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HOKKAIDO WORKATION 
PLAN TRIP 

FOR WINTER SEASON PERIOD (Decmber 2022 – 
FEBUARY 2023 
 
 

 
      SWEETBEE TRAVEL ขอแนะน ำท่องกำรเท่ียวฮอกไกโดแบบใหม่ ท่ีจะท ำใหคณุได้เดินทำงท่องเท่ียวฮอกไกโดท่ีคณุสำมำรถ
เดินทำงไปด้วย และ ท ำงำนไปด้วยได้ กบักำรท่องเท่ียวแบบ WORK FROM HOKKAIDO กบัเส้นทำง ซปัโปโร-ฮำโกดำเตะ-โอนุมะ-

นิเซโกะ-โอตำร-ุซปัโปโร ในช่วงหน้ำหนำว โดยเส้นทำงน้ีจะมีเมืองและสถำนท่ีท่ีน่ำสนใจ เช่น 
              เมืองฮาโกดาเตะ น าท่านชมความสวยงามของเมอืงฮาโกดาเตะ ท่ีขึ้นช่ือได้วา่สวยงามติดอนัดบัโลกของญ่ีปุ่ น  

เมจิคงั     ชมการจดัเทศกาลคริสต์มาสท่ีสวยงามและมีการประดบัไฟอย่างสวยงาม กบั บรรยากาศท่าเรือเก่าแก่ของเมือง
ฮาโกดาเตะ 

หอคอยป้อม 5 ดาว ขึ้นหอคอยโกะเรียวคาคชุมความงดงามของป้อม 5 ดาวจากบนหอคอย 
ภเูขาฮาโกดาเตะ ขึ้นสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะชมจดุชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น และเป็นจดุชมวิวท่ีสวยติด 1 ใน 3 ของโลก 
โดราเอมอน สกายพารค ์ชมสวนการตู์นแห่งต านานแห่งเดียวในญ่ีปนุท่ีรวบรวม ของวิเศษของเจา้แมวสีฟ้าไว้มากท่ีสดุ 

พร้อมธีมพารค ์โดราเอมอน ท่ีจะท าให้คณุรู้สึกวา่อยู่ก าลงัเดินอยู่ในการตู์นเลยทีเดียว 
โอตาร ุช่ืนชมกบับรรยากาศของเมืองแห่งคลอง ช่ือดงัของเกาะฮอกไกโด ในยามฤดใูบไม้ผลิ ท่ีสวยงามท่ีสุด และ 
อากาศท่ีดีท่ีสุดดว้ย 
ซปัโปโร  ชมอาคารท่ีท าการรฐับาลหลงัเก่า ชมความงามสถาปัตยกรรมสไตลอ์เมริกนัตะวนัตก หอนาฬิกาโบราณ ช้อปป้ิง 
ย่านซซูุกิโนะ และเจอารซ์ปัโปโร ทาวเวอ่ร ์เพลิดเพลินตากบัสินค้าหลากหลายแบรนดน์านาชนิด ด่ืมด า่กบัความหวาน 
ของโรงงานชอ๊กโกแลตอิชิยะ ท่ีจะท าให้คณุรู้สึกเหมือนอยูใ่นดินแดนยุโรป สถาปัตยกรรมสวยงามและสวนดอกกหุลาบท่ี 
เบ่งบานรอการมาเยือน  
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                                                       พร้อมทำนบุฟเฟ่ต์ขำปูยกัษ์ 3 ชนิด ช่ือดงัของฮอกไกโด ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว 
                            

 
 

 
 
 
ราคาท่านละ 45,000 บาท (หมายเหตุ:ราคานีเ้ป็นราคาประมาณการเท่าน้ันทัง้นีห้ากญ่ีปุ่ นเปิดให้นักท่องเทีย่วได้เดิน
ทางเข้าไป ทางบริษัทจะพิจารณาน าแพ๊คเกจนีก้ลับมาขายอีกคร้ัง) 
 
                                                        ** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าตั๋วเคร่ืองบิน 
                             
                           ชว่งเดินทาง : ฤดูหนาวตัง้แต่เดอืนธันวาคม 2565 - กุมภาพันธ ์2566   
 
วันทีแ่รก             สนามบิน ชิน ชิโตเสะ-เมืองฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ย่านเมืองเก่าโมโตมาช ิ
  
---- น.  เดินทางถงึสนามบินซิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด  ประเทศญ่ีปุ่ น  หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศญ่ีปุ่ น 

