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HOKKAIDO ใบไม้เปลี่ยนอยู่รึเปล่า? 5 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชีย 

 
พกัโรงแรมใจกลางซปัโปโร 3 คนื      

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
เทีย่วเตม็ทุกวัน ** บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์** Free wifi on bus ** 

 น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 
ฟรี! ประกันการเดินทางต่างประเทศ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 

วนัเดินทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ พกัเดีย่ว 

4-8 NOV 35,999.- 23,999.- 9,000.- 

25-29 NOV 36,999.- 24,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็  
**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 
***ไม่รวมค่าวีซ่าและคา่บริการทำวีซ่าVFS (1575 บาท) 
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วนั โปรแกรม อาหาร โรงแรม 

1 BKK  -/-/- x 

2 CTS -  หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮอกไกโด - 
Sapporo Fushimi Inari Shrine - ซัปโปโร - ที่ว่าการ
รัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ - Sapporo TV 
Tower (ไม่รวมค่าขึ้น).  

-/L/- Sapporo 
Hotel  

หรือเทียบเท่า 

3 ตลาดปลานิโจ - Hill of Buddha - Noboribetsu - Hell 
valley- บ่อโอยุนุมะ - สวนหมีโชวะชินซัง - Mitsui 
Outlet  

B/L/- Sapporo 
Hotel  

หรือเทียบเท่า 

4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์
เบียร์ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กลอ่ง
ดนตรี - ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจ ิ 

B/Lบฟุเฟต่ข์า
ปยูกัษ/์- 

Sapporo 
Hotel  

หรือเทียบเท่า 

5 CTS - BKK B/-/- x 

 

DAY 1  สนามบินสุวรรณภูม ิ

 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาท์เตอร์โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ำนวยสะดวกการเช็คอิน 

DAY 2   CTS -  หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฮอกไกโด - Sapporo Fushimi Inari 
Shrine - ซัปโปโร - ท่ีว่าการรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร - สวนโอโดริ - Sapporo TV 
Tower (ไม่รวมค่าขึ้น).  

 02.05 น.   ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  
>>มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง<< 

 
 10.40 น.  เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง โปรดปรับเวลานาฬิกาของทา่นให้เป็นเวลาท้องถิ่น)                  
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง(ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลาน้ันและประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น ) 

 
 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภาค ช่ือของเกาะ และยังเป็นหน่ึงใน 47 จังหวัด
ของประเทศญี่ปุ่น โดยช่ือมีความหมายของช่ือตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ” เกาะฮอกไกโด ต้ังอยู่เหนือ
สุดของประเทศญี่ปุ่น มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที ่2 รองจาก เกาะฮอนชู (Honshu) ซ่ึงเป็นเกาะหลักของ
ญี่ปุ่น โดยมีอโุมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่า อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) เช่ือมระหว่างทั้งสอง
เกาะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงารุ (Tsugaru Strait) 
 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

 ***สำคญัมาก!! ประเทศญีปุ่น่ไมอ่นญุาตใหน้ำอาหารสด จำพวก เนือ้สตัว ์พชื 
ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝา่ฝนืมโีทษปรบัและจบั  ! 
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นำท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรฮ์อกไกโด เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งต้ังอยู่ใน

วนอุทยานนปโปโรชินรินโคเอ็น พิพิธภัณฑ์ถกูสร้างขึ้น เพ่ือเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีการก่อต้ังฮอก
ไกโด โดยการย้ายส่ิงปลูกสร้าง ทางประวัติศาสตร์ จากหลากหลายพ้ืนที่ นำมาบูรณะซ่อมแซม, 
สร้างใหม่ และเก็บรักษาไว้ที่หมู่บ้านแห่งน้ี โดยหมู่บ้านแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ ตัวเมือง, หมู่บ้าน
เกษตร, หมู่บ้านภูเขา และหมู่บ้านประมง ภายในหมู่บ้านถูกจำลองภูมิทัศน์จากยุคสมัยน้ัน ซ่ึงบอกเลา่
ถึงเศรษฐกิจ, การคา้, วิถชีีวิต และวัฒนธรรมของเมืองฮอกไกโด ในช่วงบุกเบิกผ่านยุคสมัยทั้ง 3 คอื 
ยุคเมจิ, ยุคไทโช และยุคโชวะ ตรงทางเข้าหลักของหมู่บ้าน คือ อาคารสถานีซัปโปโรเก่า  และเม่ือเขา้
สู่หมู่บ้าน คุณจะอยู่ในบรรยากาศ เสมอืนยอ้นยคุไปในชว่ง กลางศตวรรษที ่19 ถงึครสิตศ์ตวรรษที ่20 
ของเมอืงฮอกไกโด ซ่ึงคุณสามารถเพลิดเพลินด้วยการเที่ยวชม ด้วยรถรางเลื่อนเทียมม้าในฤดูร้อน 
และดว้ยเลื่อนสกีเทียมม้าในฤดูหนาว นอกจากน้ียงัมีกิจกรรม ที่ทำให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์ และ
การเรียนรู้เกี่ยวกบั ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ในสมัยยุคบุกเบิก ได้แก่ การประดิษฐ์เคร่ืองเล่นสมัย
โบราณ, งานฝีมือจากฟาง และอื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมในการเรียนรู้ และประสบการณ์ความ
ยากลำบาก ของการใช้ชีวิตในฤดูหนาว ของยุคบุกเบิกอกีด้วย (ไม่รวมคา่เข้าพิพิธภัณฑ์ฮอกไกโด 
500 เยน) 

