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ฮอกไกโด โทยะ ฮาโกดาเตะ โอตารุ 6วนั 4คืน 
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เที่ยวเมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรยีวคากุ โกดงัอิฐแดง ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ 

ชมงานเทศกาล OTARU SNOW STORY / เตม็อิ่มเพลิดเพลินกบัลานสกีคิโรโระ 

ชมพระใหญ่ HILL OF BUDDHA / หุบเขานรกโนโบนิเบทส ึ

ชมทะเลสาบโทยะ งานไฟ LAKE TOYA ONSEN ILLUMINATION TUNNEL 

พิเศษ +++ นัง่กระเชา้ชมวิวยามค า่คืนของเมืองฮาโกดาเตะ 

>>> พกัโทยะ ออนเซ็น 1 คืน / พกัฮาโกดาเตะ 1 คืน / โอตารุ 1 คืน / ซปัโปโร 1 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 --> หุบเขา

นรกจโิกกุดานิ – Lake Toya Onsen Illumination Tunnel 
   

TOYA ONSEN 

หรือเทียบเท่า 

3 
เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคากุ (ไม่รวมค่าข้ึน

ป้อม) - โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ - ข้ึนกระเชา้ฮาโกดาเตะ 
   

HAKODATE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ลานสกีคิโรโระ - โอตารุ – พิพิธภัณฑ์

กล่องดนตรี - งานเทศกาล โอตารุ สโนวส์ตอรี่ 
   

OTARU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
คลองโอตารุ - ไหวพ้ระใหญ่ HILL OF BUDDHA – MITSUI OUTLET 

- ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ
  X 

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

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

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

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

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท 

8,000 

19 - 24 ธ.ค. 2565 45,999 8,000 

26 - 31 ธ.ค. 2565 49,999 9,000 
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ความหนาแน่นของหิมะจะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

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

ตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที ่2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเสะ  – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – Lake Toya Onsen 

Illumination Tunnel 

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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จากน้ัน น าท่านสู่ หุบเขาจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI HELL VALLEY) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซ่ึงมี

ความหมายวา่ หุบเขานรก อยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาติ Shikotsu-Toya เมืองโนโบริเบทสึ หุบผานรกแหง่น้ีเกิด

จากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดับ ท่ีเรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะท่ีน่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นท่ีเดือดตามธรรมชาติ 

กระจายไปทัว่บริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควนัรอ้นๆ อยูต่ลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแร่

และออนเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดบนเกาะ ฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ ถือ

ตะบองคอยตอ้นรบั หน้าตาอาจจะดูหน้ากลวัไปหน่อย แต่น่ีเป็นยกัษ์ดีท่ีจะคอยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยือน ดังน้ัน

ทุกบริเวณพ้ืนท่ีของท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็นรา้นขายของท่ีระลึก หอ้งน ้าจะมีป้ายต่างๆ ท่ีมีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ใหเ้ห็นโดด

เด่นเป็นเอกลกัษณ์ เม่ือเดินใกลเ้ขา้ไปบริเวณหุบเขาจะมีไอก ามะถนัพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะ

มีบ่อโคลนเดือดซ่ึงเกิดจากความรอ้นใตพิ้ภพผุดขึ้ นมาไม่ขาดสาย  

แนะน ำว่ำถำ้ใครเป็นภูมิแพห้รือกลัวว่ำจะเหม็นกล่ินก ำมะถนั (จรงิๆ กล่ินก็ไม่รุนแรงเท่ำไหรน่ัก) ควร

จะพกหนำ้กำกอนำมยั หรอืผำ้เช็ดหนำ้มำปิดจมูกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านชม งาน Toyako Onsen Illumination Tunnel (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) น้ี 

จัดขึ้ นบริเวณทะเลสาบโทยะ แบ่งเป็น 2 โซน คือโซนจัดแสดงไฟ light up บริเวณถนน และโซนอุโมงค์

หลอดไฟ  ซ่ึงจะประดับไฟสีฟ้าขาวตามทาง  โดยทั้งงานใชห้ลอดไฟประดับรวมกันมากกว่า 300,000 ดวง  

ส าหรบัโซนอุโมงคน้ั์น มีความยาวกวา่ 70 เมตร ใหคุ้ณไดร้ายรอบไปดว้ยแสงไฟ 

 บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
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ที่พกั  Toya Onsen Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกบัการ แช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONSEN) เช่ือวา่แช่แลว้จะท าใหผิ้วพรรณสวยงาม 

และช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตไดข้ึ้ น 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วนัที่ 3 เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคากุ (ไม่รวมค่าข้ึนป้อม) - โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ - 

ข้ึนกระเชา้ฮาโกดาเตะ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยูป่ลายสุดทางตอนใตข้องเกาะ มีช่ือเสียงดา้นทิวทัศน์ท่ีสวยงามของภูเขา

ฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4) 

 

