
 

 

FTT2676 ROMANTIC WINTER 

HOKKAIDO 

ASAHIKAWA OTARU 

ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า บิเอะ โอตารุ  6วัน 4คืน 

 



 

 

เทีย่วเมืองท่าสุดโรแมนติก โอตารุ คลองโอตารุ พพิธิภัณฑก์ล่องดนตรี 

เต็มอิ่มกับลานหมิะ ฟุราโนะ ฟรี SLEDDING หรือ SNOW RAFTING หรือ SNOW BANANA BOAT 

ชมบ่อน ้าสีฟ้า เมืองบิเอะ ชมเทศกาลประดับไฟ Illumination of Shirogane Blue Pond 

ไหว้พระขอพร ณ ศาลเจ้าคามิกาว่า / หมู่บ้านราเมน / ไหว้พระใหญ่ HILL OF BUDDHA 

พเิศษ +++ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ณ สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า 

>>> พักอาซาฮิคาวา่ 1 คืน / โอตารุ 1 คืน / ซัปโปโรย่านช้อปป้ิง 2 คืน <<< 

* บุฟเฟตป้ิ์งย่าง + ขาปูยักษ ์3 ชนิด / ชาบูชาบู * 
วันที ่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40)- สนามบินชิโตเสะ --> เมืองบิเอะ 

ชมไลทอ์ัพ บ่อน ้าสีฟ้า Illumination of Shirogane Blue Pond - 
อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง 

   

ROUTE INN 

ASAHIKAWA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 

ศาลเจ้าคามิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรด

เพนกวิน - ลานสกีฟุราโนะ ฟรี SLEDDING หรือ SNOW RAFTING 

หรือ SNOW BANANA BOAT – โอตารุ 

   

GRAND PARK OTARU 

HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด 

- ซัปโปโร - ถ่ายรูปศาลาการเก่า (ตึกแดง) – ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง 

ทีด่ิวตีฟ้รี – SAPPORO JR TOWER 
   KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

5 
ตลาดปลาโจไก - ไหว้พระใหญ่ HILL OF BUDDHA - MITSUI 

OUTLET - เต็มอิ่มช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 
  X 

6 สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)   X - 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว เพ่ิม 

12 - 17 ธ.ค. 2565 **NEW** 39,999 ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท 

7,000 

19 – 24 ธ.ค. 2565 42,999 7,000 

16 – 21 ม.ค. 2566 **BUS 1** 40,999 7,000 



 

 

16 – 21 ม.ค. 2566 **BUS 2** 40,999 7,000 

20 - 25 ก.พ. 2566 43,999 7,000 

6 - 11 ม.ีค. 2566 39,999 7,000 

13 - 18 ม.ีค. 2566 43,999  7,000 
 

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร…์…. สายการบินแอรเ์อเชีย เพื่อเตรียม

ตวัเดินทาง และผ่านขัน้ตอนการเช็คอิน 

วันที2่ สนามบินชิโตเสะ --> เมืองบิเอะ ชมไลทอ์ัพ บ่อน ้าสีฟ้า Illumination of Shirogane Blue Pond 
- อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง 

02.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเทีย่วบินที ่XJ620 

 สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน ้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทาง 7 วันท าการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ญ่ีปุ่ นแลว้ (เวลาทีญ่ีป่ ุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกนั เพือ่สะดวกในการนดัหมายเวลา) 

***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั 
 



 

 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (1) 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน ้าสีฟ้า (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 

ชม.) ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแม่น า้ Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองน า้พุรอ้นชิโรกาเนะ 

(Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตัง้ชื่อตามสีของน า้ที่เกิดจากแรธ่าตตุาม
ธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึน้จากการกัน้เขื่อนเพื่อปอ้งกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทขุึน้เม่ือปี 1988 ไหลเขา้สู่
เมือง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน า้ 

