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“สะสมไมล์กบักลุม่ Star 
Alliances” 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
01 – 05 ธนัวำคม 2565 (วนัพระบรมรำช

สมภพ ร.9) 75,900.- 
บำท 

08 – 12 ธนัวำคม 2565 (วนัรฐัธรรมนูญ) 
(CLOSE) 

 

 
วนัทีห่น่ึง กรุงเทพ ฯ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิชโิตเซ ่(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 ) 

2000 พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิชัน้ระหวำ่งประเทศขำออก (ช ัน้ 4) 

พบกบัเจำ้หน้ำทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
  *** หมำยเหต ุ: เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบรกิำรกอ่นเวลำเครือ่งออก 60 นำท ีและไมม่ี

ประกำศเตือนผูโ้ดยสำรขึน้เครือ่ง ดงันัน้ผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้
เครือ่งกอ่นเวลำเครือ่งออกอยำ่งน้อย 45 นำท ี*** 

 2355 ออกเดนิทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 
670 

  มอีำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่ง 

 

วนั
ที ่

ก ำหนดกำรเดนิทำง เชำ้ 
เทีย่
ง 

ค ำ่ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิชโิต
เซ ่
(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 ) 

  ✈  

2 
ชโิตเซ ่– โนโบรเิบทส ึ– บอ่โคลนจโิกคดุำนิ – 
ภูเขำไฟอสุ ุ(เคเบิล้) – ฟำร์มหมสีนี ้ำตำล – ออน
เซน 

- 



HOT
EL 

TOYA 
ONSEN 
HOTEL 
HANABI OR 

SIMILAR  

3 
โทยะ – รุสซุ ึสก ีรีสอร์ท – คลองโอตำรุ – 
พพิธิภณัฑ์เครือ่งแกว้และกลอ่งดนตรี – ถนนซำ
ไกมำจ ิ– ซปัโปโร – ชอ้ปป้ิงทำนุกโิคจ ิ

  

NEW OTANI 
INN 
SAPPORO 
HOTEL  OR 
SIMILAR 

4 

ตลำดโจไก – ศำลเจำ้ฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำร
รฐับำลเกำ่ – พพิธิภณัฑ์เบยีร์ซปัโปโร – สวนโอ
โดร ิ– หอนำฬกิำ – ชอ้ปป้ิงสถำนีซปัโปโร – ชอ้ป
ป้ิง เรรำ่ เอำท์เล็ท 

  

AIR 
TERMINAL 
HOTEL OR 
SIMILAR 

5 
สนำมบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพ ฯ สนำมบนิสวุรรณ
ภมู ิ
( 10.00 – 15.50 ) 

 

✈ 
   



วนัทีส่อง ชิโตเซ ่– โนโบรเิบทส ึ– บอ่โคลนจโิกคดุำนิ – ภูเขำไฟอุสุ (เคเบิล้) – ฟำร์มหมีสีน ้ำตำล – ออน
เซน 

0820 ถงึ สนำมบนิชโิตเซ ่ ประเทศญีปุ่่ น ดนิแดนอำทติย์อทุยั (เวลำทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวำ่ประเทศ

ไทย 2 ช ั่วโมง) 
 ผำ่นพธิีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภำระ 

 

