
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25187(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

02 – 06 กมุภำพนัธ์ 2566 74,900.- บำท 
 

 
วนัทีห่น่ึง กรุงเทพฯ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิชโิตเซ ่(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 ) 

2000 พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมูชิ ัน้ระหวำ่งประเทศขำออก (ช ัน้ 4) 

พบกบัเจำ้หน้ำทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
  *** หมำยเหต ุ: เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบรกิำรกอ่นเวลำเครือ่งออก 60นำท ี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 
กรุงเทพฯ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิชโิต
เซ ่
(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 ) 

  ✈  

2 

ชโิตเซ ่– โนโบรเิบทส ึ– บอ่โคลนจโิกคดุำนิ (หบุ
เขำนรก) – ภเูขำไฟอสุซึนั (เคเบิล้) – ฟำร์มหมสีี
น ้ำตำล – จดุชมววิ ไซโลเทมโบได – “ถนน
ประดบัไฟและอโุมงค์ประดบัไฟโทยะโคะออน
เซ็น” 

- 



HOT
EL 

TOYA 
MANSEIKAK
U HOTELOR 

SIMILAR  

3 
โทยะ – รุสซุสึกีรีสอร์ท – โรงงำนช็อคโกแลตอชิิ
ยะ – ซปัโปโร –“เทศกำลหมิะซปัโปโร” – สวนโอ
โดร ิ– ชอ้ปป้ิงซซึกึโินะ 

  

SAPPORO 
EXCEL 
TOKYU 
HOTEL OR 
SIMILAR 

4 
ตลำดปลำนิโจ – ศำลเจำ้ฮอกไกโด – คลองโอตำรุ 
– ถนนซำไกมำช ิ– เนินพระพุทธเจำ้ – ชอ้ปป้ิง 
มติซุย เอำท์เล็ท 

  

AIR 
TERMINAL 
HOTEL OR 
SIMILAR 

5 
สนำมบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ สนำมบนิสวุรรณ
ภมู ิ
( 10.00– 15.50 ) 

 

✈ 
   



วนัทีส่อง ชิโตเซ ่– โนโบรเิบทส–ึ บอ่โคลนจโิกคดุำนิ (หุบเขำนรก) – ภูเขำไฟอุสซึนั(เคเบิล้) – ฟำร์มหมี
สีน ้ำตำล – จุดชมววิ ไซโลเทมโบได – “ถนนประดบัไฟและอุโมงค์ประดบัไฟโทยะโคะออน
เซ็น” 

0820 ถงึ สนำมบนิชโิตเซ ่ ประเทศญีปุ่่ น ดนิแดนอำทติย์อทุยั (เวลำทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวำ่ประเทศ

ไทย 2 ช ั่วโมง) 
 ผำ่นพธิีศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภำระ 

 

