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โดยสายการบินแอร์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลียบคลองโอตารุ 

ชอ้ปปิง้ของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจ ิ
เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอนำ้โบราณ  
ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ์ ลอ่งเรอืตดันำ้แขง็ ณ มอนเบทส ึ

ชมความนา่รกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ สโนวแลนด ์ฟรุาโนะ สกรีสีอรท์ 

ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 
ชอ้ปปิง้จใุจ ออิอนมอลล ์อาซาฮคิาวา่ และถนนคนเดนิแหง่แรกของญีปุ่น่ เฮวะโดริ 

ชอ้ปปิง้ทานกุโิคจ ิและดวิตี ้ฟร ีแหง่เมอืงซปัโปโร 
พิเศษ!! เดนิทางชว่ง 5-13 FEB ชมงานเทศกาลหมิะซปัโปโร ณ สวนโอโดริ 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 
อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟต่ช์าบ+ูขาปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  

ทีน่ัง่จำนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

27-31 มกราคม 2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
 

 

27-31 มกราคม 2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 

03-07 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1 

**SAPPORO SNOW FESTIVAL 
46,888.- 15,900.- 

 
 

03-07 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2 
**SAPPORO SNOW FESTIVAL 

46,888.- 15,900.- 
 

 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1 44,888.- 12,900.- 
 

 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2 44,888.- 12,900.- 
 

 

17-21 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครัง้<< 
** หมายเหต ุไม่มรีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ /Infant เดก็อายตุำ่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
23.00 น.       พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์  
 เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงเป่า
แก้วคิตาอิจ-ิพิพทิธภัณฑก์ล่องดนตรี-เมอืงซัปโปโร-ช้อปปิง้ดวิตีฟ้รี-เมอืงอาซาฮคิาวา่-หมูบ่า้นราเมน
อาซาฮิคาวะ 

02.05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินท่ี XJ620  
 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว 
แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
***สำคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนญุาตใหน้ำอาหารสด จำพวก เนื้อสตัว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ฝนืมี

17-21 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 

24-28 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
 

 

24-28 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 

03-07 มนีาคม 2566 BUS1**วนัมาฆบชูา 40,888.- 10,900.- 
 

 

03-07 มนีาคม 2566 BUS2**วนัมาฆบชูา 40,888.- 10,900.- 
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โทษปรับและจับจากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของ
เมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง)  

12.00-12.50 น.  เดินชม คลองโอตาร ุ(Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ 
โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่ง
นี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง  แต่
ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มี
การสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

        
14.00-15.30น.จากนั้นนำท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอตารุที่ถูกอนุรักษ์ไว้

อย่างดี อาคารสองข้างทางเป็นอาคารสไตล์ตะวันตก ที ่ เร ียงรายไปด้วยร้านค้า พิพิทธภัณฑ์และอาคาร
ประวัติศาสตร์มากมาย  เข้าชม โรงเป่าแก้วคติาอชิิ (Kitaichi Glass Otaru) ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียง
ทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ  แต่ปัจจุบันนี้
เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและ
เก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยว
ด้วย เข้าชม พิพิทธภัณฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าที่
ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่
สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง ไฮไลท์!!! หน้าอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี มี นาฬิกาไอน้ำ (Steam 
Clock) ปัจจุบันมีเพียง 2 เรือนในโลกคือที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับที่เมืองโอตารุแห่งนี้ นาฬิกาจะเล่น
เพลงและปล่อยไอน้ำออกมาทุกๆ 15 นาที ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่มาโอตารุแล้วไม่ควรพลาด นอกจาก
สถานที่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังมีร้านขนมและร้านขายสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย เช่น ร้านขนม LeTAO ที่ภายใน
นอกจากจะจำหน่ายขนมแล้วยังเป็นร้านกาแฟ ที่หากท่านเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมาพักผ่อนจิบ
เครื่องดื่ม พร้อมชิมขนมหวาน ณ ร้านนี้ได้ ร้าน Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนมของฮอกไกโด ด้านในมีจำหน่าย
ขนมนมเนย รวมไปถึง กาแฟ และของฝากของขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ อีกทั้งสามารถซื้อสินค้าแบบ Tax Free ได้ด้วย 
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และข้างๆกันยังมี ร้าน Kitakaro โกดังผลิตขนมอีกรายหนึ่ง ร้านนี้เน้นในส่วนของขนมสด อาทิ ซอฟท์ครีม เค้ก
ต้นไม้ และขนมอบต่างๆ เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิตามอัธยาศัย  

  จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) 

16.20 น. จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ดิวตี้ฟร ี(Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ 
ตามอัธยาศัย  

เดินทางสู่ เมืองอาซาฮคิาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เป็น
เมืองศูนย์กลางทางตอนเหนือของเกาะ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแม่น้ำน้อยใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมอยู่หลายแห่งที่ไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

19.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์
และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 
1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! 
หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้
ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความ
สนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิ
คาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ำซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่สำคัญ ราเมง ถือ
เป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคน
ญ่ีปุ่นทุกเพศทุกวัย 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ หมู่บ้านราเมน  

ที่พัก Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง-อิออน อาซาฮิคาว่า-ถนนเฮวะอาซาฮิคาว่า  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น. เดินทางสู ่ เมืองมอนเบ็ทสึ (Monbetsu) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั ่วโมง) ตั้งอยู ่ในเขตปกครองย่อย
โอค็อตสค์ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ในทะเลโอค็อตสค์มีชื่อเสียงในเรื่องน้ำแข็งลอยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ประจำปีที่
มาถึงเมืองทุกเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์จากทะเลโอค็อตสค์ทางเหนือ  ด้วยเหตุนี้ เมืองนี้จึงถือเอาน้ำแข็งลอย
เป็นสัญลักษณ์ และได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับน้ำแข็งในทะเล 

11.00 น. นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Ice Breaker)  !!!ไฮไลท์ ล่องเรือการิงโกะ II (Garinko II) เรือสีแดงจะวิ่งตัดทะเล
น้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลาย
ฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้เพื่อสำรวจน้ำมันในรัฐอลาสก้า เริ่มนำมาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว
ตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45-60 นาที **หมายเหตุ บางวันสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อาจมี
การยกเลิกการล่องเรือได้  ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ปรับโปรแกรม ท่องเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม** 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ อิ
ออน อาซาฮิคาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหา
ซื้อได้ที่นี่เช่นกัน  

จากนั้นอิสระให้ท่าน เดินช้อปปิ้งถนนคนเดินแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า (Asahikawa Heiwa 
Street Shopping Park) เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและร้านอาหาร โดยมีระยะทางถึงประมาณ 1 กิโลเมตรตั้งแต่
สถานี JR Asahikawa ยาวไปจนถึงบริเวณ 8-chome ในเมือง Asahikawa ถนนคนเดินแห่งนี้มีร้านค้ามากมาย
หลากหลายประเภทรวมไปถึงแฟชั่น สินค้าเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและอื่นๆ อีกมากมาย  

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   
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วันที่สี่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-เมืองฟุราโน่-อิสระเล่นกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกีรี

สอร์ท-เมืองซัปโปโร-ชมการประดับไฟ ณ สวนสาธารณะโอโดริ-ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

09.00-11.30 น.  เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอาซาฮิกา
วะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชม ได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็น
เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์!!! ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวินและโดมแก้ว
ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวน
สัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้เพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ชม “ขบวนพาเหรดเพนกวิน” แบบใกล้ชิด (**
หมายเหตุ เนื่องจากขบวนพาเหรดเพนกวินมีเป็นรอบ สงวนสิทธิ์หากท่านไปไม่ตรงช่วงเวลาที่มีขบวนพาเหรด ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ชนิดอื่นๆ ทดแทน) 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองกิ่งจังหวัดคามิกาวะ 
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟจึงเหมาะ
แก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ อย่างเช่นดอกลาเวนเดอร์ เป็นต้น แต่ในช่วงฤดูหนาวก็
จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา เหมาะสำหรับการเล่นสกี นั่นเอง 
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

