
 
 

FTT2546 SAPPORO SNOW FESTIVAL BLINK BLINK 

 6วัน 4คืน by TG 

 
 

>>>ชมเทศกาลแกะสลกันำ้แขง็ซปัโปโร 1 ปมีคีรัง้เดยีว!!!<<< 



 

<>แชอ่อนเซน็ 2 คนื พกัซปัโปโร 2 คนื <> อิม่หนำทีร่า้นบฟุเฟต่ข์าปยูกัษ<์> 

<>เลน่สกหีมิะทีฟ่รุาโน ่<>เดนิเลน่ในหมูบ่า้นโรแมนตกินงิเกิล้เทอเรส<> 

<>สมัผสัประสบการณห์นาวสดุขัว้ทีพ่พิธิภณัฑน์ำ้แขง็คามคิาวา่<>  

<>ชมพาเหรดเพนกวนินอ้ยสดุนา่รกั และสตัวอ์ืน่ๆ อกีมากมาย<> 

บิน Full service สายการบินไทย น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. 

เทีย่วเตม็ทุกวัน ** บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์** Free wifi on bus ** น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 

 

 

วนัเดินทา

ง 

ราคาผูใ้ห

ญ ่

ราคาเดก็อาย ุ2 

- 12 ป ี

มเีตยีง 

ราคาเดก็ราคาเ

ดก็อาย ุ2 - 12 

ป ีไมม่เีตยีง 

ราคาไมเ่อาตั๋

วเครือ่งบนิ 

พกัเดีย่ว 

10 - 15 

ก.พ. 66 

65,999.- 64,999.- 6,999.- 45,999.- 15,000.- 

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,500 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

 

 

วัน โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

1 BKK - CTS (23.55 - 08.20) TG670 -/-/- x 

2 

CTS - 08.20 - เนินพระพุทธเจ้า - ซัปโปโร  - ศาลเจา้ฮอกไกโด - 

โรงงานช็อกโกแลต -   สวนโอโดริ - Sapporo TV Tower - 

Sapporo Snow festival 2023 

เที่ยง : เซตอาหารญ่ีปุ่น    l    เย็น : อิสระอาหารเย็น -/L/- 

Sapporo Tokyu 

Rei Hotel  

หรือเทียบเท่า 

3 

ตลาดโจไก - ฟุราโน่ - เล่นสกีหิมะที่ฟุราโน่ - สโนว์โมบลิ - หมาลากเลื่อน- 

บานาน่าโบท้ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) - Ningle Terrece - บ่อน ้าสีน ้าเงนิ - 

เทศกาลน ้าตกน า้แข็ง (Sounkyo Hot Spring Ice Fall Festival) 

เที่ยง : Cashback 2000 เยน    l    เย็น : ที่โรงแรม B/L/D 

Sounkyo Mt. 

view  hotel 

 หรือเทียบเทา่ 



 

4 

อาซาฮคีาวา่ - พิพิธภณัฑ์น า้แขง็คามิคาว่า - สวนสัตวอ์าซาฮียามา่ - 

หมู่บ้านราเมง - โอตารุ  

เที่ยง : JPN SET    l    เย็น : บุฟเฟต่์ชาบูชาบู B/L/D 

Sonia Otaru 

hotel 

 หรือเทียบเทา่ 

5 

โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร 

- ดิวต้ีฟรี JTC - ทานุกิโคจ ิ

เที่ยง : Cashback 2000 เยน    l    เย็น : บุฟเฟต่์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด B/L/D 

Sapporo Tokyu 

Rei Hotel Or 

similar 

6 CTS - BKK (10.00-15.50) TG671 B/-/- x 

 

DAY 1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาท์เตอร์ 

โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยสะดวกการเช็คอิน 

 23.55 น. ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 

 

DAY 2   CTS - 08.20 - เนินพระพุทธเจ้า - ซัปโปโร  - ศาลเจ้าฮอกไกโด - 

โรงงานช็อกโกแลต -   สวนโอโดริ - Sapporo TV Tower - Sapporo Snow 

festival 2023 

 

 08.20 น.  เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

โปรดปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภาค ช่ือของเกาะ และยังเป็นหนึ่งใน 47 

จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น โดยชื่อมีความหมายของช่ือตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ” เกาะฮอกไกโด 

ต้ังอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับที่ 2 รองจาก เกาะฮอนชู (Honshu) 

 
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 

ซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น โดยมีอุโมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่า อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) 

