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บินแอร์เอเชียเอก็ซ์ น ้ำหนกักระเป๋ำ 20 กก. มีบริกำรอำหำรร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
เที่ยวเตม็ทุกวนั ** บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ** Free wifi on bus ** ฟรีน ้ำด่ืมบริกำรวนัละ 1 ขวด  

ฟรี! ประกนักำรเดินทำงต่ำงประเทศ ครอบคลุมกำรรักษำโควิด-19 
*ไม่มีรำคำเด็ก  
**รำคำดงักล่ำวไม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,200 บำทต่อท่ำน (ลูกคำ้) 
***ไม่รวมค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรท ำวีซ่ำVFS (1557 บำท) 

วนั โปรแกรม อำหำร โรงแรม 

วนัแรก BKK  -/-/- x 

วนัท่ีสอง CTS - แช่ออนเซ็นเทำ้ - บ่อโอยนุุมะ - นัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำ - 
ฟำร์มหมีโนโบริเบตสึ - หมู่บำ้นพื้นเมืองเผำ่ไอนุ - 
หุบเขำนรกโนโบริเบตสึ - โจซงัเก 

-/L/D Jozankei Onsen 
Hotel  

หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำม ชมใบไม้เปลีย่นท่ีท่ีโจซังเค - สะพำนฟุตำมิ - 
เขื่อนโฮเฮเคียว - ซปัโปโร – ม้ือเท่ียง บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - 
โรงงำนช็อกโกแลต - พิพิธภณัฑเ์บียร์ - 
ท่ีวำ่กำรเก่ำเมืองซปัโปโร - ทำนุกิโคจิ 

B/L/- 
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

Sapporo Hotel  
หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีส่ี ตลำดนิโจ - ชมต้นแปะก๊วยท่ี Hokkaido University - 
โอตำรุ - คลองโอตำรุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - 
โรงเป่ำแกว้ - ศำลเจำ้ฮอกไกโด - Mitsui outlet  

B/L/- Sapporo Hotel  
หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีหำ้ CTS - BKK B/-/- x 

 

วนัเดินทำง รำคำ รำคำไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน พกัเด่ียว 

7-11 Oct 2022 36,900.- 24,999.- 9,000.- 

14-18 Oct 2022 37,900.- 25,999.- 9,000.- 

21-25 Oct 2022 
วันปิยะ 

39,900.- 27,999.- 9,000.- 
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วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ ท่ีเคำทเ์ตอร์ โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีอ ำนวยสะดวกในกำรเช็คอิน 
23.00 น.  ออกเดินทำงจำกประเทศไทย โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ620  

>>มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง<< 
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ 
หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจบั 

 

วันท่ีสอง          โนโบริเบตสึ - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ฟาร์มหมีโนโบริเบตสึ - หมู่บ้านพื้นเมืองเผ่าไอนุ - หุบเขานรกโนโบริเบตสึ 
                         แช่ออนเซ็นเท้า - บ่อโอยุนุมะ - โจซังเก 

