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เที่ยวเมืองท่าสุดโรแมนตกิ โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

เตม็อิ่มเพลิดเพลินกบัลานหิมะ ชิกิไซโนะโอกะ  

ชมบ่อน ้าสฟ้ีา เมืองบิเอะ ชมเทศกาลประดบัไฟ Illumination of Shirogane Blue Pond 

ไหวพ้ระขอพร ณ ศาลเจา้คามิกาว่า / หมู่บา้นราเมน / ไหวพ้ระใหญ่ HILL OF BUDDHA 

พิเศษ +++ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ณ สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า 

>>> พกัอาซาฮิคาว่า 1 คืน / โอตารุ 1 คืน / ซปัโปโรยา่นชอ้ปป้ิง 2 คืน <<< 

* บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง + ขาปูยกัษ ์3 ชนิด / ชาบูชาบู * 

** ฟร ีWi-Fi on Bus ไม่มีวนัฟรเีดย ์มีรถ + ไกดพ์าเที่ยวทุกวนั ** 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ X X X - 

2 

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

บิเอะ ชมไลท์อัพ บ่อน ้ าสีฟ้า Illumination of Shirogane Blue 

Pond - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง 

  X 
ASAHIKAWA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ศาลเจา้คามิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรด

เพนกวิน - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ – โอตารุ 
   

OTARU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ศาลเจา้ฮอกไก

โด - ซัปโปโร - ถ่ายรูปศาลาการเก่า (ตึกแดง) – ช้อปป้ิง

เครื่องส าอาง ที่ดิวตี้ ฟร ี– SAPPORO JR TOWER 

   KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

5 
ตลาดปลาโจไก - ไหว้พระใหญ่  HILL OF BUDDHA - MITSUI 

OUTLET - เตม็อิ่มชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ
  X 

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

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพ่ิม 

21 - 26 พ.ย. 2565 

(ลางาน 2 วนั)  
39,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท 

7,000 

28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 39,999 7,000 
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(ลางาน 1 วนั / วนัหยุดยาว) 
 

 

ความหนาแน่นของหิมะจะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษทัฯ 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร…์…. สายการบินแอรเ์อเชีย เพ่ือเตรียม

ตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที่2 สนามบินชิโตเสะ --> เมืองบิเอะ ชมไลทอ์พั บ่อน ้าสีฟ้า Illumination of Shirogane Blue Pond 

- อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ620 

 สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (น ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 7 วนัท าการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ญ่ีปุ่นแลว้ (เวลาท่ีญี่ ปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 
 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1) 
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จากน้ันน าท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน ้าสีฟ้า (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 

ชม.) ตั้งอยูฝั่่งซา้ยของแม่น ้า Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองน ้าพุรอ้นชิโรกาเนะ 

(Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งช่ือตามสีของน ้าท่ีเกิดจากแร่ธาตุ

ตามธรรมชาติ โดยเพ่ิงเกิดขึ้ นจากการกั้นเขื่อนเพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุขึ้ นเม่ือปี 1988 

ไหลเขา้สู่เมือง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน ้า 

สระน ้าสีฟ้า ตั้งแต่ตน้เดือนพฤศจิกายนไปจะเร่ิมเปิดไฟไลทอ์พั Illumination of Shirogane Blue Pond 

ซ่ึงเป็นเทศกาลเฉพาะในฤดูหนาวเท่าน้ัน ซ่ึงเป็นสถานท่ีเล่ืองช่ือในเร่ืองของความงามท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละ

ฤดูกาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฤดูหนาวน้ัน ทิวทัศน์หิมะสีขาวบริสุทธ์ิท่ีตัดกนักับสีฟ้าของทะเลสาบและแม่น ้ า

น้ันช่างเป็นภาพงดงามสะกดสายตาอยา่งมาก 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของฮอกไกโด และยงัขึ้ นช่ือวา่เป็นเมืองท่ีหนาว

ท่ีสุดๆเพราะหิมะจะตกบ่อยและตกถ่ีมาก เน่ืองจากอยูบ่ริเวณตอนกลางของเกาะซ่ึงเป็นท าเลท่ีอยูห่า่งจากทะเล

ท่ีสุด และยงัแวดลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้นอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชม.) 

