
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง ราคา 
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2565 38,900.- บาท 

07 – 11 ตุลาคม 2565 38,900.- บาท 

14 – 18 ตุลาคม 2565 

(วันสวรรคต ร.9) 
38,900.- บาท 

21 – 25 ตุลาคม 2565 

(วันปิยมหาราช) 
40,900.- บาท 

28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565 38,900.- บาท 



 

 

วันทีหนึง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 ) 

2000 พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิชนัระหว่างประเทศขาออก (ชนั 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) 

พบกบัเจา้หนา้ทีทีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึนเครือง 

ดังนันผู้โดยสารจําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึนเครืองก่อนเวลาเครืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

2350 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทียวบิน XJ 620 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง ... เวลาทอ้งถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วันทีสอง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขานรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบิล) – ฟาร์มหมีสีนําตาล 

0840 ถึง สนามบินนาริตะประเทศญีปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย 

 ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

  

นาํท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองทีมีชือเสียงดา้นบ่อนาํพุร้อนประจาํภูมิภาคฮอกไกโดเพือนาํท่านชมความแปลก

ของธรรมชาติที “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาทีงดงามตงัอยู่เหนือย่านบ่อนาํร้อนโนโบริเบทสึเป็นบ่อ

โคลนเดือดทีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคขึ์นอุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนัซึงเกิดจากความร้อนใตพ้ิภพเผาผลาญกาํมะถนัแลว้พวย

พุ่งขึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง พร้อมทงัรอบ ๆ หุบเขามีตน้ใบไมห้ลายหลายทีกาํลงัเปลียนสีสลบั แดง ส้ม เหลือง 

กนัอยา่งลงตวั อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมและบนัทึกภาพตามอธัยาศยั (ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

วนัท ี กําหนดการเดินทาง เช้า เทียง คาํ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ 

(เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 ) 
  ✈ 

 

2 

สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขา

นรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบิล) – ฟาร์มหมีสี

นําตาล 

-  

 

HOTE

L 

TOYAKO 

MANSEIKAKU HOTEL 

OR SIMILAR  

3 

โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครืองแก้วและกล่องดนตรี – 

ถนนซาไคมาจ ิ– ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ – 

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้อปปิงทานูกิโคจิ 

  - 

CENTURY ROYAL 

HOTEL SAPPORO OR 

SIMILAR 

4 
อาคารทีทําการรัฐบาลเก่า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ทฟีาร์มโจ

ซังเค – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิง เรร่า เอาท์เล็ท 
   

AIR TERMINAL 

HOTEL OR SIMILAR 

5 
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 09.55 – 

15.10 ) 

 

✈ 
   



เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 
หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” (Lake Toya) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ตงัอยู่ใน

เมืองโทยะ เเละเป็นอีกหนึงในจุดท่องเทียวทีมีความสําคญั เเละเป็นทีชืนชอบของบรรดานักท่องเทียวทีไดม้าเทียวชม

เป็นอยา่งยงิ โดยทะเลสาบแห่งนีเป็นทะเลสาบรูปวงกลมทีมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการเป็น

ปากปล่องภูเขาไฟดงัเดิมเเละตงัอยูไ่ม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนกัทาํใหก้ลายมาเป็นเเหล่งท่องเทียวทีสําคญัอย่างมาก

อีกเเห่งของเมืองโทยะและฮอกไกโด 

จากนนันาํท่านเปลียนบรรยากาศเป็นการ “นังกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีทีอากาศเอืออํานวย) 

ภูเขาไฟอุสุนนัมีความสูง 733 เมตรเหนือระดบันาํทะเล และไดขึ้นชือว่าเป็นภูเขาไฟทีระเบิดบ่อยทีสุดในญีปุ่นในช่วง 

100 ปีทีผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึน 4 ครัง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซึงทาํให้เถา้ถ่านจาํนวนมากพุ่ง

ออกมาเป็นระยะทางไกลทาํลายอาคารต่าง ๆ ในพืนทีบางส่วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเนืองจากมีการเฝ้าระวงั

ติดตามและใชเ้ครืองมือวิทยาศาสตร์ทีทนัสมยัทาํใหค้าดการณ์การปะทุของภูเขาไฟไดล้่วงหน้า เพือให้ผูค้นอพยพออก