สระน ้าสีฟ้า ตัง้แต่ตน้เดือนพฤศจิกายนไปจะเริ่มเปิดไฟไลทอ์พั Illumination of Shirogane Blue Pond 
ซึ่งเป็นเทศกาลเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น ซึ่งเป็นสถานที่เลื่องชื่อในเรื่องของความงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดกูาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดหูนาวนัน้ ทิวทศันห์ิมะสีขาวบริสทุธิ์ที่ตดักันกับสีฟ้าของทะเลสาบและแม่น า้นั้น
ช่างเป็นภาพงดงามสะกดสายตาอย่างมาก 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของฮอกไกโด และยงัขึน้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาว
ที่สดุๆเพราะหิมะจะตกบ่อยและตกถ่ีมาก เนื่องจากอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะซึ่ งเป็นท าเลที่อยู่ห่างจากทะเล
ที่สดุ และยงัแวดลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้นอีกดว้ย 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ1 ชม.) 

ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณแ์ละไดร้บัการกล่าวขานถึงความอรอ่ยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บา้นรา
เมนอาซาฮิคาวะไดถื้อก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่
รวมกันเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนที่รวบรวมรา้นดงัขัน้เทพไวใ้นที่เดียว และยงัมีหอ้งเล็กๆที่จดั
แสดงประวตัิความเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนีใ้หส้  าหรบัผูท้ี่สนใจไดม้าศกึษาอีกดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หมู่บ้านราเมน (2) CASH BACK 1000 เยน 

ทีพั่ก  Hotel Route Inn Grand Asahikawa หรือระดบัเทียบเท่า 

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หากท่านใดตอ้งการชอ้ปปิ้งต่อ แนะน า อิออน ทาวน ์(สามารถเดินจากโรงแรมไปได)้ 
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบน
โตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ี่นี่เช่นกนั 

  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 

วันที ่3 ศาลเจ้าคามิกาว่า - สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน – ลานสกีฟุราโนะ - เมืองโอ

ตารุ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่  ศาลเ จ้าคามิกาว่ า (KAMIKAWA 

SHRINE) ศาลเจา้นีท้ี่ตัง้อยู่บนเนินเขาภายในส่วนของสวน

คากุระโอกะ เลยเขตเมืองมานิดนึงหนา้หนาวสวยมาก ปก
คลุมไปดว้ยหิมะตัวศาลเจ้าใหญ่และอลังการมาก ยิ่ งใน
หนา้หนาว ดนู่าเกรงขามสดุๆไปเลย ดา้นขา้งศาลเจา้จะมี
สวนใหเ้ดินเลน่ถ่ายรูป บรรยากาศเงียบสงบ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

น าท่านสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นสวนสัตวท์ี่มี

ชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม
สตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมมุมอง เป็นเอกลกัษณท์ี่ไม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอ่ืนๆ  

ไฮไลทข์องที่น่ี ไดแ้ก่ อุโมงค์แกว้ผ่านสระว่ายน า้ของเหล่าเพนกวิน และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซน
หมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนีย้งัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกที่มีการจดัใหน้ก
เพนกวินออกเดินในช่วงฤดหูนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกล้ชิด 

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (4) 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟุราโน่ (Furano Ski Area) ถือว่าเป็นสกีรีสอรท์ที่มีชื่อเสียงเป็นอนัดับตน้ๆ
ของฮอกไกโด ดว้ยความที่เคยเป็นสถานนี่จัดแข่งขันสกีระดับโลกมาแลว้นั่นเอง บอกเลยว่าพืน้ที่ของที่นี่เคา้ทัง้
กวา้งใหญ่และวิวดีงามมากมาย โดยพืน้ที่เลน่สกีประกอบดว้ยยอดเขา 2 ยอดเชื่อมต่อกัน มีทัง้ทางลาดต ่าส  าหรบั
ผูเ้ริ่มตน้ และทางที่สงูชนัมากขึน้ตามล าดบั เรียกไดว่้าคนจะเป็นมือใหม่หรือโปรก็ตอ้งสนุกไปกับการเล่นสกีของ



 

 