เช่ือมระหว่างทั้งสองเกาะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงารุ (Tsugaru Strait) 

จากนั้นนำท่านสู่ เนินแหง่พระพทุธเจา้ (Hill of the Buddha) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) 

ต้ังอยู่ที่ เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น 

ถือว่าเป็นผลงานการสร้างช้ินเอกอีกช้ินหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) 

สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจา้ของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือวา่ที่สุดรางวัลของสถาปนิก 

โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนัก 1500 

ตัน พ้ืนที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อกีทั้งรายลอ้มด้วยธรรมชาติอันงดงาม 

ช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน 

อีกจุดหน่ึงที่พลาดไมไ่ด้นัน่คือ การเดินลอดไปตามอุโมงค์ที่มาความยาว 40 เมตร 

ที่เม่ือเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอโุมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป 

จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า 

ซึ่งไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางสถาปนิกต้ังใจออกแบบ 

เพ่ือให้ทุกๆส่วนมีความพิเศษไม่แพ้กัน นับว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido 

สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุ้มค่าอยา่งยิ่งสำหรับการมาเยอืน 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่  



 

 
 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจา้ฮอกไกโด’ 

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองซปัโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 

รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศกัดินา แล้วแทนที่ด้วยระบบจังหวัด และเข้าควบคมุท้องที่ 

จักรพรรดิเมจิได้เลือกเทพสามองค์ เพ่ือให้ปกปกัคุ้มครองการบุกเบกิฮอกไกโด เทพโอคุนิทามะ 

เทพโอนามุจิ และเทพซุกุนาฮิโคนะสถิตอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า ศาลเจ้าซัปโปโรจิงจะ 

ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในช่ือศาลเจ้าฮอกไกโดจิงก ู ส่วนเทพเจ้าองค์ที่ส่ีที่สถิตอยู่ที่นี่ก็คือจกัรพรรดิเมจ ิ

ศาลเจ้าแห่งน้ีถูกทำลายจากไฟไหม้ในปคี.ศ. 1974 แต่ก็ได้รับการบูรณะในปคี.ศ. 1978 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะ (Ishiya Chocolate Factory) 

เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลือ่งช่ืออย่าง Shiroi Koibito 

คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่วา่กันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น 

ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอยา่ง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ 

จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด 

นอกจากของฝากแสนอรอ่ยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ ์

(มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมในคา่ทัวร์) สวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ไดเ้ลือกชิม 



 

 

Sapporo Snow festival 2023*** 

สวนสาธารณะโอโดร ิ (Odori Park) ต้ังอยูใ่จกลางเมืองซัปโปโร 

เป็นส่วนสาธารณะที่แยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ 

มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ง กนิพ้ืนที่ถึง 12 บล็อกของเมืองน้ี 

สวนแห่งน้ีในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไ

ม้หลากหลายสายพันธ์ุ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าสำคัญมากๆ 

เพราะจะเป็นสถานที่หลักในการจดัเทศกาลหิมะซัปโปโร (ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) 

นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความรื่นรื่นกับบรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแห่งน้ีแล้วนั้น 

ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นที่ต้ังของ ทวีทีาวเวอรซ์ปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 

150 เมตร 

ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบแบบ 

360 องศง จดุชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ยิ่งกลางคืนนี่ยิ่งสวยมากๆ 

เพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพ่ือความสวยงาม 

นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย 1000 เยน)  



 

ที่บริเวณสวนโอโดรินี้เอง 

เปน็สถานทีจ่ดังานเทศกาลหิมะทีม่ชีือ่เสยีงและยิง่ใหญท่ี่สดุแห่งหนึ่งในญีปุ่น่ 

เริ่มจากการที่นักเรียนช้ันมัธยมต้น และมัธยมปลายในท้องถิ่นสร้างประติมากรรมหิมะจำนวน 6 

ตัวที่สวนโอโดริ เมื่อปี ค.ศ. 1950 นั้น 

ปัจจุบันได้กลายเป็นงานเทศกาลขนาดใหญ่ในฤดหูนาวของซัปโปโรที่มีผู้มาเยือนจากทั้งในและต่างปร

ะเทศถึงประมาณกว่า 2 ล้านคน พ้ืนที่ประมาณ 1.5 

ตารางกิโลเมตรของสวนโอโดริจะมีประติมากรรมหิมะต่างๆ ต้ังเรียงรายกัน 

และจะมีการแสดงแสงสีต้ังแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึง 22:00 น. 

