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“สะสมไมล์กบักลุม่ Star Alliances” 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
28 ธนัวำคม 2565 – 01 มกรำคม 2566 (วนั

ปีใหม)่ 79,300.- บำท 
 

 
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 

(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 6 ช ั่วโมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช ั่วโมง) 

 

วนัทีส่อง ชิโตเซ ่– เนินพระพุทธเจำ้ – โนโบรเิบทส ึ– บอ่โคลนจโิกคุดำนิ – หมูบ่ำ้นนินจำดำเตะจดิำอมิุ
ระ – นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำชมววิบนภูเขำฮำโกดำเตะ 

0820 ถงึ สนำมบนิชโิตเซ ่ประเทศญีปุ่่ น ดนิแดนอำทติย์อทุยั 

 ผำ่นพธิีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภำระ 

วนั
ที ่

ก ำหนดกำรเดนิทำง เชำ้ 
เทีย่
ง 

ค ำ่ โรงแรม 

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

  ✈  

2 
ชโิตเซ ่– เนินพระพุทธเจำ้ – โนโบรเิบทส ึ– บอ่
โคลนจโิกคดุำนิ – หมูบ่ำ้นนินจำดำเตะจดิำอมิรุะ 
– นั่งกระเชำ้ลอยฟ้ำชมววิบนภเูขำฮำโกดำเตะ 

- 



HOT
EL 

YUNOHAMA 
HOTEL 
SHOEN OR 

SIMILAR  

3 

ตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ – หอคอยโกเรยีวคำค ุ(นั่ง
กระเชำ้) – เนินชมววิฮำจมินัซำกะ – โมโตมำช ิ– 
อำคำรโกดงัอฐิแดง – อทุยำนแหง่ชำตโิอนุมะ – 
อทุยำนแหง่ชำตชิโิคส ึโทยะ (จดุถำ่ยรูป) 

  


HOT
EL

TOYA 
MANSAIKAK
U HOTEL OR 

SIMILAR  

4 
โทยะ – รุสซุ ึสก ีรีสอร์ท – คลองโอตำรุ – 
พพิธิภณัฑ์เครือ่งแกว้และกลอ่งดนตรี – งำน
เทศกำลประดบัไฟ – ชอ้ปป้ิงซซึกึโินะ 

  

SAPPORO 
EXCEL 
TOKYU 
HOTEL OR 
SIMILAR 

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

 

✈  


 



 

พำทำ่นเดนิทำงสู ่“เนินแหง่พระพุทธเจ้ำ” (Hill of the Buddha) เป็นผลงำนกำรสรำ้ง
ชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทำดำโอะ อนัโดะ สถำปนิกชำวญีปุ่่ นเจำ้ของรำงวลัพรติซ์เกอร์ที่
ถือว่ำทีสุ่ดรำงวลัของสถำปนิก ลกัษณะเป็นเนินเขำลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีควำม
สูงมำกถึง 13.5 เมตร และมีน ้ำหนกั 1,500 ตนั พื้นทีท่ีล่้อมรอบจะค่อย ๆ ลำดลง อีก
ท ัง้รำยลอ้มดว้ยธรรมชำตอินังดงำม โดยเฉพำะชว่งฤดหูนำวทีเ่หมอืนอยูท่ำ่มกลำงควำม
ขำวสะอำดของหิมะที่ขำวโพลน นบัว่ำเป็นอีกหน่ึง Unseen Hokkaido สถำนที่ที่มี
ควำมมหศัจรรย์และคุม้คำ่อยำ่งยิง่ส ำหรบักำรมำเยือน 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้ำนบ่อน ้ำพุร้อนประจ ำ
ภมูภิำคฮอกไกโด เพือ่น ำทำ่นชมควำมแปลกของธรรมชำตทิี ่“จโิกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำ
นรก” เป็นหุบเขำทีง่ดงำมต ัง้อยู่เหนือย่ำนบอ่น ้ำรอ้นโนโบรเิบทสเึป็นบอ่โคลนเดือดที่
ธรรมชำติได้สรำ้งสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ก ำมะถนัซึ่งเกิดจำกควำมรอ้นใต้พิภพเผำ
ผลำญก ำมะถนัแลว้พวยพุ่งขึน้มำรวมตวักนัจนเกดิเป็นแอง่ พรอ้มท ัง้รอบ ๆ ทีป่กคลุม
ไปด้วยสีขำวโพลนของหิมะ อิสระให้ท่ำนได้เดินชมและบนัทึกภำพตำมอธัยำศยั 
(ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“หมูบ่ำ้นนินจำดำเตะจิดำอมิุระ” (Noboribetsu 
Date Jidaimura) ศูนย์รวมควำมเจริญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะในช่วง ค.ศ. 1603-
1867 ตืน่ตำกบัเหลำ่นกัรบซำมไูร ซึง่เสมอืนผูป้กป้องดูแลควำมเรียบรอ้ยของบำ้นเมอืง
หรือต ำรวจในปจัจุบนั และเหลำ่นินจำซึง่เสมอืนสำยลบัและนกัฆำ่ในปจัจุบนั ใหท้ำ่นได้
ชมกำรสำธิตกำรแสดงกำรอ ำพรำงตวัอนัเลื่องชื่อ หรือวิถีชีวิตตำมแบบฉบบัของเหล่ำ
นินจำ พรอ้มชมอำคำรบ้ำนเรือนสิง่ปลูกสรำ้งทีจ่ ำลองมำจำกในยุคสมยัเอะโดะ พรอ้ม
ศึกษำถึงประวตัิควำมเป็นมำ วิถีชีวิตของชำวญี่ปุ่ นในอดีต รูปปั้นกำรประกอบอำชีพ
ของชำวบำ้น ใหท้ำ่นหำมมุถูกใจบนัทกึภำพควำมประทบัใจ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