จากเมืองไดท้นัจึงไม่มีใครไดรั้บบาดเจ็บ เมือท่านนงัอยูบ่นกระเชา้จะไดเ้ห็นภาพสีสันทีตดักนัไดอ้ย่างเหลือเชือระหว่าง

สีนาํเงินครามของผืนนาํและทอ้งฟ้ากบัสีแดงของภูเขาไฟลูกเล็กทีเต็มไปดว้ยไอควนั อิสระให้ท่านไดชื้นชมกบัความ

สวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหนึง 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีนําตาล” (Noboribetsu Bear Park) เป็นพนัธุ์หมีทีหาไดย้ากในปัจจุบนั

เพราะหมีสีนาํตาลนันใกลสู้ญพนัธุ์แลว้ ซึงจะพบไดเ้ฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านัน 

ภายในศูนยอ์นุรักษฯ์ จึงมีการสร้างบรรยากาศทีจาํลองคลา้ยคลึงกบัธรรมชาติสาํหรับหมีสีนาํตาลทีอยู่อาศยัมากกว่าร้อย

ตวั ให้ท่านได้ตืนตากับความน่ารักของน้องหมีตัวเล็กทีมีอายุตังแต่สองขวบจนถึงหมีตัวโตอายุสิบสองขวบ และ

ประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ทีทาํท่าทางตลก ๆ ใหท่้านชม อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของเหล่าหมีสีนาํตาล 

พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพัก : TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนําแร่ธรรมชาติ” เพือสุขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) นาํแร่สไตล์ญีปุ่นให้

ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเตม็อิม ซึงชาวญีปุ่นเชือว่านาํแร่ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลงั 

วันทีสาม โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไคมาจิ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ – 

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้อปปิงทานูกิโคจ ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 



นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดงัเก่าแก่ในสไตล์ตะวนัตกแบบวิคตอเรียนทีไดรั้บ

การอนุรักษไ์วอ้ยูห่ลายแห่ง ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศเหมือนมาท่องเทียวยโุรป ซึงเตม็ไปดว้ยร้านคา้และร้านอาหาร เป็นแหล่ง

ท่องเทียวทีมีชือเสียงของเมือง ทีสามารถมาเยียมชมได้ทงัหน้าหนาวทีมีหิมะปกคลุมอย่างสวยงาม และในฤดูอืน ๆ 

ตลอดทงัปี … เพือนาํท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ” (Otaru Canal) ถือเป็นแลนด์มาร์กสําคญัโดยริมคลองแห่งนีตงัอยู่ใจ

กลางเมืองโอตารุ มีประวติัความเป็นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็นท่าเรือทีคึกคกัในช่วงครึงแรกของศตวรรษที 20 เรือลาํ

ใหญ่จะถ่ายสินคา้ลงเรือลาํเล็กและลาํเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมือมีสิงอาํนวยความสะดวกทีทนัสมยัมาขึน ก็สามารถ

ขนส่งสินคา้ผ่านเรือลาํใหญ่ ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1980 ทีบริเวณคลองแห่งนีไดรั้บการบูรณะใหส้วยงามขึนจนน่าเทียวขนาด

นี แถบโกดงัริมคลองก็เปลียนมาเป็นพิพิธภณัฑ์ ร้านคา้ และร้านอาหาร ช่วงกลางคืนนีเรียกว่าเป็นไฮไลต์สําหรับการ

ท่องเทียวเลยทีเดียว 

จากนันนาํท่านชืนชมความงดงามของศิลปะที “พิพิธภัณฑ์เครืองแก้วและกล่องดนตรี” (Otaru Music Box Museum) 

เป็นพิพิธภณัฑที์มีชือเสียงและเชียวชาญในเรืองกล่องดนตรีมากทีสุดแห่งหนึงในญีปุ่น เมือกา้วเขา้ไปยงัพิพิธภณัฑ์ท่าน

จะไดพ้บกบักล่องดนตรีมากมายกว่า 3,000 ชิ น ตงัโชว์เรียงรายและจาํหน่ายให้แก่ผูเ้ขา้ชม โดยกล่องดนตรีมีดีไซน์ให้

เลือกหลากหลาย เริมตงัแต่ดีไซน์แบบเบสิคอยา่งรูปสัตวต่์าง ๆ ไปจนถึงดีไซน์สุดเก๋อยา่งอาหาร ชูชิ นอกจากนียงัมีส่วน

ทีเปิดโอกาสใหผู้เ้ยยีมชมสามารถทาํกล่องเพลงของตวัเองทีมีชิ นเดียวบนโลก โดยสามารถเลือกเมโลดีเพลงและกล่อง

