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 Hokkaido Furano Jozankei เลน่หมิะกนัเถอะ 5วนั3คนื by XJ  

 
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 

2-6 DEC 39,999.- 27,999.- 9,000.- 

9-13 DEC 39,999.- 27,999.- 9,000.- 

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

1 BKK  -/-/- x 

2 CTS - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี - ซัปโปโร - ตรอกราเม็ง 

(-/L/-) Sapporo Hotel Or 
similar 

3 ฟุราโน่ - เล่นสกีหิมะที่ Snowland - สโนว์โมบิล - หมา
ลากเลื่อน- บานาน่าโบ้ท - Ningle Terrece  - ซัปโปโร 
สวนโอโดริ - Sapporo TV tower (ไม่รวมคา่ขึ้น) 

(B/-/D 
บุฟเฟต่์ขา

ปูยักษ์) 

Sapporo Hotel Or 
similar 

4 ที่ว่าการเก่าเมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงาน
ช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - โจซังเกออนเซ็น 
- แช่ออนเซ็นเท้า - น่ังกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ - ซัปโป
โร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจ ิ

(B/L 
/-) 
 

Sapporo Hotel Or 
similar 

5 CTS - BKK B/-/- x 

 

DAY 1  สนามบินสุวรรณภูม ิ

 23.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาท์เตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยสะดวกเช็คอิน 

 

DAY 2  CTS - โอตารุ - คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี- ซัปโป
โร - ตรอกราเม็ง 

 02.05 น.  ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่วบินที่ XJ620  
>>มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง<< 

 10.40 น.  เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่ 
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง โปรดปรับเวลานาฬิกาของทา่นให้เป็นเวลาท้องถิ่น)  

      ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
 

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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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 ี เป็นหน่ึงในร้านค้าทีใ่หญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 
โดยตัวอาคารมีความเกา่แก่สวยงาม และถอืเป็นอีกหน่ึงในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชม 
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหน่ึงในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัว
อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอกีหน่ึงในสถานที่สำคัญทางประวติัศาสตร์เมือง เคร่ืองแก้ว
นับเป็นอีกหน่ึงสินค้าที่ขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนด์เคร่ืองแก้วช้ันนำของโอตารุ  

โรงงานเปา่แกว้คติะอจิน้ัินถือเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการ
ยอมรับมาอยา่งยาวนาน โรงงานแห่งน้ีมีประวัติเก่าแก่นับร้อยปี มีทั้งหมด 8 สาขาในเมือง มีสาขาที่
ใหญ่ที่สุดคือ สาขาที่ 3 มีโซนร้านค้าและคาเฟ่ “Kitaichi Hall” ที่ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน้ำมัน
จำนวน 167 ช้ิน และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ ใครช่ืนชอบการประดิษฐ์
หรืออยากได้แกว้ที่ไม่เหมือนใคร ก็สามารถเขา้ร่วมเวิร์คช็อปทำเคร่ืองแก้วของตัวเองที่มีแค่ช้ินเดียวใน
โลกไดใ้นเวลาเพียง 1-2 ช่ัวโมง  

ตรอกราเมง็ซปัโปโรสถานที่ท่องเที่ยวอันมีช่ือเสียงในซุซุกิ
โนะซ่ึงเป็นต้นตำหรับน้ัน มีร้านที่ให้ความสำคัญกบั “มิโซะราเม็ง” 
รสชาติของซัปโปโรต้ังเรียงรายกันอยูถ่ึง 17 ร้าน ถนนที่มีความ
ยาว 42 เมตร โดยมีอาคารต้ังอยู่สองฟากจะคับคั่งไปด้วย
นักท่องเที่ยวไม่วา่จะเป็นกลางวันหรือกลางคืน พอถึงกลางดึกจะมี
ลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นมารับประทานราเม็ง หลังจากดื่มสุราที่ซุซุกิ
โนะแล้ว ท่านคงจะต้องสับสนกับเมนูที่มีความโดดเด่นของแต่ละ
ร้านซ่ึงมีอยู่มากมาย นับต้ังแต่มิโซะราเม็งแบบโบราณเรียบง่าย 
จนถึงที่มีการคดิพลิกแพลงเคร่ืองที่ใส่ ที่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างระเทศก็คือมิโซะรสเผ็ดหรือมิโซะหมู จนกระทั่งดูเหมือนจะมีหลายท่านที่บอกวา่ 
“จะต้องมาแวะทุกคร้ังที่มาซัปโปโร” 
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 อิสระรบัประทานอาหารเยน็ทีต่รอกราเมง็ 