ศาลเจา้ฟชูมิ ิ อนิาร ิ ซปัโปโร เป็นอกีหน่ึงจุดที่นิยมมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง และเดินเล่น อยู่ใกลก้ับ
ทางขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ ศาลเจา้แห่งน้ีมีต้นแบบมาจาก ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ผู้คนนิยม
มาขอพรเกี่ยวกบัความรักและการงานที่น่ี เม่ือขึ้นมาถึงด้านบนศาลเจ้าสามารถลั่นระฆังสักการะเทพเจ้า 
โยนเหรียญขอพร และจับสลาก “โอมิคุจิ” เส่ียงโชคคล้ายๆกับการเส่ียงเซียมซี หากผลออกมาไม่น่า
พอใจกใ็ห้ผูกไว้ที่ศาลเจ้าน้ีได้เลย ไม่ต้องเอากลับไปด้วย และถ้ายังไม่สบายใจก็สามารถหาซ้ือ
เคร่ืองรางเพ่ือความโชคดใีนด้านต่างๆ พกไว้ติดตัว
ให้อุ่นใจได้ด้วย 

ถ่ายรูปคูก่ับ ทีท่ำการรฐับาลเกา่ฮอกไกโด 
สถานที่ทางราชการที่สำคญัในยุคสมัยก่อนที่ต้ังอยู่
ที่เมืองซัปโปโร นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหน่ึง
ในไม่กีอ่าคารของญี่ปุ่นในสมัยน้ัน ส่ิงหน่ึงที่ทำให้
อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการที่มีสไตล์การ
สร้างแนวอิฐแดง รูปแบบด้านนอกอาจจะเน้น
ผสมผสานตะวันตก ที่น่ีถูกสร้างขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ.
1888 ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามี
สัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และ
สวนหย่อมที่ร่มร่ืน เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย 

สวนสาธารณะโอโดร(ิOdori Park) ต้ังอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร เป็นส่วนสาธารณะที่แยกเมือง
ออกเป็นสองฝั่ง คือทางทศิเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนที่ถึง 12 บล็อก
ของเมืองน้ี สวนแห่งน้ีในช่วงฤดูร้อนน่ีก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียว
ขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธ์ุ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวน่ีเรียกว่าสำคัญมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลัก
ในการจดัเทศกาลหิมะซัปโปโร (ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความ
ร่ืนร่ืนกับบรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแห่งน้ีแล้วน้ัน ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ 
เป็นที่ต้ังของ ทีวทีาวเวอรซ์ปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงด้านบนมีจุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จดุชมวิวอยู่ที่
ความสูง 90 เมตร ยิง่กลางคืนน่ียิ่งสวยมากๆ เพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพ่ือความ
สวยงาม นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซัปโปโร (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย 1000 เยน) 
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อสิระรบัประทานอาหารเยน็ 

ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY 3  ตลาดปลานิโจ - Hill of Buddha - โนโบริเบตสึ - หุบเขานรก  - บ่อโอยุนุมะ - 
สวนหมีโชวะชินซัง -  Mitsui Outlet  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางจากโรงแรมสู่ ตลาดปลานโิจ ดื่มด่ำกับอาหารตามฤดกูาลของฮอกไกโดที่
ตลาด ทั้งข้าวหน้าอาหารทะเล ซูชิ และปู เม่ือกล่าวถึงฮอกไกโดแล้วคือตัวแทนของ “ความอร่อย” 
ของฮอกไกโดจะมารวมกนัที่ซัปโปโร และที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการกินของซัปโปโรคอืตลาดกลาง
ขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ข้างๆ จะมี 
ตลาดโจไก และศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ที่คนทั่วไป
จะสามารถสนุกสนานกับการรับประทานอาหาร หรือจับจ่ายซ้ือ
ของได้ และจะคับคั่งดว้ยนักท่องเที่ยวและชาวซัปโปโรที่มาซ้ือ
ของทะเลหรือพืชผักผลไม้จากที่ต่างๆ ของฮอกไกโด “ตลาดปลา
นิโจ” ที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีช่ือเสียงในฐานะเป็นตลาดที่มี
มาต้ังแต่สมัยเมจิ ขอเชิญเพลิดเพลินไปกับการชิมข้าวหน้า
อาหารทะเลและซูชิ ที่ใช้อาหารทะเลสดๆ ที่เพ่ิงซ้ือมาในตอนเช้า
อย่างเต็มที่ และขอเชิญรับประทานปูเป็นๆ ในอ่างที่นำมาลวกน้ำ
ร้อน เป็นความอร่อยเฉพาะในตลาดเท่าน้ัน 

 

The Hill of the Buddha หรือในช่ือว่า เนินเขาแหง่
พระพทุธเจา้ ถอืเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองซัปโปโร 
เกาะฮอกไกโด ต้ังอยูภ่ายในพ้ืนที่ของสุสาน Makomanai 
Takino Cemetery ที่สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้เช้าชมได้เม่ือ
ปลายปี 2015 มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นองค์พระพุทธรูป
ขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว้ด้วยโดมทรงกลมใต้
ดิน ล้อมรอบไปด้วยทุง่ลาเวนเดอร์นับแสนต้นที่จะเปลี่ยนพ้ืนที่
ของเนินเขาให้เป็นสีสันต่างๆไปไม่ซ้ำกันตลอดปีตามช่วงฤดู  
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โดยบริเวณสถานที่ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิกช่ือดังของญี่ปุน่ 

โดยบริเวณทางเขา้จะมีสระน้ำ และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร เป็นทางเดินทอดนำสายตาเข้าไป 
นอกจากน้ันในบริเวณดังกล่าวยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรูปปั้นหินจำลองของโมอาย
แห่งเกาะอีสเตอร์ และรูปปั้นหินจำลองของสโตนเฮนจ์  ให้ได้เดินชมกันกอ่นกลับอกีด้วย 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

หบุเขานรก จโิกกดุาน ิ หรือมีอีกช่ือหน่ึงที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley” 
ต้ังอยู่เหนือย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ(Noboribetsu Hot Springs) น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่ง
น้ีมีแร่ธาตุกำมะถัน ซ่ึงก็เป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึ จะมีเส้นทางตามหุบเขา
สามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาที ส่ิงแรกที่จะเห็นก็จะเป็นบอ่โอยนุมุะ(Oyunuma) 
บ่อน้ำร้อนกำมะถัน อณุหภูมิ 50 องศาเซลเซียส น้ำที่ไหลออกจากบอ่โอยุนุมะ เป็นลำธารเรียกว่า “โอยุ
นุมะกาว่า(Oyunumagawa)” ซ่ึงไหลผ่านป่าเป็นแม่น้ำหลายร้อยเมตร จุดน้ีเองเราสามารถน่ังเพลินๆ
พร้อมแชเ่ทา้ท่ามกลางทัศนียภาพกันงดงามตระการตาของธรรมชาติที่แน่นมากๆ ยิ่งในช่วงฤดูใบไม้
เปลี่ยนสีประมาณกลางเดอืนตุลาคมของทุกป ียิ่งถอืเป็นช่วงพีคสุดของการท่องเที่ยวของที่น่ีเลย 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซัน(Showa-Shinzan Bear Park) ต้ังอยู่
ใกลก้ับ สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสุ (Usuzan Ropeway) บอกเลยวา่คนที่รักเจ้าหมีสีน้ำตาลต้องกรีดร้อง
ให้กับความน่ารักของเจ้าหมีเหล่าน้ี เพราะที่น่ีน้ันเป็นสถานที่เพาะพันธ์ุหมีสีน้ำตาลที่มีต้ังแต่เจ้าหมีตัว
น้อยๆไปจนถึงหมีตัวโตเลยนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าหมีตัวโตจะดุรึเปล่า เพราะหมีของที่น่ีเค้าได้รับการดูแล
และฝึกให้คุ้นเคยกับคน มีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่
น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส หาก
ยังไม่จุใจมาทั้งทีอยากใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้อง
มายังโซน ห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์”  ซ่ึงจะ
มองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา จะได้ยินเสียงและ
กลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ ประหน่ึงว่าได้
อยู่กับเจา้หมีพวกน้ีระยะประชิด แต่มีความปลอดภัย
แน่นอน ที่น่ีพิเศษตรงนักท่องเที่ยวสามารถปอ้น
อาหารเจ้าหมีท้ังหลายด้วย ขนมปังและแอปเปิ้ล ซ่ึงมี
จุดจำหน่ายอาหารหมีให้ซ้ือกันแบบรัวๆ เลย 

