
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
30 กันยำยน – 04 ตุลำคม 2565 38,900.- บำท 

07 – 11 ตุลำคม 2565 38,900.- บำท 
14 – 18 ตุลำคม 2565 

(วันสวรรคต ร.9) 
38,900.- บำท 

21 – 25 ตุลำคม 2565 
(วันปิยมหำรำช) 

40,900.- บำท 

28 ตุลำคม – 01 พฤศจิกำยน 2565 38,900.- บำท 
 

 
วันทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินชิโตเซ ่(เกำะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 ) 

2000 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ
กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึ้นเครือ่ง 
ดังนั้นผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 45 นำที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 620 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 

วันที่สอง สนำมบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดำนิ (หุบเขำนรก) – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสุ (เคเบิ้ล) – ฟำร์มหมีสี
น้ ำตำล 

0840 ถึง สนำมบินนำริตะประเทศญี่ปุน่ดนิแดนอำทิตย์อุทัย 
 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เที่ยง ค่ ำ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินชิโตเซ ่
(เกำะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 )   ✈  

2 
สนำมบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดำนิ (หุบเขำ
นรก) – ทะเลสำบโทยะ – ภูเขำไฟอุสุ (เคเบิ้ล) – ฟำร์มหมีสี
น้ ำตำล 

- 


HOTEL 

TOYAKO MANSEIKAKU 
HOTEL OR SIMILAR 

 

3 
โทยะ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – 
ถนนซำไคมำจิ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – สวนมำรุยำมะ – 
มหำวิทยำลัยฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทำนูกิโคจ ิ

  -
CENTURY ROYAL 
HOTEL SAPPORO OR 
SIMILAR 

4 
อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ – ตลำดโจไก – เก็บผลไม้ที่ฟำร์มโจ
ซังเค – เนินพระพุทธเจ้ำ – ช้อปปิ้ง เรร่ำ เอำท์เล็ท   

AIR TERMINAL HOTEL 
OR SIMILAR 

5 สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ ( 09.55 – 
15.10 ) 

 
✈ 

   



  

น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีช่ือเสียงด้านบ่อน้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโดเพื่อน าท่านชมความแปลกของ
ธรรมชาติที่ “จิโกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลน
เดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ก ามะถันซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญก ามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมา
รวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบ ๆ หุบเขามีต้นใบไม้หลายหลายที่ก าลังเปลี่ยนสีสลับ แดง ส้ม เหลือง กันอย่างลง
ตัว อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย (ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ) 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสำบโทยะ” (Lake Toya) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง
โทยะ เเละเป็นอีกหน่ึงในจุดท่องเที่ยวที่มีความส าคัญ เเละเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยทะเลสาบแห่งน้ีเป็นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการเป็นปากปล่อง
ภูเขาไฟดั้งเดิมเเละตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนักท าให้กลายมาเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอย่างมากอีกเเห่งของ
เมืองโทยะและฮอกไกโด 

จากน้ันน าท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ” สู่ “ภูเขำไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อำกำศ
เอื้ออ ำนวย) ภูเขาไฟอุสุน้ันมีความสูง 733 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่น
ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึ้น 4 ครั้ง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซ่ึงท าให้เถ้าถ่านจ านวน
มากพุ่งออกมาเป็นระยะทางไกลท าลายอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่บางส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเน่ืองจากมีการเฝ้า
ระวังติดตามและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยท าให้คาดการณ์การปะทุของภูเขาไฟได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้คนอพยพออก
จากเมืองได้ทันจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เม่ือท่านน่ังอยู่บนกระเช้าจะได้เห็นภาพสีสันที่ตัดกันได้อย่างเหลือเชื่อระหว่างสีน้ า
เงินครามของผืนน้ าและท้องฟ้ากับสีแดงของภูเขาไฟลูกเล็กที่เต็มไปด้วยไอควัน อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของ
ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ ำตำล” (Noboribetsu Bear Park) เป็นพันธ์ุหมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน
เพราะหมีสีน้ าตาลน้ันใกล้สูญพันธ์ุแล้ว ซ่ึงจะพบได้เฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่าน้ัน ภายใน
ศูนย์อนุรักษ์ฯ จึงมีการสร้างบรรยากาศที่จ าลองคล้ายคลึงกับธรรมชาติส าหรับหมีสีน้ าตาลที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยตัว ให้
ท่านได้ตื่นตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กที่มีอายุตั้งแต่สองขวบจนถึงหมีตัวโตอายุสิบสองขวบ และประหลาดใจกับหมี
แสนรู้ที่ท าท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ าตาล พร้อมบันทึกภาพความ
น่ารักตามอัธยาศัย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