08.00 น. เดินทำงถึง สนำมบินนิวชิโตเสะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 
โปรดปรับเวลำนำฬิกำของท่ำนใหเ้ป็นเวลำทอ้งถ่ิน) ผำ่นพิธีตรวจคนเขำ้เมือง 
ฮอกไกโด เป็นทั้งภูมิภำค ช่ือของเกำะ และยงัเป็นหน่ึงใน 47 จงัหวดัของประเทศญ่ีปุ่ น 
โดยช่ือมีควำมหมำยของช่ือตำมตวัวำ่ “ทำงสู่ทะเลเหนือ” เกำะฮอกไกโด ตั้งอยูเ่หนือสุดของประเทศญ่ีปุ่ น 
มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 รองจำก เกำะฮอนชู (Honshu) ซ่ึงเป็นเกำะหลกัของญ่ีปุ่ น 
โดยมีอุโมงรถไฟชินคนัเซ็นใตท้ะเลช่ือวำ่ อุโมงคเ์ซกงั เช่ือมระหวำ่งทั้งสองเกำะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงำรุ  
น ำท่ำนเดินทำงสู่ โนโบริเบตสึ โดยรถโคช้ปรับอำกำศ บริการเสิร์ฟน ้าเปล่าท่านละ 1 ขวด 
จิโกคุดานิ หรือ หุบเขานรก เป็นบริเวณท่ีมีควำมร้อนและออนเซ็นหลายแห่ง ท าใหเ้มืองโนโบริเบตสึ 
เป็นเมืองแห่งออนเซนอนัดบัหน่ึงของฮอกไกโด ดำ้นในมีจุดชมวิวท่ีสำมำรถมองเห็นปล่องควำมร้อน 
ท่ีเกิดจำกปฏิกริยำภูเขำไฟ และยงัมีสะพำนไมใ้หเ้ดินไปดำ้นล่ำงเพื่อชมบ่อน ้ำร้อนอยำ่งใกลชิ้ด 
ท่ีส ำคญัหุบเขำนรกแห่งน้ีเองท่ีเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำหนงัเร่ืองแฟนเดย ์
น ำท่ำนขึ้น กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาโนโบริเบตสึ เยีย่มชม 
ศูนย์อนุรักษ์พนัธ์ุหมีสีน ้าตาล (Noboribetsu Bear Park) 
ตั้งอยูบ่นยอดเขำโนโบริเบท็สึ ของเมืองโนโบริเบตสึ 
ในจงัหวดัฮอกไกโด(Hokkaido) 
หมีสีน ้ำตำลเป็นหมีท่ีมีถ่ินก ำเนิดท่ีเกำะฮอกไกโดและไซบีเรีย 
ดงันั้นเม่ือมำถึงแลว้ไม่ควรพลำดชม 
เพรำะหมีสีน ้ำตำลนั้นใกลสู้ญพนัธุ์และหำพบไดย้ำกมำกๆ ภำยในสวนมีหมีสีน ้ำตำลฮอกไกโดกวำ่ 100 ตวั 
คอยโบกมือรอขนมจำกคนดู และยงัมีโซน “กรงมนุษย”์ ใหเ้รำไดดู้หมีแบบใกลชิ้ดในทำงเดินดำ้นใตก้รงหมี 
นอกจำกนั้นยงัมีนิทรรศกำรเก่ียวกบัหมีสีน ้ำตำลใหผู้เ้ขำ้ชมไดรั้บควำมรู้ ร้ำนอำหำร และร้ำนจ ำหน่ำยของท่ีระลึก 
ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี จะมีทศันียภำพท่ีสวยงำมมำก โดยจะเปล่ียนสีในช่วงเดือนตุลำคมของทุกปี            
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                          อย่างไรกต็ามนี่เป็นเพียงการพยากรณ์ล่วงหน้าโดยอ้างองิจากปีก่อนๆ เท่านั้น 
เม่ือถึงวันเดินทางจริงอาจจะมีการเปลีย่นแปลง ช้าหรือเร็วขึน้กว่าท่ีคาดการณ์ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน 

น ำท่ำนด่ืมด ่ำไปกบัวฒันธรรมของชนเผำ่พื้นเมืองของเกำะฮอกไกโดท่ี พพิธิภัณฑ์จัดแสดงเกีย่วกบัวิถีชิวิตของชนเผ่า 
ไอนุในช่วงยคุเมจิ  สำมำรถเขำ้ไปลองใส่ชุดชนเผำ่ไอนุได ้ค่ำเช่ำชุด   (500 เยน /  คน) 
และมำเรียนรู้วิถีชีวิตชำวไอนุในหมู่บำ้นเลก็ๆแห่งน้ี ชม  poloship (เรือใหญ่) Thamasai (สร้อยคอ), เคร่ืองครัว และ 
Emi (ดำบ) ต่ำงๆ ท่ีท ำดว้ยภูมิปัญญำของชำวไอนุ ไดท่ี้น่ี 

 

จำกนั้น น ำท่ำน นั่งกระเช้าลอยฟ้า กลบัมำยงัจุดจอดรถ เพื่อเดินทำงต่อไปยงั หุบเขานรก จิโกกุดานิ  
หรือมีอีกช่ือหน่ึงท่ีเป็นฉำยำท่ีไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “Hell Valley” 
ตั้งอยูเ่หนือยำ่นบ่อน ้ำร้อนโนโบริเบทสึ(Noboribetsu Hot Springs) 
น ้ำร้อนในล ำธำรของหุบเขำแห่งน้ีมีแร่ธำตุก ำมะถนั ซ่ึงก็เป็นแหล่งตน้น ้ำของยำ่นบ่อน ้ ำร้อนโนโบริเบทสึ 
จะมีเส้นทำงตำมหุบเขำสำมำรถเดินไต่ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมำณ 20-30 นำที ว่ิงแรกท่ีจะเห็นก็จะเป็น 
บ่อโอยุนุมะ(Oyunuma) ซ่ึงบ่อน้ีเป็นเป็นบ่อน ้ำร้อนก ำมะถนั อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส น ้ำท่ีไหลออกจำกบ่อโอยนุุมะ 
เป็นล ำธำรเรียกวำ่ “โอยุนุมะกาว่า(Oyunumagawa)” 
ซ่ึงไหลผำ่นป่ำเป็นแม่น ้ำหลำยร้อยเมตรจุดน้ีเองเรำสำมำรถนัง่เพลินพร้อมแช่เทำ้ท่ำมกลำงทศันียภำพกนังดงำมตระกำ
รตำของธรรมชำติท่ีแน่นมำกๆ ยิง่ในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีประมำณกลำงเดือนตุลำคมของทุกปี 
ยิง่ถือเป็นช่วงพีคสุดของกำรท่องเท่ียวของท่ีน่ีเลย 
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เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
ท่ีพกั  Jozankei Onsen Hotel หรือเทียบเท่ำ 