นำท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet เป็นเอาท์
เล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร มีทั้งหมด 2 ช้ันรวมมร้านค้ากวา่ 180 ร้าน ที่สำคัญยังเป็นเอาท์เล็ตในร่ม 
ดังน้ันไม่ว่าจะหิมะหรือฝนตก ก็ยังสนุกกับการช้อปปิง้ได้เต็มที่ อสิระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั  

 
 อิสระรบัประทานอาหารเยน็ 

 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 4  ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภณัฑ์เบียร์ -  กินข้าวเที่ยงทีโ่อ
ตาร ุ- คลองโอตาร ุ- โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร ช้อปป้ิงทานุกิโคจ ิ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจา้ฮอกไกโด’ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ห้ามพลาดเม่ือมาเยือนเมือง
ซัปโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศักดินา แล้วแทนที่ด้วยระบบจังหวัด และเข้าควบคุม
ท้องที่ จกัรพรรดิเมจิได้เลอืกเทพสามองค์ เพ่ือให้ปกปักคุ้มครองการบุกเบกิฮอกไกโด เทพโอคุนิทามะ 
เทพโอนามุจิ และเทพซุกุนาฮิโคนะสถิตอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า ศาลเจ้าซัปโปโรจิงจะ ซ่ึงต่อมาเป็นที่
รู้จักในช่ือศาลเจ้าฮอกไกโดจิงก ู ส่วนเทพเจ้าองค์ที่ส่ีที่สถิตอยู่ที่น่ีก็คือจักรพรรดิเมจิ ศาลเจ้าแห่งน้ีถกู
ทำลายจากไฟไหม้ในปีค.ศ. 1974 แต่ก็ได้รับการบรูณะในปีค.ศ. 1978 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะ (Ishiya Chocolate Factory) เป็นโรงงาน
ในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องช่ืออย่าง Shiroi Koibito หรือก็คือคุ้กกี้สอดไส้ไวท์
ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่วา่กันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น เป็นที่มาที่ทำให้คุ้กกี้สอดไส้
ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝาก
ยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของ
โรงงานผลิตช็อกโกแลตยงัมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ (มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมในคา่ทัวร์) สวนสำหรับน่ังเล่น 
ร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลอืกชิม  
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เยี่ยมชม พพิธิภณัฑเ์บยีรซ์ปัโปโร เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น และต้ังอยู่ใน
ซัปโปโรการ์เด้นพาร์ค อาคารกอ่อิฐแดงถกูสร้าง โดยโรงงานน้ำตาลมนเบทสึ ในปี ค.ศ. 1879 ใน
ฐานะผู้ผลิตน้ำตาลหัวผักกาด หลังจากส้ินสุดสงครามชิโน-ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1895 ความต้องการใน
ตลาดน้ำตาลลดลง บริษทั เบียร์ซัปโปโร จึงไดซ้ื้อกิจการ และปรับปรุงโรงงานน้ำตาล เพ่ือใช้เป็น
โรงงานผลิตเบียร์ อาคารพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ถกูเปิดอยา่งเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 
1987 หลังจากมีการยา้ยโรงงานไปยังโรงเบียร์เอนิวะ ต่อมาอาคารพิพิธภัณฑ์ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ 
และเปิดบริการอกีคร้ัง ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 และได้รับการจดทะเบียนเป็นหน่ึงในมรดกฮอกไก
โด  (Hokkaido Heritage) เม่ือวันที ่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2004 พิพิธภัณฑจ์ัดแสดงประวัติศาสตร์ ใน
อุตสาหกรรมเบียร์ และซัปโปโรเบียร์ ต้ังแต่บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนการผลิต และเคร่ืองมือ
สำหรับการต้มเบียร์ ในส่วนของพรีเม่ียมทัวร์น้ัน  ผู้เข้าชมสามารถลองชิมผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ที่น่ีได้อกีด้วย และมีลานเบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Garden) ที่คุณสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับ เบียร์สดที่รินเสิร์ฟอย่างประณีตทีละแก้วๆ ในภัตตาคารหลายร้านที่ให้บริการพร้อมอาหารแบบ
บุฟเฟ่ต์ยอดนิยม ได้แก่  จงิกิสข่าน *อาหารทอ้งถิ่นขึ้นช่ือของฮอกไกโด, ปู, ซูชิ และอื่นๆ 
 รบัประทานอาหารเทีย่ง  *เมนบูฟุเฟต่ข์าปยูกัษ*์  
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จากน้ันออกเดินทางสู่ เมอืงโอตาร ุ เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองต้ังอยู่
บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตา
รุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง โดยมีโกดังเกา่บริเวณโดยรอบซ่ึงได้รับ
การปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ ไฮไลท์ของที่น่ี คือ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ี
สร้างเม่ือปี 1923 จากการถมทะเล เพ่ือใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ทีโ่กดัง แต่
ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง คร่ึงหน่ึงเพ่ือทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหน่ึงไว้เปน็
สถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอฐิแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระ
เดินชมตามอัธยาศัย ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี เป็นหน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กลอ่ง
ดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหน่ึงในสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์เมืองชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหน่ึงในสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์เมือง เคร่ืองแก้วนับเป็นอีกหน่ึงสินค้าที่ขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบ
รนด์เคร่ืองแก้วช้ันนำของโอตารุ โดยโรงงานเปา่แกว้คติะอจิน้ัินถอืเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแก้ว
คุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน โรงงานแห่งน้ีมีประวัติเก่าแก่นับร้อยป ี มี
ทั้งหมด 8 สาขาในเมือง มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดคอื สาขาที่ 3 มีโซนร้านคา้และคาเฟ่ “Kitaichi Hall” ที่
ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน้ำมันจำนวน 167 ช้ิน และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุด
พิเศษ ใครช่ืนชอบการประดิษฐ์หรืออยากได้แก้วทีไ่ม่เหมือนใคร ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเคร่ือง
แก้วของตัวเองที่มีแค่ช้ินเดียวในโลกไดใ้นเวลาเพียง 1-2 ช่ัวโมง 