เพลงไดเ้องอีกดว้ย อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือเลือกชมสินคา้ทีผลิตจากเครืองแกว้ต่าง ๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

จากนันพาท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) เป็นถนนทีตงัอยู่กลางเมืองโอตารุ โดยไม่ไกลจาก

คลองโอตารุ นบัเป็นถนนทีมีเสน่ห์และเต็มเปียมไปดว้ยเอกลกัษณ์มาก ๆ เนืองจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษ์มา

อยา่งดีเยยีมจนกลายมาเป็นถนนแหล่งชอ็ปปิงชือดงัของเมืองโอตารุอยา่งในปัจจุบนันี ในระหว่างช่วงพฒันาฮอกไกโด

ปลายยคุ 1800 ตน้ยคุ 1900 อาคารต่าง ๆ เป็นแบบสไตล์ตะวนัตก ปัจจุบนัไดรั้บการดดัแปลงเป็นร้านคา้ ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ ร้านขายของทีระลึก ร้านเสือผา้ และพิพิธภณัฑต่์าง ๆ มากมาย 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ศาลเจ้าฮ

อกไกโดสร้างขึนในปี ค.ศ. 1869 ภายหลงัจกัรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจา้ผูบุ้กเบิกทงั 3 องคไ์ดรั้บการประดิษฐานเพือ

เชิดชูจิตวิญญาณของผูบุ้กเบิก โดยผูอ้อกแบบเมืองซัปโปโรในสมยันันไดเ้ลือกสวนมารุยามะ (Maruyama) เป็นทีตงั

ของศาลเจา้ ซึงลอ้มรอบดว้ยภูเขาทงั 3 ดา้น และอีกดา้นหนึงเลือกเป็นทีตงัของศาลเจา้ฮอกไกโดเพืออุทิศให้กบัเทพเจ้า

แห่งชินโต เพือจะไดรั้บพลงัแห่งจิตวิญญาณแก่ผูบุ้กเบิก ปัจจุบนัไดป้ระดิษฐานเทพเจา้จาํนวนสีองคเ์พือคุม้ครองชาวฮ

อกไกโดใหมี้ความสงบสุข ผูค้นต่างหลงัไหลมาขอพรในวนัสาํคญัต่าง ๆ อาทิเช่น วนัปีใหม่ การจดังานแต่งงาน อีกทงั

ศาลเจา้ฮอกไกโดยงัอยูท่่ามกลางธรรมชาติอนัสวยงามและสามารถมาเทียวไดทุ้กฤดู 

จากนนัพาท่านเดินทางสู่ “สวนมารุยามะ” (Maruyama Park) เป็นทีรู้จกักนัดีว่าเป็นสวนสาธารณะทีมีชือเสียงและเป็น

ทีนิยมมากในการเยยีมชมตลอดทงัปี สวนมารุยามะนนัมีพืนทีกวา้ง เตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละพืชมากมาย ไดถู้กกาํหนดให้

เป็นแหล่งธรรมชาติพิเศษจึงเป็นสถานทีทียอดเยยีมเหมาะแก่การเยยีมชมไดต้ลอดเวลาตลอดทงัปี และในช่วงฤดูใบไม้

ผลิ ท่านจะไดช้มความสวยงามทีเตม็ไปดว้ยสีเหลืองสีส้มรอบขา้งทาง 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ “มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” (Hokkaido University) ซึงได้ก่อตังเมือปี ค.ศ. 1876 โดย

ศาสตราจารยว์ิลเลียม เอส คลาร์ก เป็นมหาวิทยาลยัเพือการเกษตรและเป็นตน้แบบให้กบัการเกษตรกรรมต่าง ๆ ของ



เกาะฮอกไกโด ดงันนับรรยากาศในมหาวิทยาลยัจึงมีความร่มรืนเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละธรรมชาติทีสวยงาม แนวถนนที

น่าสนใจเส้นหนึงคือ “กิงโกะอเวนิว” (Ginkgo Avenue) หรือถนนต้นแปะก๊วยบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลของ

มหาวิทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ตน้ ขนานกนัไปตามถนนทีทอดยาวประมาณ 380 เมตร เมือมองขึนไปบน

ทอ้งฟ้ากจ็ะเห็นบรรยากาศตน้แปะก๊วยสีเหลืองทงัแถบ (ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนนัพาท่านเดินทางสู่ “ย่านทานุกิโคจ”ิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นยา่นชอ็ปปิงชือดงัของเมืองซัปโปโรและแหล่งชอ้ป

