
  

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น HOKKAIDO ซปัโปโร โอตาร ุอาซาฮกิาวา่ EP.2 (TG) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์
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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮกิาว่า - หมู่บา้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮกิาว่า     
ออิอน มอลล ์     

Art Hotel, Asahikawa  
หรอืเทยีบเท่า  

3 
ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี 
ถนนซาไกมาช ิ- ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ     

Smile Hotel Premium, 
Sapporo หรอืเทยีบเท่า  

4 
ศาลเจา้ฮอกไกโด - โรงงานชอ็กโกแลต - ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ดวิตี้ฟร ี- 
อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอ
นาฬกิาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ

   

Smile Hotel Premium, 
Sapporo หรอืเทยีบเท่า  

5 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย     



 
 

 

 

BKK       CTS CTS       BKK 

  
TG670 23.55 08.20 TG671 10.00 15.50 

      

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

24 – 28 มีนาคม 2566 49,990 46,990 38,990 10,000 

26 – 30 มีนาคม 2566 47,990 44,990 36,990 10,000 

อตัราค่าบริการส าหรบั เดก็อายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท** 
 

** เน่ืองจากตัว๋โดยสารเป็นตัว๋กรุป๊(หมูค่ณะ) ไม่สามารถอพัเกรดท่ีนัง่ สะสมไมล ์และเลือ่นการเดินทาง ** 

อตัราค่าบริการข้างต้น ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2566  
ในกรณีท่ีมีการประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึ้นจากทางสายการบิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าบริการเพ่ิมเติม  

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง และช าระ

ส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุด
นักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไว้ขา้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่
ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. การพิจารณาวซี่าขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าที่ และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัิวซี่าเป็น
ดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มส่ีวนเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
เดินทางเท่านัน้ อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรยีกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวซี่า ทางสถานทูตไม่คืนอตัรา
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า และมสีทิธิไ์ม่แจง้สาเหตุการปฏเิสธวซี่า 

โปรแกรมเดินทาง 5 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 
 
20.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารต้อนรบัพรอ้ม

อ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 
23.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เที่ยวบนิที่ TG670 พรอ้ม

บรกิารอาหารบนเครื่อง (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชัว่โมง 25 นาท)ี 
 
 

Day2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮิกาว่า - อิออน มอลล ์  

 
08.20 เดนิทางถงึ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านการตรวจคนเขา้

เมอืงรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง เมืองอาซาฮิกาว่า (ใชร้ะยะเวลา
เดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี น าท่านเดนิทางสู่ RAMEN VILLAGE หรอื หมู่บ้านราเมน ”หมู่บ้านชื่อดงัของเกาะฮ
อกไกโด นับย้อนหลังไปตัง้แต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานัน้เป็นช่วงเวลาที่ถือก าเนิดราเมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการ
ผสมผสานบะหมีห่ลากหลายชนิดของประเทศจนีเขา้ดว้ยกนั และต่อมาหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้สรจ็สิน้ลงราเมนของเมอืงอา
ซาฮกิาว่า กไ็ดถ้อืก าเนิดขึน้จากความคดิสรา้งสรรค์ต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั อาทเิช่น วธิกีารคงความรอ้นของน ้าซุปใหอ้ยู่ไดน้านขึน้
โดยเคลอืบผวิน ้าซุปดว้ยน ้ามนัหม ูหรอืจะเป็นน ้าซุปซอีิว๊ทีเ่คีย่วจากกระดกูหมแูละน ้าสต๊อคซฟีู้ด ปลาซารด์นีแหง้ หรอื “นิโบะช”ิ 
และเสน้บะหมีท่ีม่ส่ีวนผสมของน ้าน้อยกวา่ปกตแิละดว้ยความโด่งดงัและมเีอกลกัษณ์ของราเมน เมอืงอาซาฮกิาว่าแห่งนี้เป็นทีช่ื่น
ชอบของชาวญีปุ่่ น 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมน (ท่านละ 2000 เยน) 
 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอาซาฮกิาว่า น าท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ซึง่ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ซึง่ในแต่ละปีจะมผีู้
เขา้ชมความน่ารกัของสตัวต์่างๆ ทีไ่ม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบทีท่่านเคยเหน็ในสวนสตัวท์ัว่ ๆ ไปถงึกว่าปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลก 
โดยสวนสตัว์แห่งนี้ได้มแีนวความคดิที่ว่า สตัว์ต่างๆ ควรทีจ่ะอาศยัอยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่แีละเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัว์
นัน้ๆ จงึท าใหทุ้กท่านไดส้มัผสัถงึชวีติความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของสตัวแ์ต่ละประเภท อาทเิช่น หมขีาวจากขัว้โลก นกเพนกวนิสาย
พนัธุต์่างๆ รวมถงึครอบครวัลงิอุลงัอุตงัแสนรู ้ ไฮไลท์!!! ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ซึง่ทางสวน
สตัว์จะใหน้ักท่องเทีย่วตัง้แถวสองขา้งถนนเพื่อรอรบัดาราตวัน้อยออกมาเดนิโชว์ตวักนั จุดเริม่ตน้ของ เพนกวนิ พาเหรด ทีส่วน
สตัว์นี้กค็อื พฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองเพนกวนิทีจ่ะออกเดนิไปยงัทะเล เพื่อไปหาอาหารเป็นหมู่ ทางสวนสตัวจ์งึน าพฤตกิรรม
นี้ บวกกบั ความตอ้งการทีอ่ยากใหเ้พนกวนิไดอ้อกก าลงักายในฤดหูนาว มารวมกนั และกลายมาเป็นพาเหรดน่ารกัๆ 



 
 

หลงัจากเขา้ทีพ่กัแลว้ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ อิออน มอลล ์ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่ น มสีนิคา้มากมายหลากหลาย
ชนิดใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อกนั ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องส าอางค์ ของใชเ้ดก็ ของเล่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามญัประจ าบา้นหรอื
แม้กระทัง่ผลไมส้ดๆจากไร่ของญี่ปุ่ นกม็จี าหน่ายทีน่ี่ด้วยเช่นกนั  พเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง  100 
เยนเท่านัน้ ซึง่เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกนัเลยทเีดยีว    

 
ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Art Hotel, Asahikawa ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ   

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกิจกรรมหิมะ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ 

กจิกรรมหมิะใหเ้ล่น เช่น สโนว์โมบลิ และสโนสเลด หรอืจะเลอืกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง  (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่อง
เล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทัง้นี้การเล่นกจิกรรมหมิะต่างๆนัน้ ขึน้กบัสภาพภูมอิากาศ และปรมิาณความหนาของหมิะ 
ณ เวลานัน้* 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมอืงท่าที่มบีรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

รวมถงึการตกแต่งของบา้นเรอืนนัน้ ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตก
เนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่าง
ประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงาม
ของเมอืงเลยีบคลองโอตารุอนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลอง
ทีเ่กดิขึน้จากการถมทะเล สรา้งเสรจ็เมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเสน้ทางขน
ถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่สู่โกดงัในเมอืง ภายหลงัเลกิใชจ้งึถมคลองครึง่หนึ่ง
เป็นถนนส าหรบันักท่องเที่ยวแทนโกดงัต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสแีดงจึง
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และไดป้รบัปรุงเป็นรา้นอาหาร รา้นขายของ
ทีร่ะลกึนัน่เอง 

  
 จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมอีายุเกือบรอ้ยปี ท่านสามารถชม

กล่องดนตรใีนรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงั
สามารถเลอืกคดิแบบท ากล่องดนตรใีนสไตลข์องตวัเองขึน้มาเป็นทีร่ะลกึหรอืเป็นของฝากใหค้นรกัไดอ้กีดว้ย 

