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เที่ยวเมืองท่าสุดโรแมนติก โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

เต็มอิ่มเพลิดเพลินกบัลานหิมะ ชิกิไซโนะโอกะ  

ไหวพ้ระขอพร ณ ศาลเจา้คามิกาว่า เมืองอาซาฮิคาว่า 

ชมบ่อน ้าสีฟ้า เมืองบิเอะ / หมู่บา้นราเมน / ไหวพ้ระใหญ่ Hill of Buddha 

พิเศษ +++ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ณ สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า 

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

* บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง + ขาปูยกัษ ์3 ชนิด / ชาบูชาบู * 

** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวนัฟรีเดย ์มีรถ + ไกดพ์าเที่ยวทุกวนั ** 
 
 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ X X X - 

2 

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

บิ เอะ  ชมไลท์อัพ  บ่อน ้ าสี ฟ้ า  (BLUE POND) Illumination of 

Shirogane Blue Pond - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง 

  X 
ASAHIKAWA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 

ศาลเจา้คามิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรด

เพนกวิน - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ – ซัปโปโร – ที่ท  าการรัฐบาล

เก่าฮอกไกโด – DINNER บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง + ขาปูยกัษ ์

   

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

4 
ตลาดปลาโจไก - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

– พระใหญ่ Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – ทานุกิโคจิ 
  X 

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

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

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

18 – 22 พ.ย. 2565 35,900 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

25 - 29 พ.ย. 2565 35,900 6,000 

2 - 6 ธ.ค. 2565 37,900 6,000 

9 – 13 ธ.ค. 2565 37,900 6,000 
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ความหนาแน่นของหมิะจะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

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

และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที่ 2 สนามบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ ชมไลทอ์ัพ บ่อน ้าสีฟ้า (BLUE POND) Illumination of Shirogane Blue 

Pond - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ620 

 สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 

20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.40น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญี่ปุ่ นแลว้ 

(เวลาท่ีญี่ ปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพื่ อสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! 

ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 
 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1) 
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จากน้ัน น าท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระน ้าสีฟ้า (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) 

ตั้งอยู่ฝั่งซา้ยของแม่น ้า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองน ้าพุรอ้นชิโรกาเนะ (Shirogane 

Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ตั้งชื่อตามสีของน ้าท่ีเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่ง

เกิดขึ้ นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ท่ีปะทุขึ้ นเมื่อปี 1988 ไหลเขา้สู่เมือง จากลานจอดรถใช้

เวลาเพียง 5-10 นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระน ้า 

สระน ้าสีฟ้า ตั้งแต่ตน้เดือนพฤศจิกายนไปจะเร่ิมเปิดไฟไลท์อัพ Illumination of Shirogane Blue Pond ซึ่งเป็น

เทศกาลเฉพาะในฤดูหนาวเท่าน้ัน ซึ่งเป็นสถานท่ีเล่ืองชื่อในเร่ืองของความงามท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฤดูหนาวน้ัน ทิวทัศน์หิมะสีขาวบริสุทธ์ิท่ีตัดกันกับสีฟ้าของทะเลสาบและแม่น ้าน้ันช่างเป็นภาพ

งดงามสะกดสายตาอยา่งมาก 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อนัดับ 2 ของฮอกไกโด และยงัขึ้ นชื่อว่าเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดๆ 

เพราะหิมะจะตกบ่อยและตกถ่ีมาก เน่ืองจากอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะซึ่งเป็นท าเลท่ีอยู่ห่างจากทะเลท่ีสุด และยงั

แวดลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้นอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ราเมน

ของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณแ์ละไดร้บัการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษหมู่บา้นราเมนอาซาฮิคา

วะไดถื้อก าเนิดขึ้ นในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 รา้นมาอยู่รวมกันเป็นอาคาร

หลงัคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนท่ีรวบรวมรา้นดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียว และยงัมีหอ้งเล็กๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมา

ของหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรบัผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย 

อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมู่บา้นราเมน 

ที่พกั  PREMIER CABIN HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่า 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หากท่านใดตอ้งการชอ้ปป้ิงต่อ แนะน า อิออน ทาวน์ (สามารถเดินจากโรงแรมไปได้) 

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาวา่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้

และขนมขึ้ นชื่อของญี่ปุ่น อยา่ง คิทแคท สามารถหาซื้ อไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
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วนัที่ 3 ศาลเจา้คามิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ลานสกีบิเอะ - ซัปโปโร – JR 