ด่ืมด ่ำไปกบัวฒันธรรมกำรแช่ออนเซ็นของคนญ่ีปุ่ น  
 

วันท่ีสาม          โจซังเค - สะพานฟุตามิสึริ - เข่ือนโฮเฮเคียว - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - พพิธิภัณฑ์เบียร์ - ท่ีว่าการเก่า            
                         เมืองซัปโปโร - ทานุกิโคจิ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
โจซังเคออนเซ็น (Jozankei Onsen, ตั้งอยูใ่นบริเวณ อุทยานแห่งชาติชิโกะซุ โทยะ (Shikotsu-Toya National Park) 
เป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควำมนิยมจำกเหล่ำนกัท่องเท่ียว น ้าพุร้อนโจซังเค ถูกคน้พบเม่ือประมำณปี ค.ศ. 
1866จึงท ำใหภ้ำยในเมืองมีท่ีพกัหำยหลำยแบบผดุขึ้นมำหลำยแห่งเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลกนัเขำ้มำเมืองแห่
งน้ีอยำ่งไม่ขำดสำย แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นเมืองท่ีขนำดใหญ่โตอะไรมำก หำกก็มีโรงแรมเรียวกงักวำ่ 12 แห่ง 
และยงัมีบ่อแช่เทำ้ฟรีท่ีสำมำรถพบไดท้ัว่เมืองอีกดว้ย 
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สะพานฟุตามิสึริ ชมใบไม้เปลีย่นสีท่ีสะพานฟุตามิ สะพำนสีแดงท่ีทอดขำ้ม 
แม่น ้ำโทโยฮิระสะพำนแห่งน้ีถือเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเกำะฮอกไกโด  
เข่ือนโฮเฮเคียว เขื่อนเก็บน ้ำขนำดใหญ่ในเขตหมู่บำ้นโจซังเค 
ฟินไปกนัวิวเขื่อน และตน้ไมเ้ปล่ียนสีท่ีขึ้นแซมตำมภูเขำหิน 
เขื่อนโฮเฮเคียว อยูใ่นสวนสำธำรณะชิโคทสึโทยะ 
จำกปำกทำงเขำ้เขื่อนถึงตวัเขื่อน ระยะทำงประมำณ 2 
กม.เป็นเขตอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
บริเวณโดยรอบเขื่อนแวดลอ้มไปดว้ยทิวทศัน์ท่ีงดงำมของสันเขำ 
หินสูงชนั รวมกบัโชวก์ำรปล่อยน ้ำออกจำกเขื่อนอนัทรงพลงั 
(ทุกปีตั้งแต่ วนัท่ี 1 เดือนมิถุนำยน-วนัท่ี 31 เดือนตุลำคม เวลำ 9:00 น.-16:00 น.) 
ก่อก ำเนิดภูมิสถำปัตยกรรมอนัยิง่ใหญ่ เป็นท่ีชมใบไมสี้แดงในฤดูใบไมร่้วงท่ีขึ้นช่ืออยำ่งมำกของเมืองซปัโปโร 