และมีการจัดประกวดประติมากรรมหิมะจะมีทีมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วม 

นอกจากสถานทีจ่ัดงานซึง่มีสไลเดอร์ขนาดใหญ่และจัดงานเทศกาลกลางแจ้งที่จะมีโอกาสได้สัมผัสหิม

ะแล้ว ที่สถานที่จัดงานซุซุกิโนะยังมีการประกวดแกะสลักน้ำแข็ง 

และแสดงแสงสีประติมากรรมน้ำแข็งและไอซ์บาร์ดว้ย 

สถานที่จัดงานแต่ละแห่งจะให้ความหมายที่แตกต่างกันไป 

จึงขอเชิญไปดื่มดำ่กับงานเทศกาลในฤดูหนาวให้เต็มที่  

 

อสิระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 



 

ทีพ่กั Tokyu Rei  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 3     ตลาดโจไก - ฟรุาโน ่- เล่นสกหีมิะที ่Snowland - สโนวโ์มบิล - หมาลากเลื่อน- 

บานานา่โบท้ (ไมร่วมคา่อปุกรณ)์- Ningle Terrece - บ่อนำ้สีนำ้เงนิ- เทศกาลนำ้ตกนำ้แขง็ 

(Sounkyo Hot Spring Ice Fall Festival) 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดโจไก สถานที่ที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโดไว้มากมาย มผีัก 

ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จับมาสดๆ และอื่นๆ เรียงรายกวา่ 60 

ร้าน มีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดใีห้เลือกหาต้ังแต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี้ 

ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาด 

ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ ในราคาย่อมเยาว์  

Furano Ski Area เป็นสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียงอย่างมากอกีเเห่งของฮอกไกโด 

เเละเป็นสถานที่เคยจัดการเเข่งขันสกีระดับโลกมาหลายรายการเเล้ว ลานสกีฟูราโน่ 

นั้นประกอบไปดว้ยพ้ืนที่เล่นสกีที่ประกอบไปด้วยยอดเขาสองยอดเขาด้วยกนั โดยมีการเช่ือมต่อกัน 

โดยมีทั้งทางลาดต่ำสำหรบัผู้ที่เริ่มต้นเล่นสกี 

หรือจะเป็นทางลาดที่มีความสูงชันตามลำดับสำหรับนักเล่นสกีที่มีประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้นตามลำดับ 

ถือว่าได้รับความนิยมจากบรรดานักเล่นสกีเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้เเล้วยังมลีานสโนวบ์อรด์ ที่สามารถเล่นทัง้ในส่วนของการลอ่งแพหมิะ 

หรือจะเป็นรถลยุหมิะ หรอืพาราเซล  บานานา่โบท้ สโนวโมบลิ และสนุขัลากเลือ่นได้อีกด้วย 

เเละมีส่ิงอำนวยความสะดวกอยา่งครบครันเลยทีเดยีว  Furano Ski Area 

ก็ยังมีคอร์สสำหรับการฝึกการเล่นสกีอีกด้วย เเละมีอปุกรณ์ให้เช่าอกีด้วย 

(ไมร่วมคา่อปุกรณแ์ละคอร์สเรยีน) 



 

 

กรณีที่ลานสกีที่ฟุราโน่มีหิมะไม่เพียงพอ(เนื่องจากสภาพอากาศ) 

หรือลานสกีปิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาลานสกีใหม่ให้ท่านหรือจัดโปรแกรมเที่ยวใหม่ 

รบัประทานอาหารเทีย่ง Cash back ทา่นละ 2000 เยน 

นงิเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) ต้ังอยูใ่นบริเวณโรงแรม New Furano Prince ซึ่งเป็น 1 ใน 

2 สกีรีสอร์ทของเมือง Furano โดยมีลกัษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ 

ที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน 

โดยกระท่อมแต่ละหลังก็คอืร้านขายของแต่ละร้าน 

กระท่อมแต่ละหลังใน Ningle Terrace 

สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด 

ทางเดินก็ทำมาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน 

เรียกได้วา่เหมือนชมกระท่อมไม้ในปา่ ร้านค้าในนี้ 

ส่วนใหญ่จะขายสินค้าที่เป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลกั เป็นต้น ในฤดูหนาว 

เมื่อหิมะตกโปรยปรายลงมา จะยิ่งเพ่ิมเสน่ห์ให้แก่ Ningle Terrace 

เพราะว่าตามทางเดินไม้กจ็ะมีหิมะสีขาวเกาะอยู่รอบๆ บนหลังคากระท่อมไม้ก็จะมีหิมะกองอยู่ดา้นบน 