หลงัอำหำรค ่ำน ำทำ่นขึน้กระเชำ้สู ่“จุดชมววิบนภูเขำฮำโกดำเตะ” 1 ใน 3 ทวิทศัน์ยำม

ค ำ่คืนทีส่วยทีสุ่ดดว้ยควำมสงู 334 เมตร ... ทำ่นจะไดส้มัผสักบับรรยำกำรของเมอืงฮำ

โกดำเตะในยำมค ่ำคืน ที่มีแสงไฟเรียงรำยเปล่งแสงระยิบระยบัด ั่งแสงของเพชรซึ่ง

นบัวำ่เป็นไฮไลท์ของฮำโกดำเตะ (สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม) 



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

วนัทีส่ำม ตลำดเชำ้ฮำโกดำเตะ – หอคอยโกเรียวคำคุ (นั่งกระเช้ำ) – เนินชมววิฮำจมินัซำกะ – โมโตมำ
ชิ – อำคำรโกดงัอฐิแดง – อุทยำนแหง่ชำตโิอนุมะ – อุทยำนแหง่ชำตชิิโคสึ โทยะ (จุดถำ่ยรูป) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

  

 น ำทำ่นเดนิทำงชม “ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ” (Hakodate Morning Market) ณ หวัมุม
ถนนใกล้กบัสถำนีฮำโกดำเตะ คุณจะพบฮำโกดำเตะ อำสะอิจิ (ตลำดเช้ำ) อนัแสน
พลุกพลำ่นทีค่อยย ั่วยวนนกัทอ่งเทีย่วใหเ้ขำ้ไปเลือกซื้อของสด ๆ ช ัน้ดีจำก ฮำโกดำเตะ 
โดยตลำดเช้ำเริม่เปิดขำยแตเ่ช้ำตรูต่ ัง้แตเ่วลำตีหำ้ (หกโมงเช้ำหำกเป็นฤดูหนำว) และ
ปิดเวลำเที่ยง อำหำรทะเล ผกัผลไม้ และขนมหวำนเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกินที่
วำงขำยเท่ำนั้น ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินไปกบักำรซื้อของที่ตลำดและอย่ำลืมแวะไปดูปู
และหอยเป็น ๆ ในตูข้นำดยกัษ์  

จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่“หอคอยโกเรียวคำคุ” (Goryokaku Tower) ต ัง้อยูเ่มืองฮำ
โกดำเตะ สรำ้งขึ้นเพื่อป้องกนักำรรุกรำนจำกรสัเซียในสมยัสงครำมระหว่ำงญี่ปุ่ นกบั
รสัเซียเป็นเวลำยำวนำน 8 ปี ต ัง้แต ่ปี ค.ศ. 1857 นบัวำ่เป็นป้อมปรำกำรแบบยุโรปใน
ญีปุ่่ นแหง่แรกทีม่ีลกัษณะเป็นรูปดำว 5 แฉกเมือ่มองจำกทีส่งู และเป็นทีม่ ั่นสดุทำ้ยของ
รฐับำลโชกุนโตกุกำวำ่ ซึง่ตอ่สูก้บักองทพัฝ่ำยรฐับำลในยุคฟ้ืนฟูประเทศสมยัเมย์จ ิเชิญ
ทำ่นขึน้สูย่อด “หอคอยโกเรียวคำคุ” เพือ่ชมควำมสวยงำมของป้อมโกเรียวคำคุในช่วง
ฤดูหนำวทีข่ำวโพลนไปดว้ยหมิะ 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ “เนินชมวิวฮำจิมนัซำกะ” (Hachiman-Zaka Slope) จะ
เป็นเนินเขำทีล่ำดตวัลงไปจนถงึทะเลทีด่ำ้นลำ่ง ซึง่หำกยืนจำกทีจุ่ดน้ีจะเป็นแนวตน้ไม้
สองขำ้งทำงยำวตลอดแนว และเบื้องหน้ำจะเป็นววิของทำ่เรือฮำโกดำเตะ เน่ืองจำกวิว
ทิวทศัน์ที่สวยงำมจึงท ำให้เป็นหน่ึงในจุดที่นิยมใช้เป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์และ
โฆษณำต่ำง ๆ ถือได้ว่ำเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองน้ีก็ว่ำได้ กลำยเป็นสถำนที่
ทอ่งเทีย่วยอดนิยมของใครหลำยคนเมือ่ไดม้ำเยือนเมอืงแหง่น้ี 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

  



 หลงัอำหำรกลำงวนัน ำท่ำน เดินทำงสู่  “ถนนช้อปป้ิงโมโตมำชิ ” (Motomachi 
Shopping Street) เป็นซอยเล็ก ๆ ในร่มที่ยำวมำก ๆ ขนำนไปกบัทำงรถไฟ มีรำ้น
ขำยของยำวตลอด 2 ขำ้งทำง อำคำรตกแตง่สไตล์ตะวนัตก มสีนิคำ้หลำกหลำยประเภท
ต ัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ของที่ระลึก เครื่องส ำอำง คำเฟ่ เบเกอรี่ รำ้นอำหำร รำ้นขนม 
และทีเ่ยอะทีส่ดุเห็นจะเป็นเสือ้ผำ้ อสิระใหท้ำ่นไดเ้ลือกซ้ือของมำกมำยตำมอธัยำศยั 

จำกนั้ นน ำท่ำน เดินชม “อำคำรโกด ังอิฐแดง” หรือ  “Kanemori Red Brick 
Warehouse” โ ก ด ั ง เ ก่ ำ ริ ม ท่ ำ เ รื อ เ มื อ ง 
ฮำโกดำเตะ ซึง่สรำ้งตำมแบบตะวนัตกดว้ยอฐิแดง ในปี ค.ศ. 1859 ทำ่เรือฮำโกดะเตะ
เปิดท ำกำรเป็นหน่ึงในท่ำเรือค้ำขำยระหว่ำงประเทศแห่งแรกของญี่ปุ่ น แต่ปัจจุบนั
โกดงัจ ำนวน 5 หลงัถูกดดัแปลงให้กลำยเป็นรำ้นคำ้ของที่ระลึก รำ้นอำหำร และรำ้น
ขำยของที่ระลึก โรงเบียร์ และอื่น ๆ โดยด้ำนที่หนัออกทะเลจะเขียนป้ำยตวัโต ๆ ว่ำ 
BAY จดัเป็นย่ำนช้อปป้ิงที่ตกแต่งเอำไว้อย่ำงสวยงำม น่ำเดินเล่น  ให้ท่ำนได้
เพลดิเพลินกบักำรเดินกินลมชมววิรอบบริเวณน้ี ประกอบกบัเพลงทีเ่ปิดทำงเสียงตำม
สำยใหไ้ด้ยนิท ั่วเมือง เสริมบรรยำกำศใหฮ้ำโกดำเตะเป็นเมืองทีส่วยทีสุ่ดแสนโรแมน
ตกิ สว่นพื้นทีด่ำ้นหลงัโกดงัอฐิแดงโดยรอบถูกดดัแปลงใหก้ลำยเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในชือ่ 
“ฮำโกดำเตะ แฟคตอรี่” (Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Area ในสมยั
เมจอิำคำรด้ำนหน้ำของหำ้งสรรพสนิคำ้เคยเป็นทีท่ ำกำรไปรษณีย์ สรำ้งขึ้นในปี ค.ศ. 
1911 จำกนั้นในปี ค.ศ. 1962 ทีท่ ำกำรไปรษณีย์จงึยำ้ยไป ปจัจุบนัไดถู้กดดัแปลงให้
เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ที ัง้รำ้นท ำเครือ่งแกว้                              กลอ่งดนตรี รำ้นอำหำร
โรงเบยีร์ รำ้นขนมหวำน รำ้นขำยของทีร่ะลกึ และอืน่ ๆ อกีมำกมำย 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ “อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ” (Onuma Quasi National 
Park) ต ัง้อยูห่ำ่งจำกตวัเมอืงฮำโกดำเตะ ในจงัหวดัฮอกไกโดไปทำงทศิเหนือเพียง 20 
กโิลเมตร เรียกไดว้ำ่เป็นอุทยำนแหง่ชำตทิีใ่กลก้บัตวัเมอืงมำก ๆ แถมยงัคอ่นขำ้งจะไป
สะดวก อทุยำนแหง่น้ีนบัเป็นสถำนทีท่ีร่วบรวมเอำควำมงดงำมของธรรมชำตมิำไวใ้นที่
เดียวกนั เพรำะมีท ัง้ทศันียภำพทีง่ดงำมของเกำะ ทะเลสำบ และภูเขำไฟโคมะงำตำเกะ
ที่ต ั้งตระหง่ำนอยู่ แต่สิ่งที่ถือเป็นไฮไลต์ของกำรท่องเที่ยวของที่น่ีจะเป็นจุดระหว่ำง
ทะเลสำบโอนุมะและทะเลสำบโคนุมะ เน่ืองจำกจะมเีสน้ทำงกำรเดนิคำบสมทุรและเกำะ
แก่งต่ำง ๆ ที่เชื่อมต่อด้วยสะพำนเล็ก ๆ โดยนกัทอ่งเที่ยวสำมำรถเดินส ำรวจพื้นทีไ่ด้ 
เรียกไดว้ำ่เป็นอทุยำนทีธ่รรมชำตสิวยงำมและมกีจิกรรมมำกมำยใหไ้ดท้ ำตลอดท ัง้วนั 