ที่นี่แน่นอนเลยทีเดียว ที่ส  าคญัไม่เพียงแค่จะมีพืน้ที่ส  าหรบัเลน่สกีเท่านัน้นะคะ กิจกรรมสนกุๆอื่นๆ เช่น ลานสโนว์
บอรด์ สโนวโ์มบิล ลอ่งแพหิมะ รถลยุหิมะ พาราเซล และสนุขัลากเลื่อน ก็มีใหเ้ลือก 
พิเศษ !!! ราคาทัวร์รวมค่าเล่น SLEDDING 1 ชม. หรือ SNOW RAFTING 1 รอบ หรือ SNOW BANANA 

BOAT 1 รอบ สามารถเลือกเล่นอย่างใดอย่างหน่ึงได้ตามต้องการ 

ราคาทัวรไ์ม่รวมคา่กิจกรรมอ่ืน นอกเหนือจากทีก่ล่าวด้านบนแถบสีเหลือง ลูกค้าสามารถเลือกเล่น และ

ช าระเงนิได้หน้างานตามอัธยาศัย 

จากนั้น เดินทางเขา้สู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมือง

คา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้นขายของอยู่ตลอด
สองขา้งทาง 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (5) 
 

ทีพั่ก  Grand Park Otaru Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  
หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 

ท่านใดยังไม่ง่วงนอน สามารถออกมาเดินเล่นเลียบไป
ตามริม ฝ่ั งคลอง โอตา รุ  (Otaru Canal) และง าน

เทศกาล โอตารุ สโนวส์ตอร่ี (Otaru Snow Story) 

เป็นงานที่แต่งแต้มสีสันใหก้ับทิวทัศนห์ิมะของโอตารุ
แห่งนีน้ั่นเอง ทุกปีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึง

ตน้เดอืนกมุภาพนัธ์ปีถดัไป 

สโนว์สตอร่ี (Otaru Snow Story) ภายในเมืองแบ่ง
ออกเป็น 2 พืน้ที่หลกั 

1. “Unga Kaijo” จะมีการจดัไฟไลทอ์พัสีฟ้าสาดสอ่งบรเิวณสถานีรถไฟโอตารุ (Otaru Station) และบรเิวณรอบๆ 
คลองโอตารุ (Otaru Canal) มีการจัดโดยใชห้ลอดไฟ LED สีฟ้าจ านวน 10,000 ดวงประดับเลียบฝ่ังสรา้ง
บรรยากาศสีฟ้าสดุโรแมนติกใหก้บัล  าคลองในฤดหูนาว แถมรมิทางยงัมีรูปป้ันหิมะเล็กๆและแสงไฟจากเทียน 

2. Temiyasen Kaijo คือระหว่างคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยาเซ็น ขา้งทางมีซุม้อาหาร โคมไฟ และรูปป้ัน
หิมะ คลา้ยกันกับพืน้ที่ Unga Kaijo เพียงจะต่างกันอยู่ตรงที่จะมีรา้นอาหารข้างทางมากกว่า นอกจากนี ้
ชาวบา้นในพืน้ที่ก็จะตกแต่งรา้นคา้และที่อยู่อาศัยของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณดา้นหน้า
เพื่อใหก้ลมกลืนเป็นสว่นหนึ่งของงานเทศกาล 

 



 

 

วันที ่4 คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ซัปโปโร - ถ่ายรูปศาลาการเก่า (ตึก

แดง) – ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอาง ทีด่ิวตีฟ้รี – SAPPORO JR TOWER 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 
 

 

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอนัมีเสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความเป็น
เอกลกัษณแ์ห่งวีถีชีวิต 2 ฝ่ังคลองที่ยงัคงความเป็นญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงแกว้
หลากสีสนัดงัอยู่ในโลกของจินตนาการ แหลง่เครื่องแกว้ชื่อดงัของโอตารุ และยงัมีเครื่องแกว้หลากหลายใหท้่านชื่น
ชม และเลือกซือ้ได ้เมืองนีม้ีชื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal 

Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมารก์ของเมืองนี ้
มากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปด้วย
เอกลกัษณม์ากๆ เลยทีเดียว เนื่องจากตวัถนนเองไดร้บั
การอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนน
แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี ้
ในระหว่างช่วงพฒันาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้ยุค 
1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการ
ขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปดว้ยบริษัทชอ้ปปิ้ง อาคาร
ต่างๆเป็นแบบสไตลต์ะวันตก ปัจจุบันไดร้บัการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของที่ระลึก 
รา้นเสือ้ผา้ และพิพิธภณัฑต์่างๆมากมาย 



