิมะหรือฝนตก ก็ยังสนุกกับ

การช้อปปิ้งได้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 อสิระรบัประทานอาหารเยน็ที ่Mitsui Outlet 

ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 5  สนามบินชโิตเสะ - กรุงเทพฯ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางจากสนามนิวบินชิโตเสะ โดยสายการบนิแอร์เอเชียเอ็กซ์  

เที่ยวบินที่   XJ621 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

ภูมิอากาศและเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง  

ท้ังน้ี บริษัทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
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หมายเหต ุ
1. ทัวร์นี้สำหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเท่านั้น 

2.ทวัรน์ีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุล
ใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระ
ค่าบริการเพิ่มเติมจากการที่มนีักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่
เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อบุัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการ
ของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ 
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เอกสารสำหรบัยืน่วซีา่ญีปุ่น่ 

1. หนังสอืเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมหีนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมา
แสดงด้วย) 

2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ทีศู่นย์ JVAC)  1 ชดุ 
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีออ่น ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแตง่ภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชดัเจน 

และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดอืน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ 
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถปุระสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสอืเดินทาง)  1 

ชุด 
5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจรงิและสำเนา 1 ชดุ 

a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรอืข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานท่ีสังกัด (ใหร้ะบุตำแหนง่ 
วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

b. ในกรณีที่ประกอบธรุกจิส่วนตัว ให้แสดงหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าจากกระทรวง
พาณิชย ์

c. ในกรณีนักเรียนนกัศกึษาท่ีมีอายุตัง้แต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศกึษา และ
หนังสอืรับรองการทำงาน หรอืหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรอืทะเบียนการค้าของผูอุ้ปการะ 

d. ในกรณีผู้อยูภ่ายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนงัสือรับรองการทำงาน หรือหนังสอืรบัรองจด
ทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผูอุ้ปการะ 

6. (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มอีาชพี หรือประกอบอาชพีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรบัรองการ
ทำงาน หรอืหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบยีนการค้าได้ กรุณาทำหนังสอือธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นครัง้แรก หากเคยเปลีย่นชื่อตัว-สกุล หรอืผู้ที่ไดเ้ปลี่ยนชือ่ตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้
เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตวั-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชือ่ตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 
1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้องหรอืผูอุ้ปการะ ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด  
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรอืพนักงานรัฐวสิาหกจิ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึง่มีอตัราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป 
และสามารถตรวจสอบได้จากหนังสอืรับรองการทำงาน ไม่ตอ้งยื่นสมดุบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถงึการยืน่สำหรับครอบครัวใน
ความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  
10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนนิการยื่นวีซ่าได้นั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติที่นี ่

(https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะตอ้ง
เขียน หนงัสือมอบอำนาจด้วยตนเอง  

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