ปิงเก่าแก่ทีสืบทอดมาตงัแต่ยคุบุกเบิก ตงัแต่ปี ค.ศ. 1873 เหมาะสาํหรับจบัจ่ายซือหาของฝากจากฮอกไกโดไปฝากคน

ทางบา้น โดยสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านคา้กว่า 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวนัออกและตะวนัตก

ของใจกลางเมืองซัปโปโร เชือมต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสร้างทีรองรับทุกสภาพอากาศตงัแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิชิ 7 

โจเมะ จึงสามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวลถึงฝนหรือหิมะ แสงแดด ภายในย่านมีขายของทีระลึก ขนม ของเล่น 

เครืองสาํอาง ชอ็คโกแลต เสือผา้ ขา้วของเครืองใชต่้าง ๆ และร้านอาหารใหเ้ลือกรับประทานมากมายในยา่นนี 

* เพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือคาํอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

ทีพัก : CENTURY ROYAL HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

วันทีสี อาคารทีทําการรัฐบาลเก่า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ทฟีาร์มโจซังเค – เนินพระพุทธเจ้า – ช้อปปิง เรร่า เอาท์เล็ท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  

นาํท่านเดินทางสู่ “อาคารทีทําการรัฐบาลเก่า” (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคารขนาดใหญ่

แห่งหนึงในไม่กีอาคารของญีปุ่นในสมยันนั สร้างขึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่ง

เมืองซัปโปโร อาคารมีเอกลกัษณ์เฉพาะกจ็ากการทีมีสไตลก์ารสร้างแนวอิฐแดง ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหน้ามี

สัญลกัษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหยอ่มทีร่มรืนเรียงรายดว้ยตน้ซากุระและตน้แปะก๊วย เรียกไดว้่าช่วง

ฤดูใบไมผ้ลิบริเวณแถวอาคารนีสวยไม่แพที้ไหนในเมืองเลย 

จากนนัพาท่านเดินทางสู่ “ตลาดโจไก” (Jogai Market) ถือไดว้่าเป็นหนึงในตลาดทีใหญ่ทีสุดของเมืองซัปโปโร เพราะมี

ร้านคา้มากกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบลอ็กขึนไป ถือเป็นศูนยก์ลางตลาดขายปลีกและขายส่งทีสําคญัอีกแห่งหนึงของ

เมืองกว็่าได ้เพราะทีนีไดร้วบรวมของกินเด็ด ๆ และอาหารทะเลสด ๆ มาจากทวัทุกแห่งในจังหวดัฮอกไกโดมาไวใ้ห้

นกัท่องเทียวไดเ้ลือกซือเลือกชิมกนัอยา่งมากมาย ภายในตลาดโจไกเตม็ไปดว้ยร้านขายอาหารทะเลสด เช่น ปู หอยเม่น

ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล ์และผลผลิตอืน ๆ ในทอ้งถิน เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรังตามฤดูกาล 

ราคากเ็หมาะสม ไม่แพงมากนกั โดยไฮไลทข์องตลาดโจไกทีนกัท่องเทียวไม่ควรพลาดเมือมาถึงนันก็คือการเลือกซือปู

สด ๆ ปูทงัหลายจะถูกนาํมาจดัเรียงวางขายอยู่ตามหน้าร้าน ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมาก ขึนอยู่กบัขนาดและ

นาํหนกั นอกจากนียงัสามารถเลือกสังอาหารทะเลจากหนา้ร้านมารับประทานกนัสด ๆ ไดท้นัทีอีกดว้ย 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

  



หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางไปเกบ็ผลไมที้ “ฟาร์มโจซังเค” (Jozankei Farm) เป็นสวนผลไมที้อยู่ใกลเ้ขือนโฮเฮ

เคียวซัปโปโร ซึงในฟาร์มนนัปลูกผลไมห้ลากหลายชนิด นอกจากแอปเปิลแลว้ก็ยงัมีสตรอเบอร์รี บลูเบอรี เชอร์รี และ

องุ่น ใหท่้านไดส้นุกกบัการเกบ็ผลไมส้ด ๆ จากตน้อยา่งเพลิดเพลินและอิมอร่อยอยา่งเตม็ทีกบัผลไมที้ปลูกตามกระบวน