เดินทางสู่ เมือง ฮาโกดาเตะ ซึง่เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ ภาคใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด ซึ่งเมืองฮาโกดาเตะ แห่งนีถื้อไดว้า่เป็นเมือง
ส าคญัอีกแหง่หน่ึงไม่แพ ้ซปัโปโร เลยทีเดียว เพราะเมืองแห่งนีถื้อไดว้่าเป็นประตสูู่เกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว โดยท่านสามารถ
เลือกเดินทางสู่ฮาโกดาเตะ ไดด้ว้ย 2 วิธีคือการนั่งรถ หรือ รถไฟจากสถานี JR Sapporo ในกรณีเดินทางดว้ยรถยนตจ์ะใช้
เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง และ รถไฟประมาณ 3 ชั่วโมงครึง่ 

 
 เดินทางถงึ เมืองฮาโกดาเตะ ซึง่เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ ภาคใตส้ดุของเกาะฮอกไกโด ซึ่งเมืองฮาโกดาเตะ แห่งนีถื้อไดว้า่เป็นเมือง

ส าคญัอีกแหง่หน่ึงไม่แพ ้ซปัโปโร เลยทีเดียว เพราะเมืองแห่งนีถื้อไดว้่าเป็นประตสูู่เกาะฮอกไกโดกว็่าได ้เพราะการเดินทาง
จากเกาะฮอนช ูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ นสู่ฮอกไกโด กต็อ้งผ่านเมอืงฮาโกดาเตะ โดยเฉพาะผูท้ี่นั่งรถไฟ นอกจากนัน้ท่ี
เมืองนีย้งัมีทา่เรือส าคญัที่ใชใ้นการส่งของอกีดว้ย เมื่อเดินทางถงึฮาโกดาเตะ เดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั ณ โรงแรม 
Yunokawa Prince Hotel Nagisatei โรงแรม 4 ดาว เพื่อท าการเช็คอินและเก็บสมัภาระ โรงแรมนีต้ัง้อยูต่ิดกบัอา่วฮาโกดา
เตะ ซึง่ที่นี่ท่านจะสามารถเลือกที่จะพกัผ่อนดว้ยการแช่ออนเซ็น เพื่อพกัผอ่นจากการท างานอนัเหนื่อยลา้ไดอ้ีกดว้ย จากนัน้
เดินทางชมเมือง ฮาโกดาเตะ โดยเริ่มที่ เมจิคัง ทา่เรือโกดงัเก่าฮาโกดาเตะ อายกุว่ารอ้ยปี สรา้งดว้ยอิฐแดง ตามแบบ
ตะวนัตก ซึ่งหาดไูดย้ากในญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัโกดงัจ านวน 5 หลงัไดด้ดัแปลงใหก้ลายเป็นรา้นอาหารและของที่ระลึก ซึ่งครัง้หน่ึง
กองเรือแห่งอาณาจกัรโซเวียต หรือ รสัเซียในปัจจบุนัครัง้หน่ึงกเ็คยมาใชเ้ช่นกนั โดยในวนัดงักล่าวจะมีการจดังานเทศกาล
ครสิตม์าส อยา่งสวยงามและอลงัการ ณ เมจิคงั แห่งนี ้จากนัน้เดนิทางสู่ ย่านโมโตมาชิ ย่านเก่าแก่ของเมือง ฮาโกดาเตะ ซึ่ง
ย่านโมโตมาชิ แห่งนี ้เป็นย่านการคา้เพยีงไม่ก่ีแหง่ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเปิดรบัใหช้าวต่างชาติไดเ้ขา้มาตัง้ถิ่นฐานและท าการคา้
กบัญ่ีปุ่ น ซึ่งในสมยัก่อนญ่ีปุ่ นนัน้จะไม่ยอมใหช้าวต่างชาติไดเ้ขา้มาท าการคา้เลยแต่ก็ยงัเปิดใหช้าวต่างชาติไดเ้ขา้มาท า
การคา้ในญ่ีปุ่ นไดบ้า้งเช่น เมือง คือ นางาซากิ,โยโกฮาม่า และ ฮาโกดาเตะ ก็เป็นหนึง่ในนัน้ โดยที่ชาวต่างชาติกลุม่แรกที่เขา้
มาตัง้รกรากในฮาโกดาเตะ ก็คือ ชาวรสัเซีย หรือ โซเวียตในสมยักอ่นเนื่องจากว่า เมืองฮาโกดาเตะ ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั เมือง 
วลาดวิอสต๊อก ของรสัเซีย ในย่าน โมโตมาชิแหง่นี ้จะมยี่านการคา้สมยัก่อนตัง้อยู่ นอกจากนัน้ยงัมีโบสถศ์าสนาครสิต ์นิกาย
ออรโ์ธดอกซ ์ตัง้อยู่ และ นอกจากนัน้ในย่านแห่งนี ้กย็งัมีทัง้ ศาลาวา่การของทตูองักฤษ และ หอร าลกึความสมัพนัธก์บัจีน