น ำทำ่นเดินทำงสู ่“โนโบริเบทสึ” เมืองทีม่ีชื่อเสียงด้ำนบอ่น ้ำพุรอ้นประจ ำภูมภิำคฮอก
ไกโด เพือ่น ำทำ่นชมควำมแปลกของธรรมชำตทิี ่“จิโกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” เป็น
หบุเขำทีง่ดงำมต ัง้อยูเ่หนือยำ่นบอ่น ้ำรอ้นโนโบรเิบทสเึป็นบอ่โคลนเดือดทีธ่รรมชำตไิด้
สรำ้งสรรค์ขึน้อุดมไปดว้ยแรก่ ำมะถนัซึง่เกดิจำกควำมรอ้นใตพ้ิภพเผำผลำญก ำมะถนั
แล้วพวยพุ่งขึ้นมำรวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง พรอ้มท ัง้รอบ ๆ ที่ปกคลุมไปด้วยสีขำว
โพลนของหมิะ อิสระใหท้่ำนได้เดินชมและบนัทกึภำพตำมอธัยำศยั (ขึ้นอยู่กบัสภำพ
อำกำศ) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัน ำทำ่นเปลี่ยนบรรยำกำศเป็นกำร “นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ” สู ่“ภูเขำไฟ
อุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีทีอ่ำกำศเอือ้อ ำนวย) ภเูขำไฟอสุนุ ัน้มคีวำมสงู 733 เมตร
เหนือระดบัน ้ำทะเล และไดข้ึน้ชื่อวำ่เป็นภูเขำไฟทีร่ะเบดิบอ่ยทีสุ่ดในญีปุ่่ นในช่วง 100 
ปีทีผ่ำ่นมำ โดยเกดิกำรปะทุขึน้ 4 คร ัง้ คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 
ซึ่งท ำใหเ้ถ้ำถ่ำนจ ำนวนมำกพุ่งออกมำเป็นระยะทำงไกลท ำลำยอำคำรต่ำง ๆ ในพ้ืนที่
บำงส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเน่ืองจำกมีกำรเฝ้ำระวงัติดตำมและใช้
เครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่ทนัสมยัท ำให้คำดกำรณ์กำรปะทุของภูเขำไฟได้ล่วงหน้ำ 
เพือ่ใหผู้ค้นอพยพออกจำกเมืองไดท้นัจงึไมม่ีใครไดร้บับำดเจ็บ ปจัจุบนัภูเขำลูกน้ีหยุด
เติบโตแล้ว แต่ยงัมีควนัขำวปะทุออกมำตำมรอยแยกแตกของพ้ืนหนิบนยอดเขำซึ่งมี
ควำมรอ้นสูงมำก เป็นยอดเขำทีห่มิะไมอ่ำจปกคลุมไดใ้นฤดูหนำว อสิระใหท้ำ่นได ้ชืน่
ชมกบัควำมสวยงำมของธรรมชำตแิละววิทวิทศัน์ในอกีรูปแบบหน่ึง 

จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่“แหล่งอนุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้ำตำล” เป็นพนัธุ์หมีทีห่ำได้ยำกใน
ปจัจุบนัเพรำะหมีสีน ้ำตำลนั้นใกล้สูญพนัธุ์แล้ว ซึ่งจะพบได้เฉพำะในเกำะฮอกไกโด 
เกำะซำคำรนิ และหมูเ่กำะครูนิเทำ่นัน้ ภำยในศูนย์อนุรกัษ์ฯ จงึมีกำรสรำ้งบรรยำกำศที่
จ ำลองคล้ำยคลึงกบัธรรมชำติส ำหรบัหมีสีน ้ำตำลทีอ่ยู่อำศยั ใหท้ำ่นได้ตื่นตำก ับควำม
น่ำรกัของน้องหมีตวัเล็กที่มีอำยุต ั้งแต่สองขวบจนถึงหมีตวัโตอำยุสิบสองขวบ และ



ประหลำดใจกบัหมีแสนรูท้ีท่ ำทำ่ทำงตลก ๆ ใหท้ำ่นชม อสิระใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบั
ควำมน่ำรกัของเหลำ่หมสีนี ้ำตำล พรอ้มบนัทกึภำพควำมน่ำรกัตำมอธัยำศยั 

จำกนัน้สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำง เขำ้โรงแรมทีพ่กั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือเทียบเทำ่ 
หลงัอำหำรไมค่วรพลำดประสบกำรณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภำพ / “โอน
เซ็น” (Onsen) น ้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่ นให้ท่ำนได้พกัผ่อนอย่ำงเต็มอิ่ม ซึ่งชำวญี่ปุ่ นเชื่อว่ำ
น ้ำแรธ่รรมชำตน้ีิมสีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั่ง 

 
วนัทีส่ำม โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท – คลองโอตำรุ – พิพิธภณัฑ์เครือ่งแกว้และกลอ่งดนตรี – ถนนซำไก