พำทำ่นเดนิทำงสู“่โนโบรเิบทส”ึ เมอืงทีม่ชืีอ่เสยีงดำ้นบอ่น ้ำพุรอ้นประจ ำภมูภิำคฮอกไก
โดเพื่อน ำทำ่นชมควำมแปลกของธรรมชำตทิี ่“จิโกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” เป็นหุบ
เขำที่งดงำมต ัง้อยู่เหนือย่ำนบ่อน ้ำรอ้นโนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชำติได้
สรำ้งสรรค์ขึน้อุดมไปด้วยแร่ก ำมะถนัซึ่งเกดิจำกควำมรอ้นใตพ้ภิพเผำผลำญก ำมะถนั
แล้วพวยพุ่งขึ้นมำรวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมท ัง้รอบๆ ที่ปกคลุมไปด้วยสีขำว
โพลนของหิมะ อิสระให้ท่ำนได้เดินชมและบนัทึกภำพตำมอธัยำศยั (ขึ้นอยู่กบัสภำพ
อำกำศ) 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัน ำท่ำนเปลี่ยนบรรยำกำศเป็นกำร “นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ”สู่ “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 ในพื้นที่
บำงส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเน่ืองจำกมีกำรเฝ้ำระวงัติดตำมและใช้
เครื่องมือวิทยำศำสตร์ที่ทนัสมยัท ำให้คำดกำรณ์กำรปะทุของภูเขำไฟได้ล่วงหน้ำ 
เพือ่ใหผู้ค้นอพยพออกจำกเมืองไดท้นัจงึไมม่ีใครไดร้บับำดเจ็บ ปจัจุบนัภูเขำลูกน้ีหยุด
เติบโตแล้ว แต่ยงัมีควนัขำวปะทุออกมำตำมรอยแยกแตกของพ้ืนหนิบนยอดเขำซึ่งมี
ควำมรอ้นสูงมำก เป็นยอดเขำทีห่มิะไมอ่ำจปกคลุมไดใ้นฤดูหนำว อสิระใหท้ำ่นได ้ชืน่
ชมกบัควำมสวยงำมของธรรมชำตแิละววิทวิทศัน์ในอกีรูปแบบหน่ึง 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่“แหล่งอนุรกัษ์พนัธุ์หมีสีน ้ำตำล”เป็นพนัธุ์หมีที่หำได้ยำกใน
ปจัจุบนัเพรำะหมีสีน ้ำตำลนั้นใกล้สูญพนัธุ์แล้ว ซึ่งจะพบได้เฉพำะในเกำะฮอกไกโด
เกำะซำคำรนิ และหมูเ่กำะครูนิเทำ่นัน้ ภำยในศูนย์อนุรกัษ์ฯ จงึมีกำรสรำ้งบรรยำกำศที่
จ ำลองคล้ำยคลึงกบัธรรมชำติส ำหรบัหมีสีน ้ำตำลทีอ่ยู่อำศยั ใหท้ำ่นได้ตื่นตำกบัควำม
น่ำรกัของน้องหมีตวัเล็กที่มีอำยุต ั้งแต่สองขวบจนถึงหมีตวัโตอำยุสิบสองขวบ และ



ประหลำดใจกบัหมีแสนรูท้ีท่ ำทำ่ทำงตลก ๆ ใหท้ำ่นชม อสิระใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบั
ควำมน่ำรกัของเหลำ่หมสีนี ้ำตำล พรอ้มบนัทกึภำพควำมน่ำรกัตำมอธัยำศยั 

 

จำกนั้นพำทำ่นเดินทำงสู ่“จุดชมววิไซโลเทมโบได”(SailoTembodai) จำกหอชมววิ
ทำ่นสำมำรถมองเห็นทศันียภำพของทะเลสำบโทยะรวมถงึเกำะนำคำจิมะเขำอุสุเขำโช
วะชินซงัย่ำนโทยะโกะออนเซ็นและปำกปล่องภูเขำไฟนิชิยำมะ นอกจำกน้ียงัสำมำรถ
มองเห็นเขำโยเทย์ซึง่ไดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็นภูเขำไฟฟูจแิหง่เอโซะทำงทศิตะวนัตก
รวมถึงเขำรุซุตสึชิริเบ็ตสึเทือกเขำนิเซโกะเขำคอมบุ และภูเขำน้อยใหญ่อื่น ๆ ได้อีก
ดว้ย 

จำกนั้นพำท่ำนไปชม “ถนนประดบัไฟและอุโมงค์ประดบัไฟ โทยะโคะออนเซ็น”
(ToyakoOnsen Illumination Street and Tunnel) ที่ท ะ เลสำบโทยะ  (Lake 
Toya) (จดัขึน้วนัที ่1 พฤศจกิำยน – 3 มีนำคม เวลำ 18.00 – 22.00 น.)โดยในช่วง
ฤดูหนำวนั้นเมืองโทยะก็มีกำรประดบัประดำด้วยหลอดไฟจ ำนวนกว่ำ 12,000 ดวง
ต ำ ม ถ น น จ ำ ก เ มื อ ง 
ออนเซ็นไปยงัรมิฝั่งทะเลสำบโทยะ เรียกวำ่ถนนประดบัไฟ (Illumination Street) อยู่
ตลอดท ัง้ปี นอกจำกน้ีต ัง้แตช่่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนเป็นตน้ไปทีล่ำนนิงิวะอิฮโิรบะ 
(NigiwaiHiroba) ใจกลำงเมอืงออนเซ็นก็จะไดเ้ห็นอโุมงค์ประดบัไฟอกีดว้ย อโุมงค์ที่
สว่ำงไสวระยิบระยบัไปตลอดระยะทำงรำว 70 เมตรด้วยหลอดไฟ LED จ ำนวนกว่ำ 
400,000 ดวงน้ีนอกจำกจะไดร้บัควำมนิยมในหมูคู่ร่กัแลว้ก็ยงัเป็นทีนิ่ยมของกลุม่ผูม้ำ
เทีย่วเป็นครอบครวัทีม่เีด็กเล็กมำดว้ยเชน่กนั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