ตัง้อยู่อกีดว้ย จากนัน้เดินทางสู่ บรเิวณสถานีรถไฟ JR Hakodate ที่เป็นย่านใจกลางของเมือง พรอ้มหาอาหารเย็น
รบัประทาน (ร้านและเมนูแนะน า : ร้าน Sakae Sushi Takasagodori) กบัเมนซููชจิากอาหารทะเลสดใหม่ทกุวนั และ หอย
เม่นที่เป็นของขึน้ชื่ออกีอย่างของเมืองฮาโกดาเตะ  

                            เดินทางกลบัสู่โรงแรม ณ โรงแรม Yunokawa Prince Hotel Nagisatei เพื่อพกัผ่อนและผ่อนคลายรวมถงึนั่งท างานไดจ้าก
หอ้งพกัที่แสนสบายของโรงแรม ที่เต็มไปดว้ยเครื่องอ านวยความสะดวกตา่งๆมากมาย 

                         
 ทีโ่รงแรมนีมี้บริการออนเซน็ ไว้ใหท้่านผ่อนคลายดว้ย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ทีอ่ดุม

ไปด้วยแร่ธาตทุีมี่สรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้วจะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้
ระบบหมุนเวียนโลหติดขีึน้ 
 

วันทีส่อง   ภูเขาฮาโกดาเตะ-หอคอยป้อม 5 ดาว- เนินฮาจิมันซากะ - ทา่เรือฮาโกดาเตะ   

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม กบั เมนอูาหารเชา้ทอ้งถิ่นของฮาโกดาเตะ ที่หาทานไดเ้ฉพาะที่โรงแรมนี ้
เท่านัน้ 
หลงัจากนัน้ เดินทางสู่ ภเูขาฮาโกดาเตะ ขึน้กระเชา้สู่ยอด ภูเขาฮาโกดาเตะ ที่เป็นจดุชมววิที่เป็น 1 ใน 3 จดุชมววิที่สวยที่สดุ
ของญ่ีปุ่ นกบัความสงู 334 เมตร ซึ่งระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงาม และ ววิของเมืองฮาโก
ดาเตะอีกมมุที่สวยงาม ซึ่งนกัท่องเที่ยวที่ปกติที่นั่งกระเชา้จะไม่มทีางไดเ้ห็นแน่นนอน เมื่อขึน้ไปถึงยอดเขาฮาโกดาเตะ ท่าน
จะไดพ้บกบั ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีท่านจะสามารถมองเห็นอ่าวฮาโกดาเตะที่กัน้ระหว่าง เกาะฮอกไกโด และ 
เกาะฮอนช ูถา้อากาศดีฟ้าใส ท่านจะเห็นเมือง โอมะ จงัหวดัอาโอโมร ิท่ีตัง้อยู่บนเกาะฮอนชดูว้ย จากนัน้เดินทาง 
สู่หอคอยป้อม 5 ดาว หรือ หอคอยโกเรียวคาคุ ที่ท่านขึน้ไปแลว้เมื่อมองลงมาทา่นจะเห็นความสวยงามของป้อมโกเรียว
คาคทุี่มีลกัษณะเป็นดาว 5 แฉก และเป็นป้อมที่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮาโกดาเตะดว้ย จากนัน้เดนิทางสู่ เนินฮาจิมันซากะ 
ซึ่งเนินนีม้ีลกัษณะเป็นถนนทอดยาวจนไปถึงทา่เรือ และไดร้บัเลือกใหเ้ป็น เนินที่นา่เที่ยวที่สดุในญ่ีปุ่ น และเนินนีย้งัเป็นหนึง่
ในสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของเกาะฮอกไกโดดว้ย ปิดทา้ยกบับรรยากาศยามค ่าคืนที่ ท่าเรือฮาโกดาเตะ (Port of Hakodate) ที่
เดินมาจากเนินฮาจิมนัซากะได ้ซึง่ท่านเรือแหง่นีแ้ตก่่อนเคยเป็นท่าเรือท่ีเจรญิและคกึคกัมากในอดตี ในแต่ละวนัท่าเรือนีจ้ะ
คกึคกัมากจนท าใหว้วินัน้สวยงามยิ่งขึน้ไปอีก จากนัน้เดินทางสู่ บรเิวณสถานีรถไฟ JR Hakodate ที่เป็นย่านใจกลางของ
เมือง พรอ้มหาอาหารเย็นรบัประทาน (ร้านและเมนูแนะน า : ร้าน Uni Murakami Hakodate Honten) กบัเมนปูระเภทขา้ว
หนา้ปลาดิบขึน้ชื่อของฮาโกดาแตะ และ พลาดไม่ไดก้บัหอยเม่นที่เป็นของขึน้ชื่อของเมืองฮาโกดาเตะ 

