
 

HOKKAIDO HAKODATE ASAHIKAWA 6D4N 

ซุปตาร ์หมิะ นา่หม า่ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 2565 – เดอืนมนีาคม 2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
ไฮไลท!์! น ัง่กระเชา้ชมววิยามค า่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ  

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุและ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ เดนิรบัลม ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ

เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตาร ุ

ชอ้ปป้ิงของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจ ิ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ลิม้รส ราเมนตน้ต ารบั ณ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวา่ 

ชมความนา่รกัของสตัวโ์ลกนอ้ยใหญ ่ณ สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่  



 

พรอ้มลุน้ รอชมเพนกวนิพาเหรด 

สกัการะสิง่ศกัดส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

เดนิเลน่ เมอืงซปัโปโร ชมศาลาวา่การเมอืงฮอกไกโดหลงัเกา่ 

ผา่นชม หอนาฬกิาโบราณ หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร 

ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ทานุกโิคจ ิดวิตีฟ้ร ีและออิอนมอล ์อาซาฮคิาวา่ 
อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาปยูกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด  

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 6,000 บาท/ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิม่ทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทีต่อ้งช าระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยืน่วซีา่ญีปุ่่ น) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

05-10 ธนัวาคม 2565**วนัดนิโลก+วนัรฐัธรรมนูญ 41,888.- 9,900.- 
 

 

12-17 ธนัวาคม 2565**HOT PRICE 38,888.- 9,900.- 
 

 

19-24 ธนัวาคม 2565 43,888.- 9,900.- 
 

 

26-31 ธนัวาคม 2565 49,888.- 9,900.- 
 

 

02-07 มกราคม 2566 47,888.- 9,900.- 
 

 

09-14 มกราคม 2566 39,888.- 9,900.- 
 

 

16-21 มกราคม 2566 39,888.- 9,900.- 
 

 

23-28 มกราคม 2566 39,888.- 9,900.- 
 

 

06-11 มนีาคม 2566 39,888.- 9,900.- 
 

 

13-18 มนีาคม 2566 39,888.- 9,900.- 
 

 

20-25 มนีาคม 2566 39,888.- 9,900.- 
 

 



 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย  

23.00 น.       พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

  เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงฮาโกดาเตะ - โกดงัอฐิแดงรมิน า้ – 

กระเชา้ชมววิยามค า่คนื ณ ภเูขาฮาโกดาเตะ 

02.05 น.      ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่XJ620  

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

10.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่น 

 ขัน้ตอนศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 หลงัผา่นข ัน้ตอนการเขา้ประเทศแลว้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอก

ไกโด ตัง้อยูป่ลายสดุทางตอนใตข้องเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศนท์ีส่วยงามของภเูขาฮาโกดาเตะ และ

อาหารทะเลสดใหม่ ในอดตีเป็นเมอืงหนึง่ทีม่ทีา่เรอืส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจาก

ยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดาเตะไดรั้บอทิธพิลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มยี่านทีอ่ยู่อาศัยของ

ชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตลต์ะวันตก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิเล่น ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick Warehouses) ไดป้รับปรุงมา

จากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใชค้า้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์

รวมแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสถานบันเทงิทีใ่หบ้รรยากาศเกา่ๆ นอกจากรา้นขายของทีร่ะลกึที่

ทันสมัย เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายอุปกรณ์ตกแตง่บา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์

โบสถส์ าหรับจัดพธิแีต่งงาน และบรกิารล่องเรือเพื่อชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลัง

อาหารน าท่านน่ัง กระเชา้ชมววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate) สูง 334 

เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้องปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง

ทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั Hakodate Kokusai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  



 

วนัทีส่าม ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- ป้อมโกเรยีวคาค ุ(รวมคา่ขึน้จดุมววิ) - เมอืง

ซปัโปโร - ชอ้ปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิ

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นสู ่ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มพีืน้ทีป่ระมาณ 4 ชว่งตกึ เปิด

เปิดเป็นประจ าทุกวัน ตัง้แต่ตอนเชา้ตหีา้ถงึเทีย่งตรง ในตลาดจะจ าหน่ายอาหารทะเลสด เชน่ ปูคาน ิ

ไขป่ลาแซลมอ่น และหอยเมน่ทะเล พรอ้มทัง้ผลไมต้า่งๆ บรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นอาหารหลายรา้น เมนู

ทีน่ยิมทีส่ดุคอื Uni-Ikura Domburi (ขา้วเสริฟ์พรอ้มหอยเมน่ทะเลและไขป่ลาแซลมอ่น) 

น าท่านสู่ ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) เป็น

ท่าเรอืแรกทีเ่ปิดใหม้กีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก ดังนัน้ท าใหม้ี