  
 นอกจากนี้ดา้นหน้าพพิธิภณัฑ์ยงัม ี“นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ ที่เหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ ซึ่งเป็นของที่

ระลกึที่เมอืง Vancouver มอบให้แก่เมอืง Otaru นาฬิกานี้จะพ่นไอน ้าประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีเหมอืนกบั
นาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนหนึ่งทีป่ระเทศแคนนาดา ถา้มาฮอกไกโดแลว้ไม่มาชม ต้องไปชมทีแ่คนนาดากนันะจ๊ะ 

 
 
 



 
 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ เลอืกชมสนิคา้มากมายกบั ถนนซาไกมาชิ  โดยดา้นขวามอืกต็อ้งสะดุดตา สะดุดใจ ไปกบัความน่ารกั
ของเจา้แมวน้อยคติตี้ ที่ทา้ทายรอให้ทุกๆท่านเขา้ไปเยีย่มชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลยไปไดอ้ย่างไรกนั แวะชมกนัสกัหน่อยสคิ่ะ 
เมื่อเขา้ไปในรา้นทุกท่านสามารถเลอืกแก้วเป็นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านไดเ้ลยนะจ๊ะ ซึ่งขา้งหลงัแก้วจะมกีารสกรนีค าว่า 
otaru ตดิไวด้ว้ยนะคะ ซึ่งแก้วกจ็ะมมีากมายหลากหลายแบบใหเ้ลอืก ราคากจ็ะแตกต่างกนัออกไป เมื่อซื้อแก้วพรอ้มเครื่องดื่ม
เรยีบรอ้ยแลว้สามารถเตมิเครื่องดื่มฟรไีดอ้กีรอบดว้ยนะคะ เลอืกเครื่องดื่มเรยีบรอ้ยแลว้ เชญิเลอืกทีน่ัง่ตามอธัยาศยัทีบ่รเิวณชัน้
สองไดเ้ลยจา้ หรอืถา้ใครไม่อยากนัง่บรเิวณชัน้หนึ่งจะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ หรอืจะสนุกสนานไปกบัการหมุนตูก้าชาปองเสีย่ง
ทายหาของฝากไปฝากคนทีคุ่ณรกักต็ามแต่สะดวกเลยค่ะ 
 

 
 

ออกจากร้านคาเฟ่คิตตี้ไม่ทนัไร ก็จะเจอร้านถดัมาที่เรยีกกนัว่า มาฮอกไกโด ทัง้ทีต้องไม่พ ลาด 
LETAO กันนะจ๊ะ เป็นคาเฟ่ให้นัง่ทานและสามารถสัง่กลบัได้ ซึ่งบางวนัอาจจะต้องรอคิวกันสัก
นิดนึง  สิง่ต้องหา้มก็คอื หา้มพลาดทีจ่ะลิ้มรส และหา้มพลาดทีจ่ะหิ้วกลบัมาเป็นของฝากบุคคลอนั
เป็นที่รกัยิง่โดยเด็ดขาด LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคอืชสีเค้กนัน่เอง สมัผสัลิ้นที่นุ่มละมุน กลิน่
หอมหวาน ใหร้สชาตหิวานพอด ีลิม้รสพรอ้มกบัจบิชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ ไม่มอีะไร
จะฟินไปยิง่กว่านี้แลว้ววว  
มากนัทีร่า้นแนะน ารา้นสุดทา้ยกนัค่ะ รา้นนี้กค็อื คาเฟ่สนูปป้ี เอาใจคนรกัสนูปป้ี ซึ่งจุดเด่นของรา้นนี้กค็อืไอศกรมีนัน่เองค่ะ 
ซึ่งมหีลากหลายรสชาตใิหเ้ลอืกชมิ เป็นซอฟท์ครมีเนื้อนุ่มละมุน ภายในรา้นแบ่งเป็นสองชัน้ ซึ่งชัน้ทีส่องจะเป็นโซนรา้นอาหาร 
การตกแต่งร้านก็ไม่พลาดที่จะตกแต่งไปด้วยสนูปป้ีทัง้ร้านแน่นอนค่ะ นอกจากอาหาร ของหวาน เครื่องดื่ มแล้ว ทางร้านยงั
จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัสนูปป้ีเพื่อเอาใจคนรกัสนูปป้ีกนัด้วยค่ะ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้ออย่างมากมาย 