14.30-15.30 น. นำท่านสู่ สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท (Waku-Waku Family Snow Land) ลานสกีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายใน
โรงแรม Shin Furano Prince Hotel ลานสกีแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายที่สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้ง Snow 
Rafting, Snowmobile , Snow Banana Boat , Snow Hike หรือจะเป็นถาดเลื่อนเล็กๆ (Sled) และลานสำหรับ
ปั้นตุ๊กตาหิมะ ก็สามารถสนุกสนานได้ตามอัธยาศัย (**หมายเหต ุราคาไม่รวมค่าเล่นกิจกรรมต่างๆ ค่าเช่าชุดและ
อุปกรณ์สกี กรณีลานสกีปิด บริษัทสงวนสิทธิ์ นำลูกค้าไปลานสกีอื่นแทนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของ
ญ่ีปุ่น มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นศูนย์กลาง
ในการเดินทางไปยังหลายๆ สถานทีต่่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

18.00-19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมืองบริเวณถนนโอโดริเป็น
ระยะทางประมาณ 1.5 กม. คำว่า โอโดริ ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า ทางเดินที่กว้าง ในอดีตเมื่อครั้งเริ่มวางผัง
เมือง ถูกวางแผนไว้ให้เป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุด
ของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (TV Tower) (ราคาค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ TV 
Tower) และใกล้เคียงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีงาน
มากมายมาจัดที่สวนสาธารณะแห่งนี้  เช่น งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซัปโปโร และกิจกรรมต้นไม้ 
ดอกไม้ สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ ประดับไฟงาน Sapporo White Illumination ที่มีการ
ประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิ่มจำนวน และขนาดของงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี  (สำหรับปี 2021-2022 ที่
ผ่านมา จัดขึ้นระหวา่งวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2021 – 14 มีนาคม 2022) อิสระให้ท่านชมการประดับไฟสุดสวยพร้อม
กับบรรยากาศสุดประทับใจ ตามอัธยาศัย  

***พเิศษสำหรบัทา่นทีเ่ดินทางวันที่ 03-07 กุมภาพนัธ ์2565 เทศกาลหมิะเมอืงซปัโปโร (Sapporo Yuki Matsuri 
หรือ Sapporo Snow Festival 2023**สำหรบัป ี2023 ยังไม่มปีระกาศยกเลกิและคาดการณว์่าจะจดัขึ้นในชว่ง 4-
13 กุมภาพันธ์ 2566 แต่เนื่องด้วยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 อาจจะสง่ผลใหม้ีการยกเลกิการจดั
งานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น) จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ณ เมืองซัปโปโร 
จังหวัดฮอกไกโด โดยจุดเริ่มต้นของเทศกาลนี้เกิดจากการจัดแสดงผลงานประติมากรรมน้ำแข็งของนักเรียนชั้น
มัธยมต้นและชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนในท้องถิ่นที่สวนสาธารณะโอโดริเมื่อปี 1950 หลังจากนั้นได้รับความนิยมก็
จัดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้รับชมประติมากรรมการแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆ ได้เห็นขั้นตอนการทำ 
และการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งจากผู้เข้าแข่งขันทั่วทุกมุมโลก จัดเป็นงานเทศกาลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 

19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู      

ที่พัก  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

21.00 น. หลังจากนำท่านเข้าที่พัก อิสระให้ท่านเดินเล่น ณ ถนนช้อปปิง้ทานุกโิคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่าน
การค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นท่ีทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่าง
ร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่น
ด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้านดองกิ ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่ง
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บนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ และเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีหลังคาคลุม ดังนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่อง ฝนหรือ
หิมะ ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน (มีบริการรถบัสนำส่ง แต่เพื่อความเพลิดพลินในการช้อปปิง้ใหล้กูคา้
กลับโรงแรมเอง ซึ่งไม่ไกลมากสามารถเดินเท้ากลับได้) 

วันที่ห้า  ศาลเจ้าฮอกไกโด-ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ ประเทศ
ไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

08.00 น. ก่อนกลับประเทศไทย นำท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยน
เพื่อให้สมกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

09.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) 

11.55 น.    เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชยี เอ็กซ์ เที่ยวบินท่ี XJ621   

                         (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

17.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

สำหรบัลกูค้าทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครื่องบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร์ 7,900 บาท/ทา่น 
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*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเชยีเท่านัน้*  
** ทัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อินเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรับผดิชอบเฉพาะสายการ
บนิภายในประเทศทีเ่ปน็สายการบนิเครอืเดยีวกันกบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนักงานขาย

ล่วงหน้ากอ่นทำการซือ้ตั๋วภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

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

