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โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์(XJ) 
ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ ์ลอ่งเรอืตดัน้า้แขง็ ณ มอนเบทสึ 

สมัผสัหมิะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดหูนาว ณ สโนวแลนด ์ฟรุาโนะ สกรีสีอรท์ 
เยอืนหมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเกิล้เทอเรส 

ชมความนา่รกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 
ลิม้รส ราเมนตน้ตา้รบั ณ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิคาวา่ 

เดนิเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ 
ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 
ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

Unseen ฮอกไกโด เนนิพระพทุธเจา้ สถาปตัยกรรมเลือ่งชือ่ 
เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 

ชอ้ปปิง้ของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจิ 
เขา้ชม พพิทิธภัณฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน้า้โบราณ  

ชอ้ปปิง้จใุจ ออิอนมอลล ์อาซาฮคิาวา่ และถนนคนเดนิแหง่แรกของญีปุ่น่ เฮวะโดริ 
ชอ้ปปิง้ทานกุิโคจ ิและดิวตี ้ฟร ีแหง่เมอืงซปัโปโร 

พเิศษ!! ชมประตมิากรรมแกะสลกัน้า้แขง็ ณ เทศกาลหมิะซปัโปโร ณ สวนโอโดริ 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟต่ช์าบ+ูขาปูยกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  

>>สภาพอากาศเปน็เพียงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครั้ง<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ /Infant เดก็อายตุ่า้กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

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

23.00 น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์  
 เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

ทีน่ั่งจา้นวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เกบ็เพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเปน็คา่บรกิารทีต่อ้งชา้ระใหก้บัทาง VFS (ตัวแทนรบัยืน่วีซา่ญีปุ่น่( 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว อากาศ ไฮไลท ์

06-11 กมุภาพนัธ ์2566**SAPPORO SNOW 49,888.- 16,900.- 
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วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน่ – เมืองฟรุาโน ่– เพลิดเพลนิกิจกรรมฤดหูนาว ณ สโนว
แลนด์ ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส - เมืองอาซาฮิคาว่า  

   
02.05 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ620  

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่าน  ขั้ น ต อ น
ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว แล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา( ***ส้าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น้าอาหารสด จ้าพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1( 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองกิ่งจังหวัดคามิ
กาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดิน
ภูเขาไฟจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ อย่างเช่นดอกลาเวนเดอร์ 
เป็นต้น แต่ในช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา เหมาะส้าหรับการเล่นสกี นั่นเอง น้า
ท่านสู่ สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท (Waku-Waku Family Snow Land) ลานสกีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่
ภายในโรงแรม Shin Furano Prince Hotel ลานสกีแห่งนี้มีกิจกรรมมากมายที่สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ ทั้ง Snow Rafting, Snowmobile , Snow Banana Boat , Snow Hike หรือจะเป็นถาดเลื่อน
เล็กๆ (Sled) และลานส้าหรับปั้นตุ๊กตาหิมะ ก็สามารถสนุกสนานได้ตามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไม่
รวมค่าเลน่กจิกรรมตา่งๆ ค่าเช่าชดุและอปุกรณส์ก ีกรณีลานสกปีดิ บริษัทสงวนสทิธิ ์น้าลกูคา้ไปลานสกี
อื่นแทนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์( 

จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนยิาย นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้
ในป่าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน (บ้าน 15 หลัง( ที่จ้าหน่ายสินค้าแบบ
ออรินัลของท้องถิ่น โดยมีร้านกาแฟ Chu Chu no Ie ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกล
กันมาก ท้าให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ท่ามกลางป่า คล้ายบ้านในเทพนิยาย หน้าหนาวเช่นนี้ก็จะได้
บรรยากาศหิมะแบบขาวโพลน แต่ในฤดูร้อนก็จะได้บรรยากาศของป่าสนเขียวขจีกับบ้านไม้ในป่าสน อิสระ
ตามอัธยาศัย 
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เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจากเมืองซัป
โปโร เป็นเมืองศูนย์กลางทางตอนเหนือของเกาะ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแม่น้้าน้อยใหญ่ มี
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่หลายแห่งที่ไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พัก  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 
วันที่สาม เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้้าแข็ง - อิออน อาซาฮิคาว่า – ถนนเฮวะอาซาฮิคาว่า  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. เดินทางสู่ เมืองมอนเบท็สึ (Monbetsu) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตปกครองย่อย
โอค็อตสค์ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ในทะเลโอค็อตสค์มีชื่อเสียงในเรื่องน้้าแข็งลอยซึ่งเป็นปรากฏการณ์
ประจ้าปีที่มาถึงเมืองทุกเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์จากทะเลโอค็อตสค์ทางเหนือ ด้วยเหตุนี้ เมืองนี้จึง
ถือเอาน้้าแข็งลอยเป็นสัญลักษณ์ และได้กลายเป็นศูนย์กลางส้าหรับการวิจัยเกี่ยวกับน้้าแข็งในทะเล 