 



 
 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงสนิค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดทีี่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ
เลอืกซื้อสนิค้าไดต้ามอธัยาศยั ซึ่งมสีนิค้าใหเ้ลอืกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนด์ดงั ทัง้ของต่างประเทศและแบ
รนดด์งัของญีปุ่่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีึง่ไม่วามารถหาซื้อจากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษเีท่านัน้ และน า
ท่านชอ้ปป้ิงที ่ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลงัคามุงบงัแดดบงัฝนและหมิะ  มคีวามยาว 7 บลอ็กถนน 
มีร้านค้าตัง้เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า Susukin  มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล , เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อเิลค็ทรอนิคส,์รา้น100เยน, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอาง 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Smile Hotel Premium,Sapporo ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานชอ็กโกแลต - ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ดิวต้ีฟรี - อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ได

บุตสึ - ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปัโปโร - สวนโอโดริ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจ้าฮอกไกโด สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีห่า้มพลาดเมื่อมาเยอืนเมอืงซปัโปโร ศาลเจา้แห่งนี้มชีื่อเสยีงอย่าง
มาก ท าใหม้นีักท่องเทีย่วทัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาตแิวะเวยีนเขา้มาไม่ขาด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตทีม่คีวาม
เก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งในช่วงยุคเริม่พฒันาเกาะถา้จะนับเป็นปีกป็ระมาณปี ค.ศ.1871ได ้ไม่เพยีงแค่
จะมาสกัการะขอพรกบัเทพเจา้ทีป่รทบัถายในศาลเจา้มากถงึ4 องค์ แต่ดว้ยความทีต่วัศาลเจา้เองมพีืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมารุยา
มะท าใหถ้อืไดว้่าเป็นจุดชมววิเดด็ๆอกีแห่งหนึ่งของเมอืง 

 
น าท่านเดนิทางไปยงั โรงงานชอ็กโกแลต หรอื ชโิรอ ิโคอบิโิตะ เป็นโรงงานในเมอืงซปัโปโรทีผ่ลติชอ็กโกแลตอนัเลื่องชื่ออย่าง 
Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ท าจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่ น ท าให้คุกกี้สอด ไส้ไวท์
ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มรีสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทัง่กลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอนัดบัสูงสุดของ
เกาะฮอกไกโด *ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ 600 เยน โดยประมาณ 

 
 
 



  

จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดซปัโปโรโจไง ประกอบดว้ยรา้นคา้ และร้านอาหารกว่า 80 รา้น เรยีง
รายตลอดบลอ็กขึน้ไปนอกตลาดขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืง 

บรรยากาศตามร้านต่างๆ ก็จะมีความคล้ายคลึงกับตลาดปลาทางโตเกียวหรือโอ
ซากา้  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซปัโปโรโจไง ให้ท่านไดเ้ลอืกทาน
อาหารไดต้ามใจชอบในแบบของท่านไมว่่าจะเป็น ปทูาราบะ ปซููไซ หรอืจะเลอืกทานเป็นซูช ิซาซิ

