
 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 
สนามบนิชโิตเซะ - เมอืงอาซาฮกิาว่า - หมู่บา้นราเมน - สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

ออิอน มอลล ์     
Art Hotel, Asahikawa  

หรือเทียบเท่า  



 
 

 

 

 
 

BKK       CTS CTS       BKK 

  
TG670 23.55 08.20 TG671 10.00 15.50 

      

 

วันเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัร์เดก็/ทา่น 

(อายไุมเ่กิน 12 ป�) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครื่องบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

08 - 13 มกราคม 2566 45,990 42,990 25,990 10,000 

28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2566 49,990 46,990 29,990 10,000 

อตัราค่าบริการสำหรบั เดก็อายไุม่เกนิ 2 ป� ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 
 

 

** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 บาท** 
 

** เนือ่งจากตัว๋โดยสารเป�นตัว๋กรุ๊ป(หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ั่ง สะสมไมล ์และเลือ่นการเดนิทาง ** 

3 
ลานกจิกรรมหมิะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี 

ถนนซาไกมาช ิ 
   

Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรือเทียบเท่า  

4 อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั    
Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรือเทียบเท่า  

5 

อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตส ึ- ตลาดปลาซปัโปโรโจไง - ทําเนียบ

รฐับาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปัโปโร - สวนโอโดร ิ- มิตซุย เอ้าท์เล็ต  

ดวิตีฟ้ร ี
   

Smile Hotel Premium, 

Sapporo หรือเทียบเท่า  

6 สนามบนิชโิตเสะ - สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย     

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS (TG) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อัตราคา่บรกิาร 



 
 

 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ คำนวณจากภาษนีำ้มนั ณ วนัที ่29 กนัยายน 2565  
ในกรณทีีม่กีารประกาศปรบัราคาภาษนีำ้ขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่บรกิารเพิม่เตมิ  

 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป�นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. การพิจารณาวีซ่าข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี และเอกสารของแต่ละท่าน (เป�นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป�นดุลพินิจของ

ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป�นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านั้น อัตรา

ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป�นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธ์ิ

ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ 



 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

20.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความ

สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

23.55 ออกเดินทางสู่ สนามบนิชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG670 พร้อมบริการอาหาร

บนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 6 ช่ัวโมง 25 นาที) 

 
 

Day2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองอาซาฮิกาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน มอลล์   

 

08.20 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ

สัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองอาซาฮิกาว่า (ใช้ระยะเวลาเดินทาง

โดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านเดินทางสู่ RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บ้านราเมน ”หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับ

ย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป�นช่วงเวลาที่ถือกำเนิดราเมนขึ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลาย

ชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือกำเนิดขึ ้นจาก

ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของน้ำซุปให้อยู่ได้นานข้ึนโดยเคลือบผิวน้ำซุปด้วยน้ำมันหมู หรือจะ



 
 

 

เป�นน้ำซุปซีอ๊ิวท่ีเคี่ยวจากกระดูกหมูและน้ำสต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” และเส้นบะหมี่ท่ีมีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่าปกติ

และด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งน้ีเป�นท่ีช่ืนชอบของชาวญี่ปุ่น 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

นำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า นำท่านชม สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ ซึ่งได้รับความนิยมมากท่ีสุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละป�จะมีผู้เข้าชมความ

น่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไปถึงกว่าป�ละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก โดยสวนสัตว์แห่งน้ี

ได้มีแนวความคิดท่ีว่า สัตว์ต่างๆ ควรท่ีจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป�นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ันๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัส

ถึงชีวิตความเป�นอยู่ท่ีแท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากข้ัวโลก นกเพนกวินสายพันธ์ุต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตัง

แสนรู้  ไฮไลท!์!! ทุกท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ซึ่งทางสวนสัตว์จะให้นักท่องเท่ียวตั้งแถวสองข้างถนนเพ่ือรอรับ

ดาราตัวน้อยออกมาเดินโชว์ตัวกัน จุดเริ่มต้นของ เพนกวิน พาเหรด ท่ีสวนสัตว์น้ีก็คือ พฤติกรรมทางธรรมชาติของเพนกวินท่ีจะออกเดิน

ไปยังทะเล เพื่อไปหาอาหารเป�นหมู่ ทางสวนสัตว์จึงนำพฤติกรรมนี้ บวกกับ ความต้องการที่อยากให้เพนกวินได้ออกกำลังกายในฤดู

หนาว มารวมกัน และกลายมาเป�นพาเหรดน่ารักๆ 

 
 

หลังจากเข้าทีพ่ักแล้ว นำท่านช้อปป��ง ณ อิออน มอลล์ ซึ่งเป�นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดให้