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

 



วนัทีส่ำม โทยะ– รุสุซสึกีรีสอร์ท– โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ –ซปัโปโร–“เทศกำลหมิะซปัโปโร” – สวนโอ
โดร ิ–ช้อปป้ิงซซึกึโินะ 

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” กบัลำนสกีขนำดใหญท่ีค่รอบคลุมภูเขำเอำไวท้ ัง้หมด 3 ลูก และมคีอร์
สสกีมำกกวำ่ 30 คอร์ส ปลดปลอ่ยควำมมนัส์ไปกบั “สุนขัลำกเลือ่นหมิะ” ทีท่ำ่นจะรูจ้กั
ควำมน่ำของสุนขัแสนรูพ้นัธุ์ไซบีเรี่ยน นอกจำกน้ียงัมีโซนส ำหรบัน้อง ๆ หนู ๆ “Kid 
Park”ไดส้นุกสนำนกบัคอร์สสกีเริม่ตน้ส ำหรบัเด็ก หรือเรำ้ใจท ัง้คุณพ่อคุณแมแ่ละลูก 
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 ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “ซปัโปโร” เมืองหลวงของเกำะฮอกไกโด 
ศูนย์กลำงควำมเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคล้ำยตำรำงหมำก
รุก ซึ่งแตกต่ำงจำกบรรดำหมู่บ้ำนและเมืองท ั่วไปในญี่ปุ่ น ซึ่งได้รบัค ำแนะน ำและ
พฒันำจำกผูเ้ชีย่วชำญชำวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถกูออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผืนผำ้ตำม
พื้นฐำนกำรวำงผงัเมืองของอเมริกำ  … เพื่อน ำท่ำนเดินทำงสู่ “โรงงำนช็อกโก
แ ล็ ต ”(IshiyaChockolate Factory) เ ป็ น โ ร ง ง ำ น ใ น เ มื อ ง 
ซปัโปโรทีผ่ลติช็อกโกแลตอนัเลือ่งชื่ออยำ่งShiroiKoibitoคกุกี้สอดไสไ้วท์ช็อกโกแลต
ที่ท ำจำกนมโคจำกฮอกไกโดที่ว่ำกนัว่ำอร่อยที่สุดในญี่ปุ่ นท ำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์
ช็อกโกแลตอย่ำงShiroiKoibitoมีรสชำติอร่อยกลมกล่อมสุดๆจนกระท ั่งกลำยมำเป็น
ของฝำกยอดนิยมติดอนัดบัสูงสุดของเกำะฮอกไกโดภำยในบริเวณของโรงงำนผลิต
ช็อกโกแลตยงัมีสว่นของพิพิธภณัฑ์สวนส ำหรบันั่งเล่นมีรำ้นอำหำรอรอ่ยๆใหไ้ดเ้ลือก
ชมิ ทำ่นสำมำรถเลือกชมและเลือกซ้ือสนิคำ้ไดอ้ยำ่งจุใจ 