                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 
 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองหลกัของฮอกไกโด มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 5 ของประเทศ 
มีประชำกรอำศยัอยูร่ำว 2 ลำ้นคน พื้นท่ีประกอบดว้ยท่ีรำบซ่ึงเป็นเขตตวัเมือง 
และพื้นท่ีภูเขำซ่ึงเหมำะแก่กำรเล่นสกีในหนำ้หนำว รวมถึงกำรขึ้นไปชมวิวทิวทศัน์ของเมือง  
ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรเท่ียง เมนูบุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ โรงงานช็อกโกแลตอชิิยะ (Ishiya Chocolate Factory) 
เป็นโรงงำนในเมืองซปัโปโรท่ีผลิตช็อกโกแลตอนัเล่ืองช่ืออยำ่ง Shiroi Koibito คุก้ก้ีสอดไส้ไวทช์็อกโกแลต 
ท่ีท ำจำกนมโคจำกฮอกไกโดท่ีวำ่กนัวำ่อร่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ท ำใหคุ้กก้ีสอดไส้ไวทช์็อกโกแลตอยำ่ง Shiroi Koibito 
มีรสชำติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทัง่กลำยมำเป็นของฝำกยอดนิยมติดอนัดบัสูงสุดของเกำะฮอกไกโด 
นอกจำกของฝำกแสนอร่อยแลว้ ภำยในบริเวณของโรงงำนผลิตช็อกโกแลตยงัมีส่วนของพิพิธภณัฑ ์(มีค่าใช้จ่าย 
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ไม่รวมในค่าทัวร์) สวนส ำหรับนัง่เล่น มีร้ำนอำหำรอร่อยๆ ใหไ้ดเ้ลือกชิม 

 
เยีย่มชม พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร เป็นพิพิธภณัฑเ์บียร์แห่งเดียวในประเทศญ่ีปุ่ น และตั้งอยูใ่นซปัโปโรกำร์เดน้พำร์ค 
อำคำรก่ออิฐแดงถูกสร้ำง โดยโรงงำนน ้ำตำลมนเบทสึ 
ในปี ค.ศ. 1879 ในฐำนะผูผ้ลิตน ้ำตำลหวัผกักำด 
หลงัจำกส้ินสุดสงครำมชิโน-ญ่ีปุ่ น ในปี ค.ศ. 1895 
ควำมตอ้งกำรในตลำดน ้ำตำลลดลง บริษทั เบียร์ซปัโปโร 
จึงไดซ้ื้อกิจกำร และปรับปรุงโรงงำนน ้ำตำล 
เพื่อใชเ้ป็นโรงงำนผลิตเบียร์ 
อำคำรพิพิธภณัฑเ์บียร์ซปัโปโร 
ถูกเปิดอยำ่งเป็นทำงกำรในเดือนกรกฎำคม ค.ศ. 1987 
หลงัจำกมีกำรยำ้ยโรงงำนไปยงัโรงเบียร์เอนิวะ ต่อมำอำคำรพิพิธภณัฑไ์ดรั้บกำรบูรณะขึ้นใหม่ และเปิดบริกำรอีกคร้ัง 
ในเดือนธนัวำคม ค.ศ. 2004 และไดรั้บกำรจดทะเบียนเป็นหน่ึงในมรดกฮอกไกโด  (Hokkaido Heritage) เม่ือวนัท่ี 22 
ตุลำคม ค.ศ. 2004 พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงประวติัศำสตร์ ในอุตสำหกรรมเบียร์ และซปัโปโรเบียร์ 
ตั้งแต่บุคคลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง, ขั้นตอนกำรผลิต และเคร่ืองมือส ำหรับกำรตม้เบียร์ ในส่วนของพรีเม่ียมทวัร์นั้น 
ผูเ้ขำ้ชมสำมำรถลองลิ้มชิมรส ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ของเบียร์ซปัโปโรไดอี้กดว้ย นอกจำกน้ียงัมีในส่วนของ 
ลำนเบียร์ซปัโปโร (Sapporo Beer Garden) ซ่ึงคุณสำมำรถเพลิดเพลินไปกบั เบียร์สดท่ีรินอยำ่งประณีตทีละแกว้ 
ในภตัตำคำรหลำยร้ำนท่ีบริกำร พร้อมอำหำรแบบบุฟเฟ่ตย์อดนิยม ไดแ้ก่ จิงกิสข่ำน 
*อำหำรทอ้งถ่ินขึ้นช่ือของฮอกไกโด, ปู, ซูชิ และอ่ืนๆ 
ถ่ายรูปคู่กบั ท่ีท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สถำนท่ีทำงรำชกำรท่ีส ำคญัในยคุสมยัก่อนท่ีตั้งอยูท่ี่เมืองซปัโปโร 
นบัเป็นอำคำรขนำดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอำคำรของญ่ีปุ่ นในสมยันั้นส่ิงหน่ึงท่ีท ำให้อำคำรมีเอกลกัษณ์เฉพำะ 
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ก็จำกกำรท่ีมีสไตลก์ำรสร้ำงแนวอิฐแดง 
รูปแบบดำ้นนอกอำจจะเนน้ผสมผสำนตะวนัตก 
ท่ีน่ีถูกสร้ำงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 
ภำยในตกแต่งอยำ่งหรูหรำ 
ดำ้นหนำ้มีสัญลกัษณ์ดำวหำ้แฉก ธงรูปดำวเจ็ดแฉก 
และสวนหยอ่มท่ีร่มร่ืน เรียงรำยดว้ยตน้ซำกุระ 
และตน้แปะก๊วย 
อสิระช้อปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ  
แหล่งชอปป้ิงท่ีอยูภ่ำยใตห้ลงัคำคลุมยำวระยะทำงกวำ่ 1 กิโลเมตร ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค 
สองขำ้งทำงเตม็ไปดว้ยร้ำนขำยสินคำ้มำกมำยกวำ่ 100 ร้ำน ทั้งร้ำนขนม อำหำร ยำ เส้ือผำ้ รองเทำ้ ABC Mart 
หรือแมแ้ต่ร้ำนDon Quijote สำรพดัร้ำนคำ้ในยำ่นน้ี นอกจำกสถำนท่ีแห่งน้ีท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 100 ปี 
จะเป็นแหล่งชอปป้ิงแลว้ ยงัใชเ้ป็นท่ีจดักิจกรรม เทศกำลต่ำงๆ เช่น เทศกำลทะนุกิ ช่วงฤดูหนำว 
หรือจะใชเ้ป็นจุดรวมพลของหนุ่มสำวชำวญ่ีปุ่ น เพื่อนดัไปปำร์ต้ีสังสรรคก์นัต่อยำมดึก  
บำงทีก็เห็นคนมำเปิดหมวกร้องเพลงกนัดว้ยนะ 