อิสระช้อปปิ้งที่ ทานกุโิคจ ิ  แหล่งชอปปิ้งที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กโิลเมตร 
ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทั้งร้าน
ขนม อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า ABC Mart หรือแม้แต่ร้านDon Quijote สารพัดร้านค้าในย่านน้ี 
นอกจากสถานที่แห่งน้ีที่มีอายุมากกวา่ 100 ป ีจะเปน็แหล่งชอปปิ้งแล้ว ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาล
ต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพ่ือนัดไป
ปาร์ต้ีสังสรรค์กันต่อยามดึก  บางทกี็เห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

 อิสระรับประทานอาหารเย็น 

 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 5  สนามบินชโิตเสะ - กรุงเทพฯ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
 11.00 น. ออกเดินทางจากสนามนิวบินชิโตเสะ โดยสายการบนิแอร์เอเชียเอ็กซ์  

เที่ยวบินที่   XJ621 
 17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

ภูมิอากาศและเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญเ่ป็นสําคญั 
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หมายเหต ุ
1. ทัวร์น้ีสำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

2. ทวัร์นีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์
ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 
30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกทา่นยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมเติมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย
กว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คำ
นำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ
คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการ
บิน เปลี่ยนแปลงตารางบนิ การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราคา่บริการน้ีคำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
 
 
 

เอกสารสำหรบัยืน่วีซา่ญีปุ่น่ 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างทีไ่ม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึน้ไป หากมี
หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย) 

2. ใบคาํร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่
ศูนย์ JVAC)  1 ชุด 

3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 น้ิว สีหรือขาวดำ ที่มีพ้ืนหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่ง
ภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบ
คำร้อง) 1ใบ 

4. แบบสอบถามเพ่ือการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง 
และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 
a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจาก

หน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเร่ิมทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวัน
ลาพักร้อน) 

b. ในกรณีที่ประกอบธุรกจิส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ
ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณชิย์ 

c. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรอง
สถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

d. ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือ
รับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้
อุปการะ 

6. (เอกสารทุกอยา่งจะต้องออกไม่เกิน 3 เดอืน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่
ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ
ทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด 

7. ผู้ที่เดินทางเป็นคร้ังแรก หากเคยเปลี่ยนช่ือตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนช่ือตัว-สกุลหลังจาก
เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นคร้ังที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว-สกุล เช่น ใบ
เปลี่ยนช่ือตัว-สกุล ใบสำคญัการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้อง หรือผู้อปุการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 
1 ชุด  

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
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(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นผู้
ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซ่ึงมีอัตราเงินเดือนต้ังแต่ 2 หม่ืนบาทขึ้นไป และ
สามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งน้ี
รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกลา่วด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  
10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้น้ันกรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด

คุณสมบัติที่น่ี (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้
ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนน้ัน ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง  

https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm
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