11.00 น. น้าท่าน ล่องเรือตัดน้้าแข็ง (Ice Breaker)  !!!ไฮไลท์ ล่องเรือการิงโกะ II (Garinko II) เรือสีแดงจะว่ิงตัด
ทะเลน้้าแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ น้านักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้้าแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ 
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ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้เพื่อส้ารวจน้้ามันในรัฐอลาสก้า เริ่มน้ามาใช้ 
เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45-60 นาที **หมายเหตุ บางวนัสภาพ
อากาศไม่เอื้ออ้านวย อาจมีการยกเลิกการล่องเรือได้  ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ปรับโปรแกรม ท่องเที่ยว
สถานที่อื่นทดแทนตามความเหมาะสม** 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4( 

น้าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง( จากนั้นน้าท่านช้อป
ปิ้ง ณ อิออน อาซาฮิคาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญ่ีปุ่น 
อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน  

จากนั้นอิสระให้ท่าน เดินช้อปปิ้งถนนคนเดินแห่งแรกของญ่ีปุ่น ณ เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า (Asahikawa 
Heiwa Street Shopping Park) เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและร้านอาหาร โดยมีระยะทางถึงประมาณ 1 
กิโลเมตรตั้งแต่สถานี JR Asahikawa ยาวไปจนถึงบริเวณ 8-chome ในเมือง Asahikawa ถนนคนเดิน
แห่งนี้มีร้านค้ามากมายหลากหลายประเภทรวมไปถึงแฟชั่น สินค้าเบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม
และอื่นๆ อีกมากมาย  

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

   
 

 

 

 

 

 

 



XJ042 CTS-CTS  

วันที่สี่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ  - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - เมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ศาลาว่า
การเมืองฮอกไกโดหลงัเกา่ (ด้านนอก( – ถ่ายรูปหนา้หอนาฬกิา - ชมการประดบัไฟ ณ สวนสาธารณะโอ
โดริ  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5( 

09.00-11.30 น.เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอา
ซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้ เข้าชม ได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจาก
หลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์!!! ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่าย
น้้าของเหล่าเพนกวินและโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้เพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่าน
จะได้ชม “ขบวนพาเหรดเพนกวิน” แบบใกล้ชิด (**หมายเหตุ เนื่องจากขบวนพาเหรดเพนกวินมีเป็นรอบ 
สงวนสทิธิห์ากทา่นไปไมต่รงชว่งเวลาทีม่ขีบวนพาเหรด ให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิ
อื่นๆ ทดแทน(เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) ที่ราเมนของที่นี่มี
รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเมน
อาซาฮิคาว่าได้ถือก้าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมา
อยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมี
ห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้ส้าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้าน
จะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa 
Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน 
Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้้าซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่ส้าคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนู
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ยอดนิยมของคนญ่ีปุ่น เพราะด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญ่ีปุ่นทุก
เพศทุกวัย 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน  

 น้าท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

15.30 น. จากนั้นน้าท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ดิวตี้ฟร ี(Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้้าหอม 
ต่างๆ ตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน้าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก((Former Hokkaido Government 
Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่นใน
สมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่
ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ท้าการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิก
เกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องท้างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม 
หอนาฬกิาเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอ
นาฬิกาโบราณมีลักษณะเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ส้าหรับ
ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี ค.ศ. 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอ
นาฬิกาแห่งนี้ถูกก้าหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญแห่งชาติ อีกด้วย  

18.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมืองบริเวณถนน
โอโดริเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค้าว่า โอโดริ ในภาษาญ่ีปุ่นมีความหมายว่า ทางเดินที่กว้าง ในอดีต
เมื่อครั้งเริ่มวางผังเมือง ถูกวางแผนไว้ให้เป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็น
สวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ ซัปโปโรทีวีทาวเวอร ์(TV 
Tower) (ราคาค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นลฟิท์ TV Tower) และใกล้เคียงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์
จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นต้น ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เช่น งานเทศกาล
หิมะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซัปโปโร และกิจกรรมต้นไม้ ดอกไม้ สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังเป็น
สถานที่ ประดับไฟงาน Sapporo White Illumination ที่มีการประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิ่ม
จ้านวน และขนาดของงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี  (ส้าหรับปี 2021-2022 ที่ผ่านมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2021 – 14 มีนาคม 2022) อิสระให้ท่านชมการประดับไฟสุดสวยพร้อมกับบรรยากาศสุด
ประทับใจ ตามอัธยาศัย  