ผูค้า้จ านวนมากจากรัสเซยี จีน และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยู่ในเมอืงฮาโกดาเตะ

บรเิวณฐานภเูขาฮาโกดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลตา่งๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบัน

ยังคงมอีาคารสไตลต์า่งประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ี 

น าท่านขึน้สู่ ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชือ่หนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก 

เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญรู่ปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่พืน้ทีใ่นการวางปืนใหญน่ั่นเอง ซึง่จะ

มองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตลต์ะวันตก สรา้งขึน้ในปีสดุทา้ยของสมัยเอโดะเพือ่ป้องกัน

เมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิิยมที่ ต่อมาป้อมแห่งน้ีกลายเป็นฐานของสงครามกลาง

เมืองระหว่างกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตัง้ขึ้นใหม่ ปัจจุบันถูก

ดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปีค.ศ. 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปในพืน้ทีรู่ปดาวเปิด 

9:00-19:00 น.) 

12:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (Sapporo) เป็นเมอืงหลักของเกาะฮอกไกโด มพีื้นทีข่นาดใหญ่

เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่

ทอ่งเทีย่วหลากหลายและเป็นศนูยก์ลางในการเดนิทางไปยังหลายๆ สถานทีต่า่งๆ ภายในเกาะฮอกไก

โด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

น าท่านสู่ ถนนชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ(Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของ

เมอืงซัปโปโร โดยมพีื้นทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่าง

รา้นขายกโิมโน เครือ่งดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยังมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยังเป็นศนูยร์วมของ

เหล่าวัยรุ่นดว้ย เน่ืองจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองกิ รา้น 100 เยน 

นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ และเน่ืองจากรา้นคา้สว่นใหญม่ี

หลังคาคลมุ ดังนัน้ ไมต่อ้งกังวลเรือ่ง ฝนหรอืหมิะ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  Sapporo Tokyu REI Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

    

วนัทีส่ ี ่ เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจ ิ- โรงเป่าแกว้คติาอจิ ิ– พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

- เมอืงฟุราโน่ - อสิระเล่นกจิกรรมฤดูหนาว ณ ลานสก ีสโนวแลนด ์ฟุราโนะ สกรีสีอรท์ - 

หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส - ออิอน มอลล ์อาซาฮคิาวา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคัญส าหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมอืง

ตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีาฤดูหนาวทีม่ีชือ่เสยีง (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหาร

เรียงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแห่งน้ีสรา้งเมือ่ปี 1923 โดยสรา้งขึน้

จากการถมทะเล เพือ่ใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใช ้

และมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว มี

การสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

จากนัน้น าท่านสู ่ถนนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอ

ตารุที่ถูกอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี อาคารสองขา้งทางเป็นอาคารสไตลต์ะวันตก ที่เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

พิพิทธภัณฑ์และอาคารประวัตศิาสตร์มากมาย  เขา้ชม โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaichi Glass 

Otaru) ตัง้อยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนั้น

จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็น

ของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง 

โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ด

ของโรงงานแห่งน้ีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากน้ียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับ

นักท่องเที่ยวดว้ย เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี(Music Box Museum) พพิธิภัณฑก์ล่อง

ดนตรโีอตารุเป็น หนึง่ในรา้นคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตัวอาคารมคีวาม

เก่าแก่สวยงามและถอืเป็นอกีหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ไฮไลท!์!! หนา้อาคาร



 

หลกัของพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีม ีนาฬกิาไอน า้ (Steam Clock) ปัจจุบันมเีพยีง 2 เรอืนในโลก

คอืทีเ่มอืงแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กับทีเ่มอืงโอตารุแห่งน้ี นาฬกิาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้า

ออกมาทุกๆ 15 นาท ีถอืเป็นจุดแลนดม์ารค์อกีหนึง่จุดทีม่าโอตารุแลว้ไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่

ดังกล่าวขา้งตน้นั้น ยังมีรา้นขนมและรา้นขายสนิคา้ที่ระลกึอีกมากมาย เช่น รา้นขนม LeTAO ที่

ภายในนอกจากจะจ าหน่ายขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ ทีห่ากท่านเดนิชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ สามารถแวะ

มาพักผ่อนจบิเครื่องดืม่ พรอ้มชมิขนมหวาน ณ รา้นน้ีได ้รา้น Rokkatei โกดัง โรงงานผลติขนม

ของฮอกไกโด ดา้นในมจี าหน่ายขนมนมเนย รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชือ่ของเมอืงโอตารุ 