วิธีธรรมชาติจึงไดผ้ลใหญ่สีสวยสดทวัทงัลูกและกรอบ อีกทงัยงัมีรสชาติหวานและกลินหอมยวัยวนอีกดว้ย รับประกนั

ความอร่อยเตม็ทีอยา่งแน่นอน 

จากนนัพาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่งพระพุทธเจ้า” (Hill of the Buddha) เป็นผลงานการสร้างชิ นเอกอีกชิ นหนึงของทาดา

โอะ อนัโดะ สถาปนิกชาวญีปุ่นเจา้ของรางวลัพริตซ์เกอร์ทีถือว่าทีสุดรางวลัของสถาปนิก ลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบ

รูปปันพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีนาํหนกั 1,500 ตนั พืนทีทีลอ้มรอบจะค่อย ๆ ลาดลง อีกทงัรายลอ้ม

ดว้ยธรรมชาติอนังดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนทีจะสามารถเห็นตน้ลาเวนเดอร์จาํนวนกว่า 150,000 ตน้ลอ้มรอบรูป

ปันพระพุทธรูป ซึงเป็นการผสมผสานทีลงตวัระหว่างสถาปัตยกรรมทีมนุษยส์ร้างขึนกบัความงดงามจากธรรมชาติ และ

ช่วงฤดูหนาวทีเหมือนอยูท่่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะทีขาวโพลน นบัว่าเป็นอีกหนึง Unseen Hokkaido สถานทีที

มีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอยา่งยงิสาํหรับการมาเยอืน 

จากนนันาํท่านเดินทางชอ้ปปิงกนัต่อที “เรร่า เอาท์เล็ท” (Chitose Outlet Mall Rera) เป็นห้างเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ทีสุด

ของเกาะฮอกไกโดดว้ยพืนทีกว่าแสนตารางเมตร การเดินทางนนัง่ายมากเพราะอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟ JR เมือเขา้มาทีแห่ง

นีแลว้ท่านจะเพลิดเพลินกบัการเลือกซือสินคา้แบรนด์เนมชือดงัหลากหลายทงัแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงัของ

ญีปุ่น และสินคา้ดีราคาพิเศษทีมีให้เลือกกว่า 130 ร้านคา้ ซึงมีทงัสินคา้สําหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีและเด็ก เสือผา้ 

อุปกรณ์ กีฬา นาฬิกา รองเทา้ ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปปิงซือของฝากกลบับา้นกนัตามอธัยาศยั 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร (7) 

ทีพัก : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันทีห้า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( 09.55 – 15.10 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

0955 เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทียวบิน XJ 621 

1510  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 

 

 

 

 

 
 

   อตัราค่าบริการ   30 กนัยายน – 04 ตุลาคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่าวซ่ีา + ประกนั)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พกัเดียวเพมิ                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มรีาคาเด็ก*** 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่ทองเทีย่วหรอืสาํรวจ
เสนทางเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของทางประเทศไทยและ
ญี่ปุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถอืเปนเหตผุลทีอ่ยูนอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
ทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้นแกทาน 



 

   อตัราค่าบริการ   07 – 11 ตุลาคม 2565 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่าวซ่ีา + ประกนั)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พกัเดียวเพมิ                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มรีาคาเด็ก*** 

 

   อตัราค่าบริการ   14 – 18 ตุลาคม 2565 (วันสวรรคต ร.9) 
ผู้ใหญ่                                                                      ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี (Infant) (รวมค่าวซ่ีา + ประกนั)        ท่านละ   2,000.- บาท 

พกัเดียวเพมิ                                                               ท่านละ   6,000.- บาท 

***ไม่มรีาคาเด็ก*** 

 
   อัตราคาบรกิาร   21 – 25 ตลุาคม 2565 (วนัปยมหาราช) 

ผูใหญ                                               
ทานละ 40,900.- บาท 

เดก็ทารกอายไุมเกนิ 2 ป (Infant) (รวมคาวซีา + ประกนั)      
ทานละ   2,000.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                       
ทานละ   6,000.- บาท 

***ไมมรีาคาเดก็*** 

 
   อตัราคาบรกิาร   28 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 2565 

ผูใหญ                                               
ทานละ 38,900.- บาท 

เดก็ทารกอายไุมเกนิ 2 ป (Infant) (รวมคาวซีา + ประกนั)      
ทานละ   2,000.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                       
ทานละ   6,000.- บาท 

***ไมมรีาคาเดก็*** 
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