ราเมนของท่ีน่ีมีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ

หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวะไดถื้อก าเนิดขึ้ นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาวา่ทั้ง 8 

รา้นมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนท่ีรวบรวมรา้นดังขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียว และยงัมี

หอ้งเล็กๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาของหมู่บา้นแหง่น้ีใหส้ าหรบัผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย 
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อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมู่บา้นราเมน 

ที่พกั  PREMIER CABIN HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่า 

อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศัย หากท่านใดตอ้งการชอ้ปป้ิงต่อ แนะน า อิออน ทาวน ์(สามารถเดินจากโรงแรมไป

ได)้ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาวา่ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ 

เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ้ นช่ือของญ่ีปุ่น อยา่ง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

วนัที ่3 ศาลเจา้คามิกาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน – ลานหิมะชิกิไซโนะโอกะ - 

เมืองโอตารุ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่  ศาลเจ ้าคามิกา ว่า(KAMIKAWA 

SHRINE) ศาลเจา้น้ีท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาภายในส่วนของ

สวนคากุระโอกะ เลยเขตเมืองมานิดนึงหน้าหนาวสวย

มาก ปกคลุมไปดว้ยหิมะตวัศาลเจา้ใหญ่และอลงัการมาก 

ยิ่งในหน้าหนาว ดูน่าเกรงขามสุดๆไปเลย ดา้นขา้งศาล

เจา้จะมีสวนใหเ้ดินเล่นถ่ายรูป บรรยากาศเงียบสงบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นสวนสัตวท่ี์มี

ช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวา่ กลางเกาะฮอกไกโด ซ่ึงทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม

สตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนสวนสตัวแ์หง่อ่ืนๆ  

ไฮไลทข์องท่ีน่ี ไดแ้ก่ อุโมงค์แกว้ผา่นสระวา่ยน ้าของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กท่ีอยูต่รงกลางของ

โซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์หง่น้ียงัเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกท่ีมีการจดั

ใหน้กเพนกวนิออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกลชิ้ด 
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เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4) 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka Snow World) หรือ เนินส่ีฤดู (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองบิเอะ ฮอกไกโด เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่มีพ้ืนท่ีถึง 7 เฮคเตอร ์ในช่วงฤดูรอ้น

เต็มไปดว้ยดอกไมท่ี้บานสะพรัง่ ในฤดูหนาวสถานท่ีแห่งน้ีจะถูกปกคลุมและกลายเป็นเมืองหิมะ ลานกวา้งๆ 

กลายเป็นลานสกีขนาดใหญ่ อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี Snow Mobile, Snow Rafting (ไม่รวมค่า

เช่าชุดและค่าเช่าอุปกรณ)์ 

หมายเหตุ หากลานหิมะท่ี ชิกิไซโนะโอกะ หิมะไม่หนาพอใหเ้ล่นกิจกรรมได ้เราจะเปล่ียนเป็นลานสกีอ่ืนๆ 

เพ่ือใหลู้กคา้ไดเ้ต็มอ่ิมกบักิจกรรมแทน 
 

จากน้ัน เดินทางเขา้สู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) เมืองท่าเจริญรุง่เรืองในฐานะท่ีเป็นเมือง

คา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีรา้นขายของอยู่

ตลอดสองขา้งทาง 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 
 

ที่พกั  Otaru Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

ท่านใดยงัไม่ง่วงนอน สามารถออกมาเดินเล่นเลียบไป

ตามริมฝั่ งคลองโอตารุ  (Otaru Canal) และงาน

เทศกาล โอตารุ สโนวส์ตอรี่ (Otaru Snow Story) 

เป็นงานท่ีแต่งแตม้สีสันใหก้ับทิวทัศน์หิมะของโอตารุ

แห่งน้ีนัน่เอง ทุกปีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึง

ตน้เดือนกุมภาพนัธปี์ถดัไป 

สโนว์สตอรี่ (Otaru Snow Story) ภายในเมืองแบ่ง

ออกเป็น 2 พ้ืนท่ีหลกั 
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1. “Unga Kaijo” จะมีการจดัไฟไลท์อัพสีฟ้าสาดส่องบริเวณสถานีรถไฟโอตารุ (Otaru Station) และบริเวณ

รอบๆ คลองโอตารุ (Otaru Canal) มีการจดัโดยใชห้ลอดไฟ LED สีฟ้าจ านวน 10,000 ดวงประดับเลียบ

ฝั่งสรา้งบรรยากาศสีฟ้าสุดโรแมนติกใหก้บัล าคลองในฤดูหนาว แถมริมทางยงัมีรูปป้ันหิมะเล็กๆและแสง

ไฟจากเทียน 

2. Temiyasen Kaijo คือระหวา่งคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยาเซ็น ขา้งทางมีซุม้อาหาร โคมไฟ และรูปป้ัน