มำจ ิ– ซปัโปโร – ช้อปป้ิงทำนุกโิคจิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“รุสุซ ึรีสอร์ท” รีสอร์ททีอ่ยูก่ลำงหบุเขำท ั่วพื้นทีจ่ะปกคลุมไปดว้ยหมิะ
ตลอดช่วงหน้ำหนำว ... อสิระใหท้ำ่นได้เต็มอืม่กบักำรพกัผ่อนส ำหรบัครอบครวัดว้ย
กจิกรรมตำ่ง ๆ ทำ่นจะไดส้มัผสักบั “หมิะ” น ำทำ่นสนุกสนำนกบักจิกรรมตำมอธัยำศยั 
กำรเล่น “ทูบ” แผ่นยำงวงกลมที่จะน ำท่ำนสไลด์ลงมำบนทำงลำดชัน้ทีป่กคลุมไปด้วย
หมิะขำวโพลนสะอำดตำ หรืออสิระใหท้ำ่นไดเ้ลือกเพลดิเพลนิกบัประสบกำรณ์ใหมก่บั
กจิกรรมตำ่ง ๆ อีกมำกมำย ใหท้ำ่นไดต้ืน่เตน้ทำ้ทำยควำมกลำ้แบบไมต่อ้งเมม้กบักำร
ลืน่ไถลดว้ย “สกี” กบัลำนสกีขนำดใหญท่ีค่รอบคลุมภเูขำเอำไวท้ ัง้หมด 3 ลูก และมคีอร์
สสกีมำกกวำ่ 30 คอร์ส ปลดปลอ่ยควำมมนัส์ไปกบั “สุนขัลำกเลือ่นหมิะ” ทีท่ำ่นจะรูจ้กั
ควำมน่ำของสุนขัแสนรูพ้นัธุ์ไซบีเรี่ยน นอกจำกน้ียงัมีโซนส ำหรบัน้อง ๆ หนู ๆ “Kid 
Park” ไดส้นุกสนำนกบัคอร์สสกีเริม่ตน้ส ำหรบัเด็ก หรือเรำ้ใจท ัง้คุณพอ่คุณแมแ่ละลูก 
ๆ กบักำร “นั่งเลือ่นลำนน ้ำแข็ง” ไปพรอ้ม ๆ กนัดว้ยควำมยำวกวำ่ 60 เมตร นอกจำกน้ี
ยงัมีสโนว์โมบวินั่งเรือยำงบนหมิะขีม่้ำ ฯลฯ (***ไมร่วม*** คำ่บรกิำรส ำหรบักจิกรรม
ต่ำง ๆ ค่ำเช่ำชุดสกี ค่ำอุปกรณ์ ค่ำครูฝึกสอน และค่ำรองเท้ำเดินบนน ้ำแข็ง / ***
รวม*** แคก่ำรเลน่ “ทูบ” เพียงอยำ่งเดียวเทำ่นั้น) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 



หลงัอำหำรกลำงวนัน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโอตำรุ” ภำยในเมืองโอตำรุมีอำคำรและ
โกดงัเกำ่แกใ่นสไตล์ตะวนัตกแบบวคิตอเรียนทีไ่ดร้บักำรอนุรกัษ์ไวอ้ยูห่ลำยแหง่ ท ำให้
ไดบ้รรยำกำศเหมอืนมำทอ่งเทีย่วยุโรป ซึง่เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้และรำ้นอำหำร เป็นแหลง่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สำมำรถมำเยี่ยมชมได้ท ัง้หน้ำหนำวที่มีหิมะปกคลุม
อย่ำงสวยงำม และในฤดูอื่น ๆ ตลอดท ั้งปี … เพื่อน ำท่ำนเดินทำงสู่ “คลองโอตำรุ” 
(Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มำร์กส ำคญัโดยรมิคลองแหง่น้ีต ัง้อยูใ่จกลำงเมอืงโอตำรุ 
มีประวตัิควำมเป็นมำยำวนำน เพรำะในอดีตเป็นท่ำเรือที่คึกคกัในช่วงครึ่งแรกของ
ศตวรรษที ่20 เรือล ำใหญจ่ะถำ่ยสนิคำ้ลงเรอืล ำเล็กและล ำเลยีงไปตำมคลอง ตอ่มำเมือ่มี
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีท่นัสมยัมำขึน้ ก็สำมำรถขนสง่สนิคำ้ผำ่นเรือล ำใหญ่ ตอ่มำชว่ง
ปี ค.ศ.1980 ที่บริเวณคลองแห่งน้ีได้รบักำรบูรณะใหส้วยงำมขึ้นจนน่ำเทีย่วขนำดน้ี 
แถบโกดงัริมคลองก็เปลี่ยนมำเป็นพิพิธภณัฑ์ รำ้นค้ำ และรำ้นอำหำร ช่วงกลำงคืนน่ี
เรียกวำ่เป็นไฮไลต์ส ำหรบักำรทอ่งเทีย่วเลยทเีดียว 

