
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances” 
 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
28 ธันวำคม 2565 – 01 มกรำคม 2566 (วันปีใหม่) 92,300.- บำท 

 

 
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 – เนินพระพุทธเจ้ำ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดำนิ – หมู่บ้ำนนินจำดำเตะจิดำอิมุระ – นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำชมวิว

บนภูเขำฮำโกดำเตะ 

0820 ถึง สนำมบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่่น ดนิแดนอำทติย์อุทัย 
 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

พาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพุทธเจ้ำ” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงของทาดาโอะ 
อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก ลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้น

วันที่ ก ำหนดกำรเดินทำง เช้ำ เที่ยง ค่ ำ โรงแรม 

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

2 
ชิโตเซ่ – เนนิพระพุทธเจ้ำ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดำนิ – 
หมู่บ้ำนนนิจำดำเตะจิดำอิมุระ – นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำชมวิวบนภูเขำ
ฮำโกดำเตะ 

- 


HOTEL 

YUNOHAMA HOTEL 
SHOEN OR SIMILAR 

 

3 
ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – หอคอยโกเรียวคำคุ (นั่งกระเช้ำ) – เนิน
ชมวิวฮำจิมันซำกะ – โมโตมำชิ – อำคำรโกดังอิฐแดง – อุทยำน
แห่งชำติโอนุมะ – อุทยำนแห่งชำติชิโคสึ โทยะ (จุดถ่ำยรูป) 

  


HOTEL

TOYA MANSAIKAKU 
HOTEL OR SIMILAR 

 

4 โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
และกล่องดนตรี – งำนเทศกำลประดับไฟ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ 

  

SAPPORO EXCEL 
TOKYU HOTEL OR 
SIMILAR 

5 สนำมบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ 
( 10.00 – 15.50 ) 

 
✈  

  



พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน้ าหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อย ๆ ลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วย
ธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน นับว่าเป็นอีกหน่ึง 
Unseen Hokkaido สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุ้มค่าอย่างยิ่งส าหรับการมาเยือน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อน าท่านชมความ
แปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อ
โคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ก ามะถันซ่ึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญก ามะถันแล้วพวยพุ่ง
ขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทั้งรอบ ๆ ที่ปกคลุมไปด้วยสีขาวโพลนของหิมะ อิสระให้ท่านได้เดินชมและ
บันทึกภาพตามอัธยาศัย (ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ) 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

 

หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนนินจำดำเตะจิดำอิมุระ” (Noboribetsu Date Jidaimura) ศูนย์รวมความ
เจริญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะในช่วง ค.ศ. 1603-1867 ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซ่ึงเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อย
ของบ้านเมืองหรือต ารวจในปัจจุบัน และเหล่านินจาซ่ึงเสมือนสายลับและนักฆ่าในปัจจุบัน ให้ท่านได้ชมการสาธิตการแสดง
การอ าพรางตัวอันเลื่องชื่อ หรือวิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่จ าลองมาจาก
ในยุคสมัยเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในอดีต รูปปั้นการประกอบอาชีพของชาวบ้าน 
ให้ท่านหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

หลังอาหารค่ าน าท่านขึ้นกระเช้าสู่ “จุดชมวิวบนภูเขำฮำโกดำเตะ” 1 ใน 3 ทิวทัศน์ยามค่ าคืนที่สวยที่สุดด้วยความสูง 
334 เมตร ... ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยาการของเมืองฮาโกดาเตะในยามค่ าคืน ที่มีแสงไฟเรียงรายเปล่งแสงระยิบระยับดั่ง
แสงของเพชรซ่ึงนับว่าเป็นไฮไลท์ของฮาโกดาเตะ (สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม) 

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

วันที่สำม ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – หอคอยโกเรียวคำคุ (นั่งกระเช้ำ) – เนินชมวิวฮำจิมันซำกะ – โมโตมำชิ – อำคำรโกดังอิฐแดง – 
อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ – อุทยำนแห่งชำติชิโคสึ โทยะ (จุดถ่ำยรูป) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

  



 น าท่านเดินทางชม “ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ” (Hakodate Morning Market) ณ หัวมุมถนนใกล้กับสถานีฮาโกดาเตะ คุณ
จะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ (ตลาดเช้า) อันแสนพลุกพล่านที่คอยยั่วยวนนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเลือกซ้ือของสด ๆ ชั้นดีจาก 
ฮาโกดาเตะ โดยตลาดเช้าเริ่มเปิดขายแต่เช้าตรู่ตั้งแต่เวลาตีห้า (หกโมงเช้าหากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเที่ยง อาหาร
ทะเล ผักผลไม้ และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกินที่วางขายเท่าน้ัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการซ้ือของที่
ตลาดและอย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็น ๆ ในตู้ขนาดยักษ์  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “หอคอยโกเรียวคำคุ” (Goryokaku Tower) ตั้งอยู่เมืองฮาโกดาเตะ สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการ
รุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1857 นับว่าเป็นป้อมปราการ
แบบยุโรปในญี่ปุ่นแห่งแรกที่มีลักษณะเป็นรูปดาว 5 แฉกเม่ือมองจากที่สูง และเป็นที่ม่ันสุดท้ายของรัฐบาลโชกุนโตกุกาว่า 
ซ่ึงต่อสู้กับกองทัพฝ่ายรัฐบาลในยุคฟื้นฟูประเทศสมัยเมย์จิ เชิญท่านขึ้นสู่ยอด “หอคอยโกเรียวคำคุ” เพื่อชมความสวยงาม
ของป้อมโกเรียวคาคุในช่วงฤดูหนาวที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะ 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “เนินชมวิวฮำจิมันซำกะ” (Hachiman-Zaka Slope) จะเป็นเนินเขาที่ลาดตัวลงไปจนถึงทะเลที่
ด้านล่าง ซ่ึงหากยืนจากที่จุดน้ีจะเป็นแนวต้นไม้สองข้างทางยาวตลอดแนว และเบื้องหน้าจะเป็นวิวของท่าเรือฮาโกดาเตะ 
เน่ืองจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงท าให้เป็นหน่ึงในจุดที่นิยมใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณาต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็น
จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองน้ีก็ว่าได้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของใครหลายคนเม่ือได้มาเยือนเมืองแห่งน้ี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) 