พิเศษ!! ชมผลงานประติมากรรมแกะสลักน้้าแข็ง ณ เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร (Sapporo Yuki Matsuri 
หรือ Sapporo Snow Festival 2023**สา้หรับป ี2023 ยังไม่มีประกาศยกเลกิและคาดการณ์ว่าจะจัดขึ้น
ในช่วง 4-13 กุมภาพนัธ ์2566 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 อาจจะสง่ผลให้
มีการยกเลิกการจัดงานหรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น ) จัดขึ้นในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ เมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด โดยจุดเริ่มต้นของเทศกาลนี้เกิดจากการจัด
แสดงผลงานประติมากรรมน้้าแข็งของนักเรียนชั้นมัธยมต้นและชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนในท้องถิ่นที่
สวนสาธารณะโอโดริเมื่อปี 1950 หลังจากนั้นได้รับความนิยมก็จัดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ท่านจะได้รับชม
ประติมากรรมการแกะสลักน้้าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆ ได้เห็นขั้นตอนการท้า และการประกวดการแกะสลัก
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น้้าแข็งจากผู้เข้าแข่งขันทั่วทุกมุมโลก จัดเป็นงานเทศกาลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
ของประเทศญ่ีปุ่น 

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

ที่พัก Sapporo Tokyu REI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 
วันที่ห้า เนินพระพทุธเจา้ - เมืองโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจ ิ- โรงเปา่แกว้คิตาอจิ ิ– พิพิทธภณัฑก์ลอ่ง

ดนตรี – เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7( 
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เดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill of Buddha) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตั้งอยู่ทางเหนือของซัป
โปโร เป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่นเจ้าของ
รางวัลพริตซ์เกอร์ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและ
มีน้้าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม สามารถ
ชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่น
ร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความ
ขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาใน
มุมมองที่ต่างจากเดิม !!!ไฮไลท์ Unseen Hokkaido ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่
บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูป
เปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า  
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าส้าคัญส้าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่
ลาดต่้าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ส้าหรับเป็นเส้นทางการ
ขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อท้าถนนหลวงสาย 17 
แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้าง
ประมาณ 2 เมตร 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8( 

จากนั้นน้าท่านสู่ 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
ญ่ีปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์เมือง 
ไฮไลท์!!! หน้าอาคารหลกัของพิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี มี นาฬิกาไอน้า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมีเพียง 2 
เรือนในโลกคือที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับที่เมืองโอตารุแห่งนี้ นาฬิกาจะเล่นเพลงและปล่อยไอ
น้้าออกมาทุกๆ 15 นาที ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่มาโอตารุแล้วไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่
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ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังมีร้านขนมและร้านขายสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย เช่น ร้านขนม LeTAO ที่ภายใน
นอกจากจะจ้าหน่ายขนมแล้วยังเป็นร้านกาแฟ ที่หากท่านเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมาพักผ่อน
จิบเครื่องดื่ม พร้อมชิมขนมหวาน ณ ร้านนี้ได้ ร้าน Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนมของฮอกไกโด ด้าน
ในมีจ้าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถึง กาแฟ และของฝากของขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ อีกทั้งสามารถซื้อสินค้า
แบบ Tax Free ได้ด้วย และข้างๆกันยังมี ร้าน Kitakaro โกดังผลิตขนมอีกรายหนึ่ง ร้านนี้เน้นในส่วนของ
ขนมสด อาทิ ซอฟท์ครีม เค้กต้นไม้ และขนมอบต่างๆ เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิตาม
อัธยาศัย  

        
 

 จากนั้นเดินทางกลับเมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น้าท่านช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ต
พาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชมิะ (Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) ซึ่งเป็นมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คขนาด
ใหญ่ สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า 
และมีร้านอาหารมากมาย ที่นี่มีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจ้านวนกว่า 650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้
เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย อาทิ ข้าวหน้าอาหารทะเล, ไคเซ็นด้ง และบูตะด้งอาหารขึ้นชื่อของโทคะชิ แฮม
เบอเกอร์ท้าจากเนื้อวัววากิวฮอกไกโด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรจากท้องถิ่นและสินค้าขึ้นชื่อ
ของฮอกไกโดที่ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก ที่ผู้ได้รับจะต้องถูกใจแน่นอน 

อิสระให้ท่านเดินเล่น ณ ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการค้าเก่าแก่
ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้าน
ขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่า
วัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้านดองกิ ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยัง
มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ และเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีหลังคาคลุม ดังนั้น ไม่
ต้องกังวลเรื่อง ฝนหรือหิมะ ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก Sapporo Tokyu REI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
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วันที่หก  ศาลเจ้าฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9( 

08.00 น. ก่อนกลับประเทศไทย น้าท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร 
เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

09.00 น. สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) 

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

17.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
สา้หรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทัวร ์7,900 บาท/ทา่น 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่นัน้*  
** ทัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที่ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิัทจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิภายในประเทศทีเ่ปน็
สายการบนิเครอืเดียวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายล่วงหนา้กอ่นทา้การซือ้ตัว๋ภายในประเทศ  เพือ่

ประโยชนข์องตัวทา่นเอง ** 
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ใบจองทัวร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

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

จ้านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี..............ท่าน( 

จ้านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............( 

รายชือ่ผู้เดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนังสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั( 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

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

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

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

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

 

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

