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กำหนดการเดินทาง ราคา 
23 – 27 ตุลาคม 2565 (วันปิยมหาราช) 42,900.- บาท 

 

 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 

2) พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 
ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 620 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขานรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสี
น้ำตาล 

0840 ถึง สนามบนิชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ 
(เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 )   ✈  

2 
สนามบนิชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขา
นรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบ้ิล) – ฟาร์มหมีสี
น้ำตาล 

- 


HOTEL 

TOYA ONSEN HOTEL 
HANABI OR SIMILAR 

 

3 
โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – 
ถนนซาไคมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ – 
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานูกิโคจ ิ

  -
SAPPORO EXCEL 
HOTEL TOKYU OR 
SIMILAR 

4 
อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ทีฟ่าร์มโจ
ซังเค – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท   

AIR TERMINAL HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
สนามบนิชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
( 09.55 – 15.10 ) 

 
✈ 

   



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น AUTUMN LEAVES IN HOKKAIDO (XJ) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์J0522267 

  
 
 

นำท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโดเพ่ือนำท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อ
โคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้ว
พวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบ ๆ หุบเขามีต้นใบไม้หลายหลายที่กำลังเปลี่ยนสีสลับ แดง ส้ม 
เหลือง กันอย่างลงตัว อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” (Lake Toya) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ต้ังอยู่ใน
เมืองโทยะ เเละเป็นอีกหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ เเละเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชม
เป็นอย่างยิ่ง โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการ
เป็นปากปล่องภูเขาไฟดั้งเดิมเเละตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนักทำให้กลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
อย่างมากอีกเเห่งของเมืองโทยะและฮอกไกโด 

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออำนวย) ภูเขาไฟอุสุนั้นมีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดใน
ญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซึ่งทำให้เถ้า
ถ่านจำนวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลทำลายอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่บางส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และ
เนื่องจากมีการเฝ้าระวังติดตามและใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทำให้คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้ล่วงหน้า 
เพ่ือให้ผู้คนอพยพออกจากเมืองได้ทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เมื่อท่านนั่งอยู่บนกระเช้าจะได้เห็นภาพสีสันที่ตัดกันได้
อย่างเหลือเชื่อระหว่างสีน้ำเงินครามของผืนน้ำและท้องฟ้ากับสีแดงของภูเขาไฟลูกเล็กที่เต็มไปด้วยไอควัน อิสระให้
ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล” เป็นพันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบันเพราะหมีสีน้ำตาลนั้นใกล้
สูญพันธุ์แล้ว ซ่ึงจะพบได้เฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จึงมีการ
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สร้างบรรยากาศที่จำลองคล้ายคลึงกับธรรมชาติสำหรับหมีสีน้ำตาลที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยตัว  ให้ท่านได้ตื่นตากับ
ความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุต้ังแต่สองขวบจนถึงหมีตัวโตอายุสิบสองขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ทำ
ท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ำตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารัก
ตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ที่พัก : TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณ
เปล่งปลั่ง 

 
วันที่สาม โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื ่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไคมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ – 

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรียนที่ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ทำให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป  ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร เป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ทั้งหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมอย่างสวยงาม และในฤดูอื่น 
ๆ ตลอดทั้งปี … เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ” (Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญโดยริมคลองแห่งนี้
ต้ังอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ มีประวัติความเป็นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษที่ 
20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็
สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่ ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1980 ที่บริเวณคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจนน่า
เที่ยวขนาดนี้ แถบโกดังริมคลองก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร ช่วงกลางคืนนี่เรียกว่าเป็นไฮไลต์
สำหรับการท่องเท่ียวเลยทีเดียว 

จากนั ้นนำท่านชื ่นชมความงดงามของศิลปะที่  “พิพิธภัณฑ์เครื ่องแก้วและกล่องดนตรี” (Otaru Music Box 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในเรื่องกล่องดนตรีมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น  เมื่อก้าวเข้าไปยัง
พิพิธภัณฑ์ท่านจะได้พบกับกล่องดนตรีมากมายกว่า 3,000 ชิ้น ตั้งโชว์เรียงรายและจำหน่ายให้แก่ผู้เข้าชม โดยกล่อง
ดนตรีมีดีไซน์ให้เลือกหลากหลาย เริ่มตั้งแต่ดีไซน์แบบเบสิคอย่างรูปสัตว์ต่าง ๆ ไปจนถึงดีไซน์สุดเก๋อย่างอาหาร ชูชิ 
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถทำกล่องเพลงของตัวเองที่มีชิ้นเดียวบนโลก  โดยสามารถเลือก
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เมโลดี้เพลงและกล่องเพลงได้เองอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่าง ๆ ติดไม้ติด
มือฝากคนทางบ้าน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) เป็นถนนที่ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ โดยไม่ไกล
จากคลองโอตารุ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มาก ๆ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์
มาอย่างดีเย่ียมจนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันนี้ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอก
ไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่าง ๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ “ศาลเจ้าซัปโปโร” 
ศาลเจ้าฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ภายหลังจักรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจ้าผู้บุกเบิกทั้ง 3 องค์ได้รับการ
ประดิษฐานเพื่อเชิดชูจิตวิญญาณของผู้บุกเบิก โดยผู้ออกแบบเมืองซัปโปโรในสมัยนั้นได้เลือกสวนมารุยามะ 
(Maruyama) เป็นที่ตั้งของศาลเจ้า ซ่ึงล้อมรอบด้วยภูเขาท้ัง 3 ด้าน และอีกด้านหนึ่งเลือกเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮอก
ไกโดเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งชินโต เพื่อจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณแก่ผู้บุกเบิก ปัจจุบันได้ประดิษฐานเทพเจ้า
จำนวนสี่องค์เพ่ือคุ้มครองชาวฮอกไกโดให้มีความสงบสุข ผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพรในวันสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น วัน
ปีใหม ่การจัดงานแต่งงาน อีกทั้งศาลเจ้าฮอกไกโดยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤด ู