น าท่านสู่ หอคอยโกะเรียวคะคุ เป็นหอคอยสูง 90 เมตร ดา้นบนเป็นรูปหา้เหล่ียม สรา้งขึ้ นในปี 2006 

สามารถเห็นวิวป้อมดาวหา้แฉกไดอ้ย่างชัดเจนแบบ 360 องศา ชั้นล่างสุดท่ีฐานเป็นรา้นขายของท่ีระลึก 

รา้นอาหาร และลานจดันิทรรศการ (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าลฟิตข์ึ้นชมหอคอย คนละประมาณ 800 เยน) 
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น าท่านชม โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ (Kanemori Red Brick Warehouse) สรา้งตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดง แต่

เดิมท่ีแหง่น้ี เป็นโกดงัของพ่อคา้ผูม้ัง่คัง่ท่ีสรา้งเอาไวเ้ก็บสินคา้จากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดงัจ านวน 5 

หลงัถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นรา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นอาหาร โรงเบียร ์และอ่ืนๆ อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูป

ตามอธัยาศยั 

 

น าท่านไปยงั จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่กระเชา้) ภูเขาท่ีสูง 334 เมตร ววิจากยอดเขาฮาโกดาเตะ

ท่ีมองกลบัลงมายงัท่าเรือและตัวเมือง ท่ีโอบลอ้มดว้ยทะเลทั้งสองขา้งในยามค า่คืนน้ัน นับวา่สวยงามแปลกตา

และวา่กนัวา่เป็นววิกลางคืนท่ีสวยงามท่ีสุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว 

หมายเหตุ : การขึ้ นกระเชา้ขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศ หากทัศนวิสยัไม่ดีกระเชา้จะปิดบริการโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า โดยค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวเป็นส าคญั 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 
 

ที่พกั  HAKODATE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

วนัที ่4 ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ลานสกีคิโรโระ - โอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - งานเทศกาล 

โอตารุ สโนวส์ตอรี่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
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จากน้ันน าท่านไปยงั ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ช่วงตึก เปิด

เปิดเป็นประจ าทุกวนั ตั้งแต่ตอนเชา้ตีหา้ถึงเท่ียงตรง ในตลาดจะจ าหนายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไขป่ลาแซ

ลม่อน และหอยเม่นทะเล พรอ้มทั้งผลไมต่้างๆ บริเวณใกลเ้คียงมีรา้นอาหารหลายรา้น เมนูท่ีนิยมท่ีสุด คือ 

Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสิรฟ์พรอ้มหอยเม่นทะเล และไขป่ลาแซลม่อน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ลานสกีคิโรโระ (Kiroro Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม.) รีสอรท์แหง่

น้ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ภายในหมู่บา้นอะไกกาวา่ (Akaigawa Village) เขต Yoichi-gun จงัหวดัชิริเบะชิ 

(Shiribeshi Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากชาวญ่ีปุ่นและ

นักท่องเท่ียวต่างชาติค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว คิโรโระ สกี รีสอรท์แห่งน้ีจะกลายเป็นลานสกีขนาด

กวา้งใหญ่และเพียบพรอ้มไปดว้ยเคร่ืองเล่นฤดูหนาวต่างๆ มากมาย ซ่ึงจะมีทั้งโรงแรม และส่ิงอ านวยความ

สะดวกครบครนั  

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (7) 
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แต่คงไม่ใช่เพียงเพราะการตามรอยหนังเท่าน้ันท่ีมัดใจ ตอ้งบอกว่าของเคา้ดีจริง ไม่ว่าจะเป็น ปุยหิมะนุ่ม

คุณภาพระดับพรีเมียม ท่ีพักระดับ 5 ดาว คอรส์สกีท่ีมีใหเ้ลือกทุกระดับตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็นมาก

น้อยแค่ไหน สามารถฝึกหดัได ้มีครูคนไทย ท าใหทุ้กคนมาท่ีน่ีก็จะไดส้นุกสนานไปกับพาวเดอรส์โนว ์ในฤดู

หนาวอยา่งแน่นอน (รำคำทัวร ์ไม่รวม ค่ำอุปกรณ ์ค่ำชุดในกำรเล่นสกี ค่ำกระเชำ้ และค่ำกิจกรรมตำ่งๆ

ในรสีอรท์) 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ี

เป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆ ท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงมีรา้น

ขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน  ส่วนใหญ่ไดถู้ก

ออกแบบเป็นตะวนัตก เน่ืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่น

เองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น าสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังท่ีอยู่ตามริมคลอง เม่ือ

วิทยาการเจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดังไดง้่ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินคา้ริม

คลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต่์างๆ และพิพิธภณัฑ์ 
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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 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8)  
 

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 

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
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ชาวบา้นในพ้ืนท่ีก็จะตกแต่งรา้นคา้และท่ีอยู่อาศัยของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณดา้นหน้า