จำกนั้นพำทำ่นเดนิทำงสู ่“อุทยำนแหง่ชำติชิโคสึ โทยะ” (Shikotsu-Toya National 
park) เป็นอุทยำนแหง่ชำติซึ่งต ัง้อยู่ทำงตะวนัตกของเกำะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่ น 
ต ั้งชื่อตำมทะเลสำบชิโคสึและทะเลสำบโทยะ เป็นหน่ึงในสถำนที่ท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำตยิอดนิยมของฮอกไกโด 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

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

 
วนัทีส่ี ่ โทยะ – รุสุซ ึสกี รีสอร์ท – คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑ์เครือ่งแกว้และกลอ่งดนตรี – งำนเทศกำล

ประดบัไฟ – ช้อปป้ิงซซึกึโินะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 



  

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

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

 

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 ำใหญจ่ะถำ่ยสนิคำ้ลงเรือล ำเล็กและล ำเลียงไปตำมคลอง ตอ่มำเมือ่มี
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีท่นัสมยัมำขึน้ ก็สำมำรถขนสง่สนิคำ้ผำ่นเรือล ำใหญ ่ตอ่มำชว่ง
ปี ค.ศ.1980 ทีบ่ริเวณคลองแห่งน้ีได้รบักำรบูรณะใหส้วยงำมขึ้นจนน่ำเที่ยวขนำดน้ี 
แถบโกดงัริมคลองก็เปลี่ยนมำเป็นพิพิธภณัฑ์ รำ้นค้ำ และรำ้นอำหำร ช่วงกลำงคืนน่ี
เรียกวำ่เป็นไฮไลต์ส ำหรบักำรทอ่งเทีย่วเลยทเีดียว 

จำกนั้นน ำทำ่นชื่นชมควำมงดงำมของศลิปะที่ “พิพิธภณัฑ์เครื่องแก้วและกลอ่งดนตรี” 
(Otaru Music Box Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชำญในเรื่อง
กล่องดนตรีมำกที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น เมื่อก้ำวเข้ำไปยงัพิพิธภณัฑ์ท่ำนจะได้พบกบั
กล่องดนตรีมำกมำยกว่ำ 3,000 ชิ้น ต ัง้โชว์เรียงรำยและจ ำหน่ำยให้แก่ผู้เข้ำชม โดย
กล่องดนตรีมีดีไซน์ใหเ้ลือกหลำกหลำย เริ่มต ัง้แต่ดีไซน์แบบเบสคิอยำ่งรูปสตัว์ต่ำง ๆ 