ม ิขา้วหน้าปลาดบิ รบัรองว่าสด สะอาด ถูกใจทุกท่านทีช่อบทานอาหารญีปุ่่ นแน่นอน 

ของขึน้ชื่อเมื่อมาเยอืนตลาดปลาแห่งนี้และพลาดไม่ไดเ้ลย คอื ปูยกัษ์ ซึ่งปยูกัษ์ทีน่ี่จะ
ใหญ่มาก หากไดม้าเยอืนฮอกไกโดแลว้แนะน าว่าไม่ควรพลาด มาต่อสถานทีสุ่ดฮติ
อีกหนึ่งจุดคือ ร้านขายของสดแล้วก็ยงัมีรา้นขายอาหารแห้งแปรรูป ของกึ่ง
ส าเรจ็รปู เป็นการแปรรปูของสดจากทะเลหรอืเป็นน ามาท าเป็นของอบแหง้
เพื่อยดือายุการเกบ็รกัษาอาหาร และของนิยมซื้อฝากกนัยอดฮติคอื “มิโสะ
ป”ู สามารถน าไปท าซุปมโิสะไดเ้ลยแถมอร่อยมากๆดว้ย 

 
 

 แค่นี้ถือว่ายงัไม่พอมาต่อกันอีกหนึ่งร้านที่ถือว่ารวมทุกอย่างไว้ด้วยกนั อาทิ ของทะเลสด ของแห้ง ของส าเร็จรูป รวมไปถึง
รา้นอาหาร (สามารถดูราคาและเมนูต่างๆหน้ารา้นจะมป้ีายเมนูติดอยู่) ซึ่งส่วนใหญ่ทีน่ักท่องเที่ยวจะ
ไม่พลาดสัง่ไดแ้ก่  
- หอยเชลลส์ดย่าง เหยาะโชยุลงไปเลก็น้อย ไดท้ัง้กลิน่หอมบวกกบัอากาศเยน็ๆ ฟิน
สุดๆ และฟินไปอกีขัน้ขณะทานไดซ้ดน ้าซุปหอยรอ้นๆ ยิง่เพิม่ระดบัความฟินเขา้ไปอกี 

- เซตข้าวหน้าหอยเม่น ที่เสริฟพร้อมกับ ซุปมิโสะปู ก็
อร่อยไม่แพ้กันด้วยความสดใหม่ของวตัถุดิบ หรอืหากใครกลวั
เลีย่นสามารถเหยาะโชยุลงไปกอ็ร่อยเหมอืนกนัเพิม่เตมิสามารถตดั
เลีย่นไดอ้ย่างลงตวั 

- ซูชิโกะเซน็ ในชุดมไีคเซน็ดง้ขนาดมนิิ 3 ถว้ย (หน้าหอยเชลล ์หน้าไขป่ลาแซลมอน 
และหน้าหอยเม่น) กบัซูช ิ3 ค า และมนี ้าซุปป ูถอืว่าเป็นเซตสุดคุม้เหมาะส าหรบัคนทีอ่ยากทาน

หลายอย่างพรอ้มกนั – (รา้นซูชเิครนั) 
- ไคเซน็ คิตะมาเอะ ฟนุะโมริด้ง เมนูนี้เอาใจคนทีช่อบทานซาชมิ ิแต่เป็นซาชมิทิีเ่ราสามารถท าไคเซน็ดง้ดว้ยตวัเองได้
อกีดว้ย "ฟุนะโมร"ิ ทีอ่ยูใ่นชื่อเมนูหมายถงึการจดัวางอาหารทะเลบนภาชนะรุปทรงเหมอืนเรอื วา่กนัว่าเป็นวธิจีดัอาหารแบบ
ดัง้เดมิทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่ยุคเอโดะ – (โอกุมะ โชเทน็)  

 

 



 