เย็น  อสิระรับประทานอาหารเย็น 
ท่ีพกั  Sapporo Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีส่ี              ตลาดปลานิโจ - ชมต้นแปะก๊วยท่ี Hokkaido University - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี -     
                        โรงเป่าแก้ว - ศาลเจ้าฮอกไกโด - Mitsui outlet 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนออกเดินทำงจำกโรงแรมสู่ ตลาดปลานิโจ 
ด่ืมด ่ำกบัอำหำรตำมฤดูกำลของฮอกไกโดท่ีตลำด 
ทั้งขำ้วหนำ้อำหำรทะเล ซูชิ และปู 
เม่ือกล่ำวถึงฮอกไกโดแลว้คือตวัแทนของ “ควำมอร่อย” 

ของฮอกไกโดจะมำรวมกนัท่ีซปัโปโรและท่ีช่วยส่งเสริมวฒันธรรมกำรกินของซปัโปโรคือตลำดกลำงขำยส่งเมืองซปั
โปโร ตลำดท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด ขำ้งๆ จะมี ตลำดโจไก และศูนยก์ลำงตลำดขำยส่งเมืองซปัโปโร 
ท่ีคนทัว่ไปจะสำมำรถสนุกสนำนกบักำรรับประทำนอำหำร หรือจบัจ่ำยซ้ือของได ้
และจะคบัคัง่ดว้ยนกัท่องเท่ียวและชำวซปัโปโรท่ีมำซ้ือของทะเลหรือพืชผกัผลไมจ้ำกท่ีต่ำงๆ ของฮอกไกโด 
“ตลำดปลำนิโจ” ท่ีอยูใ่จกลำงเมืองซปัโปโรก็มีช่ือเสียงในฐำนะเป็นตลำดท่ีมีมำตั้งแต่สมยัเมจิ 
ขอเชิญเพลิดเพลินไปกบักำรชิมขำ้วหนำ้อำหำรทะเลและซูชิ ท่ีใชอ้ำหำรทะเลสดๆ ท่ีเพิ่งซ้ือมำในตอนเชำ้อยำ่งเตม็ท่ี 
และขอเชิญรรับประทำนปูเป็นๆ ในอ่ำงท่ีน ำมำลวกน ้ำร้อน … เป็นควำมอร่อยท่ีมีเฉพำะในตลำดเท่ำนั้น 
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จำกนั้น น ำท่ำน ชมอุโมงค์ต้นแป๊ะก๊วย ท่ีมหำวิทยำลยัฮอกไกโด ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใจกลำงเมืองซปัโปโร 
นอกจำกจะมีช่ือเสียงทำงดำ้นกำรศึกษำแลว้ บรรยำกำศภำยในมหำวิทยำลยัยงัร่มร่ืนดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ 
และมีธรรมชำติท่ีสวยงำมแตกต่ำงไปตำมฤดูกำล 
โดยเฉพำะแนวถนนท่ีมีอุโมงคต์น้แปะก๊วยท่ีใบไมจ้ะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองในช่วงปลำยเดือนตุลำคมถึงตน้เดือน 
พฤศจิกำยนของทุกปี 
เป็นจุดชมใบแปะก๊วยท่ีมีช่ือเสียงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของญ่ีปุ่ น 
ถนนสำยน้ีมีช่ือเรียกอีกช่ือวำ่ “Ginkgo Avenue” 
เม่ือเขำ้มำทำงประตูคิตะจูซนัโจ (Kitajusanjo) 
ของมหำวิทยำลยัฮอกไกโด 
ก็จะพบกบัถนนท่ีเรียงรำยดว้ยตน้แปะก๊วยรำว 70 
ตน้ทอดยำวรำวกบัอุโมงคสี์เหลืองทองสวยงำม 
เป็นระยะทำงประมำณ  380 เมตร 
ในทุกปีช่วงวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมจะมีการจัดงานเทศกาลชมใบแปะก๊วยพร้อมจัดแสดง 
ไฟไลท์อพัในช่วงกลางคืนอกีด้วย (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ร้ำนอำหำรทอ้งถ่ิน เมนูปลำยำ่งฮอกเกะ 
 

