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โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG)  
น าทา่นขอพร ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตทีค่อยปกปักษร์กัษา ของชาวฮอกไกโด 

ชม สวนสาธารณะโอนูมะ ทะเลสาบทีส่วยงามด ัง่ภาพวาด กึง่อทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ. 1958 

น ัง่ กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภเูขาฮาโกดาเตะ ววิทวิทศันท์ ีง่ดงาม ตดิอนัดบั1ใน3ของญีปุ่่ น 

เมอืงทีโ่อบลอ้มไปดว้ยความสวยงามของธรรมชาต ิลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาไฟ เมอืงโทยะ 

เดนิชม คลองโอตาร ุในบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิ 

หมูบ่า้นช็อคโกแลต อชิยิะ แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ชีือ่เสยีงของญีปุ่่ น Shiroi Koibito 

แชน่ า้แร ่ออนเซ็น ธรรมชาต ิท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยระบบหมนุเวยีนโลหติ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ทานุกโิคจ ิเป็นยา่นการคา้เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร 

อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟตช์าบ+ูขาป ู1 เซ็ท 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

 
 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / 

Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 12,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

19.00 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 10 ผูโ้ดยสารขาออก เพือ่พบไกดแ์ละรบั
เอกสาร และโหลดกระเป๋าเคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ทีข่อง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

22.00 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่TG…… 
(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

ทีน่ ัง่ จ านวน 36 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

14 – 19 เมษายน 2566 79,888.- 12,000.- 

 

 



TG012 BKK-CTS-BKK (Update 13/2/66) 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด – เมอืงฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโอนูมะ –  
  ป้อมโกเรยีวคาค ุ(เขา้ชม) – น ัง่กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภเูขาฮาโกดาเตะ 

07.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอน

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของ

ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัหลงัผา่น

ข ัน้ตอนการเขา้ประเทศแลว้ 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีทะเลสาบ ภูเขา และกิจกรรมใหท้ ามากมาย 
สวนสาธารณะโอนูมะ (Onuma Quasi National Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
สวนโอนุมะไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นกึง่อทุยานแหง่ชาตใินปี ค.ศ. 1958 มพีืน้ทีค่รอบคลมุทะเลสาบที่
สวยงามดั่งภาพวาดทัง้โอนุมะ โคะนูมะ และจุงไซนูมะ รวมทัง้ภูเขาโคมางะทาเกะทีง่ดงาม สวนโอนุ
มะมีสัตว์ป่ามากมาย ทัศนียภาพเขียวชอุ่ม และมีกจิกรรมหลากหลายใหท้ าอยู่เสมอ เป็นจุดหมาย
ปลายทางทีส่มบูรณ์แบบส าหรับผูรั้กธรรมชาต ิในฤดูรอ้นจะมกีจิกรรมตัง้แต่การป่ันจักรยาน พายเรอื
แคนู ขีม่า้ ตัง้แคมป์ และเดนิป่าไฮกิง้   
หมายเหต:ุ สามารถเชา่จักรยาน (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 700 - 1,500 เยน โดยประมาณ) ส าหรับ
ป่ันไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
น าทา่น ขึน้สูป้่อมโกเรยีวคาค ุ(Fort Goryokaku) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอืเรยีก
อกีชือ่หนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพื้นทีข่นาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่
พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญน่ั่นเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมุมสงู ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ในปี
สดุทา้ยของสมัยเอโดะเพือ่ป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิยิมที่ ต่อมาป้อมแห่งน้ี
กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหวา่งกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจทิี่
จัดตัง้ขึน้ใหม ่ปัจจุบันถกูดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในชว่งปีค.ศ. 1910 (สะพานขา้มเขา้ไป
ในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00-19:00 น.) น าท่าน น ัง่กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ 
(Mount Hakodate) (ใช เ้วลาเดินทางประมาณ 25 
นาที)  สูง 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลาย
คาบสมุทรใกลใ้จกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ทอ้งฟ้า
โปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์
ที่งดงาม ซึง่เป็นววิทวิทัศน์ทีง่ดงาม ตดิอันดับ1ใน3ของ
ญีปุ่่ น 
 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั  YUNOKAWA TAKUBOKUTEI ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะ
ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ – โกดงัอฐิแดง – โบสถพ์ระแมม่าร ี– เมอืงโนโบรเิบทส ึ–  
  หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ– เมอืงโทยะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

  น าท่านเดนิทางสู๋ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ(Hakodate Morning Market) อันแสนพลุกพล่านที่