                             เดินทางกลบัสู่โรงแรม ณ โรงแรม Yunokawa Prince Hotel Nagisatei เพื่อพกัผ่อนและผ่อนคลายรวมถงึนั่งท างานไดจ้าก
หอ้งพกัที่แสนสบายของโรงแรม ที่เต็มไปดว้ยเครื่องอ านวยความสะดวกตา่งๆมากมาย 

                         
 ทีโ่รงแรมนีมี้บริการออนเซน็ ไว้ใหท้่านผ่อนคลายดว้ย  อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ ทีอ่ดุม

ไปด้วยแร่ธาตทุีมี่สรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้วจะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้
ระบบหมุนเวียนโลหติดขีึน้ 
 

วนัท่ีสำม ตลำดเช้ำ ฮำโกดำเตะ - เมือง นำนำเอะ - อทุยำนแห่งชำติ โอนุมะ 

เช้า เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมที่พกั จากนัน้เดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ที่ท่านจะไดลิ้ม้รสอาหารเชา้ทะเลแบบสดๆ กบัปลาที่    
เพิง่จะจมัมาไดส้ดๆ ซึ่งที่นี่มีปลาใหเ้ลือกหลายชนิด และ ยงัมีกุง้ หอย และ ปลาหมึก โดยเฉพาะปลาหมึก ซึง่แขกสามารถตก
ปลาหมึกได ้และ เมื่อตกแลว้พ่อครวัจะนไปท าเป็นซาชิมใิหท้่านไดท้านดว้ย จากนัน้เดินทางสู่เมือง โอนุมะ ที่ตัง้อยูใ่นเขต
จงัหวดัฮาโกดาเตะเช่นกนั โดยระหว่างทางแวะที่เมอืง นานาเอะ เพื่อรบัประทานสกีุย้ากีเ้นือ้วากิวระดบัคณุภาพ A3 กบัเนือ้
ที่ไดร้บัการเพาะเลีย้งและดแูลอยา่งดเีป็นพิเศษจาก ฟารมโ์อกนุิ ทีเ่ป็นฟารมช์ื่อดงัของฮอกไกโดตอนใต ้ท่ีทางจงัหวดัฮาโกดา
เตะ ภาคภมูใิจในการน าเสนออีกดว้ย และวตัถดุิบอื่นๆเช่นหวัหอมจาก ไรอ่ะสาโนะ และ เตา้หูจ้าก รา้น Jimo-Tofu-Soia ที่
เป็นรา้นดงั และวตัถดุิบของรา้นนีส้ดใหม่ทกุวนัแน่นอน หลงัจากรบัประทานแลว้เดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติ โอนุมะ หรือ 



Onuma Quasi National Park ที่สามารถท่องเที่ยวไดใ้นทุกฤดกูาลของญ่ีปุ่ นเลยทเีดียว โดยเฉพาะในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ี
รอบทะเลสาบโอนมุะ จะสวยงามมาก จนไดร้บัการกล่าวว่าสวยที่สดุในฮอกไกโด ส่วนหนา้หนาวนัน้ก็สวยไม่แพก้นั ซึ่งท่านจะ
ไดช้ื่นชมกบัภาพของภเูขาทามะกาทาเกะ ที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะและน า้แข็ง ราวกบัภาพวาดที่วาดโดยจิตรกรที่ชื่อวา่ธรรมชาติ 
และ ยงัสามารถตกปลาวาคาซากิบนน า้แข็งไดอ้ีกดว้ย 