หิมะ คลา้ยกันกับพ้ืนท่ี Unga Kaijo เพียงจะต่างกันอยู่ตรงท่ีจะมีรา้นอาหารขา้งทางมากกว่า นอกจากน้ี

ชาวบา้นในพ้ืนท่ีก็จะตกแต่งรา้นคา้และท่ีอยู่อาศัยของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณดา้นหน้า

เพ่ือใหก้ลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงของงานเทศกาล 

วนัที่ 4 คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ศาลเจา้ฮอกไกโด - ซปัโปโร - ถ่ายรูปศาลาการเก่า (ตึก

แดง) – ชอ้ปป้ิงเครื่องส าอาง ที่ดิวตี้ ฟร ี– SAPPORO JR TOWER 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

 

 

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ยความ

เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ียงัคงความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพ่ือใหเ้รือเล็ก

ล าเลียงแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดังของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้

หลากหลายใหท่้านช่ืนชม และเลือกซ้ือได ้เมืองน้ีมีช่ือเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal 

Area) ท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมารก์ของเมืองน้ี

มากนัก นับเป็นถนนท่ีมีเสน่หแ์ละเต็มเป่ียมไปดว้ย

เอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตัวถนนเอง

ได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็น

ถนนแหล่งช็อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอตารุอย่างใน

ปัจจุบันน้ี ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 

1800 ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ 

และการค้าการขนส่งท่ีหลากหลาย เต็มไปด้วย

บริษัทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวนัตก 
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ปัจจุบนัไดร้บัการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก รา้นเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑ์

ต่างๆมากมาย 

 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี ใหท่้านไดท่้องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสน

อ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะท าให้

ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 

3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ 

ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญ่ีปุ่นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดี

โปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท่้านไดส้มัผสัและช่ืนชมกล่องดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท่้านไดท้ า

กล่องดนตรีน่ารกัๆ ในแบบท่ีท่านช่ืนชอบดว้ยตวัท่านเอง 
 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ ศาล

เจา้ซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

เปล่ียนเพ่ือให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ

เมืองฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธ

นิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอก

ไกโดเลย ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รกัษา ให้

ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะ

ไม่ไดมี้ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนั

ปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต 
 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (7) 
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จากน้ัน เดินทางเขา้สู่ เมืองซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 25 นาที) แวะถ่ายรูป ท่ีท าการรฐับาลเก่า 

ฮ อ ก ไ ก โ ด  ( Former Hokkaido Government 

Office Building) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 

1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่

อาคารของญ่ีปุ่นในสมัยน้ัน ภายในตกแต่งอย่าง

หรูหรา ดา้นหน้ามีสัญลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูป

ดาวเจ็ดีคแฉก และสวนหย่อมท่ีร่มร่ืน เรียงราย

ดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วยอาคารแห่งน้ีเคย

เป็นท่ีท าการรฐับาลทอ้งถ่ินสมยับุกเบิกเกาะฮอก

ไกโด ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างาน

ต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดี ท่ี รา้นปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย ไม่วา่จะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์งั ทั้ง

ของต่างประเทศ และแบรนด์ดังของญ่ีปุ่น หรือ จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดี ซ่ึงไม่สามารถหาซ้ือไดจ้ากท่ีไหน 

นอกจากในรา้นคา้ปลอดภาษีเท่าน้ัน 
 

จากน้ันน าท่านสู่ Sapporo JR Tower เป็นตึกระฟ้าหา้งสรรพสินคา้ และส านักงานในซปัโปโร ฮอกไกโด 

ประเทศญ่ีปุ่น หอคอยแห่งน้ีตั้งอยูเ่หนือทางเขา้

สถานี JR ซัปโปโรทางใต้และความสูงของ

อาคารอยู่ท่ี 173 เมตร มี 38 ชั้น อย่างเป็น

ทางการ ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์รวมถึงตัว

อาคารเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถึง ซปัโปโร สเตลลาร ์

เพลส , ร้านค้าสาขาไดมารุ  ซัปโปโร , โรง

ภาพยนตรซ์ปัโปโร ฟรอนเทียร์, โรงแรมเจอาร ์

ทาวเวอร ์นิกโก ซัปโปโร, ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 

และส่วนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงสถานี JR ซัปโปโร 

อิสระเดินเล่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) เมนูบุฟเฟตข์าปู + บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง 
 

ที่พกั  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่านสามารถเดินออกมาเพ่ือชอ้ปป้ิง หรือชมเมืองซปัโปโรในตอนกลางคืนได้

ตามอธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

วนัที่ 5 ตลาดปลาโจไก - ไหวพ้ระใหญ่ Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – ทานุกิโคจ ิ

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 

จากน้ันน าท่านเดินชม ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลาดสดของซัปโปโรท่ีรวบรวมเอารสชาติความสด

ของฮอกไกโดไวม้ากมายทุกเชา้จะมีผัก ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาท่ีจบัมา

สดๆ จะถูกน ามายงัศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตั้งแต่รา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ 

รา้นปลาตากแหง้เค็ม และอ่ืนๆ เรียงรายกว่า 60 รา้นมีวตัถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีใหเ้ลือกหาตั้งแต่ 6 

โมงเชา้ นอกจากน้ี ยงัพรัง่พรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทั้งรา้นซูชิและรา้นอาหารชุดท่ีใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดล้ิ้มรส

อาหารของฤดูกาลน้ันๆ ในราคายอ่มเยา 
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จากน้ันน าท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยูท่ี่ 

เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น ถือวา่เป็นผลงานการสรา้งช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ 

(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่นเจา้ของรางวลัพริตซเ์กอรท่ี์ถือวา่ท่ีสุดรางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็น

เนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน ้ าหนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ี

ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ช่วงฤดหูนาวท่ีเหมือนอยู่ท่ามกลางความ

ขาวสะอาดของหิมะท่ีขาวโพลน อีกจุดหน่ึงท่ีพลาดไม่ไดนั้น่คือ การเดินลอดไปตามอุโมงคท่ี์มาความยาว 

40 เมตร ท่ีเม่ือเดินไปจนถึงจุดท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีอยูบ่ริเวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึ้ นไป 

จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า ซ่ึงไม่สามารถมองได้

จากทางดา้นนอก ถือเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบ เพ่ือใหทุ้กๆส่วนมีความพิเศษไม่แพก้ัน 

นับวา่เป็นอีกหน่ึง Unseen Hokkaido สถานท่ีท่ีมีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอยา่งยิง่ส าหรบัการมาเยอืน 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (10) 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Sapporo เอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกส่ิงอนั ท่ีน่ีเร่ิมเปิดใหบ้ริการ

มาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ดา้นในมีรา้นคา้แบรนดเ์นมต่างๆ มากถึง 128 รา้น ! มีทั้งรา้นคา้ปลอดภาษี 

รา้นอาหารอร่อยๆ และศูนยอ์าหารขนาดใหญ่โต ท่ีจุคนไดถึ้ง 650 ท่ีนั่ง แถมยงัมีรา้นจ าหน่ายสินค้า

พ้ืนเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินของฮอกไกโดใหไ้ดเ้ลือกซ้ือกลับบา้นกันดว้ย รา้นคา้ต่างๆ มีจ าหน่าย

สินคา้ชั้นน าจากต่างประเทศใหเ้ราไดจ้บัจ่ายใชส้อยในราคาท่ีถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้แฟชัน่หญิงชาย 

เส้ือผา้เด็ก นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 

อิสระใหท่้านท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิงได้ตามอัธยาศัยท่ี ย่านทานุกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทช่ือดังของฮอกไกโด 

ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินคา้ใหไ้ดเ้ลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เคร่ืองส าอาง ร้านขายของท่ีระลึก รวมไปถึง

รา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 

200 รา้นคา้ รา้นดงัๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย เช่น 

Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง 

เคร่ืองส าอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ

(รา้น Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินคา้

นานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.), รา้น 

Brand Name มือสอง, หา้ง Parco ท่านท่ีตามหา

กระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , ห้างPivot 

ท่านท่ีมองหากระเป๋า COACH , เ ส้ือ UNIQLO 

หรือแบรนดฮิ์ตราคาสุดคุม้อยา่ง GU เป็นตน้ 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเยน็ ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 



 

T2G-CTS03XJ SNOW HOKKAIDO ASAHIKAWA OTARU  6D4N (XJ) 

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่านสามารถเดินออกมาเพ่ือชอ้ปป้ิง หรือชมเมืองซัปโปโรในตอนกลางคืนไดต้าม

อธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

วนัที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภมิู 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือเช็คอินเดินทางกลบั 

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ621 

 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

17.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

21 - 26 พ.ย. 2565 

(ลางาน 2 วนั)  
39,999 ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท 

7,000 

28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 1 วนั / วนัหยุดยาว) 
39,999 7,000 
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