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HOKKAIDO 5D 3N (Sakura) 
สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคะคุ (จุดชมซากุระ) – 
โมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (น่ังกระเช้า) - ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – 
ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) - ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอ

ตารุ – หอนาฬิกาไอน า้โบราณ – พิพธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต็ – อาคารท่ีท าการ
รัฐบาลเก่า– ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิง สถานีซัปโปโร 
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ตัวอย่างโปรแกรมท่องเที่ยว 

วันที่ รายการท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น รถ ที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ - - - - - 

2 สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคะคุ (จุด
ชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอิฐแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้า) 

- - 
   

3 ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมีสีน ้าตาล – 
ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว) 

 
- - 

  

4 ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและ
กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแล็ต – อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า– ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิง 
สถานีซัปโปโร 

 
- - 

  

5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ 
 

- - 
 

- 

  

อัตราค่าบริการรวม       อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. รถส่วนตวัพร้อมคนขบั (รวมคา่น ้ามนั,ค่าทางด่วน,ค่าท่ีจอดรถ)  1. ค่าใชจ้่ายอื่นๆส่วนตวั  

2. ท่ีพกัพร้อมอาหารเชา้      2. ค่าทิปไกดว์นัละ 500 เยน/ท่าน 

3. ประกนัอุบติัเหต ุ      3. ค่าอาหารม้ือกลางวนัและเยน็ 

4. ไกดท์อ้งถ่ินส่วนตวัน าเท่ียว     4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

5. แถมฟรีม้ืออาหารเยน็บุฟเฟ่ต ์1 ม้ือ     5. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 

6. ฟรี!! ค่าบริการวางแผนท่องเที่ยว     6. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

**โปรแกรมท่องเท่ียวแบบส่วนตวัสามารถปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า** 
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รายละเอียดโปรแกรม : ฮอกไกโด  5วัน 3คนื 

วันแรก :  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเสะ       (-/-/-) 

......... น. สนามบิน...................... อาคาร....ชั้น.... ประตู...... เคาน์เตอร์........... สายการบิน.......................

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อมท าการเช็คอินและโหลดกระเป๋า  

.......... น. ออกเดินทางสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบินท่ี …………………………………… 

วันท่ีสอง :  สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคะคุ (จุด

ชมซากุระ) – โมโตมาชิ – อาคารโกดังอฐิแดง – ภูเขาฮาโกดาเตะ (น่ังกระเช้า)    (B/-/-) 

.......... น.   ถึง เมืองโตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรและรับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด 
เพื่อน าท่านชมความแปลกของธรรมชาติท่ี “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงาม 
ตั้งอยู่เหนือย่านบ่อน ้ าร้อน โนโบริเบทสึเป็นบ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรคข์ึ้นอุดม
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ไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจากความร้อนใตพ้ภิพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งขึ้นมารวมตวักนั
จนเกิดเป็นแอ่ง อิสระใหท้่านไดเ้ดินชม และบนทึักภาพตามอธัยาศยั 
 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
หลงัจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้ เราจะน าท่านสู่  

“เมืองฮาโกดาเตะ” เป็นเมืองท่ีอยู่ทางด้านทิศใต้ของ

เกาะฮอกไกโดท่ีเจริญรุ่งเรืองท่ีสุดจนได้ช่ือว่าเป็นประตู

สู่ฮอกไกโด นอกจากน้ีย ังเป็นเมืองท่ีผสมผสานกัน

ระหว่างวฒันธรรมญ่ีปุ่ นและตะวนัตก... เพื่อน าท่าน

เดินทางสู่ “หอคอยโกเรียวคาคุ” (GORYOKAKU TOWER) หอคอยเก่าท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 

1964 ในโอกาส ฉลองปราสาทโกเรียวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้ มี

การพฒันากลายเป็นหอคอยท่ีทนัสมยัและเปิดบริการคร้ังแรกในวนัท่ี 1 เมษายน 2006 ปัจจุบนั

หอคอยมีความสูง 107 เมตร ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อนังดงาม ของป้อมปราการรูปดาวห้า

แฉกสไตลต์ะวนัตกแห่งเดียวในญ่ีปุ่ น ท่ีสร้างมานานกวา่ 150 ปี และ ถือวา่เป็นหน่ึงใน  

สัญลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ จากหอคอยกระจกใสรอบดา้น 360 องศา ... พร้อมชมความงาม

ของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธุ์กว่า 1,600 ต้นท่ีออกดอกผลิบานล้อมป้อม

ปราการดาวห้าแฉกแห่งน้ี และเพลิดเพลินกบับรรยากาศของเมืองท่าท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ญ่ีปุ่ น (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยในแต่

ละปี ดงันั้นหากช่วงท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียวไม่สามารถ

ชมดอกซากุระได ้ทางบริษทัตอ้งขอ อภยัมา ณ ท่ีน้ี)  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านโมโตมาชิ” เพื่อพาท่าน

เดินชม “อาคารโกดังอฐิแดง” หรือ“Kanemori Red Brick 

Warehouse” โกดังเก่าริมท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ สร้าง
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ตามแบบตะวนัตกดว้ยอิฐแดงในปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะ เปิดท าการเป็นหน่ึงในท่าเรือ