 

 

 

จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ที่แสน
อ่อนหวาน ชวนใหน้่าหลงใหลดว้ยกลอ่งดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามที่จะท าใหท้่าน
ผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 
แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบที่ท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส ่ตุ๊กตาเซรา
มิกและเพลงมาประกอบกนั มีบรกิารน าเพลงกลอ่งดนตรีทัง้เพลงญ่ีปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดีโปสการด์สง่ได้
โดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท้่านไดส้มัผสัและชื่นชมกลอ่งดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ ากลอ่งดนตรีน่ารกัๆ 
ในแบบที่ท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง 
 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ ศาล

เจ้าซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

เปลี่ยนเพื่อใหส้มกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮ
อกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโต
ที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโดเลย ศาล
เจา้ชินโตนีค้อยปกปักษร์กัษา ใหช้นชาวเกาะฮอก
ไกโดมีความสงบสขุถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีประวตัิศาสตร์
อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภมูิภาคคนัโต 

 

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (7) 



 

 

จากนัน้ เดินทางเขา้สู่ เมืองซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 25 นาที) แวะถ่ายรูป ที่ท าการรัฐบาลเก่า ฮอก

ไก โด  (Former Hokkaido Government Office 

Building) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 

นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่ก่ีอาคาร
ของญ่ีปุ่ นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา 
ดา้นหนา้มีสญัลกัษณด์าวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดีค
แฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้น
ซากุระ และตน้แปะก๊วยอาคารแห่งนีเ้คยเป็นที่ท  า
การรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด 
ปัจจบุนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมดุเก็บบนัทกึทางราชการ 
จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง เครื่องส าอาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี ที่ ร้านปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซึ่งมีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์งั ทัง้ของ
ต่างประเทศ และแบรนด์ดังของญ่ีปุ่ น หรือ จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซือ้ได้จากที่ไหน 
นอกจากในรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ 
 

จากนัน้น าท่านสู่ Sapporo JR Tower เป็นตึกระฟ้าหา้งสรรพสินคา้ และส านกังานในซปัโปโร ฮอกไกโด ประเทศ
ญ่ีปุ่ น หอคอยแห่งนีต้ัง้อยู่เหนือทางเขา้สถานี JR 
ซปัโปโรทางใตแ้ละความสงูของอาคารอยู่ที่ 173 
เมตร มี 38 ชัน้ อย่างเป็นทางการ ซปัโปโรเจอาร์
ทาวเวอรร์วมถึงตัวอาคารเท่านั้น แต่ยังรวมถึง 
ซปัโปโร สเตลลาร ์เพลส, รา้นคา้สาขาไดมารุ ซปั
โปโร, โรงภาพยนตรซ์ปัโปโร ฟรอนเทียร ,์ โรงแรม
เจอาร์ ทาวเวอร์ นิกโก ซัปโปโร , ออฟฟิศคอม
เพล็กซ ์และสว่นอื่นๆ ที่อยู่ใกลเ้คียงสถานี JR ซปั
โปโร อิสระเดินเล่น ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูบุฟเฟตข์าปู + บุฟเฟตป้ิ์งย่าง 
 

ทีพั่ก  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่านสามารถเดินออกมาเพื่อชอ้ปป้ิง หรือชมเมืองซปัโปโรในตอนกลางคืนไดต้าม
อธัยาศยั 

  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 

วันที ่5 ตลาดปลาโจไก - ไหว้พระใหญ่ Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – ทานุกิโคจิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

 

จากนัน้น าท่านเดินชม ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลาดสดของซปัโปโรที่รวบรวมเอารสชาติความสดของฮ