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “สวนมารุยามะ” (Maruyama Park) เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและ
เป็นที่นิยมมากในการเยี่ยมชมตลอดทั้งปี สวนมารุยามะนั้นมีพื้นที่กว้าง เต็มไปด้วยต้นไม้และพืชมากมาย ได้ถูก
กำหนดให้เป็นแหล่งธรรมชาติพิเศษจึงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเหมาะแก่การเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปี  และ
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ทา่นจะได้ชมความสวยงามที่เต็มไปด้วยสีเหลืองสีส้มรอบข้างทาง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” (Hokkaido University) ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1876 โดย
ศาสตราจารย์วิลเลี่ยม เอส คลาร์ก เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตรและเป็นต้นแบบให้กับการเกษตรกรรมต่าง ๆ 
ของเกาะฮอกไกโด ดังนั้นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยจึงมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติที่สวยงาม แนว
ถนนที่น่าสนใจเส้นหนึ่งคือ “กิงโกะอเวนิว” (Ginkgo Avenue) หรือถนนต้นแปะก๊วยบริเวณทางเข้าโรงพยาบาล
ของมหาวิทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ต้น ขนานกันไปตามถนนที่ทอดยาวประมาณ 380 เมตร เมื่อมองขึ้นไป
บนท้องฟ้าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองท้ังแถบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ย่านทานุกิโคจิ” (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโรและแหล่งช้
อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโดไป
ฝากคนทางบ้าน โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
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ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศต้ังแต่เขตนิชิ 1 โจเมะ
จนถึงนิชิ 7 โจเมะ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ภายในย่านมีขายของที่ระลึก ขนม 
ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายใน
ย่านนี้ 

* เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

ที่พัก : SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ทีฟ่าร์มโจซังเค – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิ้ง เรร่า เอาท์เล็ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  

นำท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า” (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็น
สัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง ภายในตกแต่งอย่าง
หรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่นเรียงรายด้วยต้นซากุระและต้น
แปะก๊วย เรียกได้ว่าช่วงฤดูใบไม้ผลิบริเวณแถวอาคารนี้สวยไม่แพ้ที่ไหนในเมืองเลย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ตลาดโจไก” (Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร 
เพราะมีร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญอีก
แห่งหนึ่งของเมืองก็ว่าได้ เพราะที่นี่ได้รวบรวมของกินเด็ด ๆ และอาหารทะเลสด ๆ มาจากทั่วทุกแห่งในจังหวัดฮอกไก
โดมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเลือกชิมกันอย่างมากมาย ภายในตลาดโจไกเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด เช่น 
ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และผลผลิตอื่น ๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝร่ัง
ตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก โดยไฮไลท์ของตลาดโจไกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงนั่นก็คือ
การเลือกซื้อปูสด ๆ ปูทั้งหลายจะถูกนำมาจัดเรียงวางขายอยู่ตามหน้าร้าน ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมาก ขึ้นอยู่
กับขนาดและน้ำหนัก นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลจากหน้าร้านมารับประทานกันสด ๆ ได้ทันทีอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
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หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปเก็บผลไม้ที่ “ฟาร์มโจซังเค” (Jozankei Farm) เป็นสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้เขื่อนโฮ
เฮเคียวซัปโปโร ซึ่งในฟาร์มนั้นปลูกผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากแอปเปิ้ลแล้วก็ยังมีสตรอเบอร์ร่ี บลูเบอร่ี เชอร์ร่ี 
และองุ่น ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด ๆ จากต้นอย่างเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยอย่างเต็มที่กับผลไม้ที่ปลูกตาม
กระบวนวิธีธรรมชาติจึงได้ผลใหญ่สีสวยสดทั่วทั้งลูกและกรอบ อีกทั้งยังมีรสชาติหวานและกลิ่นหอมยั่วยวนอีกด้วย 
รับประกันความอร่อยเต็มที่อย่างแน่นอน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพุทธเจ้า” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของ
ทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก ลักษณะเป็นเนินเขา
ล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อย ๆ ลาดลง 
อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 
ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงาม
จากธรรมชาติ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน นับว่าเป็นอีกหนึ่ง 
Unseen Hokkaido สถานที่ท่ีมีความมหัศจรรย์และคุ้มค่าอย่างย่ิงสำหรับการมาเยือน 

จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งกันต่อที่ “เรร่า เอาท์เล็ท” (Chitose Outlet Mall Rera) เป็นห้างเอาท์เล็ทขนาดใหญ่
ที่สุดของเกาะฮอกไกโดด้วยพื้นที่กว่าแสนตารางเมตร การเดินทางนั้นง่ายมากเพราะอยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR เมื่อเข้า
มาที่แห่งนี้แล้วท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์
ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกกว่า 130 ร้านค้า ซึ่งมีทั้งสินค้าสำหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและเด็ก 
เสื้อผ้า อุปกรณ์ กีฬา นาฬิกา รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซ้ือของฝากกลับบ้านกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) 

ที่พัก : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห่้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู ่“สนามบินชิโตเซ่” 

0955 เดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 621 
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1510  ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 
 

 
 

 
 

 

 

 

   อัตราค่าบริการ   23 – 27 ตลุาคม 2565 (วันปิยมหาราช) 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพิ่ม                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน *** 
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