จำกนั้น ออกเดินทำงสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่ำส ำคญัของซปัโปโร และบำงส่วนของเมืองตั้งอยูบ่นท่ีลำด  
ต ่ำของภูเขำเทง็งุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬำฤดูหนำวท่ีมีช่ือเสียง ชม คลองโอตำรุ หรือ “โอตำรุอุนงะ” มีควำมยำว 1.5 
กิโลเมตร ถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง โดยมีโกดงัเก่ำบริเวณโดยรอบซ่ึงไดรั้บกำรปรับปรุงเป็นร้ำนอำหำรเรียงรำยอยู ่
ไฮไลทข์องท่ีน่ี คือ บรรยำกำศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสร้ำงเม่ือปี 1923 จำกกำรถมทะเล 
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เพื่อใชส้ ำหรับเป็นเส้นทำงกำรขนถ่ำยสินคำ้มำเก็บไวท่ี้โกดงั แต่ภำยหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีกำรถมคลอง 
คร่ึงหน่ึงเพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลืออีกคร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว 
มีกำรสร้ำงถนนเรียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทำงเดินเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร อิสระเดินชมตำมอธัยำศยั  
ชม พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหน่ึงในร้ำนคำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น 
โดยตวัอำคำรมีควำมเก่ำแก่สวยงำม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์เมืองชม 
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี เป็นหน่ึงในร้ำนคำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีในญ่ีปุ่ น 
โดยตวัอำคำรมีควำมเก่ำแก่สวยงำม และถือเป็นอีกหน่ึงในสถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์เมือง 
เคร่ืองแกว้นบัเป็นอีกหน่ึงสินคำ้ท่ีขึ้นช่ือของเมืองโอตำรุ Kitaichi Glass เป็นแบรนดเ์คร่ืองแกว้ชั้นน ำของโอตำรุ 
โดยโรงงานเป่าแก้วคิตะอจิินั้นถือเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแกว้คุณภำพสูงท่ีเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บกำรยอมรับมำอยำ่งยำวนำ
น โรงงำนแห่งน้ีมีประวติัเก่ำแก่นบัร้อยปี มีทั้งหมด 8 สำขำในเมือง มีสำขำท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ สำขำท่ี 3 
มีโซนร้ำนคำ้และคำเฟ่ “Kitaichi Hall” ท่ีประดบัตกแต่งดว้ยตะเกียงน ้ำมนัจ ำนวน 167 ช้ิน 
และตกแต่งกระจกสีท่ีฝ้ำทั้งแถบสร้ำงบรรยำกำศสุดพิเศษ ใครช่ืนชอบกำรประดิษฐ์หรืออยำกไดแ้กว้ท่ีไม่เหมือนใคร 
ก็สำมำรถเขำ้ร่วมเวิร์คช็อปท ำเคร่ืองแกว้ของตวัเองท่ีมีแค่ช้ินเดียวในโลกไดใ้นเวลำเพียง 1-2 ชัว่โมง 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ‘ศาลเจ้าฮอกไกโด’ เป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีหำ้มพลำดเม่ือมำเยือนเมืองซปัโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 
รัฐบำลไดย้กเลิกระบบศกัดินำ แลว้แทนท่ีดว้ยระบบจงัหวดั และเขำ้ควบคุมทอ้งท่ี จกัรพรรดิเมจิไดเ้ลือกเทพสำมองค ์
เพื่อใหป้กปักคุม้ครองกำรบุกเบิกฮอกไกโด เทพโอคุนิทำมะ เทพโอนำมุจิ 
และเทพซุกุนำฮิโคนะสถิตอยูใ่นสถำนท่ีท่ีเรียกวำ่ ศำลเจำ้ซปัโปโรจิงจะ ซ่ึงต่อมำเป็นท่ีรู้จกัในช่ือศำลเจำ้ฮอกไกโดจิงกู 
ส่วนเทพเจำ้องคท่ี์ส่ีท่ีสถิตอยู่ท่ีน่ีก็คือจกัรพรรดิเมจิ ศำลเจำ้แห่งน้ีถูกท ำลำยจำกไฟไหมใ้นปีค.ศ. 1974 
แต่ก็ไดรั้บกำรบูรณะในปีค.ศ. 1978
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ Mitsui Outlet เป็นเอาท์เลต็ขนาดใหญ่ของซัปโปโร มีทั้งหมด 2 ชั้นรวมมร้ำนคำ้กวำ่ 180 ร้ำน 
ท่ีส ำคญัยงัเป็นเอำทเ์ลต็ในร่ม ดงันั้นไม่วำ่จะหิมะหรือฝนตก ก็ยงัสนุกกบักำรชอ้ปป้ิงได ้อิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