                       จากนัน้เดินทางถงึ โรงแรม Hakodate – Prince Onuma Hotels โรงแรมคณุภาพ 4 ดาวจากเครือปรนิซ ์หนึ่งใน 4 เครือ
โรงแรมที่ใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ นท่ีนี่ท่านจะไดพ้บกบั การบรกิารแบบครบคณุภาพ  กบับรรยากาศที่คณุสามารถนั่งท างานใน
บรรยากาศที่ผ่อนคลายไดท้ัง้วนั และหลงัจากเสรจ็งานแลว้ทา่นสามารถ แช่ออนเซ็น พกัผ่อนหย่อนใจ จากงานท่ีเหื่อยลา้และ
หนกัหน่วงได ้

                            รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งพกัของโรงแรมกบัเมนบูฟุเฟตน์านาชาตใิหท้่านไดเ้พลิดเพลินและอิ่มกบัเมนคูณุภาพมากมาย 
รวมถงึอาหารขึน้ชื่อที่ม  าจากวตัถดุิบของทอ้งถิ่น ที่ไม่สามารถหาทานท่ีอื่นไดด้ว้ย 

   
 

วนัท่ีส่ี เมือง โอนุมะ - เมืองนิเซโกะ-สมัผสับรรยำกำศ เมืองนิเซโกะ หรือ กิจกรรมสกี ณ Niseko Village 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม กบั เมนอูาหารเชา้ทอ้งถิ่นของเมืองโอนมุะ ที่หาทานไดเ้ฉพาะที่โรงแรม
นีเ้ท่านัน้ 

                       จากนัน้เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมที่พกัเดินทางสู่ เมือง นิเซโกะซึ่งอยู่ใกลก้บัภูเขา โยเต ซึง่ที่เมืองนิเซโกะแห่งนีจ้ะโด่งดงัในเรื่อง
ของหิมะและสกีรีสอรทซ์ึง่ในชว่งหนา้หนาวของแต่ละปีจะมี นกัทอ่งเที่ยวที่หลงไหลในหิมะจะไปท่องเที่ยวที่นิเซโกะเป็นจ านวน
มาก ที่เมืองนเิซโกะจะมีกจิกรรมที่เก่ียวกบัหิมะที่นา่สนใจมากมายรอนกัท่องเที่ยวเขา้ไปสมัผสั(จากเมืองโอนมุะเดินทางไป 
เมืองนเิซโกะใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึง่) เมื่อเดินทางถงึ เมืองนิเซโกะ เดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั ณ โรงแรม Hilton 
Niseko Village โรงแรม 5 ดาว เพื่อท าการเช็คอินและเก็บสมัภาระ โดยที่โรงแรมนีท้่านจะสามารถมองเห็นวิวของภเูขาโยเตที่
ปกคลมุไปดว้ยหิมะไดด้ว้ย จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลือกท ากจิกรรมมากมาย เช่นเล่นสกี ไม่วาจะเป็นแบบเล่นเอง หรือ มีโคช้ผู้
ฝึกสอน หรือจะเป็นกิจกรรมเล่น Snow Mobile ที่เป็นกิจกรรมยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของนกัท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเล่นสกีไดห้รือ
จะนั่งกระเชา้กอนโดล่า ชมววิก็ไดเ้ช่นกนั ซึ่งที่นี่ในแต่ละปีกจ็ะมีจดักิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมายอีกดว้ย นอกจากนัน้ท่าน
ยงัสามารถไปเดินเล่นหรือป่ันจกัรยานในตวัเมืองนเิซโกะ ท่ีถงึจะเป็นเมืองเล็กแต่บรรยากาศสงบและน่าเดินเล่นมาก หรือ ทา่น
ยงัสามารถนั่งท างานของท่านจากหอ้งพกัหรือคาเฟ่ของโรงแรมที่มีบรรยากาศดีพรอ้มการบรกิารท่ีพรอ้มสรรพใหท้่านไม่พลาด
กบัการตดิต่องานท่ีส าคญั และหลงัจากเสรจ็งานแลว้ทา่นสามารถ แช่ออนเซ็น พกัผ่อนหย่อนใจ จากงานท่ีเหื่อยลา้และหนกั
หน่วงได ้

                            รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งพกัของโรงแรมกบัเมนบูฟุเฟตน์านาชาตใิหท้่านไดเ้พลิดเพลินและอิ่มกบัเมนคูณุภาพมากมาย 
รวมถงึอาหารขึน้ชื่อที่ม  าจากวตัถดุิบของทอ้งถิ่น ที่ไม่สามารถหาทานท่ีอื่นไดด้ว้ย 