อกีทัง้สามารถซือ้สนิคา้แบบ Tax Free ไดด้ว้ย และขา้งๆกันยังม ีรา้น Kitakaro โกดังผลติขนมอกี

รายหนึง่ รา้นน้ีเนน้ในสว่นของขนมสด อาท ิซอฟทค์รมี เคก้ตน้ไม ้และขนมอบตา่งๆ เป็นตน้ อสิระให้

ทา่นเดนิเลน่ ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั  

        

 

11:00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนั้นเดนิทางสู ่เมอืงฟุราโน่ (Furano) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมอืงกิง่

จงัหวดัคามกิาวะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น เป็นเมอืงเล็กๆ ทีม่อีากาศเย็นและแหง้ประกอบ

กับดนิแถบนัน้เป็นดนิภูเขาไฟจงึเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้

อยา่งเชน่ดอกลาเวนเดอร ์เป็นตน้ แตใ่นชว่งฤดหูนาวก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญส่ดุลกูหลูกูตา เหมาะ

ส าหรับการเล่นสก ีน่ันเอง น าท่านสู่ สโนวแลนด ์ฟุราโนะ สกรีสีอรท์ (Waku-Waku Family 

Snow Land) ลานสกขีนาดใหญ่ ตัง้อยู่ภายในโรงแรม Shin Furano Prince Hotel ลานสกแีห่งน้ีมี

กิจกรรมมากมายที่สามารถเล่นไดท้ั ้งเด็กและผูใ้หญ่  ทั ้ง Snow Rafting, Snowmobile , Snow 

Banana Boat , Snow Hike หรือจะเป็นถาดเลื่อนเล็กๆ (Sled) และลานส าหรับปั้นตุ๊กตาหิมะ ก็

สามารถสนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย (**หมายเหตุ ราคาไมร่วมคา่เลน่กจิกรรมตา่งๆ คา่เช่าชุด

และอุปกรณ์สก ีกรณีลานสกปิีด บรษิทัสงวนสทิธิ ์น าลูกคา้ไปลานสกอีืน่แทนไดต้ามความ

เหมาะสมกบัสถานการณ์) 

จากนัน้ เดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย นงิเก ิล้เทอเรส (Ningle Terrace) เป็นหมูบ่า้นงานฝีมอืและ

ทางเดนิไมใ้นป่าทีเ่หมอืนกับศลิปะในเทพนิยาย ซึง่ประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น (บา้น 15 หลัง) ที่

จ าหน่ายสนิคา้แบบออรนัิลของทอ้งถิน่ โดยมรีา้นกาแฟ Chu Chu no Ie ตัง้อยู่ใจกลางของหมู่บา้น 

รา้นคา้ต่างๆ จะอยู่ไม่ไกลกันมาก ท าใหดู้เหมอืนเป็นหมู่บา้นซึง่อยู่ท่ามกลางป่า คลา้ยบา้นในเทพ

นยิาย หนา้หนาวเชน่น้ีก็จะไดบ้รรยากาศหมิะแบบขาวโพลน แตใ่นฤดรูอ้นก็จะไดบ้รรยากาศของป่าสน

เขยีวขจกีับบา้นไมใ้นป่าสน อสิระตามอัธยาศัย 

เดนิทางสู ่เมอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa) เป็นเมอืงใหญอ่ันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจาก

เมอืงซัปโปโร เป็นเมอืงศูนยก์ลางทางตอนเหนือของเกาะ ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาไดเซ็ตสซึันและ

แม่น ้านอ้ยใหญ่ มแีหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมอยู่หลายแห่งทีไ่ม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.30 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ออิอน อาซาฮคิาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) 



 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮคิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกัน อาท ิ

ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เชน่กัน  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Hotel Crescent Asahikawa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

  

วนัทีห่า้ สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – เมอืงฟุราโน ่- อสิระเลน่กจิกรรมฤดูหนาว ณ ลานสก ีสโนวแลนด ์ฟุ

ราโนะ สกรีสีอรท์ - เมอืงซปัโปโร – ชมการประดบัไฟ ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ- ถนนชอ้ปป้ิง

ทานุกโิคจ ิ

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

09.00-11.30 น.เดนิทางสู ่สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอก

ของเมอืงอาซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชม ไดเ้ขา้ชมสัตวน์านา

ชนดิจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ ไฮไลท!์!! ไดแ้ก ่อุโมงค์

แกว้ผ่านสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิและโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยู่ตรงกลางของโซนหมขัีว้โลกและ

หมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งน้ียังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให ้

เพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนาว ท่านจะไดช้ม “ขบวนพาเหรดเพนกวนิ” แบบใกลช้ดิ (**หมาย