คอยย่ัวยวนนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้ไปเลอืกซือ้ของสดๆ ชัน้ดจีากฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้เริม่เปิดขายแต่

เชา้ตรู่ตัง้แต่เวลาตหีา้ (หกโมงเชา้หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเทีย่ง อาหารทะเล ผักผลไมแ้ละ

ขนมหวานเป็นเพยีงสว่นหนึง่ของของกนิทีว่างขายเท่านัน้ เพลดิเพลนิไปกับการซือ้ของทีต่ลาดและ

อยา่ลมืแวะไปดปูแูละหอยเป็นๆ ในตูข้นาดยักษ์ 

น าท่านสู่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น

ท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ี

จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา

จากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์

รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึที่

ทันสมัย เสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถส์ าหรับจัดพธิแีตง่งาน และบรกิารลอ่งเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศนข์องอา่วฮาโกดาเตะอกีดว้ย 

 หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่โบสถพ์ระแมม่าร ีเดนิเทีย่วชมประตมิากรรมต่างๆทีส่วยของของ

โบสถท์ีร่ายละเอยีดของจติกรรมตา่งๆทีโ่ดดเดน่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงโนโบรเิบทส ึเพื่อชม หุบเขานรกจโิกกุดาน ิJigokudani หรือ Hell 

Valley (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.15 ชัว่โมง) เป็นหบุเขาทีง่ดงาม น ้ารอ้นในล าธารของหบุเขาแหง่

น้ีมีแร่ธาตุก ามะถันซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขา

สามารถเดนิไตข่ึน้เนนิไปเรือ่ยๆประมาณ 20 -30 นาทจีะพบกับบอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบอ่น ้า

รอ้นก ามะถัน อุณหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมอีุณหภูมทิีร่อ้นกว่า 

และยังมีบ่อโคลนอีกดว้ย น ้ าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นล าธาร เรียกว่า โอยุนุมะกาว่า 

(Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแชเ่ทา้พรอ้มชมทวิทัศนท์ีง่ดงาม 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทยะ (TOYA) (เดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมอืงทีโ่อบ

ลอ้มไปดว้ยความสวยงามของธรรมชาต ิลอ้มรอบไปดว้ยภเูขาไฟ และทะเลสาบทีใ่สราวกับกระจกเป็น

ทะเลสาบขนาดใหญ ่ศนูยก์ลางของอทุยานแหง่ชาตชิโิคะสโึทยะ มทีวิทัศนส์วยงามสดุลกูหลูกูตา 

 

 

 

 

 

 

https://www.talonjapan.com/hakodate-morning-market/
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (5) 

ทีพ่กั  TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้จะ

ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ (น ัง่กระเชา้) – ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุห์มสีนี า้ตาล – เมอืงซบัโปโร – 

ดวิตีฟ้ร ี–  ศาลเจา้ฮอกไกโด – ท าเนยีบรฐับาลเกา่(ดา้นนอก) – หอนาฬกิา(ผา่นชม) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่าน น ัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ ภูเขาโชวะ 

(Mt. Showa-shinzan) ภูเขาไฟทีเ่กดิจากการสั่นสะเทอืนของผวิโลกและเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่

เกดิใหม่ล่าสดุเมือ่ประมาณ 50 ปี นับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีน่่าประหลาดใจ นอกจากน้ีบรเิวณ

เชงิเขายังเป็น ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุห์มสีนี า้ตาล (Bear Park) ซึง่เป็นหมพัีนธุท์ีห่าไดย้ากในปัจจุบัน 

จะพบแตใ่นเกาะฮอกไกโด เกาะซาคารนิ และหมูเ่กาะครูนิเทา่นัน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
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  น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 

 อสิระชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ ยาบ ารังก าลัง วติามนิ 
น ้าหอม ตา่งๆ และสนิคา้ของฝากญีปุ่่ นตา่งๆอกีมากมาย ตามอัธยาศัย 

  น าท่านขอพร ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดมิชื่อ ศาลเจา้ซัปโปโร เปลี่ยน
เพื่อใหส้มกับ ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปกปักษ์รักษา ใหช้นชาว
เกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 