 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

DAY 3  ฟุราโน่ - เล่นสกีหิมะ Snowland - สโนวโมบิล - หมาลากเล่ือน- บานาน่าโบ้ท - 
Ningle Terrece  - ซัปโปโร - สวนโอโดริ - Sapporo TV tower(ไม่รวมค่าขึ้น) 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ Furano Ski Area  

Furano Ski Area เป็นสกีรีสอร์ทที่มีช่ือเสียงอย่างมากอกีเเห่งของฮอกไกโด เเละเป็นสถานที่
เคยจัดการเเข่งขันสกีระดับโลกมาหลายรายการเเลว้ ลานสกีฟูราโน่ น้ันประกอบไปด้วยพ้ืนที่เล่นสกีที่
ประกอบไปด้วยยอดเขาสองยอดเขาด้วยกัน โดยมีการเช่ือมต่อกัน โดยมีทั้งทางลาดต่ำสำหรับผู้ที่
เร่ิมต้นเล่นสกี หรือจะเป็นทางลาดที่มีความสูงชันตามลำดับสำหรับนักเล่นสกทีี่มีประสบการณ์เพ่ิมมาก
ขึ้นตามลำดับ ถอืว่าได้รับความนิยมจากบรรดานักเล่นสกีเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากน้ีเเล้วยังมีลานสโนวบ์อรด์ ที่สามารถเล่นทัง้ในส่วนของการลอ่งแพหมิะ หรือจะเป็นรถ
ลยุหมิะ หรอืพาราเซล  บานานา่โบท้ สโนวโมบลิ และสุนขัลากเลือ่นได้อกีด้วย เเละมีส่ิงอำนวยความ
สะดวกอย่างครบครันเลยทีเดียว  Furano Ski Area ก็ยังมีคอร์สสำหรับการฝึกการเล่นสกีอกีด้วย เเละ
มีอุปกรณใ์ห้เช่าอีกด้วย (ไมร่วมคา่อปุกรณแ์ละคอรส์เรยีน) 

 

กรณีที่ลานสกีที่ฟุราโน่มีหิมะไม่เพียงพอ(เน่ืองจากสภาพอากาศ) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
จัดหาลานสกีใหม่ให้ท่านหรือจัดโปรแกรมเที่ยวใหม่ 

 อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง เพือ่ใหท้า่นสนกุกบักจิกรรมไดอ้ยา่งเตม็ที ่

นงิเกิล้เทอเรส (Ningle Terrace) ต้ังอยู่ในภายในบริเวณโรงแรม New Furano Prince ซ่ึง
เป็น 1 ใน 2 สกีรีสอร์ทของเมือง Furano โดยมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปดว้ย
กระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน โดยกระท่อมแต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน 
กระท่อมแต่ละหลังใน Ningle Terrace สร้างมาจากวัสดุ
ธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ทำมาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน 
เรียกได้วา่เหมือนชมกระท่อมไม้ในปา่ ร้านค้าในน้ี ส่วนใหญ่จะ
ขายสินค้าที่เป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลัก เป็น
ต้น ในฤดูหนาว เม่ือหิมะตกโปรยปรายลงมา จะยิ่งเพ่ิมเสน่ห์
ให้แก่ Ningle Terrace เพราะว่าตามทางเดินไม้กจ็ะมีหิมะสีขาว
เกาะอยู่รอบๆ บนหลังคากระท่อมไม้กจ็ะมีหิมะกองอยู่ด้านบน ยิ่ง
ยามค่ำคืนจะมีการเปิดไฟตามทางเดินและกระท่อมต่างๆ ยิ่งทำ
ให้สถานที่แห่งน้ีเหมือนดินแดนในฝัน 
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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 ยิ่งกลางคืนน่ียิ่งสวยมากๆ เพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพ่ือความ
สวยงาม นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซัปโปโร (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย 1000 เยน) 

 รบัประทานอาหารเยน็ **เมนบูฟุเฟต่ข์าปยูกัษ*์*  

 

ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
DAY 4   ที่วา่การเก่าเมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัป
โปโร - โจซังเกออนเซ็น - แช่ออนเซ็นเท้า - สะพานฟุตามิ - น่ังกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ - ซัปโปโร - 
ช้อปปิ้งทานุกิโคจ ิ

 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ถ่ายรูปคูก่ับ ทีท่ำการรฐับาลเกา่ฮ
อกไกโด สถานที่ทางราชการที่สำคัญใน
ยุคสมัยก่อนที่ต้ังอยู่ที่เมืองซัปโปโร 
นับเป็นอาคารขนาดใหญแ่ห่งหน่ึงในไม่กี่
อาคารของญี่ปุ่นในสมัยน้ัน ส่ิงหน่ึงที่ทำ
ให้อาคารมีเอกลกัษณ์เฉพาะก็จากการทีมี่
สไตล์การสร้างแนวอิฐแดง รูปแบบด้าน
นอกอาจจะเน้นผสมผสานตะวันตก ที่น่ีถูก
สร้างขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่ง
อย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้า
แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่
ร่มร่ืน เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย  

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 ที่เป็นคุก้กี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต 
ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่เล่าลอืกันว่าอร่อยทีสุ่ดในญี่ปุ่น ทำให้คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอยา่ง 
Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุด
ของเกาะฮอกไกโด นอกจากของฝากแสนอร่อยแลว้ ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมี
ส่วนของพิพิธภัณฑ์ (มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมในค่าทวัร์) สวนสำหรับน่ังเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ได้เลือก
ชิม 
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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
แอลกอฮอล ์ ของเบยีร์ซัปโปโรได้
อีกด้วย และยังมีในส่วนของ ลาน
เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer 
Garden) ซ่ึงคณุสามารถ
เพลิดเพลินไปกับ เบียร์สดที่ได้รับ
รินอย่างประณีตทีละแก้ว ใน
ภัตตาคารหลายร้านที่บริการ พร้อม
อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ยอดนิยม ได้แก ่
จิงกิสข่าน *อาหารท้องถิ่นขึ้นช่ือ
ของฮอกไกโด, ปู, ซูชิ และอื่นๆ 
 
 รบัประทานอาหารเทีย่ง  ณ 
รา้นอาหาร 
 

โจซงัเคออนเซน็(Jozankei Onsen) โจซังเคเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ที่มี
โรงแรมเรียวกังกว่า 20 แห่ง และเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของฮอกไกโด ที่มีผู้มาเยี่ยมเยือน
กว่า 2.4 ลา้นคนต่อปี พระสงฆ์ช่ือมิซุมิ โจซังค้นพบน้ำพุบำบัดใน ค.ศ. 1866 และเปิดสปาเลียบไปตาม
แม่น้ำโทโยฮิระตอนบน ท่านได้พาผู้บาดเจ็บและผู้ปว่ยมารักษาตัวที่น่ี จากน้ันพ้ืนที่น้ีก็ค่อย ๆ เป็นที่รู้จกั 
โจซังเคออนเซ็น(Jozankei Onsen) เป็นเมืองน้ำพุร้อนเก่าแก่ในฮอกไกโดที่เป็นออนเซ็นยอดนิยมมา
นาน นอกจากน้ีที่สวนสาธารณะโจซังเก็นเซ็น (Jozangensen Park) มีบอ่นำ้รอ้นแชเ่ทา้ทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในพืน้ที ่Jozankei และส่ิงที่น่าสนใจคือ "บอ่นำ้รอ้นไขอ่อนเซน็ (Ontamanoyu)" สามารถทำไขอ่อน
เซ็นได้ด้วย ทำให้ที่น่ีคณุสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของน้ำพุร้อนได้ในหลากหลายมุมไม่ใช่เพียงแค่ 
"แช่เพ่ืออาบน้ำ" เท่าน้ัน 
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สะพานฟตุามสิรึ ิ (Futamitsuri Bridge) สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำโทโยฮิระสะพานแห่งน้ี
ถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ในฤดูหนาวจะได้วิวที่สวยงามต่าง
ออกไป 