เหตุ เนือ่งจากขบวนพาเหรดเพนกวนิมเีป็นรอบ สงวนสทิธิห์ากทา่นไปไม่ตรงช่วงเวลาทีม่ ี

ขบวนพาเหรด ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอืน่ๆ ทดแทน) 



 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ (Asahikawa Ramen Village) ทีร่าเมนของทีน่ี่มรีสชาติ

อันเป็นเอกลักษณ์และไดรั้บการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมูบ่า้นราเมนอาซาฮิ

คาว่าไดถ้อืก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่

รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทีร่วบรวมรา้นดงัข ัน้เทพไวใ้นทีเ่ดยีว 

และยังมหีอ้งเล็กๆทีจั่ดแสดงประวัตคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีใหส้ าหรับผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษาอกี

ดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขึน้มาเพือ่ดงึดูดความสนใจของลกูคา้ เชน่ 

รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอาซาฮคิาว่า 

หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชือ่ม่ันในน ้าซปุของตัวเองว่าเป็นหนึง่ไม่แพใ้ครทีส่ าคัญ รา

เมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญีปุ่่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึ

เป็นทีถ่กูใจของคนญีปุ่่ นทกุเพศทกุวัย 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเมน  

 น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

15.30 น. จากนัน้น าทา่น อสิระชอ้ปป้ิง ณ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผา้ 

น ้าหอม ตา่งๆ ตามอัธยาศัย 

 จากนั้นน าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า  (ด้านนอก)(Former Hokkaido 
Government Office) เป็นอาคารสแีดงอฐิ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
ไม่กีอ่าคารของญีปุ่่ นในสมัยนัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหนา้มสีัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูป
ดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอ่มทีร่่มรืน่ เรยีงรายดว้ยตน้ซากรุะ และตน้แปะกว๊ย อาคารแหง่น้ีเคยเป็นทีท่ า
การรัฐบาลทอ้งถิน่สมัยบุกเบกิเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และ
หอสมุดเก็บบันทกึทางราชการ ผ่านชม หอนาฬกิาเมอืงซปัโปโร (Sapporo Clock Tower หรอื
ภาษาญีปุ่่ นเรยีกวา่ Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬกิาโบราณมลีักษณะเป็นอาคารไมท้ีม่หีลังคา
สีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคใหโ้ดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัตศิาสตรข์องเมอืงซัปโปโร ส าหรับตัวนาฬกิาถูกตดิตัง้ในปี ค.ศ. 
1881 จากบรษัิท E. Howard & Co. เมอืง Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬกิาแหง่น้ีถกูก าหนดให ้
เป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญแหง่ชาต ิอกีดว้ย  

18.30 น. น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park) สวนสาธารณะที่ผ่านย่านใจกลางเมือง
บรเิวณถนนโอโดรเิป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าวา่ โอโดร ิในภาษาญีปุ่่ นมคีวามหมายวา่ ทางเดนิ
ทีก่วา้ง ในอดตีเมือ่ครัง้เริม่วางผังเมอืง ถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญใ่จกลางเมอืง กอ่นทีจ่ะ
กลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาตอ่มา ปลายสดุของสวนสาธารณะแหง่น้ี ยังเป็นทีต่ัง้ของ ซปัโปโรทวีี
ทาวเวอร ์(TV Tower) (ราคาคา่ทวัรไ์มร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์TV Tower) และใกลเ้คยีงยังมสีถานทีท่ี่
น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นตน้ ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดที่
สวนสาธารณะแห่งน้ี เชน่ งานเทศกาลหมิะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซัปโปโร และกจิกรรมตน้ไม ้
ดอกไม ้สวยงามตามฤดูกาล นอกจากน้ี ยังเป็นสถานที่ ประดบัไฟงาน Sapporo White 
Illumination ที่มีการประดับไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพิ่มจ านวน และขนาดของงานให ้
ยิง่ใหญ่ขึน้ทุกปี  (ส าหรบัปี 2021-2022 ทีผ่า่นมา จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่19 พฤศจกิายน 2021 
– 14 มนีาคม 2022) อสิระใหท้่านชมการประดับไฟสุดสวยพรอ้มกับบรรยากาศสุดประทับใจ ตาม
อัธยาศัย  

20.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) พเิศษ!!! เมนู ชาบ ู+ ขาป ู     

ทีพ่กั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

วนัทีห่ก  ศาลเจา้ฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น  – ท่าอากาศยาน

สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

08.00 น. กอ่นกลับประเทศไทย น าทา่นขอพร ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรอืเดมิชือ่ ศาลเจา้

ซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อใหส้มกับ ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตน้ีคอยปกปักษ์

รักษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน 

09.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

11.55 น.    เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ์

   เทีย่วบนิที ่XJ621 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

17.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 
 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