จำกนั้นน ำทำ่นชื่นชมควำมงดงำมของศลิปะที่ “พิพิธภณัฑ์เครือ่งแกว้และกลอ่งดนตรี” 
(Otaru Music Box Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชำญในเรื่อง
กล่องดนตรีมำกที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น เมื่อก้ำวเข้ำไปยงัพิพิธภณัฑ์ท่ำนจะได้พบกบั
กล่องดนตรีมำกมำยกว่ำ 3,000 ชิ้น ต ัง้โชว์เรียงรำยและจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผู้เข้ำชม โดย
กล่องดนตรีมีดีไซน์ใหเ้ลือกหลำกหลำย เริ่มต ัง้แต่ดีไซน์แบบเบสคิอยำ่งรูปสตัว์ต่ำง ๆ 
ไปจนถึงดีไซน์สุดเก๋อย่ำงอำหำร ชูชิ นอกจำกน้ียงัมีส่วนที่เปิดโอกำสให้ผู้เยี่ยมชม
สำมำรถท ำกลอ่งเพลงของตวัเองทีม่ีชิ้นเดียวบนโลก โดยสำมำรถเลือกเมโลดี้เพลงและ
กล่องเพลงได้เองอีกด้วย อสิระใหท้ำ่นได้เลือกซื้อเลือกชมสนิคำ้ทีผ่ลิตจำกเครื่องแก้ว
ตำ่ง ๆ ตดิไมต้ดิมอืฝำกคนทำงบำ้น 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) เป็นถนนที่ต ัง้อยู่
กลำงเมืองโอตำรุ โดยไมไ่กลจำกคลองโอตำรุ นบัเป็นถนนทีม่ีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไป
ดว้ยเอกลกัษณ์มำก ๆ เน่ืองจำกตวัถนนเองไดร้บักำรอนุรกัษ์มำอยำ่งดีเยีย่มจนกลำยมำ
เป็นถนนแหลง่ช็อปป้ิงชื่อดงัของเมืองโอตำรุอยำ่งในปจัจุบนัน้ี ในระหวำ่งช่วงพฒันำฮ
อกไกโดปลำยยุค 1800 ต้นยุค 1900 อำคำรต่ำง ๆ เป็นแบบสไตล์ตะวนัตก ปจัจุบนั
ได้รบักำรดดัแปลงเป็นรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นขำยของทีร่ะลกึ รำ้นเสื้อผำ้ 
และพพิธิภณัฑ์ตำ่ง ๆ มำกมำย 

จำกนั้นสมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดินทำงสูเ่มือง “ซปัโปโร” (Sapporo) เมืองหลวงของ
เกำะฮอกไกโด ศูนย์กลำงควำมเจริญอนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะ
คล้ำยตำรำงหมำกรุก ซึ่งแตกต่ำงจำกบรรดำหมูบ่ำ้นและเมืองท ั่วไปในญีปุ่่ น ซึ่งไดร้บั
ค ำแนะน ำและพฒันำจำกผู้เชี่ยวชำญชำวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็น
สีเ่หลีย่มผืนผำ้ตำมพื้นฐำนกำรวำงผงัเมืองของอเมรกิำ … เพือ่น ำทำ่นเดนิทำงสู่ “ทำนุกิ
โคจิ” ย่ำนช้อปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่มอนัเก่ำแก่กว่ำ 130 ปีของเมืองซปัโปโร ที่มี
ควำมยำวกวำ่ 900 เมตร กบัรำ้นคำ้มำกมำยนบั 200 รำ้นทีใ่หท้ำ่นเดนิเลือกซื้อสนิคำ้
ตำ่ง ๆ อยำ่งจุใจ อำทเิชน่ รำ้นขำยสนิคำ้ของฝำกตำ่ง ๆ รำ้นรองเทำ้และกระเป๋ำรำคำถกู
ทีม่ีใหเ้ลือกหลำกหลำยแบบ รำ้นขำยเครื่องส ำอำง รำ้นขำยอุปกรณ์เกี่ยวกบัสุนขั รำ้น
ขำยผลไมพ้ื้นเมอืงรำ้นเกมส์ รำ้นขำยเสือ้ผำ้ รำ้นอำหำร ฯลฯ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (5) 