TOWER – DINNER บุฟเฟตข์าปู 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้คามิคาว่า (KAMIKAWA SHRINE) ศาล

เจา้น้ีท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาภายในส่วนของสวนคากุระโอกะ เลยเขตเมือง

มานิดนึงหน้าหนาวสวยมาก ปกคลุมไปดว้ยหิมะตัวศาลเจา้ใหญ่และ

อลังการมาก ย่ิงในหน้าหนาว ดูน่าเกรงขามสุดๆไปเลย ดา้นขา้งศาล

เจา้จะมีสวนใหเ้ดินเล่นถ่ายรูป บรรยากาศเงียบสงบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

แถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิดจาก

หลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณท่ี์ไม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอื่นๆ  

ไฮไลทข์องที่น่ี ไดแ้ก่ อุโมงค์แกว้ผ่านสระวา่ยน ้าของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กท่ีอยูต่รงกลางของโซนหมีขัว้

โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งน้ียงัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกท่ีมีการจดัใหน้กเพนกวินออก

เดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกลชิ้ด 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4) 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka Snow World) หรือ เนินสี่ฤดู (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1.30 ชม.) เมืองบิเอะ ฮอกไกโด เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่มีพื้ นท่ีถึง 7 เฮคเตอร ์ในช่วงฤดูรอ้นเต็มไปดว้ยดอกไมท่ี้

บานสะพรัง่ ในฤดูหนาวสถานท่ีแห่งน้ีจะถูกปกคลุมและกลายเป็นเมืองหิมะ ลานกวา้งๆ กลายเป็นลานสกีขนาดใหญ่ 

อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี Snow Mobile, Snow Rafting (ไม่รวมค่าเช่าชุดและค่าเช่าอุปกรณ)์ 

หมายเหตุ หากลานหิมะท่ี ชิกิไซโนะโอกะ หิมะไม่หนาพอใหเ้ล่นกิจกรรมได ้เราจะเปล่ียนเป็นลานสกีอื่นๆ เพื่อใหลู้กคา้

ไดเ้ต็มอิ่มกบักิจกรรมแทน 
 

 

จากน้ัน เดินทางเขา้สู่ เมืองซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แวะถ่ายรูป ที่ท  าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

(Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่ง

หน่ึงในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่ นในสมยัน้ัน ภายในตกแต่งอยา่งหรูหรา ดา้นหน้ามีสญัลกัษณด์าวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดีคแฉก 

และสวนหย่อมท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วยอาคารแห่งน้ีเคยเป็นท่ีท าการรฐับาลทอ้งถ่ินสมยับุกเบิก

เกาะฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูบุฟเฟตข์าปู + บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง 

ที่พกั KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  

โรงแรมใกลย้า่นชอ้ปป้ิง เต็มอิ่มใหท้่านชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั ตลอดทั้งคืน 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
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วนัที่ 4 ตลาดปลาโจไก - โอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ไหวพ้ระใหญ่ Hill of 

the Buddha – MITSUI OUTLET – เต็มอ่ิมชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

จากน้ันน าท่านเดินชม ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลาดสดของซปัโปโรท่ีรวบรวมเอารสชาติความสดของฮอกไกโด

ไวม้ากมายทุกเชา้จะมีผัก ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทัว่ฮอกไกโด และปลาท่ีจับมาสดๆ จะถูกน ามายงั

ศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซปัโปโร ตั้งแต่รา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ รา้นปลาตากแหง้เค็ม และอื่นๆ 

เรียงรายกว่า 60 รา้นมีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีใหเ้ลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเชา้ นอกจากน้ี ยังพรัง่พรอ้มไปดว้ย

รา้นอาหารทั้งรา้นซูชิและรา้นอาหารชุดท่ีใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดล้ิ้มรสอาหารของฤดูกาลน้ันๆ ในราคายอ่มเยา 

 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมือง

คา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้นขายของอยู่ตลอดสอง

ขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ันส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตกเน่ืองจากใน

อดีต เมืองโอตารุไดร้บัอิทธิพลมาจาก การท าการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ น า

สินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังท่ีอยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่

และขนส่งเขา้โกดงัไดง้่ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภณัฑ์ 

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ด้วยความเป็น

เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ียงัคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงแกว้หลาก
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สีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านชื่นชม และ

เลือกซื้ อได ้เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ท่ีถือ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมารก์ของเมืองน้ีมาก

