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รหัสโปรแกรม : 24211   ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

HOKKAIDO SOUNKYO RUSUTSU 6D4N 
ซุปตาร ์นนิจานอน 5 ดาว 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2565 
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โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก็ซ ์(XJ) 
Unseen ฮอกไกโด เนนิพระพทุธเจา้ สถาปตัยกรรมเลือ่งชื่อ 

วา้ววว!! ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี ทีโ่จซงัเคออนเซน็ 
เยอืนเมืองโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 

ช้อปปิง้ของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจิ 
เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน้ าโบราณ  

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 
เดนิเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ 

ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 
ไฮไลท!์!! นัง่กระเชา้คโุรดาเกะ ณ อทุยานแหง่ชาตไิดเซท็สึซงั ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี 

ช้อปปิง้จใุจดวิตีฟ้ร,ี ทานกุโิคจ ิและอิออน อาซาฮคิาวา่ 
ลิม้รส ราเมนรา้นดงัขัน้เทพแหง่เมอืงอาซาฮคิาวา่ 
อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟต่ข์าปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  
พเิศษ!!! นอนโรงแรมหร ู5 ดาว 1 คนื แชอ่อนเซน็  

พรอ้มดนิเนอร์อนิเตอรบ์ฟุเฟต่ท์ีโ่รงแรม 

 
 
 

ทีน่ัง่จ านวน กรุ๊ปละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมค่าวซี่าและคา่บริการ เก็บเพิม่ท่านละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเปน็คา่บรกิารทีต่้องช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่น่(  

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว อากาศ ไฮไลท ์

03-08 ตลุาคม 2565**HOT PRICE 44,888.- 12,900.- 
 

 

10-15 ตลุาคม 2565**วนัสวรรคต ร.9 46,888.- 12,900.- 
 

 

17-22 ตลุาคม 2565 45,888.- 12,900.- 
 

 

24-29 ตลุาคม 2565 45,888.- 12,900.- 
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>>สภาพอากาศเปน็เพียงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครั้ง<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ /Infant เดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ีราคา 6,000 บาท 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

21.00 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์  
 เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.50 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดื่ม บนเครือ่ง) 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ โนโบริเบทสึ - หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ 

   
08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่าน  ขั้ น ต อ น

ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา( ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องเมืองน้ าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ
อกไกโด และน้ าพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นก็ถูกจัดว่าดีที่สุดในญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ที่ทางใต้ของเกาะฮอก
ไกโด อยู่ระหว่างเมืองซัปโปโรและเมืองฮาโกะดาเตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

 น าท่านสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมู่บ้านที่จ าลองวิถีชีวิตของชาวเอ
โดะในสมัยโบราณ  ภายในหมู่บ้าน รายเรียงไปด้วยร้านค้า บ้านซามูไร บ้านนินจา หอสังเกตการณ์ โรง
ละคร วัด  และอื่นๆ อีกมากมาย ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศที่เสมือนอยู่ในยุคญ่ีปุ่นโบราณ และยัง
สามารถเช่าชุดกิโมโนจากร้านค้าหน้าหมู่บ้านเพื่อมาถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศภายในหมู่บ้าน ซึ่งภายใน
หมู่บ้านก็จะมีคนแต่งตัวเป็นพ่อค้า ซามูไร หรือ นินจา เดินไปมา และยังมีการแสดงต่างๆ ให้ชมอีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ (1) 
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 จากนั้นน าท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 
นาที) เป็นหุบเขาที่งดงาม น้ าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุก ามะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าของย่านบ่อ
น้ าร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบ
กับบ่อโอยนุุมะ เป็นบ่อน้ าร้อนก ามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมี
อุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้ าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธารเรียกว่า โอยุนุมะกา
ว่า สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม 

 น าท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ าตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ าตาลได้อย่างใกล้ชิด
ผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่า
เอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะ
มองเห็นหมีสีน้ าตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยัง
ยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย 

น าท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูป
วงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ
ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้ าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว และในหน้าร้อน อากาศก็ยังคงเย็นสบาย 
เหมาะส าหรับเดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆ อยู่ตรง
กลาง คือ เกาะนากาจิมะ ซึ่งการล่องเรือก็จะล่องไปรอบๆเกาะใช้เวลาประมาณ 40-50 นาที เรือออกทุกๆ 
30 นาที (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่หน้างาน( 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ที่พัก Rusutsu Resort Hotel & Convention หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

**วันเดินทางที่ 24-29 ตุลาคม 2565 พักที่ Hilton Niseko Village เพราะว่า Rusutsu ปิดปรับปรุงเพื่อ
รองรับฤดูหนาว 
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วันที่สาม เมืองโจซังเค – บ่อน้ าพรุอ้นโจซงัเค ชม สะพานแขวนฟตุาม ิสึริบาชิ – เมืองโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– ถนน