คา้ขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญ่ีปุ่ น แต่ปัจจุบันโกดังจ านวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้

กลายเป็นร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึก โรงเบียร์ และอ่ืน ๆ ... ด้านท่ี

หันออกทะเลจะเขียน ป้ายตวัโตๆ ว่า BAY จดัเป็นย่านชอ้ปป้ิงท่ีตกแต่งเอาไวอ้ยา่งสวยงาม น่า

เดินเล่นชิลล์ๆ ให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณน้ี ประกอบกับเพลงท่ี

เปิดทางเสียงตามสายใหไ้ดย้ินทัว่เมือง เสริมบรรยากาศใหฮ้าโกดาเตะเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดแสน

โรแมนติก ... ส่วนพื้นท่ีดา้นหลงัโกดงัอิฐแดงโดยรอบถูกดดัแปลงให้กลายเป็นแหล่งช้อปป้ิง

ในช่ือ “ฮาโกดาเตะ แฟคตอร่ี” (Hakodate Factory) หรือ Hakodate Bay Area ในสมัยเมจิ

อาคารดา้นหนา้ของ หา้งสรรพสินคา้เคยเป็นท่ีท าการไปรษณีย ์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1911 จากนั้น

ในปี ค.ศ.1962 ท่ีท าการไปรษณียจึ์งยา้ยไป  ปัจจุบนัไดถู้กดดัแปลงให้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีทั้ง

ร้านท าเคร่ืองแก้วกล่องดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของท่ีระลึก และ

อ่ืนๆอีกมากมาย  
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ท่ีพัก  เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว*  

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

วันท่ีสาม :  ตลาดเช้า – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ (ซากุระ) – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมีสีน ้าตาล – 

ทะเลสาบโทยะ (จุดชมวิว)                (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัรับประทานอารเช้าแลว้น าเดินทางสู่ “ตลาดเช้า

ฮาโกดาเตะ” ณ หัวมุมถนนใกลก้บัสถานีฮาโกดาเตะ 

คุณจะพบฮาโกดาเตะ อาสะอิจิ (ตลาดเช้า) อนัแสน

พลุกพล่านท่ีคอยยัว่ยวนนักท่องเท่ียวให้เขา้ไปเลือก

ซ้ือของสดชั้นดีจากฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้เร่ิมเปิดขาย

เช้าตรู่ตั้งแต่ตีห้า (หกโมงเช้าหากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเท่ียง โดยอาหารทะเล ผกัผลไม ้

และขนมหวานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของของกินท่ี

วางขายเท่านั้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการซ้ือ

ของท่ีตลาด และอย่าลืมแวะไปดูปูและหอยเป็นๆในตู้

ขนาดยกัษ ์ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติโอนุมะ” 

ให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศท่ีเต็มไปด้วย “ดอกซ า

กุระ” ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ถึงฤดูกาลท่ีแยม้บาน

สะพร่ังเป็นสีชมพูอยู่ทัว่บริเวณ นบัว่าเป็นจุดชมดอกซากุระท่ีสวยงามอีกหน่ึงจุด (ท่านอาจจะ

ได้เห็นบรรยากาศการชมดอกไม้  สไตล์ญ่ีปุ่ นท่ีจะมากันเป็นครอบครัว/หมู่คณะ) อุทยาน

แห่งชาติโอนุมะเป็น สวรรคข์องคนรักธรรมชาติซ่ึงอยู่ห่างจากฮาโกดาเตะเพียง 20 นาทีเท่านั้น 

หากเดินทางดว้ยรถไฟด่วนพิเศษ ภูเขาโคมา กะทาเคะ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัคุกรุ่น ตั้งตระหง่าน
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อยู่ท่ามกลางทะเลสาบสามแห่งท่ีเต็มไปด้วยเกาะ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอิสระตาม

อธัยาศยั (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศท่ีเอ้ืออ านวยใน

แต่ละปี ดงันั้นหากช่วงท่ีท่านเดินท างท่องเท่ียว อ าจจะ

ไม่สามารถชมดอกซ ากุระได ้ท างบริษทัตอ้งขออภยัมา 

ณ ท่ีน่ี)   

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโย

โกะ” หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่ น เพื่อ

น าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ 

“ ภู เ ข า ไฟอุ สึ ”  (Mt. Usuzan) (ในกร ณี ท่ี อ า ก า ศ

เอ้ืออ านวย) ท่ี ได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุด

ในญ่ีปุ่ นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ี

ท าให้เกิดทะเลสาบโทยะ และพบว่าภูเขาไฟลูกน้ีจะมี

การปะทุขึ้ นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นท่ีแถบน้ีอยู่ อย่างต่อเน่ือง 

จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าใหเ้กิด “ภูเขาไฟโชวะชินซงั” (Mt. Showa 

shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของ

พื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความ  ร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... 

อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง  

จากนั้นน าท่านชมแหล่งเพาะพันธุ์หมีสีน ้ าตาล “สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน” (Showa-

Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสึ ท่านสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสี

น ้ าตาลได้อย่างใกลชิ้ดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุร้าย ท่ีจะมาโชว์ ลีลาออ้นขอ
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อาหารจากนกัท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากต้องการใกล้ชิดกับเหล่าหมีก็ 

สามารถเขา้ไปยงัห้องสังเกตการณ์พิเศษ “กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้าตาลเดินผา่นไปมา 

ท่านจะไดย้ินเสียงและไดก้ล่ินของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียงัมีร้านขายขนมปัง 

และแอปเป้ิลกบันกัท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีกดว้ย …อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความ

น่ารักฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมีสีน ้ าตาลพนัธุ์หมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะใน

เกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ชาวไอนุเช่ือกนัว่าหมีสีน ้ าตาลน้ีถือ 

เป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ยพร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั  

เย็น อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั   

ท่ีพัก เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว* (เรียวกงั+ออนเซน) 
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วันท่ีส่ี :  ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน ้าโบราณ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและ

กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต็ – อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า– ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ – ช้อปป้ิง 

สถานีซัปโปโร                     (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้ าท่ีโดด
เด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิน
ตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิต
ความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญ่ีปุ่ น เมืองท่ีท่านจะไดซึ้ม
ซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงวา่เดินอยู่ใน
เมืองเวนิส น าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 
1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็น
เส้นทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้
ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม แลว้
น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) 
ย่านช้อปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโค
ตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี” และ  “นาฬิกาไอน ้ าโบราณ” นอกจากน้ี
ตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเต็มไปดว้ย
ร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อกโกแลต็ 
Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้ และขนมอนัเล่ือง
ช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ให้ท่านเดินชมได้ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” 
สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ 
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ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ โดยนาฬิกาจะ
มีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุก ๆ 15 นาที และจะพ่นไอน ้าออกมา
ทุกๆชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน  
อิสระให้ท่านเดินชมตามอธัยาศยั... พร้อมน าท่านช่ืนชม
ความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและ
กล่องดนตรี” ท่านจะได้ต่ืนตากับ เคร่ืองประดับและ
ตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบ หรือ
จะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “ก ารสาธิต” 
การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ  อิสระใหท้่านได ้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจาก
เคร่ืองแกว้ต่างๆติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

 เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

น าท่านเดินทางกลบัสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินคา้ขึ้น

ช่ืออีกอยา่งของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ 

“โคนม” คุณภาพเยี่ยมทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและ

ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท าให ้“ช็อกโกแลต็” มี

รสชาติดี เยี่ยมกลมกล่อม  ไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจาก

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได ้ ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่

ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงานท่านจะไดช้มขั้นตอนกระบวนการการผลิตและสามารถเลือกชม

และเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลาง

ความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่ น ผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจาก

บรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญ่ีปุ่ นซ่ึงได้รับค าแนะน าและพัฒนาจากผูเ้ช่ียวชาญชาว
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อ เ ม ริ กั น  ดั ง นั้ น ผั ง เ มื อ ง จึ ง ถู ก อ อ ก แบบ เ ป็ น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อาคารท่ีท าการรัฐบาลเก่า” 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือ

เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ท าให้นักท่องเท่ียว

ทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักันอย่างแพร่หลายสไตล์การ

สร้างของโดมแปดเหล่ียมน ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้

ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ี

เคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นสัญลกัษณ์ ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมา

ถูกไฟไหมท้ าให้ตอ้งสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1911  

ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติท่ีมีความส าคัญ

ทางด้านวฒันธรรมและส าหรับจัดงานเล้ียงต้อนรับ

บุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่ น น าท่าน

ผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซัปโป

โร ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนัยงัถือว่าเป็น

สมบัติทางวฒันธรรมอันมีค่าของชาวญ่ีปุ่ น ซ่ึงยงัคง

บอกเวลาอย่างเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้ งยงัได้รับการอนุรักษ์ไว ้เป็นสมบัติล ้ าค่าทาง

วฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่ น  อีกดว้ย  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ทานุกิโคจิ” ย่านช้อปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่มอนัเก่าแก่กว่า 130 ปี 

ของเมืองซัปโปโร ท่ีมีความยาวกว่า 900 เมตร กับร้านคา้มากมายนับ 200 ร้าน ท่ีให้ท่านเดิน

เลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ อย่างจุใจ อาทิเช่น ร้านสินคา้ 98 เยน ร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมี

ให้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอาง ร้านขายอุปกรณ์

เก่ียวกบสุันขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสินค้า

มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ และอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไตลธี์ม

พาร์ค ‘ราเม็ง รีพับลิคซัปโปโร’ ท่านจะสามารถลิ้มรสราเมงช่ือดังจากทั่วฮอกไกโดได้ท่ีน้ี 

นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูชาเคร่ืองใช้อิ เล็กทรอนิกส์ 

นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้นของ 

BIC CAMERA และ ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นขึ้นมายงัพื้นดิน

เป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  

ท่ีพัก เช็คอินเขา้ท่ีพกัระดบั........ดาว* 
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วันท่ีห้า :  สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ       (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

….…. น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......................... เท่ียวบินท่ี ....................................... 

......... น. เดินทางถึงสนามบิน............. ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

***************************************** 

 

 

 


