
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances” 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
01 – 05 ธันวำคม 2565 (วันพระบรมรำชสมภพ ร.9) 59,300.- บำท 08 – 12 ธันวำคม 2565 (วันรัฐธรรมนูญ) (CLOSE) 

 

 
วันทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินชิโตเซ ่(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) 
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึ้นเครื่อง 
ดังนั้นผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 45 นำที *** 

 2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670 
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

 
วันที่สอง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดำนิ – ภูเขำไฟอุสุ (เคเบิ้ล) – ฟำร์มหมีสีน้ ำตำล – ออนเซน 

0820 ถึง สนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่น ดนิแดนอำทติย์อุทัย 
 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อน าท่านชมความแปลกของ
ธรรมชาติที่ “จิโกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริเบทสึ เป็นบ่อโคลน
เดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ก ามะถันซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญก ามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมา

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เที่ยง ค่ ำ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินชิโตเซ ่
(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )   ✈  

2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจโิกคดุำนิ – ภูเขำไฟอุสุ 
(เคเบิ้ล) – ฟำร์มหมีสีน้ ำตำล – ออนเซน - 



HOTEL 

TOYA ONSEN 
HOTEL HANABI OR 
SIMILAR  

3 โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
และกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทำนุกิโคจ ิ

  

NEW OTANI INN 
SAPPORO HOTEL  
OR SIMILAR 

4 
ตลำดโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ – 
พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนำฬิกำ – ช้อปปิ้ง
สถำนีซัปโปโร – ช้อปปิ้ง เรร่ำ เอำท์เล็ท 

  
AIR TERMINAL 
HOTEL OR SIMILAR 

5 สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ 
( 10.00 – 15.50 ) 

 
✈ 

   



รวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบ ๆ ที่ปกคลุมไปด้วยสีขาวโพลนของหิมะ อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตาม
อัธยาศัย (ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ) 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ” สู่ “ภูเขำไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อำกำศเอื้ออ ำนวย) ภูเขาไฟอุสุน้ันมีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุด
ในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซ่ึงท าให้เถ้าถ่าน
จ านวนมากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลท าลายอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่บางส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเน่ืองจากมี
การเฝ้าระวังติดตามและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยท าให้คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้คน
อพยพออกจากเมืองได้ทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแล้ว แต่ยังมีควันขาวปะทุออกมาตามรอย
แยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว อิสระให้ท่านได้ ชื่น
ชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “แหล่งอนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ ำตำล” เป็นพันธ์ุหมีที่หาได้ยากในปัจจุบันเพราะหมีสีน้ าตาลน้ันใกล้
สูญพันธ์ุแล้ว ซ่ึงจะพบได้เฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่าน้ัน ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จึงมีการ
สร้างบรรยากาศที่จ าลองคล้ายคลึงกับธรรมชาติส าหรับหมีสีน้ าตาลที่อยู่อาศัย ให้ท่านได้ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัว
เล็กที่มีอายุตั้งแต่สองขวบจนถึงหมีตัวโตอายุสิบสองขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู้ที่ท าท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระ
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ าตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย 

จากน้ันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง เข้าโรงแรมที่พัก 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

ที่พัก : TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือเทียบเท่ำ 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่สไตล์ญ่ีปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

 
วันที่สำม โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซำไกมำจิ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทำนุกิ

โคจิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “รุสุซึ รีสอร์ท” รีสอร์ทที่อยู่กลางหุบเขาทั่วพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดช่วงหน้าหนาว ... อิสระให้
ท่านได้เต็มอ่ืมกับการพักผ่อนส าหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” น าท่านสนุกสนานกับ