อกไกโดไวม้ากมายทุกเชา้จะมีผกั ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด และปลาที่จบัมาสดๆ จะ
ถูกน ามายงัศนูยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร ตัง้แต่รา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลาตาก
แหง้เค็ม และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 รา้นมีวตัถุดิบสดใหม่คดัสรรมาอย่างดีใหเ้ลือกหาตัง้แต่ 6 โมงเชา้ นอกจากนี ้
ยงัพรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทัง้รา้นซูชิและรา้นอาหารชุดที่ใชว้ตัถดุิบจากตลาด ไดล้ิม้รสอาหารของฤดกูาลนัน้ๆ 
ในราคาย่อมเยา 



 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู ่เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยู่ที่ เมือง

ซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอีกชิน้หนึ่งของทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao 
Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่ นเจา้ของรางวลัพริตซเ์กอรท์ี่ถือว่าที่สดุรางวลัของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขา

ล้อมรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกั 1500 ตนั พืน้ที่ที่ลอ้มรอบจะมีค่อยๆ
ลาดลง อีกทัง้รายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ช่วงฤดูหนาวทีเ่หมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะ

ที่ขาวโพลน อีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ไดน้ั่นคือ การเดินลอดไปตามอุโมงคท์ี่มาความยาว 40 เมตร ที่เมื่อเดินไป
จนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึน้ไป จะมองเห็นเหมือนมีแสง
สะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า ซึ่งไม่สามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถือเป็นอีก
ส่วนหนึ่งที่ทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบ เพื่อให้ทุกๆส่วนมีความพิเศษไม่แพ้กัน นับว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen 
Hokkaido สถานที่ที่มีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอย่างยิ่งส  าหรบัการมาเยือน 

เทีย่ง  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (10) 
จากนัน้น าท่านชอ้ปปิ้ง Mitsui Outlet Sapporo เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิ่งอนั ที่นี่เริ่มเปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่
เดือนเมษายนปี 2012 ดา้นในมีรา้นคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากถึง 128 รา้น ! มีทั้งร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหาร
อร่อยๆ และศูนยอ์าหารขนาดใหญ่โต ที่จุคนไดถ้ึง 650 ที่นั่ง แถมยงัมีรา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองและสินคา้
จากฟาร์มท้องถิ่นของฮอกไกโดให้ได้เลือกซื ้อกลับบ้านกันด้วย ร ้านค้าต่างๆ มีจ าหน่ายสินค้าชั้นน าจาก
ต่างประเทศใหเ้ราไดจ้บัจ่ายใชส้อยในราคาที่ถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้แฟชั่นหญิงชาย เสือ้ผา้เด็ก นาฬิกา 
อปุกรณกี์ฬา และอื่นๆ อีกมากมาย 
 



 

 

อิสระใหท้่านท่องเที่ยว ชอ้ปปิ้งไดต้ามอธัยาศยัที่ ย่านทานุกิโคจิ แหล่งชอ้ปปิ้งสตรีทชื่อดงัของฮอกไกโด ภายใน
แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินคา้ใหไ้ดเ้ลือกมากมายหลากหลายชนิด ทัง้เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง 
รา้นขายของที่ระลึก รวมไปถึงรา้นอาหารและรา้น
ขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ รา้นดังๆ 
ถุกใจนักช้อปชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi 
(ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง เครื่องส าอาง) , Don 

Quijote : ดองกิโฮเตะ(ร ้าน Super store ขนาด

ใหญ่ ทีรวบรวมสินคา้นานาชนิดในราคาถูกและ
เปิด 24ชม.) , ร้าน Brand Name มือสอง , ห้าง 
Parco ท่านที่ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey 
Miyake , หา้งPivot ท่านที่มองหากระเป๋า COACH 
, เสือ้ UNIQLO หรือแบรนดฮ์ิตราคาสดุคุม้อย่าง GU เป็นตน้ 

เพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง อิสระมือ้เย็น ตามอัธยาศัย 

ทีพั่ก  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หล่งช้อปปิ้ง ท่านสามารถเดินออกมาเพื่อช้อปปิ้ง หรือชมเมืองซัปโปโรในตอนกลางคืนได้ตาม
อธัยาศยั 

  หมายเหต ุ: ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
 

วันที ่6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู ่สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลบั 

11.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621 

 มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
17.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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