เพ่ือใหก้ลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงของงานเทศกาล 

 

วนัที ่5 คลองโอตารุ - ไหวพ้ระใหญ ่HILL OF BUDDHA – MITSUI OUTLET - ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจ ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ 

คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่หช์วนใหค้น้หา ดว้ย

ความเป็นเอกลกัษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ียงัคง

ความเป็นญ่ีปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพ่ือให้

เรือเล็กล าเลียงแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของ

จินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ช่ือดังของโอตารุ และ

ยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท่้านช่ืนชม และเลือก

ซ้ือได้ เมืองน้ีมีช่ือเสียงในด้านการท าเคร่ืองแก้ว

ต่างๆ  

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ท่ี

ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมารก์ของเมืองน้ีมากนัก 

นับเ ป็นถนนท่ี มี เส น่ห์และ เ ต็ม เ ป่ียมไปด้วย

เอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตัวถนนเอง

ไดร้บัการอนุรกัษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็น

ถนนแหล่งช็อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอตารุอย่างใน

ปัจจุบันน้ี ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 

1800 ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ 

และการค้าการขนส่งท่ีหลากหลาย เต็มไปด้วย

บริษัทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตลต์ะวนัตก 

ปัจจุบนัไดร้บัการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นเส้ือผา้ และพิพิธภณัฑ์

ต่างๆ มากมาย 
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จากน้ันน าท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) ตั้งอยูท่ี่ 

เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่น ถือวา่เป็นผลงานการสรา้งช้ินเอกอีกช้ินหน่ึงของทาดาโอะ อนัโดะ 

(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญ่ีปุ่นเจา้ของรางวลัพริตซเ์กอรท่ี์ถือวา่ท่ีสุดรางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็น

เนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน ้ าหนัก 1500 ตัน พ้ืนท่ีท่ี

ลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ช่วงฤดหูนำวท่ีเหมือนอยู่ท่ำมกลำงควำม

ขำวสะอำดของหิมะท่ีขำวโพลน 

อีกจุดหน่ึงท่ีพลาดไม่ไดนั้น่คือ การเดินลอดไปตามอุโมงคท่ี์มาความยาว 40 เมตร ท่ีเม่ือเดินไปจนถึงจุดท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีอยูบ่ริเวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้มองยอ้นขึ้ นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยู่

รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า ซ่ึงไม่สามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถือเป็นอีกส่วน

หน่ึงท่ีทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบ เพ่ือใหทุ้กๆส่วนมีความพิเศษไม่แพก้นั นับวา่เป็นอีกหน่ึง Unseen Hokkaido 

สถานท่ีท่ีมีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอยา่งยิง่ส าหรบัการมาเยอืน 
 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (10) 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Sapporo (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เอาท์เล็ตขนาด

ใหญ่มีครบทุกส่ิงอัน ท่ีน่ีเร่ิมเปิดใหบ้ริการมา

ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ดา้นในมีรา้นคา้

แบรนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 รา้น ! มีทั้ง

รา้นคา้ปลอดภาษี รา้นอาหารอร่อยๆ และ

ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่โต ท่ีจุคนไดถึ้ง 650 

ท่ีนัง่ แถมยงัมีรา้นจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและ

สินค้าจากฟาร์มท้องถ่ินของฮอกไกโดใหไ้ด้

เลือกซ้ือกลับบ้านกันด้วย ร้านค้าต่างๆ มี

จ าหน่ายสินคา้ชั้นน าจากต่างประเทศใหเ้ราได้

จับจ่ายใชส้อยในราคาท่ีถูกกว่าปกติไม่ว่าจะ

เป็น เส้ือผา้แฟชัน่หญิงชาย เส้ือผา้เด็ก นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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อิสระใหท่้านท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศัยท่ี ย่านทานุกิโคจิ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) แหล่งช้

อปป้ิงสตรีทช่ือดงัของฮอกไกโด ภายในแบ่งเป็น

ตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมาย

หลากหลายชนิด ทั้ งเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เคร่ืองส าอาง ร้านขายของท่ีระลึก รวมไปถึง

รา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้กว่า 

200 รา้นคา้ รา้นดงัๆ ถูกใจนักชอ้ปชาวไทย 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 ท่านท่ีตามหากระเป๋า Bao 

Bao by Issey Miyake , หา้งPivot ท่านท่ีมองหากระเป๋า COACH , เส้ือ UNIQLO หรือแบรนด์ฮิตราคาสุดคุม้

อยา่ง GU เป็นตน้ 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเย็น ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่านสามารถเดินออกมาเพ่ือชอ้ปป้ิง หรือชมเมืองซัปโปโรในตอนกลางคืนไดต้าม

อธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วนัที่ 6 สนามบนิชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

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 

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

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 7,000 บาท 

8,000 

19 - 24 ธ.ค. 2565 45,999 8,000 

26 - 31 ธ.ค. 2565 49,999 9,000 
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