จำกนั้นพำท่ำนไปชม “เทศกำลหิมะซปัโปโร” (SAPPORO SNOW FESTIVAL)
คือ งำนเทศกำลหมิะและน ้ำแข็งทีจ่ดัขึน้ในช่วงตน้เดือนกุมภำพนัธ์ของทุกปี (ซึง่ปีน้ีจะ
จดัขึน้ในวนัที ่4 – 11 กุมภำพนัธ์) ในเมืองซปัโปโรของฮอกไกโด งำนเทศกำลน้ีมีอำยุ
กว่ำ 70 ปีแล้ว ภำยในงำนมีไฮไลท์อยู่ที่กำรจดัแสดงประติมำกรรมหิมะเล็กใหญ่
มำกมำยกลำงเมอืง ซึง่นบัเป็นงำนอเีวน้ท์ประจ ำฤดูหนำวทีใ่หญท่ีส่ดุทีม่ผีูค้นจำกท ั่วโลก
เดนิทำงมำเขำ้รว่มงำนกวำ่ 2,600,000 คนเลยทีเดียว และทีเ่ป็นขำ่วใหญทุ่กปีคือกลุม่
คนไทยทีช่นะกำรแขง่ขนัประกวดประตมิำกรรมหมิะภำยในงำนมำอยำ่งตอ่เน่ืองโดยธี
มของประติมำกรรมหิมะจะแตกต่ำงกนัไปในแต่ละปี โดยมีขอบเขตกว้ำงมำกต ัง้แต่
สถำปตัยกรรมทำงประวตัศิำสตร์ อยำ่งสถำปตัยกรรมชือ่ดงัระดบัโลกและปรำสำทญีปุ่่ น
ไปจนถงึตวักำร์ตูนจำกอนิเมะ ประตมิำกรรมหมิะบำงชิ้นมคีวำมสูง 15 เมตร กวำ้ง 25 
เมตรเลยทเีดียว 

จำกนั้นน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนทีต่ ัง้อยูใ่จกลำงเมืองซปัโปโร ซึง่
แยกเมืองออกเป็นสองฝั่งคือทำงทศิเหนือและทศิใต ้มีทีจ่อดรถกวำ้งประมำณกโิลเมตร
ครึง่ กนิพื้นทีถ่งึ 12 บล็อคของเมอืงในชว่งฤดูรอ้นจะเป็นพื้นทีส่ีเขียวทีง่ดงำม และชว่ง
ต้นเดือนกุมภำพนัธ์จะเป็นสถำนทีห่ลกัในกำรจดัเทศกำลหิมะ ด้ำนทศิตะวนัออกของ
สวนโอโดริเป็นทีต่ ัง้ของทีวีทำวเวอร์ซปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร 
ซึง่ดำ้นบนมีจุดชมววิทีส่ำมำรถมองเห็นววิทีส่วยงำมของสวนสำธำรณะแหง่น้ีและเมอืง
โดยรอบ จุดชมวิวอยู่ทีค่วำมสูง 90 เมตร ในช่วงกลำงคืนทำวเวอร์จะเปิดไฟประดบั
ประดำเพือ่ควำมสวยงำม เป็นสถำนทีท่ีน่่ำสนใจอีกแหง่หน่ึงของเมืองซปัโปโร(ไมร่วม
คำ่เขำ้ชม) 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูย่ำ่นชอ้ปป้ิง“ซซึกึโินะ” เป็นยำ่นทีเ่ต็มไปดว้ยแหลง่บนัเทงิทีโ่ดง่
ดงัมำกที่สุดของเมืองซปัโปโรเรียกได้ว่ำเป็นย่ำนบนัเทิงทีใ่หญท่ี่สุดในทำงตอนเหนือ
ของญีปุ่่ นทเีดียวเพรำะเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้บำร์รำ้นอำหำรรำ้นคำรำโอเกะและตูป้ำจงิโกะ
รำ้นBig Camera จ ำหน่ำยกล้องดิจิตอลเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์รำ้น 100 
เยนร้ำนUNIQLO ขำยเสื้อผ้ำแฟชั่นวยัรุ่นร้ำนMatsumoto Kiyoshi ขำยยำและ
เครือ่งส ำอำงShisedo, Kose, Kiss, SKII, Kaneboรวมกวำ่ 4,000 รำ้นอีกท ัง้ยงัมี
รำ้นอำหำรอีกเพียบไว้ใหไ้ด้ลองเข้ำไปแวะชิมรสชำติแบบคนซปัโปโรแท้ๆ เขำกนิกนั
ถือวำ่เป็นยำ่นควำมบนัเทงิแหง่ซปัโปโรทีน่่ำมำเทีย่วชมดูสกัคร ัง้ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (5) 

ทีพ่กั: SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเทำ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่ี ่ ตลำดปลำนิโจ – ศำลเจำ้ฮอกไกโด – คลองโอตำรุ – ถนนซำไกมำชิ – เนินพระพุทธเจำ้ –ช้อป
ป้ิง มติซุย เอำท์เล็ท 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

  

