
XJ037 CTS-CTS  

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24419 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA 5D3N 
ซปุตาร ์หมิะแรก 

กำหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565 – เดอืนมีนาคม 2566 

 



XJ037 CTS-CTS  

โดยสายการบินแอร์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
สมัผสัหิมะขาวโพลน กบักจิกรรมฤดูหนาว ณ สโนวแลนด ์ฟรุาโนะ สกรีสีอรท์ 

เยือนหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส 
ชมความน่ารกั พาเหรดเพนกวนิ ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิาม่า 

ลิม้รส ราเมนตน้ตำรบั ณ หมู่บา้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 
เดินเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า 

ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 
ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ  

เยือนตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลสดๆ ใจกลางเมอืงซปัโปโร 
Unseen ฮอกไกโด เนินพระพทุธเจา้ สถาปตัยกรรมเลือ่งชื่อ 

เยือนเมืองโอตารุ สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 
ช้อปปิ้งของฝาก พรอ้มชิมขนมอร่อย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอนำ้โบราณ  
ช้อปปิ้งจใุจ อิออนมอลล ์อาซาฮคิาว่า และถนนคนเดินแหง่แรกของญี่ปุ่น เฮวะโดริ 

ช้อปปิ้งทานกุโิคจ ิและดิวตี ้ฟร ีแหง่เมืองซัปโปโร 
สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่้านคู่เมือง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

อิ่มอรอ่ย!!! บุฟเฟต่ช์าบ+ูขาปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  
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>>สภาพอากาศเปน็เพยีงการพยากรณ ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเชค็ในใบนดัหมายอกีครัง้<< 
** หมายเหต ุไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ /Infant เดก็อายตุำ่กวา่ 2 ป ีโปรดสอบถาม 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
 
 
 

ทีน่ัง่จำนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 
วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว อากาศ ไฮไลท ์

02-06 ธนัวาคม 2565 
**วนัคลา้ยวนัเกดิร.9 (วนัดนิโลก) 

39,888.- 9,900.-   

09-13 ธนัวาคม 2565 BUS1**วนัรฐัธรรมนญู 37,888.- 9,900.-   

09-13 ธนัวาคม 2565 BUS2**วนัรฐัธรรมนญู 39,888.- 9,900.-   

16-20 ธนัวาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 35,888.- 9,900.-   

16-20 ธนัวาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 39,888.- 9,900.-   

23-27 ธนัวาคม 2565 BUS1 42,888.- 9,900.-   

23-27 ธนัวาคม 2565 BUS2 42,888.- 9,900.-   

30 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66 BUS1 
**สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัใหม่    

45,888.- 10,900.-   

30 ธนัวาคม 65-03 มกราคม 66 BUS2 
**สง่ทา้ยปเีกา่ตอ้นรบัใหม่    

45,888.- 10,900.-   

17-21 มีนาคม 2566 BUS1 36,888.- 9,900.-   

17-21 มีนาคม 2566 BUS2 36,888.- 9,900.-   
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วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  
23.00 น.       พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ ่น-เมืองฟุราโน่-สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท- 
หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส-เมืองอาซาฮิคาว่า-อิออน อาซาฮิคาว่า-เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า 

   

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
โทษปรับและจับ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองกิ่งจังหวัดคามิกาวะ 
จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่น เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟจึงเหมาะ
แก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ อย่างเช่นดอกลาเวนเดอร์ เป็นต้น แต่ในช่วงฤดูหนาวก็
จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา เหมาะสำหรับการเล่นสกี นั่นเอง นำท่านสู่ สโนวแลนด์ ฟุราโนะ สกรีีสอรท์ 
(Waku-Waku Family Snow Land) ลานสกีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในโรงแรม Shin Furano Prince Hotel ลาน
สกีแห่งนี ้มีกิจกรรมมากมายที ่สามารถเล่นได้ทั ้งเด็กและผู ้ใหญ่  ทั ้ง Snow Rafting, Snowmobile , Snow 
Banana Boat , Snow Hike หรือจะเป็นถาดเลื่อนเล็กๆ (Sled) และลานสำหรับปั้นตุ๊กตาหิมะ ก็สามารถสนุกสนาน
ได้ตามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไม่รวมค่าเล่นกิจกรรมต่างๆ ค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกี กรณีลานสกีปิด บรษิัท
สงวนสิทธิ์ นำลูกค้าไปลานสกีอื่นแทนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์) 

จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าที่
เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน (บ้าน 15 หลัง) ที่จำหน่ายสินค้าแบบออรินัลของ
ท้องถิ่น โดยมีร้านกาแฟ Chu Chu no Ie ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ทำให้ดู
เหมือนเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่ท่ามกลางป่า คล้ายบ้านในเทพนิยาย หน้าหนาวเช่นนี้ก็จะได้บรรยากาศหิมะแบบขาวโพลน 
แต่ในฤดูร้อนก็จะได้บรรยากาศของป่าสนเขียวขจีกับบ้านไม้ในป่าสน อิสระตามอัธยาศัย 
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เดินทางสู่ เมืองอาซาฮคิาว่า (Asahikawa) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร เป็น
เมืองศูนย์กลางทางตอนเหนือของเกาะ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาไดเซ็ตสึซันและแม่น้ำน้อยใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวยอด
นิยมอยู่หลายแห่งที่ไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน อาซาฮิ
คาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก 
ของที่ระลึกกัน อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนชื่อของญี่ปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่น่ีเช่นกัน  

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 รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

 

วันที่สาม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี-ศาลาว่าการเมืองฮ
อกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก)-ถ่ายรูปหน้าหอนาฬิกา-ชมการประดับไฟ ณ สวนสาธารณะโอโดริ 