เยน็  อิสระรับประทำนอำหำรเยน็ 
ท่ีพกั  Sapporo Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีห้า            สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนออกเดินทำงไปยงัสนำมบินนิวชิโตเสะ เพื่อเดินทำงกลบัประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทำงจำกสนำมนิวบินชิโตเสะ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี  XJ621 
17.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ 
 

 
 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง 

รายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา  

ณ วันท่ีเดินทางจริง ของประเทศท่ีเดินทาง  

ท้ังน้ีบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย 

ของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
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 หมายเหต ุ
1.  ทวัร์น้ีส ำหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 
2. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์  

ไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ 
ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3.  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงนอ้ยกวำ่30ท่ำน 
โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย7วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่ำ 
และอยำ่งนอ้ย15วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีมีวีซ่ำแต่หำกทำงนกัท่องเท่ียวทุกท่ำนยนิดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพิ่
มจำกกำรท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงยกวำ่ท่ีทำงบริษทัก ำหนดเพื่อใหค้ณะเดินทำงไดท้ำงเรำยนิดีท่ีจะใหบ้ริกำรต่อไป 
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4.  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือนำมสกุล 
ค ำน ำหนำ้ช่ือเลขท่ีหนงัสือเดินทำงและอ่ืนๆเพื่อใชใ้นกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน 
ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนำ้หนงัสือเดินทำงใหก้บัทำงบริษทัพร้อมกำรช ำระเงินมดัจ ำ 

5. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
ภูมิอำกำศและเวลำณวนัท่ีเดินทำงจริงของประเทศท่ีเดินทำงทั้งน้ีบริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
ส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ่้ำยใดๆ 
ท่ีเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจำกควำมผิดของทำงบริษทัเช่นภยัธรรมชำติ,กำรจลำจล,กำรนดัหยดุงำน, 
กำรปฏิวติั,อุบติัเหตุ,ควำมเจ็บป่วย,ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ,ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน 
เปล่ียนแปลงตำรำงบิน,กำรบริกำรของสำยกำรบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7.  อตัรำค่ำบริกำรน้ีค ำนวณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศณวนัท่ีทำงบริษทัเสนอรำคำดงันั้น 
ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มขึ้นในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียน 
เงินตรำต่ำงประเทศค่ำตัว๋เคร่ืองบิน,ค่ำภำษีเช้ือเพลิง,ค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน กำรเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

เอกสารส าหรับย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่น 

1. หนงัสือเดินทำง(ในวนัยืน่ขอวีซ่ำมีหนำ้วำ่งท่ีไม่มีตรำประทบัมำกกวำ่ 2 หนำ้ขึ้นไป 

หำกมีหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำแสดงดว้ย) 

2. ใบค ำร้องขอวีซ่ำ (ท่ำนสำมำรถพิมพม์ำจำกโฮมเพจของสถำนทูตญ่ีปุ่ นประจ ำประเทศไทย 

หรือรับไดท่ี้ศูนย ์JVAC)  1 ชุด 

3. รูปถ่ำย (ขนำด 2 x 1.4 น้ิว สีหรือขำวด ำ ท่ีมีพื้นหลงัเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลำย ไม่มีกำรแต่งภำพถ่ำย 