น ำท่ำนเดินทำงสู่“ตลำดปลำนิโจ”(Nijo Fish Market)เป็นตลำดที่ได้รบัควำมนิยม
อย่ำงมำกโดยตลำดแหง่น้ีนั้นถือเป็นตลำดเกำ่แก่ทีม่ีอำยุเป็นรอ้ยปีและเปิดท ำกำรคร ัง้
แรกต ัง้แต่ปีค.ศ. 1903 ภำยในตลำดเรียกได้ว่ำมีสินค้ำที่เน้นไปที่ผลผลิตในท้องถิ่น
และอำหำรทะเลสดๆไม่ว่ำจะเป็นปูไข่ปลำแซลมอนหอยเม่นทะเลอำหำรที่เป็นทีนิ่ยม
มำกทีส่ดุคอืUni ikura donburi ซึง่ก็เป็นขำ้วเสร์ิฟพรอ้มกบัหอยเมน่ทะเลสดๆ 

จำกนั้นน ำทำ่นเดนิทำงสู“่ศำลเจำ้ฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine)หรือเดมิชือ่“ศำลเจำ้
ซปัโปโร”ศำลเจำ้ฮอกไกโดสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1869 ภำยหลงัจกัรพรรดเิมจปิระกำศวำ่
เทพเจำ้ผูบุ้กเบกิท ัง้ 3 องค์ไดร้บักำรประดษิฐำนเพือ่เชดิชูจติวญิญำณของผูบุ้กเบกิโดย
ผูอ้อกแบบเมอืงซปัโปโรในสมยันัน้ไดเ้ลือกสวนมำรุยำมะ (Maruyama) เป็นทีต่ ัง้ของ
ศำลเจ้ำซึ่งลอ้มรอบด้วยภูเขำท ัง้ 3 ด้ำนและอีกดำ้นหน่ึงเลือกเป็นทีต่ ัง้ของศำลเจำ้ฮอก
ไกโดเพื่ออุทิศให้กบัเทพเจ้ำแห่งชินโตเพื่อจะได้รบัพลงัแห่งจิตวิญญำณแก่ผู้บุกเบกิ
ปจัจุบนัได้ประดิษฐำนเทพเจ้ำจ ำนวนสีอ่งค์เพื่อคุม้ครองชำวฮอกไกโดใหม้ีควำมสงบ
สขุผูค้นตำ่งหล ั่งไหลมำขอพรในวนัส ำคญัตำ่งๆอำทเิชน่วนัปีใหมก่ำรจดังำนแตง่งำนอกี
ท ัง้ศำลเจำ้ฮอกไกโดยงัอยูท่ำ่มกลำงธรรมชำตอินัสวยงำมและสำมำรถมำเทีย่วไดท้กุฤดู 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (7) 

 

หลงัอำหำรกลำงวนัน ำทำ่นเดนิทำงสู ่“เมืองโอตำร”ุภำยในเมอืงโอตำรมุอีำคำรและโกดงั
เก่ำแก่ในสไตล์ตะวนัตกแบบวิคตอเรียนทีไ่ดร้บักำรอนุรกัษ์ไว้อยู่หลำยแหง่ ท ำใหไ้ด้
บรรยำกำศเหมือนมำท่องเที่ยวยุโรปซึ่งเต็มไปด้วยรำ้นค้ำและรำ้นอำหำร เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สำมำรถมำเยี่ยมชมได้ท ัง้หน้ำหนำวที่มีหิมะปกคลุม
อยำ่งสวยงำม และในฤดูอืน่ๆ ตลอดท ัง้ปี … เพือ่น ำทำ่นเดนิทำงสู“่คลองโอตำรุ” (Otaru 
Canal)ถือเป็นแลนด์มำร์กส ำคญัโดยรมิคลองแหง่น้ีต ัง้อยูใ่จกลำงเมืองโอตำรุมปีระวตัิ
ควำมเป็นมำยำวนำนเพรำะในอดีตเป็นทำ่เรือทีค่กึคกัในชว่งครึง่แรกของศตวรรษที2่0 
เรือล ำใหญจ่ะถำ่ยสนิคำ้ลงเรือล ำเล็กและล ำเลียงไปตำมคลองตอ่มำเมือ่มสีิง่อ ำนวยควำม
สะดวกที่ทนัสมยัมำขึ้นก็สำมำรถขนส่งสินค้ำผ่ำนเรือล ำใหญ่ต่อมำช่วงปีค.ศ.1980ที่
บรเิวณคลองแหง่น้ีไดร้บักำรบรูณะใหส้วยงำมขึน้จนน่ำเทีย่วขนำดน้ีแถบโกดงัรมิคลอง
ก็เปลี่ยนมำเป็นพิพิธภณัฑ์ร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรช่วงกลำงคืนน่ีเรียกว่ำเป็นไฮไลต์
ส ำหรบักำรทอ่งเทีย่วเลยทเีดียว 