นัก นับเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไป

ดว้ยเอกลกัษณม์ากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตัว

ถนนเองไดร้บัการอนุรกัษ์มาอย่างดีเย่ียม จน

กลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปป้ิงชื่อดงัของเมือง

โอตารุอย่างในปัจจุบันน้ี ในระหว่างช่วง

พัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 

1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และ

การคา้การขนส่งท่ีหลากหลาย เต็มไปด้วย

บริษัทช้อปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์

ตะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นเสื้ อผา้ และพิพิธภัณฑ์

ต่างๆมากมาย 

 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสนอ่อนหวาน ชวน

ใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเย่ียม 

ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือก

ท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน า

เพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ์ ใหท้่านไดส้มัผัส

และชื่นชมกล่องดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรีน่ารกัๆ ในแบบท่ีท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (7) 
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จากน้ันน าท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) ตั้งอยูท่ี่ เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่ น ถือ

ว่าเป็นผลงานการสรา้งชิ้ นเอกอีกชิ้ นหน่ึงของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ นเจา้ของรางวลัพริตซ์

เกอรท่ี์ถือว่าท่ีสุดรางวลัของสถาปนิก โดยมีลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปป้ันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 

เมตร และมีน ้าหนัก 1500 ตัน พื้ นท่ีท่ีลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอนังดงาม ช่วงฤดูหนาว

ท่ีเหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะท่ีขาวโพลน อีกจุดหน่ึงท่ีพลาดไม่ไดนั้่นคือ การเดินลอดไปตาม

อุโมงคท์ี่มาความยาว 40 เมตร ท่ีเมื่อเดินไปจนถึงจุดท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีอยู่บริเวณปลายทางของอุโมงคแ์ลว้

มองยอ้นขึ้ นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะทอ้นอยูร่อบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า ซึ่งไม่สามารถมอง

ไดจ้ากทางดา้นนอก ถือเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีทางสถาปนิกตั้งใจออกแบบ เพื่อใหทุ้กๆส่วนมีความพิเศษไม่แพก้นั นับว่าเป็น

อีกหน่ึง Unseen Hokkaido สถานท่ีท่ีมีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอยา่งย่ิงส าหรบัการมาเยือน 

 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Sapporo เอาท์เล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิ่งอนั ท่ีน่ีเร่ิมเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่

เดือนเมษายนปี 2012 ด้านในมีรา้นคา้แบรนด์เนมต่างๆ 

มากถึง 128 ร้าน ! มีทั้งรา้นค้าปลอดภาษี รา้นอาหาร

อร่อยๆ และศูนยอ์าหารขนาดใหญ่โต ท่ีจุคนไดถึ้ง 650 ท่ี

นัง่ แถมยงัมีรา้นจ าหน่ายสินคา้พื้ นเมืองและสินคา้จากฟารม์

ทอ้งถ่ินของฮอกไกโดใหไ้ดเ้ลือกซื้ อกลับบา้นกันดว้ย รา้นคา้

ต่างๆ มีจ าหน่ายสินคา้ชั้นน าจากต่างประเทศใหเ้ราไดจ้บัจ่าย

ใชส้อยในราคาท่ีถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น เสื้ อผา้แฟชัน่หญิง

ชาย เสื้ อผา้เด็ก นาฬิกา อุปกรณก์ีฬา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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อิสระใหท้่านท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิงได้ตามอัธยาศัยท่ี ย่านทานุกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายใน

แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมาย

หลากหลายชนิด ทั้งเสื้ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 

ร้านขายของท่ีระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนม

มากมาย รวมแลว้กว่า 200 รา้นคา้ รา้นดังๆ ถุกใจนักชอ้ป

ชาวไทย เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีม

บ ารุง เคร่ืองส าอาง), Don Quijote : ดองกิโฮเตะ(รา้น 

Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินคา้นานาชนิดในราคา

ถูกและเปิด 24ชม.) , ร้าน Brand Name มือสอง , ห้าง 

Parco ท่านท่ีตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , 

หา้งPivot ท่านท่ีมองหากระเป๋า COACH , เสื้ อ UNIQLO หรือแบรนดฮิ์ตราคาสุดคุม้อยา่ง GU เป็นตน้ 

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเย็น ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่านสามารถเดินออกมาเพื่อชอ้ปป้ิง หรือชมเมืองซปัโปโรในตอนกลางคืนไดต้ามอธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วนัที่ 5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลบั 

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 

18 – 22 พ.ย. 2565 35,900 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

25 - 29 พ.ย. 2565 35,900 6,000 

2 - 6 ธ.ค. 2565 37,900 6,000 

9 – 13 ธ.ค. 2565 37,900 6,000 
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