จากน้ันนำท่านเปลีย่นอิริยาบถ ขึน้กระเชา้ชมววิภเูขาโมอวิะ ภูเขาโมอิวะมีความสูง 531 ม. 
เหนือระดับน้ําทะเลต้ังอยู่เกือบใจกลางของเมืองซัปโปโร ทาเชิโร มัตซึอุระ นักสำรวจในสมัยปลายบะกุ
ฟุได้เขียนไว้ใน “บันทกึการเดินทางสู่ชิรัเบชิ” ว่า “ภูเขาโมอิวะน้ัน สำหรับชาวไอนุแล้ว เป็นสถานที่ใช้
เฝ้ามองส่ิงต่างๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นภูเขาทีไ่ด้รับการเคารพบูชาจากผู้คนในฐานะเป็นที่สิงสถิตของ
พระเจ้า ” จากยอดเขาสามารถทอดสายตามองภาพพาโนรามาอันกวา้งใหญ่ของเมืองซัปโปโรและ
อ่าวอิชิคาริ ทะเลญี่ปุ่น ไกลถึงยอดเขาโชคังเบทสึอำเภอมาชิเคะได้ จากเชิงเขาถึงตอนกลางของภูเขา
สามารถเดินทางขึ้นมาไดโ้ดยใช้กระเช้าลอยฟ้าหรือทางด่วนสายโมอิวะยามะคังโค แล้วน่ังรถไฟเคเบลิ
ขนาดเล็ก ‘โมลิสคาร์’ ทีใ่ช้ระบบขับเคลื่อนเป็นที่แรกในโลกเดินทางต่อจากตอนกลางของภูเขาถึงยอด
เขา เป็นภูเขาที่สามารถปนีได้อย่างสบายๆ จึงได้รับความนิยมจากชาวเมืองซัปโปโร มีเส้นทางปีนเขา 
5 เส้น (คอร์สที่ส้ันที่สุด 2.4 กม., คอร์สที่ยาวที่สุด 4.5 กม.) ที่สามารถปีนได้โดยสวมชุดลำลอง ในช่วง
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ของฤดูร้อนจะคับคั่งไปด้วยนักปีนเขา 

 

อิสระช้อปปิ้งที่ ทานกุโิคจ ิ แหล่งชอปปิ้งที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร 
ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองขา้งทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 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 

 อสิระรบัประทานอาหารเยน็ 

 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY 5  สนามบินชโิตเสะ - กรุงเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

11.00 น.  ออกเดินทางจากสนามนิวบินชิโตเสะ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่   XJ621 

17.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ ์

ภูมิอากาศและเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 

ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 



PJ008-CTS  Hokkaido Furano Jozankeiเล่นหิมะกนัเถอะ 5วัน3คืน by XJ 



PJ008-CTS  Hokkaido Furano Jozankeiเล่นหิมะกนัเถอะ 5วัน3คืน by XJ 

 
 



PJ008-CTS  Hokkaido Furano Jozankeiเล่นหิมะกนัเถอะ 5วัน3คืน by XJ 



PJ008-CTS  Hokkaido Furano Jozankeiเล่นหิมะกนัเถอะ 5วัน3คืน by XJ 

 
 
 

หมายเหต ุ
1. ทัวร์น้ีสำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทวัร์นีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้น
รายการทวัร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทาง
บรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อย
กว่า 30 ทา่น โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอยา่งน้อย 15 วันกอ่นการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวี
ซ่า  แต่หากทางนักทอ่งเที่ยวทุกท่านยินดีทีจ่ะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม
เดินทางยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณี
ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัด
จำ 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อบุัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราคา่บริการน้ีคำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 
 
 

เอกสารสำหรบัยืน่วีซา่ญีปุ่น่ 

1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างทีไ่ม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึน้ไป หากมี
หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย) 

2. ใบคาํร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับ
ได้ที่ศูนย์ JVAC)  1 ชุด 

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

4. แบบสอบถามเพ่ือการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และ
ลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)  1 ชุด 

5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 
a. ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงาน หรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจาก

หน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเร่ิมทำงาน อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลา
พักร้อน) 

b. ในกรณีที่ประกอบธุรกจิส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ
ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย ์

c. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุต้ังแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพ
การเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัท 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 

https://www.th.emb-japan.go.jp/img/visaform.pdf
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ชุด 
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้น
สำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซ่ึงมีอัตราเงินเดือนต้ังแต่ 2 หม่ืนบาทขึ้นไป 
และสามารถตรวจสอบไดจ้ากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งน้ี
รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกลา่วด้วย) 

9. กำหนดการเดินทาง  
10. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้น้ัน กรุณาตรวจสอบรายละเอียด

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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