จำกนัน้พำทำ่นเดนิทำงสู“่ถนนซำไกมำจ”ิ(Sakaimachi Street)เป็นถนนทีต่ ัง้อยูก่ลำง
เมืองโอตำรุโดยไม่ไกลจำกคลองโอตำรุนบัเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปด้วย
เอกลกัษณ์มำกๆเน่ืองจำกตวัถนนเองไดร้บักำรอนุรกัษ์มำอย่ำงดีเยีย่มจนกลำยมำเป็น
ถนนแหลง่ช็อปป้ิงชือ่ดงัของเมอืงโอตำรุอยำ่งในปจัจบุนัน้ีในระหวำ่งชว่งพฒันำฮอกไก
โดปลำยยุค1800 ต้นยุค1900 อำคำรต่ำงๆเป็นแบบสไตล์ตะวนัตกปจัจุบนัได้รบักำร
ดดัแปลงเป็นรำ้นคำ้รำ้นอำหำรรำ้นกำแฟรำ้นขำยของทีร่ะลกึรำ้นเสื้อผำ้และพพิธิภณัฑ์
ตำ่งๆมำกมำย 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่“เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ” (Hill of the Buddha) เป็นผลงำน
กำรสรำ้งชิน้เอกอกีชิน้หน่ึงของทำดำโอะอนัโดะสถำปนิกชำวญีปุ่่ นเจำ้ของรำงวลัพรติซ์
เกอร์ทีถ่ือวำ่ทีสุ่ดรำงวลัของสถำปนิกลกัษณะเป็นเนินเขำล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมี
ควำมสูงมำกถึง13.5 เมตรและมีน ้ำหนกั1,500 ตนัพื้นทีท่ีล่้อมรอบจะคอ่ยๆลำดลงอีก
ท ัง้รำยลอ้มดว้ยธรรมชำตอินังดงำมโดยเฉพำะชว่งฤดูหนำวทีเ่หมือนอยูท่ำ่มกลำงควำม
ขำวสะอำดของหิมะที่ขำวโพลนนบัว่ำเป็นอีกหน่ึงUnseen Hokkaido สถำนที่ที่มี
ควำมมหศัจรรย์และคุม้คำ่อยำ่งยิง่ส ำหรบักำรมำเยือน 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงช้อปป้ิงที่“มิตซุยเอำท์เล็ท”(Mitsui Outlet Park) เอำท์เล็ทที่
แรกของMitsui ทำ่นจะเพลดิเพลนิกบักำรเลือกซื้อสนิค้ำแบรนด์เนมชื่อดงัหลำกหลำย
ท ัง้แบรนด์ตำ่งประเทศและแบรนด์ดงัของญีปุ่่ นและสนิคำ้ดีรำคำพเิศษทีม่ีใหเ้ลือกกวำ่
130 รำ้นคำ้มที ัง้สนิคำ้ส ำหรบัสภุำพบรุุษและสภุำพสตรีเด็กอปุกรณ์กีฬำนำฬกิำรองเทำ้ 
ฯลฯ อสิระใหท้ำ่นเลือกชมและซื้อของทีถู่กใจตำมอธัยำศยั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (8) 

ทีพ่กั: AIR TERMINAL HOTELหรือเทียบเทำ่ 
 

วนัทีห่ำ้ สนำมบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 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 
 
 

 
 

 
 

 

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

***หนงัสือเดนิทำงตอ้งเหลืออำยกุำรใชง้ำนไดไ้มน้่อยกวำ่ 6 
เดอืน*** 



 

 

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 

02 – 06 กุมภำพนัธ์ 
2566 

74,900.- 67,900.- 56,900.- 6,000.- 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



  



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