กิจกรรมตามอัธยาศัย การเล่น “ทูบ” แผ่นยางวงกลมที่จะน าท่านสไลด์ลงมาบนทางลาดชั้นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน
สะอาดตา หรืออิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ตื่นเต้นท้า
ทายความกล้าแบบไม่ต้องเม้มกับการลื่นไถลด้วย “สกี” กับลานสกีขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมภูเขาเอาไว้ทั้งหมด 3 ลูก และมี
คอร์สสกีมากกว่า 30 คอร์ส ปลดปล่อยความมันส์ไปกับ “สุนัขลำกเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะรู้จักความน่าของสุนัขแสนรู้พันธ์ุ
ไซบีเรี่ยน นอกจากน้ียังมีโซนส าหรับน้อง ๆ หนู ๆ “Kid Park” ได้สนุกสนานกับคอร์สสกีเริ่มต้นส าหรับเด็ก หรือเร้าใจทั้ง
คุณพ่อคุณแม่และลูก ๆ กับการ “นั่งเล่ือนลำนน้ ำแข็ง” ไปพร้อม ๆ กันด้วยความยาวกว่า 60 เมตร นอกจากน้ียังมีสโนว์โม
บิวน่ังเรือยางบนหิมะขี่ม้า ฯลฯ (***ไม่รวม*** ค่ำบริกำรส ำหรับกิจกรรมต่ำง ๆ ค่ำเช่ำชุดสกี ค่ำอุปกรณ์ ค่ำครูฝึกสอน 
และค่ำรองเท้ำเดินบนน้ ำแข็ง / ***รวม*** แค่กำรเล่น “ทูบ” เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น) 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบ
วิคตอเรียนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ท าให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป  ซ่ึงเต็มไปด้วยร้านค้าและ
ร้านอาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ทั้งหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมอย่างสวยงาม 
และในฤดูอ่ืน ๆ ตลอดทั้งปี … เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “คลองโอตำรุ” (Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กส าคัญโดยริม
คลองแห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ มีประวัติความเป็นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของ
ศตวรรษที่ 20 เรือล าใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือล าเล็กและล าเลียงไปตามคลอง ต่อมาเม่ือมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย
มาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือล าใหญ่ ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1980 ที่บริเวณคลองแห่งน้ีได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจน
น่าเที่ยวขนาดน้ี แถบโกดังริมคลองก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร ช่วงกลางคืนน่ีเรียกว่าเป็นไฮไลต์
ส าหรับการท่องเที่ยวเลยทีเดียว 

จากน้ันน าท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” (Otaru Music Box Museum) 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในเรื่องกล่องดนตรีมากที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่น เม่ือก้าวเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้
พบกับกล่องดนตรีมากมายกว่า 3,000 ชิ้น ตั้งโชว์เรียงรายและจ าหน่ายให้แก่ผู้เข้าชม โดยกล่องดนตรีมีดีไซน์ให้เลือก
หลากหลาย เริ่มตั้งแต่ดีไซน์แบบเบสิคอย่างรูปสัตว์ต่าง ๆ ไปจนถึงดีไซน์สุดเก๋อย่างอาหาร ชูชิ นอกจากน้ียังมีส่วนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถท ากล่องเพลงของตัวเองที่มีชิ้นเดียวบนโลก โดยสามารถเลือกเมโลดี้เพลงและกล่องเพลงได้เอง
อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ผลิตจากเครื่องแก้วต่าง ๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) เป็นถนนที่ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ โดยไม่ไกลจากคลอง
โอตารุ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มาก ๆ เน่ืองจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยมจน
กลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันน้ี ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้น
ยุค 1900 อาคารต่าง ๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของ
ที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย 

จากน้ันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” (Sapporo) เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญ
อันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น 
ซ่ึงได้รับค าแนะน าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการ
วางผังเมืองของอเมริกา … เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ทำนุกิโคจิ” ย่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปีของ
เมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร กับร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที่ให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ อย่างจุใจ 
อาทิเช่น ร้านขายสินค้าของฝากต่าง ๆ ร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบ ร้านขายเครื่องส าอาง 
ร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกับสุนัข ร้านขายผลไม้พื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ 



ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (5) 

ที่พัก : NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี ่ ตลำดโจไก – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนำฬิกำ – ช้อปปิ้ง
สถำนีซัปโปโร – ช้อปปิ้ง เรร่ำ เอำท์เล็ท 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

  