จะตอ้งเป็นรูปถ่ำยท่ีชดัเจน และถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ำยลงในใบค ำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถำมเพื่อกำรยืน่ขอวีซ่ำ (กรุณำกรอกโดยเลือกตำมวตัถุประสงตใ์นกำรเดินทำง 

และลงลำยเซ็นตำมหนงัสือเดินทำง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบำ้น ฉบบัจริงและส ำเนำ 1 ชุด 

a. ในกรณีท่ีผูย้ืน่เป็นพนกังำน หรือขำ้รำชกำร 

ใหแ้สดงหนงัสือรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนท่ีสังกดั (ใหร้ะบุต ำแหน่ง วนัเร่ิมท ำงำน 

อตัรำเงินเดือน และระยะเวลำวนัลำพกัร้อน) 

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
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b. ในกรณีท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใหแ้สดงหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั 

หรือทะเบียนกำรคำ้จำกกระทรวงพำณิชย ์

c. ในกรณีนกัเรียนนกัศึกษำท่ีมีอำยตุั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป 

ใหแ้สดงหนงัสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นนกัเรียนนกัศึกษำ และหนงัสือรับรองกำรท ำงำน 

หรือหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั หรือทะเบียนกำรคำ้ของผูอุ้ปกำระ 

d. ในกรณีผูอ้ยูภ่ำยใตอุ้ปกำระเล้ียงดู เช่น แม่บำ้นท่ีไม่ไดท้ ำงำน 

ใหแ้สดงหนงัสือรับรองกำรท ำงำน หรือหนงัสือรับรองจดทะเบียนบริษทั 

หรือทะเบียนกำรคำ้ของผูอุ้ปกำระ 

6. (เอกสำรทุกอยำ่งจะตอ้งออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีท่ีผูย้ื่นไม่มีอำชีพ 

หรือประกอบอำชีพท่ีไม่สำมำรถแสดงหนงัสือรับรองกำรท ำงำน 

หรือหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั หรือทะเบียนกำรคำ้ได ้

กรุณำท ำหนงัสืออธิบำยอำชีพและรำยได ้โดยละเอียด) ฉบบัจริง 1 ชุด 

7. ผูท่ี้เดินทำงเป็นคร้ังแรก หำกเคยเปล่ียนช่ือตวั-สกุล หรือผูท่ี้ไดเ้ปล่ียนช่ือตวั-

สกุลหลงัจำกเดินทำงไปประเทศญ่ีปุ่ นคร้ังท่ีแลว้ ใหเ้ตรียมเอกสำรแสดงกำรเปล่ียนช่ือตวั-สกุล เช่น 

ใบเปล่ียนช่ือตวั-สกุล ใบส ำคญักำรสมรส ใบส ำคญักำรหยำ่ ฉบบัจริงและส ำเนำ 1 ชุด 

8. สมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำร(ของผูย้ืน่ค  ำร้อง หรือผูอุ้ปกำระ) ฉบบัจริงและส ำเนำ(ทุกหนำ้)1 ชุด 

(ใชส้ ำหรับยืน่ในกรณีท่ีผูย้ืน่เป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงดว้ยตวัเอง 

ยกเวน้ส ำหรับผูย้ืน่ท่ีเป็นขำ้รำชกำร หรือพนกังำนบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

หรือพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือมหำวิทยำลยั เป็นตน้ ซ่ึงมีอตัรำเงินเดือนตั้งแต่ 2 หม่ืนบำทขึ้นไป 

และสำมำรถตรวจสอบไดจ้ำกหนงัสือรับรองกำรท ำงำน ไม่ตอ้งยืน่สมุดบญัชีธนำคำร 

ทั้งน้ีรวมถึงกำรยืน่ส ำหรับครอบครัวในควำมอุปกำระของบุคคลดงักล่ำวดว้ย) 

9. ก ำหนดกำรเดินทำง  

10. บุคคลท่ีสำมำรถใหมี้ตวัแทนมำด ำเนินกำรยืน่วีซ่ำไดน้ั้น กรุณำตรวจสอบรำยละเอียดคุณสมบติัท่ีน่ี 

(https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) 

กรณีท่ีใหต้วัแทนมำด ำเนินกำรยืน่วีซ่ำแทนนั้น ผูย้ืน่จะตอ้งเขียน หนงัสือมอบอ ำนำจดว้ยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
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