  จากนั้นน าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า  (ด้านนอก)(Former Hokkaido 
Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
ไม่กีอ่าคารของญีปุ่่ นในสมัยนัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูป
ดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอ่มทีร่่มรืน่ เรยีงรายดว้ยตน้ซากรุะ และตน้แปะกว๊ย อาคารแหง่น้ีเคยเป็นทีท่ า
การรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบุกเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และ
หอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรอื
ภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬกิาโบราณมลีักษณะเป็นอาคารไมท้ีม่หีลังคา
สีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องเมอืงซัปโปโร ส าหรับตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี ค.ศ. 
1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬกิาแหง่น้ีถกูก าหนดให ้
เป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญแหง่ชาต ิอกีดว้ย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) --- BUFFET SHABU SHABU+ KING CRAB 1 SET 

ทีพ่กั  SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้ เมอืงโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– ถนนซาไกมาจ ิ– โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ–  

พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงงานช็อคโกแลต อชิยิะ – ถนนชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
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เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) โอตารุเป็นเมอืงทา่ส าคัญ
ส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดู
หนาวทีม่ชี ือ่เสยีง 

เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่  
ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถม
ทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ยสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แตภ่ายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถม
คลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มกีารสรา้งถนน
เรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็น หนึง่
ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงามและถอื
เป็นอกีหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ไฮไลท!์!! หนา้อาคารหลกัของพพิธิภณัฑ์
กลอ่งดนตร ีม ีนาฬกิาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมเีพยีง 2 เรอืนในโลกคอืทีเ่มอืงแวนคเูวอร์ 
ประเทศแคนาดา กับทีเ่มอืงโอตารุแหง่น้ี นาฬกิาจะเลน่เพลงและปลอ่ยไอน ้าออกมาทกุๆ 15 นาท ีถอื
เป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหนึง่จุดทีม่าโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานทีด่ังกล่าวขา้งตน้นัน้ ยังมี
รา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีมากมาย เชน่ รา้นขนม LeTAO ทีภ่ายในนอกจากจะจ าหน่าย
ขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ที่หากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ สามารถแวะมาพักผ่อนจบิเครื่องดืม่ 
พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นน้ีได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลติขนมของฮอกไกโด ดา้นในมี
จ าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชือ่ของเมืองโอตารุ อีกทัง้สามารถซือ้
สนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกันยังม ีรา้น Kitakaro โกดังผลติขนมอกีรายหนึง่ รา้นน้ีเนน้
ในส่วนของขนมสด อาท ิซอฟท์ครีม เคก้ตน้ไม ้และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระใหท้่านเดนิเล่น 
ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

น าท่านสู่  หมู่บ ้านช็อคโกแลต อิชิยะ  (Shiroi Koibito Park by Ishiya) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  แหลง่ผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ตัวอาคารของ โรงงาน

ถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรป แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้จงึท าใหบ้รรยากาศของหมู่บา้นชอ๊ก

โกแลตทีน่ี่ดคูลาสสคิและน่ารักไปอกีแบบช็อคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของทีน่ี่คอื Shiroi Koibito 

ซึง่มคีวามหมายวา่ช็อคโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลับไปใหค้นทีท่า่นรักทาน

หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นก็ได ้นอกจากน้ีทา่นจะไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตที่

หาซือ้ทีไ่หนไม่ได ้และ  ท่านก็ยังจะไดช้มประวัตคิวามเป็นมาของโรงงาน และการผลติช็อค

โกแลตอกีดว้ย 

 

อิสระใหท้่านเดินเล่น ณ ถนนช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่าน

การคา้เก่าแก่ของเมอืงซัปโปโร โดยมพีื้นทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม

รา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้
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ยังเป็นศูนยร์วมของเหลา่วัยรุ่นดว้ย เน่ืองจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองก ิรา้น 

100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ และเน่ืองจากรา้นคา้

สว่นใหญม่หีลงัคาคลมุ ดังนัน้ ไมต่อ้งกังวลเรือ่ง ฝนหรอืหมิะ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ --- BENTO SET (11) (เนือ่งจากบนิไฟทเ์ชา้ตอ้งออกกอ่นเวลาหอ้งอาหารเปิด) 
05.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

09.30 น.    เหนิฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย (THAI 

AIRWAYS)  เทีย่วบนิที ่TG…. (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

14.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 
 

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

(เนือ่งจากเป็นไฟทบ์นิเหมาล าการบนิไทย เวลาบนิสามารถปรบัเปลีย่นไดบ้วกลบ ไมเ่กนิ 2 ช ัว่โมง  

จะทราบเวลาไฟทบ์นิทีแ่นน่อน กอ่นการเดนิทาง 15 วนั) 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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