 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ีDUTY FREE สามารถเลอืก
ซื้อสนิคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอางแบรนดด์งั ทัง้ของต่างประเทศและแบรนด์ดงั
ของญี่ปุ่ น หรอืว่าจะเป็นอาหารเสรมิคุณภาพดซีึง่ไม่วามารถหาซื้อจากทีไ่หนได ้นอกจากรา้นคา้ปลอดภาษีเท่านัน้ อสิระใหท้่าน
เลอืกซื้อตามอธัยาศยั    
จากนัน้น าท่านชม อุทยานโมอาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) ที่ออกแบบโดย Tadao anda 
สถาปนิกชื่อดงัของโลก ก่อสรา้งตัง้แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดยีคลา้ยวฒันธรรมจากโมอายและอยีปิต ์ออกแบบรปูร่างตัง้ใหอ้ยู่ในภูเขา
ของดอกลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็นแนวคดิโครงสร้างจากการเรยีงล าดบัของจติวญิญาณ องค์พระมชีื่อว่ า Atama Daibutsu 
เปิดใหเ้ขา้ชมอย่างเป็น ทางการ เมื่อวนัที ่17 ก.ค. 2559 ทีผ่่านมา 

อทุยานโมอาย มพีืน้ทีป่ระมาณ 540,000 ตารางเมตร ม ี40,000 กลุ่มของทีบ่รรจุอฐัแิละรองรบัได ้70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่ นไม่มี
การฝังศพ ใชก้ารเผา และจะซื้อทีด่นิใวเ้กบ็"อฐั"ิเกบ็แบบทัง้ตระกูลรวมไว)้ โมอายแห่งญี่ปุ่ น เป็นชื่อทีผู่ค้นเรยีกขาน เป็นหนึ่งใน
สุสานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในฮอกไกโด 



 
 

จากนัน้น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่าฮอกไกโด เริม่ก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมรกิาที่ใช้อิฐ
มากกว่า 2.5 ลา้นก้อนเป็นอฐิทีท่ ามาจากหมู่บา้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงาม
ทีเ่หน็นัน้ไดร้บัการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถูกไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมทีห่ลงเหลอื
อยู่ไม่กี่แห่ง จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมส าคญัของชาตเิมื่อปีพ.ศ. 2512 ** ในกรณีทีม่กีารปิดซ่อมแซม 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการตดัโปรแกรม ** 

น าท่านผ่านชม หอนาฬิกาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่และเป็นอกีสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของเมอืงซปัโปโรอกีแห่งหนึ่ง สรา้ง
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยั ฮอกไกโด แต่ไดป้รบัเปลี่ยนสรา้งเป็นหอนาฬิกาและมรีะฆงัตีบอก
เวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบนักย็งัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ทีอ่ยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมานานจงึไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น 
 

น าท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตวัยาวจากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร สวนโอโด
รเิป็นทีรู่จ้กัในฐานะสวนสาธารณะแต่ทีจ่รงิแล้วเป็นถนนโดยในปีค.ศ.1871 (ปีเมจทิี ่4) และยงัเป็นทีจ่ดังานเทศกาลขึน้ชื่อของฮ
อกไกโดอกีดว้ย  
สามารถทีจ่ะสนุกสนานเพลดิเพลนิไดต้ลอดทุกฤดกูาล ในฤดใูบไมผ้ลมิเีทศกาล 
ดอกไลแลค็ ฤดรูอ้นมเีทศกาล YOSAKOI โซรนัและเบยีรก์ารเ์ดน้ ฤดใูบไมร้่วงม ี
เทศกาลออทัม่เฟสซึง่รวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว ้ 
และในฤดหูนาวมเีทศกาลหมิะซึง่พฒันามาเป็นเทศกาลระดบัโลก 

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ปชููไว และปทูาราบะ นอกจากน้ียงัมีอาหารทะเลอ่ืนๆ

อีกมากมาย อาทิ หอยเชลล ์หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซชิูหน้าต่างๆ (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล)์   
ทีพ่กั Smile Hotel Premium,Sapporo ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
Day5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย 

 
10.00 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG671 พรอ้มบรกิารอาหาร

บนเครื่อง พรอ้มบรกิารอาหารบนเครื่อง (ใชเ้วลาเดนิทาง 7 ชัว่โมง 50 นาท)ี 
15.50 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