ยิ่งยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟตามทางเดินและกระท่อมต่างๆ ยิ่งทำให้สถานที่แห่งน้ีเหมือนดินแดนในฝัน 

Blue Pond หรอื สระนำ้สฟีา้ 

แห่งเมืองบิเอนี้มีช่ืออีกอยา่งว่ากระจกสะท้อนท้องฟ้าเน่ืองจากความกระจ่างใสที่มักจะสะท้อนเงาท้องฟ้

าไว้อย่างสวยงาม ซึ่งแท้จริงแล้วสระแห่งนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยสระน้ำสีฟ้าแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 

1988 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนควบคุมการกดัเซาะดิน โดยได้รับการออกแบบให้ป้องกันบิเอ 



 

จากความเสียหายจากโคลนที่ถล่มจาก ภูเขาไฟโทกาจิที่อยู่ใกล ้ ๆ 

ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุ ต้ังอยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ซึ่งสีฟ้าที่น่าสวยงาม 

น่าตกตะลึงของสระแห่งนี้เป็นผลมาจากการผสมผสานของแร่ธาตุธรรมชาติหลายอยา่ง เช่น 

คอลลอยดัลอลูมิเนียมไฮดรอกไซดจ์นเกิดเป็นสระน้ำที่สวยงาม 

ในฤดูหนาวจะมีการเปิดไฟสวยงามจนเหมือนหลุดมาจากภาพวาดแห่งนี้น่ีเอง 

 
 

สระแห่งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอกี เมื่อในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014 Apple 

ได้ปล่อย OS X Mountain Lion ซึ่งมีภาพของสระสีฟ้าอยู่ด้วย เนื่องจากรูปถ่ายของสระได้เป็นหนึ่งใน 

15 ภาพวอลเปเปอร์ที่เผยแพร่ออกมาทำให้สระแห่งนี้โด่งดังมากยิ่งขึ้น 

และด้วยทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ สระสีฟ้าแห่งน้ีจึงควรเป็นจุดหมายในการถา่ยรูปอันดบัต้น ๆ 

ในสถานที่ที่ควรมาเยือนให้ได้ ที่ใช้กันอยา่งแพร่หลายทั่วโลก 

แต่ส่ิงที่สำคัญกว่านั้นก็คอืสระแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานทพักทางจิตใจของใครหลาย ๆ คน 



 

 

เทศกาลนำ้แขง็โซอนุเคยีว (Sounkyo Ice Fall Festival) 

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โซอุนเคียวอนเซ็น (Sounkyo Onsen) 

ซึ่งต้ังอยู่บริเวณเชิงหุบเขาโซอุนเคียว (Sounkyo Gorge) ที่โด่งดังจากวิวนำ้ตกและหน้าผาสูงชันถึง 

24 กโิลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด ที่นี่ท่านสามารถเดินเล่นชมอนุสาวรีย์น้ำแข็งขนาดยักษ ์

โดมน้ำแข็ง และอุโมงค์น้ำแข็งความยาว 100 เมตรที่บริเวณลานน้ำแข็งกันกอ่น 

ซึ่งกระดานลื่นน้ำแข็งนั้นเป็นที่นิยมมากในหมู่เด็กๆ 

และเมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟไลทอ์ัพสีรุ้ง 

หากมองจากจุดชมวิวจะเห็นภาพทิวทัศน์สวยงามราวกับโลกแห่งจินตนาการเลยทีเดียว 

สำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการแสดงดอกไมไ้ฟและมีการเปิดบาร์เหล้าญี่ปุ่นอีกด้วย 

และหลังจากเที่ยวเล่นแล้วขอแนะนำให้มาแช่น้ำพุร้อนที่โซอุนเคียวอนเซ็น 

เพ่ืออบอุ่นร่างกายให้คลายหนาวกันเป็นการปิดทา้ย 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั  Sounkyo Mt. view  hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 4  อาซาฮคีาวา่ - พิพิธภัณฑ์น ้าแข็งคามคิาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียามา่ - 

หมู่บ้านราเมง - โอตารุ  

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

จากนั้นนำท่านสู่ พพิธิภณัฑห์มิะและนำ้แขง็คามคิาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นโลกน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่ำถงึ -20 องศาเซลเซียส 

ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์ขายของที่ระลึก 

ภายในพิพิธภัณฑ์มีแกลลอรี่ใต้ดินที่รวบรวมช้ินงานที่ทำมาจากน้ำแข็ง ทางเดินอุโมงค์น้ำแข็ง 

ที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น้ำแข็ง และถ้ำจำลองหินงอกหินย้อย นอกจากนั้นยังมี 

สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้น้ำแข็ง เช่น คลิโอเนะ (Clione) หรือที่รู้จักกันในช่ือผเีส้ือทะเลให้ชมกันอีกด้วย 

 

สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) 

เป็นสวนสัตว์ที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่ากลางเกาะฮอกไกโด 

ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง 

เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไดแ้ก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวนิ 

และโดมแก้วขนาดเลก็ที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

สวนสัตว์แห่งน้ียังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว 

(กรณีตรงกับวันสวนสัตว์ปิด จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม) 

 



 

นำท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ (Asahikawa Ramen Village) 

ราเมนของที่น่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ ์

และได้รับการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ 

หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 

โดยรวบรวมร้านราเมนช่ือดังของเมืองอาซาฮิคาวา่ทั้ง 8 ร้าน มาอยู่รวมกันเปน็อาคารหลังคาเดียว 

เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆ 

ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งน้ี ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย 

 

รบัประทานอาหารเทีย่ง Cash back ทา่นละ 2000 เยน ทีห่มูบ่า้นราเมง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงโอตาร ุใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  

เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมอืงต้ังอยู่บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเท็งงุ 

ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารอุนุงะ” มีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 

โดยมีโกดังเกา่บริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลทข์องที่น่ี คอื 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล 

เพ่ือใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถา่ยสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง 

ครึ่งหนึ่งเพ่ือทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 



 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร  

 ทีพ่กั Sonia Otaru Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY 5  โอตารุ - คลองโอตาร ุ- โรงเปา่แก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร 

- ดิวต้ีฟรี JTC - ทานุกิโคจิ 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเดนิชมตามอธัยาศยั  

ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าทีใ่หญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเกา่แก่สวยงาม และถอืเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชม 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเกา่แก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง  

เครือ่งแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass 

เป็นแบรนด์เครื่องแก้วชั้นนำของโอตารุ 

โดยโรงงานเปา่แกว้คติะอจิินั้นถอืเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ

มาอย่างยาวนาน โรงงานแห่งน้ีมีประวัติเก่าแก่นับร้อยปี มีทั้งหมด 8 สาขาในเมือง 

มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดคือ สาขาที ่ 3 มีโซนร้านค้าและคาเฟ่ “Kitaichi Hall” 

ที่ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน้ำมันจำนวน 167 ช้ิน 

และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ 

ใครช่ืนชอบการประดิษฐห์รืออยากได้แกว้ที่ไม่เหมือนใคร 



 

ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วของตัวเองที่มีแค่ช้ินเดียวในโลกไดใ้นเวลาเพียง1-2ช่ัวโมง

 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลบัไปยังเมืองซัปโปโร 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดวิตีฟ้ร ีJTC อิสระเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัย  

อสิระชอ้ปปิง้ที ่ทานกุโิคจ ิ แหล่งชอปปิ้งที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร 

ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองขา้งทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน 

ทั้งร้านขนม อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า ABC Mart หรือแม้แต่ร้านDon Quijote 

สารพัดร้านค้าในย่านน้ี นอกจากสถานที่แห่งน้ีที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้ว 

ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว 

หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพ่ือนัดไปปาร์ต้ีสังสรรค์กันต่อยามดึก  

บางทีก็เห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

 รบัประทานอาหารเยน็ **เมนบูฟุเฟต่ข์าปยูกัษ*์*  



 

 

 ทีพ่กั Tokyu Rei Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 6  สนามบินชโิตเสะ - กรุงเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

10.00 น. ออกเดินทางจากสนามนิวบินชิโตเสะ โดยสายการบนิไทย 

เที่ยวบินที ่  TG671  

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดิ

นทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ 

วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 

ท้ังน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่ว

นใหญ่เป็นส าคัญ 



 



 

 



 

 



 
 

หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา 

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ 

ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะชำระค่าบรกิารเพ่ิมจากการที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินท

างยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน 

ในกรณีที่นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษทัพร้อมการชำระเ

งินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมอิากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งน้ี บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 



 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้าของสายการบนิ เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบนิ 

และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราคา่บริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ 

วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน 

ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 