   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
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09.00-11.30 น.เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอาซาฮิกาวะ 
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชม ได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็น
เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์!!! ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวินและโดมแก้ว
ขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวน
สัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้เพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ชม “ขบวนพาเหรดเพนกวิน” แบบใกล้ชิด (**
หมายเหตุ เนื่องจากขบวนพาเหรดเพนกวินมีเป็นรอบ สงวนสิทธิ์หากท่านไปไม่ตรงช่วงเวลาที่มีขบวนพาเหรด ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ชนิดอื่นๆ ทดแทน) เดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa 
Ramen Village) ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่า
ทศวรรษ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า
ทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมรา้นดังขัน้เทพไว้ในที่เดียว และยัง
มีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba ที่
แสนภาคภูมิใจในความเป็นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิคาว่า หรือจะเป็นร้าน Ramen Shop Tenkin ที่เช่ือมั่นใน
น้ำซุปของตัวเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใครที่สำคัญ ราเมง ถือเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กิน
ง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็นที่ถูกใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย 

เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน  

 นำท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

  

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

 จากนั้นนำท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก)(Former Hokkaido Government Office) เป็น
อาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่ง
อย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ 
และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้า
ชมห้องทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาเมืองซปัโปโร (Sapporo Clock Tower 
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หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬิกาโบราณมีลักษณะเป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและ
ผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร สำหรับตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี ค.ศ. 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง 
Boston และในป ีค.ศ. 1970 หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติ อีกด้วย  

18.30 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  

20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู      

ที่พัก  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 



XJ037 CTS-CTS  

วันที่สี่ ตลาดปลานิโจ-เนินพระพุทธเจ้า-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ- 
พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี-เมืองซัปโปโร-ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 

    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

 นำท่านสู่ ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) ตลาดปลาใจกลางเมืองซัปโปโร แม้มี
ขนาดไม่ใหญ่มากแต่ด้วยที่อยู่กลางเมือง เดินทางสะดวกและสินค้าครบครัน จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและ
ต่างชาติจำนวนมาก ตลาดปลาแห่งนี้ประกอบไปด้วยร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ ร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป 
ต่างๆ ห้ามพลาด!!! สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติของปูขนยักษ์ อันเลื่องชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด ที่ตลาดแห่งนี้ท่านจะเห็น
ปูขนตัวเป็นๆ ว่ายน้ำในตู้ ที ่ต้องบอกว่าราคาไม่แพง หรือ จะเป็น หอยเชลย่าง ทีทานกับโชยุ นอกจากนี้ ยังมี
ร้านอาหารที่อยู่ด้านหลังผ้าม่านใสๆ กั้นฉาก หากท่านอยากทานอาหารปรุงสุก สดใหม่ก็สามารถออเดอร์ด้านหน้า
และเข้าไปรอนั่งรับประทานด้านหลังได้เลย ก่อนจะอิ่มกันยังมีเมล่อนสีส้มหวานฉ่ำ ที่มาทานปิดท้ายอีกด้วย  

เดินทางสู่ เนินพระพุทธเจา้ (Hill of Buddha) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตั้งอยู่ทางเหนือของซัปโปโร เป็น
ผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ โดยมี
ลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ ที่
ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทกุๆฤดู 
ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลา
เวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระให้ท่านชื่นชมความงาม
ของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ต่างจากเดิม !!!ไฮไลท์ Unseen Hokkaido ที่เมื่อเดินไปจนถึง
จุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่
รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า   
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำ
ของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
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เดินชม คลองโอตาร ุ(Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตา
รุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนติก คลอง
แห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่
ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 

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 พิพิทธภัณฑก์ลอ่งดนตรี (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 ที่หากท่านเดินช้อปปิ้งมาเหนื ่อยๆ สามารถแวะมาพักผ่อนจิบ
เครื่องดื่ม พร้อมชิมขนมหวาน ณ ร้านนี้ได้ ร้าน Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนมของฮอกไกโด ด้านในมีจำหน่าย
ขนมนมเนย รวมไปถึง กาแฟ และของฝากของขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ อีกทั้งสามารถซื้อสินค้าแบบ Tax Free ได้ด้วย 
และข้างๆกันยังมี ร้าน Kitakaro โกดังผลิตขนมอีกรายหนึ่ง ร้านนี้เน้นในส่วนของขนมสด อาทิ ซอฟท์ครีม เค้ก
ต้นไม้ และขนมอบต่างๆ เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิตามอัธยาศัย  
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 นำท่านเดินทางกลับเมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

อิสระให้ท่านเดินเล่น ณ ถนนช้อปปิง้ทานกุโิคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัป
โปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่อง
ดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็น
เตอร์ และตู้หนีบตุก๊ตามากมาย ร้านดองกิ ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุ
กิขนาดใหญ ่และเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีหลังคาคลุม ดังนั้น ไม่ต้องกังวลเรื่อง ฝนหรือหิมะ ท่านสามารถช้อปปิ้ง
ได้อย่างเพลิดเพลิน  

เย็น รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
  

     
 

วันที่ห้า  ศาลเจ้าฮอกไกโด-ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ ่น-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

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   เที ่ยวบินที่  
XJ621 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง) 

17.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

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

สำหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  
หักออกจากราคาทวัร ์9,900 บาท/ทา่น 
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*ทา่นใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเปน็สายการบนิแอรเ์อเชยีเท่านัน้*  
** ทัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิภายในประเทศที่เปน็สายการบนิ
เครอืเดียวกันกบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่นทำการซือ้ตัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

** 
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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