  

 หลังอาหารกลางวันน าท่านเดินทางสู่ “ย่ำนโมโตมำชิ” (Motomachi) ถนนอันสวยงามของเมืองท่าแห่งน้ีเป็นความลงตัว
ระหว่างตะวันออกและตะวันตก ถนนที่งดงามและมีกลิ่นอายแบบตะวันตกในย่านเมืองเก่าย่านโมโตมาจิน้ันชวนให้นึกถึงยุค
สมัยที่ฮาโกะดาเตะ ซ่ึงกลายมาเป็นท่าเรือแห่งแรก ๆ ของญี่ปุ่นที่เริ่มต้นค้าขายกับต่างชาติ โดยมีทั้งนักลงทุนจากรัสเซีย 
จีน และจากชาติตะวันตกเข้ามา 

จากน้ันน าท่านเดินชม “อำคำรโกดังอิฐแดง” หรือ “Kanemori Red Brick Warehouse” โกดังเก่าริมท่าเรือเมือง 
ฮาโกดาเตะ ซ่ึงสร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดท าการเป็นหน่ึงในท่าเรือค้าขาย
ระหว่างประเทศแห่งแรกของญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร 
และร้านขายของที่ระลึก โรงเบียร์ และอ่ืน ๆ โดยด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้ายตัวโต ๆ ว่า BAY จัดเป็นย่านช้อปปิ้งที่
ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม น่าเดินเล่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณน้ี ประกอบกับเพลงที่
เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก ส่วนพื้นที่ด้านหลัง
โกดังอิฐแดงโดยรอบถูกดัดแปลงให้กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งในชื่อ “ฮำโกดำเตะ แฟคตอรี่” (Hakodate Factory) หรือ 
Hakodate Bay Area ในสมัยเมจิอาคารด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าเคยเป็นที่ท าการไปรษณีย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 
จากน้ันในปี ค.ศ. 1962 ที่ท าการไปรษณีย์จึงย้ายไป ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีทั้งร้านท าเครื่องแก้ว                              
กล่องดนตรี ร้านอาหารโรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของที่ระลึก และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ” (Onuma Quasi National Park) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองฮาโกดาเตะ 
ในจังหวัดฮอกไกโดไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เรียกได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใกล้กับตัวเมืองมาก ๆ แถมยัง
ค่อนข้างจะไปสะดวก อุทยานแห่งน้ีนับเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาความงดงามของธรรมชาติมาไว้ในที่เดียวกัน เพราะมีทั้ง
ทัศนียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะที่ตั้งตระหง่านอยู่  แต่สิ่งที่ถือเป็นไฮไลต์ของการ



ท่องเที่ยวของที่น่ีจะเป็นจุดระหว่างทะเลสาบโอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ เน่ืองจากจะมีเส้นทางการเดินคาบสมุทรและ
เกาะแก่งต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อด้วยสะพานเล็ก ๆ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินส ารวจพื้นที่ได้ เรียกได้ว่าเป็นอุทยานที่ธรรมชาติ
สวยงามและมีกิจกรรมมากมายให้ได้ท าตลอดทั้งวัน 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่งชำติชิโคสึ โทยะ” (Shikotsu-Toya National park) เป็นอุทยานแห่งชาติซ่ึงตั้งอยู่
ทางตะวันตกของเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งชื่อตามทะเลสาบชิโคสึและทะเลสาบโทยะ เป็นหน่ึงในสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของฮอกไกโด 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

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

 
วันที่สี ่ โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ท – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – งำนเทศกำลประดับไฟ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

  

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 (7) 

 

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 

จากน้ันน าท่ านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับ ไฟของเมือง 
ซัปโปโรและเป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่ ในแต่ละส่วน 
ของย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพื่อความสวยงาม ทั้งน้ีเพื่ อเป็น 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหน่ึง ซ่ึง Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลที่มีอายุ
เก่าแก่จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1981 โดยในปีน้ีจะเป็นครั้งที่  36 แล้ว มีการขยายพื้นที่จัดงานและเพิ่มไฟ LED กว่า 
520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งน้ีทั้งยังเพิ่มความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย อิสระให้ทุกท่านเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง “ซึซึกิโนะ” เป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโร 
เรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่นทีเดียว เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคารา
โอเกะ และตู้ปาจิงโกะ ร้าน Big Camera จ าหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน 
UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นร้าน  Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องส าอาง Shisedo, Kose, Kiss, SKII, 
Kanebo รวมกว่า 4,000 ร้าน อีกทั้งยังมีร้านอาหารอีกเพียบไว้ให้ได้ลองเข้าไปแวะชิมรสชาติแบบคนซัปโปโรแท้ ๆ เขากิน
กัน ถือว่าเป็นย่านความบันเทิงแห่งซัปโปโรที่น่ามาเที่ยวชมดูสักครั้ง 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (8) 

ที่พัก : SAPPORO EXCEL TOKYU 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 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

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 

28 ธันวำคม 2565 – 
01 มกรำคม 2566 

92,300.- 83,900.- 69,900 6,000.- 

 

 

 

 

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

*** หนังสือเดนิทำงต้องเหลืออำยุกำรใช้งำนได้ไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดอืน *** 



 



 



 



 



 