ทีพ่กั : NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 
 
 



วนัทีส่ี ่ ตลำดโจไก – ศำลเจำ้ฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรฐับำลเกำ่ – พพิธิภณัฑ์เบียร์ซปัโปโร – สวน
โอโดร ิ– หอนำฬกิำ – ช้อปป้ิงสถำนีซปัโปโร – ช้อปป้ิง เรรำ่ เอำท์เล็ท 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

  

พำทำ่นเดนิทำงสู ่“ตลำดโจไก” (Jogai Market) ถือไดว้ำ่เป็นหน่ึงในตลำดทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของเมืองซปัโปโร เพรำะมีรำ้นคำ้มำกกวำ่ 80 รำ้น เรียงรำยตลอดบล็อกขึน้ไป ถือเป็น
ศูนย์กลำงตลำดขำยปลีกและขำยสง่ทีส่ ำคญัอีกแหง่หน่ึงของเมืองก็วำ่ได้ เพรำะทีน่ี่ได้
รวบรวมของกนิเด็ด ๆ และอำหำรทะเลสด ๆ มำจำกท ั่วทุกแหง่ในจงัหวดัฮอกไกโดมำ
ไว้ใหน้กัทอ่งเทีย่วไดเ้ลือกซื้อเลือกชิมกนัอย่ำงมำกมำย ภำยในตลำดโจไกเต็มไปดว้ย
รำ้นขำยอำหำรทะเลสด เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลำแซลมอน ปลำหมกึ หอยเชลล์ และ
ผลผลติอืน่ ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขำ้วโพด แตงโม และมนัฝร ั่งตำมฤดกูำล รำคำก็เหมำะสม 
ไมแ่พงมำกนกั โดยไฮไลท์ของตลำดโจไกทีน่กัทอ่งเทีย่วไมค่วรพลำดเมือ่มำถงึนั่นก็คอื
กำรเลือกซื้อปูสด ๆ ปูท ัง้หลำยจะถูกน ำมำจดัเรียงวำงขำยอยูต่ำมหน้ำรำ้น รำคำของปู
ส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมำก ขึ้นอยู่กบัขนำดและน ้ำหนกั นอกจำกน้ียงัสำมำรถเลือกส ั่ง
อำหำรทะเลจำกหน้ำรำ้นมำรบัประทำนกนัสด ๆ ไดท้นัทอีกีดว้ย 

จำกนั้นน ำทำ่นเดนิทำงสู่ “ศำลเจำ้ฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ “ศำล
เจ้ำซปัโปโร” ศำลเจ้ำฮอกไกโดสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ภำยหลงัจกัรพรรดิเมจิ
ประกำศวำ่เทพเจำ้ผูบุ้กเบกิท ัง้ 3 องค์ไดร้บักำรประดษิฐำนเพือ่เชิดชูจติวญิญำณของผู้
บุกเบกิ โดยผู้ออกแบบเมืองซปัโปโรในสมยันั้นไดเ้ลือกสวนมำรุยำมะ (Maruyama) 
เป็นทีต่ ัง้ของศำลเจำ้ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยภเูขำท ัง้ 3 ดำ้น และอกีดำ้นหน่ึงเลือกเป็นทีต่ ัง้ของ
ศำลเจำ้ฮอกไกโดเพือ่อทุศิใหก้บัเทพเจำ้แหง่ชนิโต เพือ่จะไดร้บัพลงัแหง่จติวญิญำณแก่
ผู้บุกเบกิ ปจัจุบนัได้ประดิษฐำนเทพเจ้ำจ ำนวนสี่องค์เพื่อคุม้ครองชำวฮอกไกโดให้มี
ควำมสงบสุข ผูค้นตำ่งหล ั่งไหลมำขอพรในวนัส ำคญัตำ่ง ๆ อำทเิช่น วนัปีใหม ่กำรจดั
งำนแตง่งำน อีกท ัง้ศำลเจำ้ฮอกไกโดยงัอยูท่ำ่มกลำงธรรมชำตอินัสวยงำมและสำมำรถ
มำเทีย่วไดท้กุฤดู 