ท่านได้เลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป�นโซนเครื่องสำอางค์ ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยาสามัญประจำบ้านหรือแม้กระท่ังผลไม้

สดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจำหน่ายท่ีน่ีด้วยเช่นกัน  พิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน ซึ่งเป�นร้านยอด

ฮิตของคนญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว    
 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก Art Hotel, Asahikawa ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day3 ลานกิจกรรมหิมะ - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาช ิ

 



 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกจิกรรมหิมะ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให้

เล่น เช่น สโนว์โมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-

15,000 เยน) ** ท้ังน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆน้ัน ข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลาน้ัน* 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป�นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูก

ออกแบบเป�นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบ

ยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป�นคลองท่ีเกิดขึ้นจากการถม

ทะเล สร้างเสร็จเมื่อป� ค.ศ. 1923 เพ่ือเป�นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหน่ึงเป�นถนน

สำหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป�นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป�นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป�นร้านอาหาร ร้านขายของ

ท่ีระลึกน่ันเอง 
 

 จากน้ันนำท่านชม พิพิธภัณฑก์ลอ่งดนตร ีซึ่งมีอายุเกือบร้อยป� ท่านสามารถชม

กล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง

ป�จจุบัน อีกท้ังยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองข้ึนมา

เป�นท่ีระลึกหรือเป�นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย 
  

 นอกจากน้ีด้านหน้าพิพิธภณัฑ์ยังม ี“นา�กิาไอนำ้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ท่ี

เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน ซึ่งเป�นของท่ีระลึกท่ีเมือง Vancouver 

มอบให้แก่เมือง Otaru นา�ิกาน้ีจะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังข้ึน

ทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนา�ิกาไอน้ำอีกเรือนหน่ึงท่ีประเทศแคนนาดา ถ้ามา

ฮอกไกโดแล้วไม่มาชม ต้องไปชมท่ีแคนนาดากันนะจ๊ะ 

 



 
 

 

 

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมายกับ ถนนซาไกมาชิ  โดยด้านขวามือก็ต้องสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน่ารักของเจ้า

แมวน้อยคิตตี้ ท่ีท้าทายรอให้ทุกๆท่านเข้าไปเยี่ยมชม ผ่านมาแล้วจะผ่านเลยไปได้อย่างไรกัน แวะชมกันสักหน่อยสิค่ะ เมื่อเข้าไปในร้าน

ทุกท่านสามารถเลือกแก้วเป�นลวดลายตามใจชอบแต่ละท่านได้เลยนะจ๊ะ ซึ่งข้างหลังแก้วจะมีการสกรีนคำว่า otaru ติดไว้ด้วยนะคะ ซึ่ง

แก้วก็จะมีมากมายหลากหลายแบบให้เลือก ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อซื้อแก้วพร้อมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วสามารถเติมเครื่องดื่ม

ฟรีได้อีกรอบด้วยนะคะ เลือกเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว เชิญเลือกท่ีน่ังตามอัธยาศัยท่ีบริเวณช้ันสองได้เลยจ้า หรือถ้าใครไม่อยากน่ังบริเวณ

ชั้นหนึ่งจะเป�นโซนขายของที่ระลึก หรือจะสนุกสนานไปกับการหมุนตู้กาชาปองเสี่ยงทายหาของฝากไปฝากคนที่คุณรักก็ตามแต่สะดวก

เลยค่ะ 

 



 
 

 

 

 

ออกจากร้านคาเฟ่คิตตี้ไม่ทันไร ก็จะเจอร้านถัดมาท่ีเรียกกันว่า มาฮอกไกโด ท้ังทีต้องไม่พลาด LETAO กัน

นะจ๊ะ เป�นคาเฟ่ให้น่ังทานและสามารถสั่งกลับได้ ซึ่งบางวันอาจจะต้องรอคิวกันสักนิดนึง  สิ่งต้องห้ามก็คือ 

ห้ามพลาดที่จะลิ้มรส และห้ามพลาดที่จะหิ้วกลับมาเป�นของฝากบุคคลอันเป�นที่รักยิ่งโดยเด็ดขาด LETAO 

ที่ควรค่าแก่การทานคือชีสเค้กนั่นเอง สัมผัสลิ้นที่นุ่มละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิ้มรส

พร้อมกับจิบชาและชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ไม่มีอะไรจะฟ�นไปยิ่งกว่าน้ีแล้วววว  

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพ่ือไม่เป�นการเสียเวลาช้อปป��ง 

ท่ีพัก Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

 
 

Day4 อิสระช้อปป��งตามอัธยาศัย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป��ง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ 

- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป�นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป�นทั้งห้างสรรพสินค้า 

โ ร งแรม โร งภาพยนตร ์  และศ ูนย ์อาหาร  ม ีร ้ าน BIG CAMERA จำหน ่ายกล ้องด ิจ ิตอล , เคร ื ่ องใช ้ ไฟฟ ้าและ

อิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน, ร้านUNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง

อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็น

ทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลาง

สวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างท่ีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งท่ีช้ัน 10 เป�นศูนย์รวมร้าน

ราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซกิูโน่ (ไม่รวมตั๋วข้ึน จุดชมวิวราคาประมาณ 700-

1000 เยน)  



 
 

 

- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริ

ประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป�นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเป�ดไฟตามป้ายไฟ

โฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป�นแหล่งช้อปป��ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์

ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่

นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งน ี

- ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแหง่นี ้สร้างขึน้เมือ่ป� ค.ศ. 1903 และตลาดแหง่นีรู้จ้กั

กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสัตว์ทะเลท่ีจับได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบน้ีท้ังสิ้น ซึ่งจะมีความสด

มากเหมือนไปเดินซื้อที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า 

มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ท่ีน่ียังข้ึนช่ือเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน 

เพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาของท่าน อาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพ่ือไม่เป�นการเสียเวลาช้อปป��ง 

ท่ีพัก Smile Hotel Premium, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day5 อุทยานโมอาย - พระอะตะมะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนา�ิกาซัปโปโร - สวนโอ

โดริ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 



 
 

 

จากนั้นนำท่านชม อุทยานโมอาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ที่ออกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชื่อดัง

ของโลก ก่อสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียิปต์ ออกแบบรูปร่างตั้งให้อยู่ในภูเขาของดอกลาเวนเดอร์ 

พระพุทธรูปเป�นแนวคิดโครงสร้างจากการเรียงลำดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชื่อว่า Atama Daibutsu เป�ดให้เข้าชมอย่างเป�น 

ทางการ เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2559 ท่ีผ่านมา 

อุทยานโมอาย มีพื้นที่ประมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุ่มของที่บรรจุอัฐิและรองรับได้ 70,000 กลุ่ม (ชาวญี่ปุ่นไม่มีการฝ�ง

ศพ ใช้การเผา และจะซื้อที่ดินใว้เก็บ"อัฐิ"เก็บแบบทั้งตระกูลรวมไว้) โมอายแห่งญี่ปุ่น เป�นชื่อที่ผู้คนเรียกขาน เป�นหนึ่งในสุสานที่ใหญ่

ท่ีสุดในฮอกไกโ 

 

 

 

 



 
 

 

  

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงราย

ตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่งซัปโปโร เป�นหนึ่งในตลาดที่ใหญท่ี่สุดของเมือง บรรยากาศ

ตามร้านต่างๆ ก็จะมีความคล้ายคลึงกับตลาดปลาทางโตเกียวหรือโอซาก้า  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง ให้ท่านได้เลือกทาน

อาหารได้ตามใจชอบในแบบของท่านไม่ว่าจะเป�น ปูทาราบะ ปูซูไซ หรือจะเลือกทานเป�นซูชิ ซาซิ

มิ ข้าวหน้าปลาดิบ รับรองว่าสด สะอาด ถูกใจทุกท่านท่ีชอบทานอาหารญี่ปุ่นแน่นอน 

ของข้ึนช่ือเมื่อมาเยือนตลาดปลาแห่งน้ีและพลาดไม่ได้เลย คือ ปูยักษ์ ซึ่งปูยักษ์

ท่ีน่ีจะใหญ่มาก หากได้มาเยือนฮอกไกโดแลว้แนะนำว่าไม่ควรพลาด มาต่อสถาน

ท่ีสุดฮิตอีกหน่ึงจุดคือ ร้านขายของสดแล้วก็ยังมีร้านขายอาหารแห้งแปรรูป ของ

กึ่งสำเร็จรูป เป�นการแปรรูปของสดจากทะเลหรือเป�นนำมาทำเป�นของอบแห้ง

เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร และของนิยมซื้อฝากกันยอดฮิตคือ “มิโสะป”ู 

สามารถนำไปทำซุปมิโสะได้เลยแถมอร่อยมากๆด้วย 

 

 



 
 

 

 แค่นี้ถือว่ายังไม่พอมาต่อกันอีกหนึ่งร้านที่ถือว่ารวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน อาทิ ของทะเลสด ของแห้ง ของสำเร็จรูป รวมไปถึงร้านอาหาร 

(สามารถดูราคาและเมนูต่างๆหน้าร้านจะมีป้ายเมนูติดอยู่) ซึ่งส่วนใหญ่ท่ีนักท่องเท่ียวจะไม่พลาดสั่งได้แก่  

- หอยเชลลส์ดยา่ง เหยาะโชยุลงไปเล็กน้อย ได้ท้ังกลิ่นหอมบวกกับอากาศเย็นๆ ฟ�นสุดๆ และฟ�นไป