ซาไกมาจิ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้
ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค (Jozankei) เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ าพุร้อนจากป่าไม้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นเมือง
เล็กๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

น าท่านสู่ บ่อน้ าพรุอ้นโจซังเค (Jozankei Onsen( เป็นแหล่งออนเซ็นที่มีชื่อติดอันดับ มีแหล่งน้ าพุร้อน 56 

แห่ง ซึ่งพ่นน้ าแร่อุณหภูมิ 60-80 ºC ปริมาณถึง 8,600 ลิตรทุกนาที การเปิดบ่อน้ าพุร้อนเกิดขึ้นตั้งแต่
โบราณสมัยเริ่มต้น  เมื่อครั้งที่พระธุดงค์สร้างโรงน้ าพุร้อนบ าบัดขึ้นในปีค.ศ.1866 และน้ าออนเซ็นของโจ



XJ035 CTS-CTS  

ซังเคมีแร่ธาตุสูง ไม่มีสีและใสสะอาดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีร้านค้า และร้านอาหารอยู่มากมาย และ
ส าหรับท่านที่ไม่ได้พักค้างคืนสามารถใช้บริการโรงอาบน้ าออนเซ็นเพียงอย่างเดียวได้โดยมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมขึ้นอยู่ตามแต่ละโรงแรม ไฮไลท์!!! สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ (Futami Tsuribashi) เป็นจุดชม
ใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม บริเวณจุดชมวิวนั้นต้นไม้โดยรอบก็จะเปลี่ยนสีทั่วไปทั้งบริเวณ ทั้งสีเขียว สีเหลือง 
สีส้ม หรือสีแดง สลับไปมาสวยงามราวกับภาพวาด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติ
ตามอัธยาศัย 

 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมือง
ตั้งอยู่บนที่ลาดต่ าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.10 ชั่วโมง) เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! 
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับ
เป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท าถนน
หลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็น
ทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอตารุที่ถูก
อนุรักษ์ไว้อย่างดี อาคารสองข้างทางเป็นอาคารสไตล์ตะวันตก ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า พิพิทธภัณฑ์และ
อาคารประวัติศาสตร์มากมาย  เข้าชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ 
เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่น
ให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
เป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้วที่มีอยู่
มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง 
นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กลอ่งดนตรี (Music Box 
Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าที่ ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีใน
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ญ่ีปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง 
ไฮไลท์!!! หน้าอาคารหลกัของพิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี มี นาฬิกาไอน้ า (Steam Clock) ปัจจุบันมีเพียง 2 
เรือนในโลกคือที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับที่เมืองโอตารุแห่งนี้ นาฬิกาจะเล่นเพลงและปล่อยไอ
น้ าออกมาทุกๆ 15 นาที ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่มาโอตารุแล้วไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังมีร้านขนมและร้านขายสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย เช่น ร้านขนม LeTAO ที่ภายใน
นอกจากจะจ าหน่ายขนมแล้วยังเป็นร้านกาแฟ ที่หากท่านเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมาพักผ่อน
จิบเครื่องดื่ม พร้อมชิมขนมหวาน ณ ร้านนี้ได้ ร้าน Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนมของฮอกไกโด ด้าน
ในมีจ าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถึง กาแฟ และของฝากของขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ อีกทั้งสามารถซื้อสินค้า
แบบ Tax Free ได้ด้วย และข้างๆกันยังมี ร้าน Kitakaro โกดังผลิตขนมอีกรายหนึ่ง ร้านนี้เน้นในส่วนของ
ขนมสด อาทิ ซอฟท์ครีม เค้กต้นไม้ และขนมอบต่างๆ เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิตาม
อัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

น าท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ 
ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความ
สงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ดิวตี้ฟร ี(Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ าหอม 
ต่างๆ ตามอัธยาศัย   

น าท่านสู่ ถนนช้อปปิง้ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร 
โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน 
เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย 
เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้านดองกิ ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการ
ตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ และเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีหลังคาคลุม ดังนั้น ไม่ต้อง
กังวลเรื่อง ฝนหรือหิมะ ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู      

ที่พัก  Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่สี่ เนินพระพุทธเจ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – นั่ง
กระเช้าไดเซ็ทสึซัง โซอุนเคียว คุโระดะเคะ - อิออน อาซาฮิคาวะ 

   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill of Buddha) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตั้งอยู่ทางเหนือของซัป
โปโร เป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่นเจ้าของ
รางวัลพริตซ์เกอร์ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและ
มีน้ าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม สามารถ
ชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่น
ร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความ
ขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาใน
มุมมองที่ต่างจากเดิม !!!ไฮไลท์ Unseen Hokkaido ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่
บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูป
เปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า  
เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจากเมืองซัป
โปโร เป็นเมืองศูนย์กลางทางตอนเหนือของเกาะ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแม่น้ าน้อยใหญ่ มี
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่หลายแห่งที่ไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) 

 เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็น
เอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้
ถือก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็น
อาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัด
แสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้ส าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen 
Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop 
Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ าซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่ส าคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของ
คนญ่ีปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสซึัง (Daisetsuzan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่นตั้งอยู่ตอนกลางของเกาะฮอกไกโด มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ความหลากหลาย
นานาพรรณท าให้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีงดงามแห่งหนึ่งของฮอกไกโด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 
ชั่วโมง) 
จากนั้นท่าน นั่ งกระเช้า ไดเซ็ทสึซัง  โซอุนเคียว คุ โระดะเคะ (Daisetsuzan Sounkyo Kurodake 
Ropeway) เป็นกระเช้าที่เชื่อมจากเชิงเขาของเมืองโซอุนเคียวถึงยอดเขาคุโระดะเคะที่มีความสูงถึง 670 
เมตร ระหว่างขึ้นกระเช้าท่านจะมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ ใบไม้บนภูเขาจะมสีเีขียว สีเหลือง และสีแดงแดง
สลับไปมา กระเช้าขนาดใหญ่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 101 ที่นั่ง พาขึ้นไปถึงชั้นที่ 5 ของหุบเขาคุโรดา
เคะ โดยใช้เวลา 7 นาที และใช้เวลาไปกลับ 20 นาที  อิสระให้ท่านดื่มด่ ากับความงามของธรรมชาติตาม
อัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรน าท่านกลับสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 
ชั่วโมง) 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน อาซาฮิคาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้น
ชื่อของญ่ีปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) บริการท่านด้วยยากินิกุ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น  

ที่พัก  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
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วันที่ห้า เมืองบิเอะ – บ่อน้ าสีฟ้า – เมืองซัปโปโร - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก( - ผ่านชม แวะ
ถ่ายรูปด้านหน้า หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8( 

 น าท่านสู่ เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ 
เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ บ่อน้ าสีฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ า Bieigawa ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบิเอะ ตั้งชื่อตามสีของน้ าที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่ งเกิดขึ้น
จากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่เมือง ไฮไลท!์!! ชม
น้ าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไม้สูงจ านวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลก
ตาที่แสนพิเศษของน้ าในบ่อ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9( 

หลังอาหารน าท่านเดินทางกลับเมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านสู่ ศาลา
ว่าการเมอืงฮอกไกโดหลงัเก่า (ด้านนอก((Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ 
สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่าง
หรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้น
ซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ท าการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิด
ให้ประชาชนเข้าชมห้องท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ  ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร 
(Sapporo Clock Tower หรือภาษาญี่ปุน่เรยีกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬิกาโบราณมีลักษณะ
เป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 
1878 เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ส าหรับตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี 
ค.ศ. 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬิกาแห่งนี้ถูก
ก าหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส าคัญแห่งชาติ อีกด้วย  
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น าท่านช้อปปิ้ง มิตซุยเอาทเ์ลต็พารค์ ซัปโปโร คิตะฮิโรชมิะ (Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) ซ่ึง
เป็นมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คขนาดใหญ่ สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ทั้งเสื้อผ้า
ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารมากมาย ที่นี่มีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจ านวนกว่า 
650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย อาทิ ข้าวหน้าอาหารทะเล, ไคเซ็นด้ง และบูตะ
ด้งอาหารขึ้นชื่อของโทคะชิ แฮมเบอเกอร์ท าจากเนื้อวัววากิวฮอกไกโด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้า
เกษตรจากท้องถิ่นและสินค้าขึ้นชื่อของฮอกไกโดที่ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก ที่ผู้ได้รับ
จะต้องถูกใจแน่นอน 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก  Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

  
วันที่หก  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบ Set box (10( 

 **เนื่องจากไฟล์ทบินออกเดินทางเช้ามาก ท าให้ไม่สามารถรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมได้ทัน ขออนุญาตจัดเตรียมอาหารกล่องหรือคืนเงินสดค่าอาหารเช้าส าหรับลูกค้าแทน 

09.55 น.    เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชยี    
 เที่ยวบินที่ XJ621 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง( 

15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่นัน้*  
** ทัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที่ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิัทจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ปน็
สายการบนิเครอืเดียวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายล่วงหนา้กอ่นท าการซือ้ตัว๋ภายในประเทศ  เพือ่

ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ** 
 



XJ035 CTS-CTS  

 
 

 

  



XJ035 CTS-CTS  

 



XJ035 CTS-CTS  

 
 



XJ035 CTS-CTS  

 



XJ035 CTS-CTS  



XJ035 CTS-CTS  

 



XJ035 CTS-CTS  

 



XJ035 CTS-CTS  

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง( .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี..............ท่าน( 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............( 

 
รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั( 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
(..............................................................( 

ล าดับ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย( ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ( วันเกดิ (ว/ด/ป( 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
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