ที่พัก : TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ ำแร่ธรรมชำติ” เพื่อสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 



 
วันที่สำม โทยะ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี  – ถนนซำไคมำจิ – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – สวนมำรุยำมะ – 

มหำวิทยำลัยฮอกไกโด – ช้อปปิ้งทำนูกิโคจิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตำรุ” ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรียนที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ท าให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป  ซ่ึงเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง ที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ทั้งหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมอย่างสวยงาม และในฤดูอ่ืน ๆ ตลอด
ทั้งปี … เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “คลองโอตำรุ” (Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กส าคัญโดยริมคลองแห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองโอตารุ มีประวัติความเป็นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือล าใหญ่จะ
ถ่ายสินค้าลงเรือล าเล็กและล าเลียงไปตามคลอง ต่อมาเม่ือมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินค้า
ผ่านเรือล าใหญ่ ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1980 ที่บริเวณคลองแห่งน้ีได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจนน่าเที่ยวขนาดน้ี แถบโกดังริม
คลองก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหาร ช่วงกลางคืนน่ีเรียกว่าเป็นไฮไลต์ส าหรับการท่องเที่ยวเลยทีเดียว 

จากน้ันน าท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี” (Otaru Music Box Museum) 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงและเชี่ยวชาญในเรื่องกล่องดนตรีมากที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่น 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 โดยไม่ไกลจาก
คลองโอตารุ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มาก ๆ เน่ืองจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดี
เยี่ยมจนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบันน้ี ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 
1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่าง ๆ เป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” ศาล
เจ้าฮอกไกโดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1869 ภายหลังจักรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจ้าผู้บุกเบิกทั้ง 3 องค์ได้รับการประดิษฐาน
เพื่อเชิดชูจิตวิญญาณของผู้บุกเบิก โดยผู้ออกแบบเมืองซัปโปโรในสมัยน้ันได้เลือกสวนมารุยามะ (Maruyama) เป็นที่ตั้ง
ของศาลเจ้า ซ่ึงล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 3 ด้าน และอีกด้านหน่ึงเลือกเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าฮอกไกโดเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้า
แห่งชินโต เพื่อจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณแก่ผู้บุกเบิก ปัจจุบันได้ประดิษฐานเทพเจ้าจ านวนสี่องค์เพื่อคุ้มครองชาวฮอก



ไกโดให้มีความสงบสุข ผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพรในวันส าคัญต่าง ๆ อาทิเช่น วันปีใหม่ การจัดงานแต่งงาน อีกทั้งศาล
เจ้าฮอกไกโดยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดู 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “สวนมำรุยำมะ” (Maruyama Park) เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็น
ที่นิยมมากในการเยี่ยมชมตลอดทั้งปี สวนมารุยามะน้ันมีพื้นที่กว้าง เต็มไปด้วยต้นไม้และพืชมากมาย ได้ถูกก าหนดให้เป็น
แหล่งธรรมชาติพิเศษจึงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเหมาะแก่การเยี่ยมชมได้ตลอดเวลาตลอดทั้งปี  และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 
ท่านจะได้ชมความสวยงามที่เต็มไปด้วยสีเหลืองสีส้มรอบข้างทาง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  “มหำวิทยำลัยฮอกไกโด” (Hokkaido University) ซ่ึงได้ ก่อตั้งเ ม่ือปี ค.ศ. 1876 โดย
ศาสตราจารย์วิลเลี่ยม เอส คลาร์ก เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเกษตรและเป็นต้นแบบให้กับการเกษตรกรรมต่าง ๆ ของ
เกาะฮอกไกโด ดังน้ันบรรยากาศในมหาวิทยาลัยจึงมีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติที่สวยงาม แนวถนนที่
น่าสนใจเส้นหน่ึงคือ “กิงโกะอเวนิว” (Ginkgo Avenue) หรือถนนต้นแปะก๊วยบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ต้น ขนานกันไปตามถนนที่ทอดยาวประมาณ 380 เมตร เม่ือมองขึ้นไปบนท้องฟ้า
ก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสีเหลืองทั้งแถบ (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “ย่ำนทำนุกิโคจิ” (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโรและแหล่งช้อป
ปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 เหมาะส าหรับจับจ่ายซ้ือหาของฝากจากฮอกไกโดไปฝากคน
ทางบ้าน โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของ
ใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 โจเมะ 
จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ภายในย่านมีขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องส าอาง 
ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านน้ี 

* เพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือค่ ำอิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนเลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำง ๆ * 

ที่พัก : CENTURY ROYAL HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สี ่ อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ – ตลำดโจไก – เก็บผลไม้ที่ฟำร์มโจซังเค – เนินพระพุทธเจ้ำ – ช้อปปิ้ง เรร่ำ เอำท์เล็ท 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

  

น าท่านเดินทางสู่ “อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคารขนาด
ใหญ่แห่งหน่ึงในไม่ก่ีอาคารของญี่ปุ่นในสมัยน้ัน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลักษณ์แห่ง
เมืองซัปโปโร อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามี
สัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่นเรียงรายด้วยต้นซากุระและต้นแปะก๊วย เรียกได้ว่าช่วงฤดู
ใบไม้ผลิบริเวณแถวอาคารน้ีสวยไม่แพ้ที่ไหนในเมืองเลย 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “ตลำดโจไก” (Jogai Market) ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร เพราะมี
ร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป ถือเป็นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่งที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงของ
เมืองก็ว่าได้ เพราะที่น่ีได้รวบรวมของกินเด็ด ๆ และอาหารทะเลสด ๆ มาจากทั่วทุกแห่งในจังหวัดฮอกไกโดมาไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้เลือกซ้ือเลือกชิมกันอย่างมากมาย ภายในตลาดโจไกเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด เช่น ปู หอยเม่น
ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และผลผลิตอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล 
ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก โดยไฮไลท์ของตลาดโจไกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเม่ือมาถึงน่ันก็คือการเลือกซ้ือปูสด ๆ 



ปูทั้งหลายจะถูกน ามาจัดเรียงวางขายอยู่ตามหน้าร้าน ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ าหนัก 
นอกจากน้ียังสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลจากหน้าร้านมารับประทานกันสด ๆ ได้ทันทีอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6) 

  

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปเก็บผลไม้ที่ “ฟำร์มโจซังเค” (Jozankei Farm) เป็นสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้เขื่อนโฮเฮ
เคียวซัปโปโร ซ่ึงในฟาร์มน้ันปลูกผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากแอปเปิ้ลแล้วก็ยังมีสตรอเบอร์รี่ บลูเบอรี่ เชอร์รี่ และองุ่น 
ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด ๆ จากต้นอย่างเพลิดเพลินและอ่ิมอร่อยอย่างเต็มที่กับผลไม้ที่ปลูกตามกระบวนวิธี
ธรรมชาติจึงได้ผลใหญ่สีสวยสดทั่วทั้งลูกและกรอบ อีกทั้งยังมีรสชาติหวานและกลิ่นหอมยั่วยวนอีกด้วย รับประกันความ
อร่อยเต็มที่อย่างแน่นอน 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทาดา
โอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก ลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูป
ปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน้ าหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อย ๆ ลาดลง อีกทั้งรายล้อม
ด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้น
พระพุทธรูป ซ่ึงเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ และช่วงฤดู
หนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน นับว่าเป็นอีกหน่ึง Unseen Hokkaido สถานที่ที่มีความ
มหัศจรรย์และคุ้มค่าอย่างยิ่งส าหรับการมาเยือน 

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 (7) 

ที่พัก : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (8) 

(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

 สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินนำริตะ” 

0955 เดินทางจาก สนำมบินนำริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 621 

1510  ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบินเป็นต้น 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

   อัตรำค่ำบริกำร   30 กันยำยน – 04 ตุลำคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 38,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกัน)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 

 

 

 

 

   อัตรำค่ำบริกำร   07 – 11 ตุลำคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 38,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกัน)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 

 

 

 

 

   อัตรำค่ำบริกำร   14 – 18 ตุลำคม 2565 (วันสวรรคต ร.9) 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 38,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกัน)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 
 
 
 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพำะลูกค้ำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ำรวจเส้นทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของทำงบริษัท ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรที่จะคืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่ำน *** 

*** หนังสือเดนิทำงต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนได้ไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดอืน *** 



 

   อัตรำค่ำบริกำร   21 – 25 ตุลำคม 2565 (วันปิยมหำรำช) 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 40,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกัน)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 
 
 
 
 

   อัตรำค่ำบริกำร   28 ตุลำคม – 01 พฤศจิกำยน 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่ำนละ 38,900.- บำท 

เด็กทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่ำวีซ่ำ + ประกัน)        ท่ำนละ   2,000.- บำท 

พักเด่ียวเพ่ิม                                                               ท่ำนละ   6,000.- บำท 

***ไม่มีรำคำเด็ก*** 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 