อีกข้ันขณะทานได้ซดน้ำซุปหอยร้อนๆ ยิ่งเพ่ิมระดับความฟ�นเข้าไปอีก 

- เซตข้าวหน้าหอยเม่น ที่เสริฟพร้อมกับ ซุปมิโสะป ูก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยความสด

ใหม่ของวัตถุดิบ หรือหากใครกลัวเลี ่ยนสามารถเหยาะโชยุลงไปก็อร่อย

เหมือนกันเพ่ิมเติมสามารถตัดเลี่ยนได้อย่างลงตัว 

- ซชูโิกะเซน็ ในชุดมไีคเซ็นด้งขนาดมินิ 3 ถ้วย (หน้าหอยเชลล์ หน้าไข่

ปลาแซลมอน และหน้าหอยเม่น) กับซูชิ 3 คำ และมีน้ำซุปปู ถือว่าเป�นเซตสุดคุ้มเหมาะสำหรับคนท่ีอยากทาน

หลายอย่างพร้อมกัน – (ร้านซูชิเครัน) 

- ไคเซน็ คติะมาเอะ ฟนุะโมรดิง้ เมนูน้ีเอาใจคนท่ีชอบทานซาชิมิ แต่เป�นซาชิมิท่ีเราสามารถทำไคเซ็นดง้ด้วยตัวเองได้

อีกด้วย "ฟุนะโมริ" ท่ีอยู่ในช่ือเมนูหมายถึงการจดัวางอาหารทะเลบนภาชนะรุปทรงเหมือนเรือ ว่ากันว่าเป�นวิธีจัดอาหารแบบดั้งเดมิ

ท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตยุ่คเอโดะ – (โอกุมะ โชเท็น)  

 

 

 



 
 

 

 

 

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อป� พ.ศ. 2416 เป�นอาคาร

สไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป�นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิ

และโทโยชิร่า ตึกน้ีผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ป�แต่ความงดงามท่ีเห็นน้ันได้รับการ

บูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื ่อป � พ.ศ. 2454 แต่ด ้วยความสวยงามของ

สถาป�ตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป�นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญ

ของชาติเมื่อป�พ.ศ. 2512 

นำท่านผ่านชม หอนา�กิาซปัโปโร เป�นหอนา�ิกาท่ีเก่าแก่และเป�นอีกสัญลักษณ์ท่ีสำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหน่ึง สร้างตั้งแต่ป� พ.ศ. 

2421 เดิมทีเป�นโรงฝ�กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป�นหอนา�ิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 

จนถึงป�จจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป�นมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีสำคัญอีกแห่งหน่ึงของญี่ปุ่น 
 

นำท่านผ่านชม สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร สวนโอโดริเป�นท่ี

รู้จักในฐานะสวนสาธารณะแต่ท่ีจริงแล้วเป�นถนนโดยในป�ค.ศ.1871 (ป�เมจิท่ี 4) และยังเป�นท่ีจัดงานเทศกาลข้ึนช่ือของฮอกไกโดอีกด้วย  



 
 

 

สามารถท่ีจะสนุกสนานเพลิดเพลินได้ตลอดทุกฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิมีเทศกาลดอกไลแล็ค ฤดูร้อนมีเทศกาล YOSAKOI โซรันและเบียร์

การ์เด้น ฤดูใบไม้ร่วงมีเทศกาลออทั่มเฟสซึ่งรวบรวมเอาอาหารของฮอกไกโดมาไว้ และในฤดูหนาวมีเทศกาลหิมะซึ่งพัฒนามาเป�น

เทศกาลระดับโลก 

 

จากนั้นนำท่าน ช้อปป��งท่ี มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่ว

โลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคน

ตั้งแต่สินค้าแฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าท่ัวไป นอกจากน้ีภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได้ 650 ท่ี

น่ัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีสินค้าท้องถ่ินและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย  
 

จากนั้นนำท่าน ช้อปป��งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือกซื้อ

สินค้าได้ตามอัธ ยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป�น เครื่องสำอางแบรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศและแบรนด์ดังของญี่ปุ่น

หรือว่าจะเป�นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไม่วามารถหาซื้อจากท่ีไหนได้ นอกจากร้านค้าปลอดภาษีเท่าน้ัน 
 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมน ูบฟุเฟต่ช์าบู ปชูไูว และปทูาราบะ นอกจากนีย้ังมอีาหารทะเลอืน่ๆอกี

มากมาย อาทิ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซชูหินา้ตา่งๆ (ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกฮอล)์   



 
 

 

ท่ีพัก Sapporo Excel Hotel Tokyu, Sapporo ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

10.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินท่ี TG671 พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง 

พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทาง 7 ช่ัวโมง 50 นาที) 

15.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