ไปจนถึงดีไซน์สุดเก๋อย่ำงอำหำร ชูชิ นอกจำกน้ียงัมีส่วนที่เปิดโอกำสให้ผู้เยี่ยมชม
สำมำรถท ำกลอ่งเพลงของตวัเองทีม่ีชิ้นเดียวบนโลก โดยสำมำรถเลือกเมโลดี้เพลงและ
กล่องเพลงได้เองอีกด้วย อสิระใหท้่ำนได้เลือกซื้อเลือกชมสนิคำ้ทีผ่ลิตจำกเครื่องแก้ว
ตำ่ง ๆ ตดิไมต้ดิมอืฝำกคนทำงบำ้น 

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

จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมงำมของเทศกำล “Sapporo White Illumination” คือ
เ ท ศ ก ำ ล ป ร ะ ด ั บ ไ ฟ ข อ ง เ มื อ ง 
ซปัโปโรและเป็นงำนเทศกำลประจ ำฤดูหนำวของเมืองอีกดว้ย ลกัษณะกำรจดังำนจะมี
ก ำ ร แ บ่ ง พื้ น ที่ ใ น แ ต่ ล ะ ส่ ว น 
ของย่ำนใจกลำงเมืองและตำมถนนเส้นกำรค้ำหลกัในกำรประดบัดวงไฟหลำกสีเพื่อ
ค ว ำ ม ส ว ย ง ำ ม  ท ั้ ง น้ี เ พื่ อ เ ป็ น 
กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทำงหน่ึง ซึ่ง Sapporo White 
Illumination เป็นเทศกำลทีม่ีอำยุเกำ่แกจ่ดัขึน้คร ัง้แรกในปี ค.ศ. 1981 โดยในปีน้ีจะ
เป็นคร ัง้ที ่36 แลว้ มกีำรขยำยพื้นทีจ่ดังำนและเพิม่ไฟ LED กวำ่ 520,000 ดวงมำไว้
ในงำนคร ัง้น้ีท ัง้ยงัเพิม่ควำมยิง่ใหญข่องกจิกรรมและกำรแสดงตำ่ง ๆ อกีมำกมำย อสิระ
ใหท้กุทำ่นเก็บภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั 

จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสูย่่ำนช้อปป้ิง “ซึซึกิโนะ” เป็นย่ำนทีเ่ต็มไปด้วยแหล่งบนัเทิงที่
โด่งดงัมำกที่สุดของเมืองซปัโปโร เรียกได้ว่ำเป็นย่ำนบนัเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทำงตอน
เหนือของญีปุ่่ นทเีดียว เพรำะเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ บำร์ รำ้นอำหำร รำ้นคำรำโอเกะ และตู้
ปำจงิโกะ รำ้น Big Camera จ ำหน่ำยกลอ้งดจิติอล เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และอเิล็คทรอนิคส์ 
ร้ำน 100 เยน ร้ำน UNIQLO ขำยเสื้อผ้ำแฟชั่นวยัรุ่นร้ำน Matsumoto Kiyoshi 
ขำยยำและเครื่องส ำอำง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo รวมกว่ำ 4,000 
รำ้น อีกท ัง้ยงัมีรำ้นอำหำรอีกเพียบไวใ้หไ้ด้ลองเขำ้ไปแวะชิมรสชำติแบบคนซปัโปโร
แท ้ๆ เขำกนิกนั ถือวำ่เป็นยำ่นควำมบนัเทงิแหง่ซปัโปโรทีน่่ำมำเทีย่วชมดูสกัคร ัง้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (8) 

ทีพ่กั : SAPPORO EXCEL TOKYU 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 สนำมบนิสุวรรณภูม ิ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 

28 ธนัวำคม 2565 – 
01 มกรำคม 2566 

79,300 71,900 59,900 6,000.- 

 

 

 

 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสทิธิเ์ฉพำะลูกคำ้ทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่ทอ่งเทีย่วหรือส ำรวจเสน้ทำง
เทำ่นั้น หำกทำ่นถูกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญีปุ่่ นปฏเิสธกำร
เขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะคืนคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ ท ัง้สิน้แกท่ำ่น *** 

*** หนงัสือเดนิทำงตอ้งเหลืออำยกุำรใชง้ำนไดไ้มน้่อยกวำ่ 6 เดอืน 
*** 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