พาท่านเดินทางสู่ “ตลำดโจไก” (Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร เพราะมีร้านค้า
มากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองก็ว่า
ได้ เพราะที่น่ีได้รวบรวมของกินเด็ด ๆ และอาหารทะเลสด ๆ มาจากทั่วทุกแห่งในจังหวัดฮอกไกโดมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้
เลือกซ้ือเลือกชิมกันอย่างมากมาย ภายในตลาดโจไกเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และผลผลิตอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็
เหมาะสม ไม่แพงมากนัก โดยไฮไลท์ของตลาดโจไกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเม่ือมาถึงน่ันก็คือการเลือกซ้ือปูสด ๆ ปู
ทั้งหลายจะถูกน ามาจัดเรียงวางขายอยู่ตามหน้าร้าน ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ าหนัก 
นอกจากน้ียังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลจากหน้าร้านมารับประทานกันสด ๆ ได้ทันทีอีกด้วย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” ศาลเจ้าฮอกไกโด
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ภายหลังจักรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจ้าผู้บุกเบิกทั้ง 3 องค์ได้รับการประดิษฐานเพื่อเชิดชูจิต
วิญญาณของผู้บุกเบิก โดยผู้ออกแบบเมืองซัปโปโรในสมัยน้ันได้เลือกสวนมารุยามะ (Maruyama) เป็นที่ตั้งของศาลเจ้า ซ่ึง
ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน และอีกด้านหน่ึงเลือกเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮอกไกโดเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งชินโต เพื่อจะ
ได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณแก่ผู้บุกเบิก ปัจจุบันได้ประดิษฐานเทพเจ้าจ านวนสี่องค์เพื่อคุ้มครองชาวฮอกไกโดให้มีความสงบ
สุข ผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพรในวันส าคัญต่าง ๆ อาทิเช่น วันปีใหม่ การจัดงานแต่งงาน อีกทั้งศาลเจ้าฮอกไกโดยังอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” (Former Hokkaido Government Office Building) เป็น
อาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญี่ปุ่นในสมัยน้ัน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา 
ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความส าคัญทางด้านวัฒนธรรม
และส าหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่ส าคัญทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (7) 

 



หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร” (Sapporo Beer Museum) เปิดเป็นทางการตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1987 โดยฮอกไกโดน้ันขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่
ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ในอดีตน้ันที่แห่งน้ีเคยเป็นโรงกลั่นในช่วงยุคเมจิมาก่อน ต่อมาภายหลังจึงมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโรในปัจจุบัน ด้านในของพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงประวัติศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมเบียร์และซัปโปโรเบียร์ ตั้งแต่บุคคลส าคัญที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนการผลิตเบียร์ และเครื่องมือส าหรับการต้มเบียร์ 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝั่งคือทางทิศ
เหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่
งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะ ด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นที่ตั้ง
ของ ทีวีทำวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของ
สวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดา
เพื่อความสวยงาม เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซัปโปโร (ไม่รวมค่ำเข้ำชม) และน าท่าน ผ่ำนชม “หอนำฬิกำ
โบรำณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน นอกจากน้ียังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
อันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปีทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ าค่าทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย 

จากน้ันพาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง “ย่ำนสถำนีซัปโปโร” (Sapporo Station) เป็นย่านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยรอบเต็มไป
ด้วยแหล่งช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายสินค้าให้เลือกช้อปกันแบบเพลิน ๆ โดยสถานีซัปโปโรน้ันถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟ
หลักของเมืองซัปโปโรด้วยความที่ท าเลที่ตั้งอยู่กลางเมืองเดินทางง่ายด้วยรถไฟ จึงกลายมาเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของ
เมืองซัปโปโร โดยปกติแล้วพวกร้านค้าทั่ว ๆ ไปในย่านน้ีไปจะเปิด-ปิดประมาณ 10:00-21:00 น. ส่วนพวกร้านอาหาร
ส่วนมากจะเปิด-ปิดประมาณ 11:00-21:30 น. อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

จากน้ันน าท่านเดินทางช้อปปิ้งกันต่อที่ “เรร่ำ เอำท์เล็ท” (Chitose Outlet Mall Rera) เป็นห้างเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุด
ของเกาะฮอกไกโดด้วยพื้นที่กว่าแสนตารางเมตร การเดินทางน้ันง่ายมากเพราะอยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR เม่ือเข้ามาที่แห่งน้ี
แล้วท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายทั้งแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น  
และสินค้าดีราคาพิเศษที่มีให้เลือกกว่า 130 ร้านค้า ซ่ึงมีทั้งสินค้าส าหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและเด็ก เสื้อผ้า อุปกรณ์ 
กีฬา นาฬิกา รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซ้ือของฝากกลับบ้านกันตามอัธยาศัย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (8) 

ที่พัก : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (9) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 

1000 เดินทางจาก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 671 

1550  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 

 
 

 
 

 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพำะลูกค้ำที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ำรวจเส้นทำงเท่ำนั้ น หำกท่ำนถูก
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของทำงบริษัท ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่ำน *** 

*** หนังสือเดนิทำงต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนได้ไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดอืน *** 



 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 
ท่ำนละ 

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 
ท่ำน มีเตียงเสริม)               

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 
ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 
ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)            

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่ำนละ 

01 – 05 ธันวำคม 2565 59,300.- 53,900.- 44,900.- 6,000.- 
08 – 12 ธันวำคม 2565 59,300.- 53,900.- 44,900.- 6,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 