จำกนั้นน ำท่ำน เดินทำงสู่  “อำคำรที่ท ำกำรร ัฐบำล เก่ำ ” (Former Hokkaido 
Government Office Building) เป็นอำคำรขนำดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่อำคำรของ
ญี่ปุ่ นในสมยันั้น สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถำปัตยกรรมของอำคำรน้ีถือเป็น
สญัลกัษณ์แหง่เมอืงซปัโปโร อำคำรมเีอกลกัษณ์เฉพำะก็จำกกำรทีม่สีไตล์กำรสรำ้งแนว
อฐิแดง ภำยในตกแตง่อยำ่งหรหูรำ ดำ้นหน้ำมสีญัลกัษณ์ดำวหำ้แฉก ธงรปูดำวเจ็ดแฉก 
ปจัจุบนัถูกอนุรกัษ์ไว้ให้เป็นสมบตัิที่มีควำมส ำคญัทำงด้ำนวฒันธรรมและส ำหรบัจดั
งำนเลี้ยงตอ้นรบับคุคลทีส่ ำคญัทำงกำรเมอืงของรฐับำลญีปุ่่ น 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 



 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำท่ำนเดินทำงสู่ “พิพิธภณัฑ์เบียร์ซปัโปโร” (Sapporo Beer 
Museum) เปิดเป็นทำงกำรต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1987 โดยฮอกไกโดนั้นขึน้ชื่อวำ่เป็นแหลง่
ผลิตเบียร์คร ัง้แรกของประเทศญีปุ่่ น เมืองซปัโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดและ
เป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ในอดีตนั้นที่แห่งน้ีเคยเป็นโรงกล ั่นในช่วงยุคเมจิมำ
กอ่น ตอ่มำภำยหลงัจงึมกีำรปรบัปรุงเปลีย่นแปลงจนกลำยมำเป็นพพิธิภณัฑ์เบยีร์ซปัโป
โรในปจัจุบนั ด้ำนในของพิพิธภณัฑ์จะจดัแสดงประวตัิศำสตร์ในอุตสำหกรรมเบียร์
และซปัโปโรเบียร์ ต ัง้แต่บุคคลส ำคญัทีเ่กี่ยวข้อง ข ัน้ตอนกำรผลติเบียร์ และเครื่องมือ
ส ำหรบักำรตม้เบยีร์ 

จำกนั้นน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนทีต่ ัง้อยูใ่จกลำงเมืองซปัโปโร ซึง่
แยกเมืองออกเป็นสองฝั่งคือทำงทศิเหนือและทศิใต ้มีทีจ่อดรถกวำ้งประมำณกโิลมตร
ครึง่ กนิพ้ืนทีถ่งึ 12 บล็อคของเมอืง ในชว่งฤดูรอ้นจะเป็นพื้นทีส่เีขียวทีง่ดงำม และชว่ง
ต้นเดือนกุมภำพนัธ์จะเป็นสถำนทีห่ลกัในกำรจดัเทศกำลหิมะ ด้ำนทศิตะวนัออกของ
สวนโอโดร ิเป็นทีต่ ัง้ของ ทีวีทำวเวอร์ซปัโปโร (Sapporo TV Tower) สงู 150 เมตร 
ซึง่ดำ้นบนมีจุดชมววิทีส่ำมำรถมองเห็นววิทีส่วยงำมของสวนสำธำรณะแหง่น้ีและเมอืง
โดยรอบ จุดชมวิวอยู่ทีค่วำมสูง 90 เมตร ในช่วงกลำงคืนทำวเวอร์จะเปิดไฟประดบั
ประดำเพื่อควำมสวยงำม เป็นสถำนทีท่ีน่่ำสนใจอีกแหง่หน่ึงของซปัโปโร (ไมร่วมคำ่
เข้ำชม) และน ำทำ่น ผ่ำนชม “หอนำฬกิำโบรำณ” สญัลกัษณ์คูเ่มอืงซปัโปโรซึง่สรำ้งขึน้
ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1878 ปจัจุบนั นอกจำกน้ียงัถือว่ำเป็นสมบตัิทำงวฒันธรรมอนัมีคำ่ของ
ชำวญีปุ่่ น ซึง่ยงัคงบอกเวลำอยำ่งเทีย่งตรงมำนำนนบั 100 ปีท ัง้ยงัไดร้บักำรอนุรกัษ์ไว้
เป็นสมบตัลิ ำ้คำ่ทำงวฒันธรรมทีส่ ำคญัของญีปุ่่ นอกีดว้ย 

จำกนั้นพำทำ่นเดนิทำงไปช้อปป้ิง “ยำ่นสถำนีซปัโปโร” (Sapporo Station) เป็นยำ่น
ทีต่ ัง้อยูใ่จกลำงเมอืง โดยรอบเต็มไปดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ขำยสนิคำ้ให้
เลือกชอ้ปกนัแบบเพลนิ ๆ โดยสถำนีซปัโปโรนัน้ถือไดว้ำ่เป็นสถำนีรถไฟหลกัของเมอืง
ซปัโปโรด้วยควำมที่ท ำเลที่ต ั้งอยู่กลำงเมืองเดินทำงง่ำยด้วยรถไฟ จึงกลำยมำเป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนิยมของเมอืงซปัโปโร โดยปกตแิลว้พวกรำ้นคำ้ท ั่ว ๆ ไปในยำ่นน้ีไป
จะเปิด-ปิดประมำณ 10:00-21:00 น. ส่วนพวกร้ำนอำหำรส่วนมำกจะเปิด-ปิด
ประมำณ 11:00-21:30 น. อสิระใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงกนัตำมอธัยำศยั 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงช้อปป้ิงกนัต่อที่  “เรร่ำ เอำท์เล็ท” (Chitose Outlet Mall 
Rera) เป็นห้ำงเอำท์เล็ทขนำดใหญ่ที่สุดของเกำะฮอกไกโดด้วยพื้นที่กว่ำแสนตำรำง
เมตร กำรเดินทำงนั้นง่ำยมำกเพรำะอยู่ติดกบัสถำนีรถไฟ JR เมือ่เข้ำมำทีแ่หง่น้ีแล้ว
ท่ำนจะเพลิดเพลินกบักำรเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดงัหลำกหลำยท ั้งแบรนด์
ตำ่งประเทศและแบนด์ดงัของญีปุ่่ น และสนิคำ้ดีรำคำพเิศษทีม่ีใหเ้ลือกกวำ่ 130 รำ้นคำ้ 
ซึ่งมีท ั้งสินค้ำส ำหรบัสุภำพบุรุษ สุภำพสตรีและเด็ก เสื้อผ้ำ อุปกรณ์ กีฬำ นำฬิกำ 
รองเทำ้ ฯลฯ ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงซื้อของฝำกกลบับำ้นกนัตำมอธัยำศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (8) 

ทีพ่กั : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเทำ่ 



 
วนัทีห่ำ้ สนำมบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ( 10.00 – 15.50 ) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 

(กรุณำตรวจสอบสมัภำระใหเ้รียบรอ้ยเพือ่เตรียมเดนิทำงไปสนำมบนิ) 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“สนำมบนิชโิตเซ”่ 

1000 เดนิทำงจำก สนำมบนิชโิตเซ ่โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 
671 

1550  ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจมริูล้ืม 

หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 
กำรเมอืง, สำยกำรบนิเป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่
ทำ่นละ 

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 
12 ปี (พกักบั 
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 
มีเตยีงเสรมิ)               

เด็กอำยุต ่ำกวำ่ 
12 ปี (พกักบั 
ผูใ้หญ ่2 ทำ่น 
ไมม่ีเตยีง
เสรมิ)            

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

01 – 05 ธนัวำคม 
2565 

75,900.- 68,900.- 56,900.- 6,000.- 

08 – 12 ธนัวำคม 
2565 

75,900.- 68,900.- 56,900.- 6,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ฉพำะลูกค้ำที่มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ำรวจ
เส้นทำงเทำ่นั้น หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญีปุ่่ น
ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของทำงบรษิทั 
ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะคืนคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ ท ัง้สิน้แกท่ำ่น *** 

*** หนงัสือเดนิทำงตอ้งเหลืออำยกุำรใชง้ำนไดไ้มน้่อยกวำ่ 6 เดอืน 
*** 



 



 



 



 



 



 

  



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