 

วนัท่ีห้ำ เมืองนิเซโกะ-เมือง คชุจงั- กิจกรรมล่องเรือในแม่น ้ำ น ้ำแขง็- กิจกรรมเล่นสกี ณ Niseko Village 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม กบั เมนอูาหารเชา้ทอ้งถิ่นของเมืองนเิซโกะ ที่หาทานไดเ้ฉพาะที่โรงแรม

นีเ้ท่านัน้ 
                       จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมือง คชุจงั ที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมืองนิเซโกะ น าท่านสมัผสักบัประสบการณก์ารล่องเรือ กลางแม่น า้

ในช่วงฤดหูนาวซึ่งทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของแม่น า้ ท่ีจบัตวักนัเป็นกอ้นน า้แขง็ พรอ้มสมัผสักบับรรยากาศหิมะตก ที่
สวยงามแบบจดัเต็ม เตม็ที่ แน่นอน เดินทางกลบัมาที่ Niseko Village ใหท้่านไดเ้ลือกท ากจิกรรมมากมาย เช่นเล่นสกี ไมว่า
จะเป็นแบบเล่นเอง หรือ มีโคช้ผูฝึ้กสอน หรือจะเป็นกิจกรรมเล่น Snow Mobile ที่เป็นกิจกรรมยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของ
นกัท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเล่นสกีไดห้รือจะนั่งกระเชา้กอนโดล่า ชมวิวก็ไดเ้ช่นกนั ซึง่ที่นี่ในแต่ละปีก็จะมจีดักจิกรรมอื่นๆที่
น่าสนใจมากมายอีกดว้ย หรือ ท่านสามารถนั่งท างานของทา่นจากหอ้งพกัหรือคาเฟ่ของโรงแรมที่มีบรรยากาศดีพรอ้มการ



บรกิารท่ีพรอ้มสรรพใหท้่านไม่พลาดกบัการตดิต่องานท่ีส าคญั และหลงัจากเสรจ็งานแลว้ทา่นสามารถ แช่ออนเซ็น พกัผ่อน
หย่อนใจ จากงานท่ีเหื่อยลา้และหนกัหน่วงได ้

                            รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งพกัของโรงแรมกบัเมนบูฟุเฟตน์านาชาตใิหท้่านไดเ้พลิดเพลินและอิ่มกบัเมนคูณุภาพมากมาย 
รวมถงึอาหารขึน้ชื่อที่ม  าจากวตัถดุิบของทอ้งถิ่น ที่ไม่สามารถหาทานท่ีอื่นไดด้ว้ย 

 

วนัท่ีหก เมืองนิเซโกะ-เมือง ซปัโปโร-โรงงำนช๊อกโกแลต ชิโร่ โคอิบิโตะ – ศำลำกลำงเก่ำฮอกไกโด – หอนำฬิกำ ซปัโปโร – ภเูขำโมอิวะ-
ย่ำนซซูุกิโนะ 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม กบั เมนอูาหารเชา้ทอ้งถิ่นของเมืองนเิซโกะ ที่หาทานไดเ้ฉพาะที่โรงแรม

นีเ้ท่านัน้ 
 
                            จากนัน้เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมที่พกัเดินทางสู่ เมือง ซปัโปโร ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ,การศกึษา,การคมนาคมและการ

ท่องเที่ยวที่ส  าคญัของเกาะฮอกไกโด (จากนิเซโกะ เดินทางไปยงั เมืองซปัโปโร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาท)ี 
เมื่อเดินทางถึง เมืองซโัปโร เดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั ณ โรงแรม Sapporo Prince Hotel โรงแรม 4 ดาว จากเครือปรนิซ ์
หน่ึงใน4เครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ นท่ีนี่ท่านจะไดพ้บกบัการบรกิารแบบครบคณุภาพกบับรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและคณุ
สามารถนั่งท างานในบรรยากาศที่ผ่อนคลายไดท้ัง้วนั จากนัน้เดนิทางสู่ โรงงานช๊อกโกแลต ชโิร่ โคอิบิโตะ ซึ่งเป็นช๊อกโก
แลต ที่มีชื่อเสียงที่สดุของฮอกไกโด ที่นี่ท่านจะไดถ้่ายรุปพรอ้มความประทบัใจกบัหลายๆมมุของตวัโรงงานท่ีตกแตง่ไวอ้ยา่ง
น่ารกั รวมถึงยงัสามารถเขา้ไปชมกระบวนการการผลิตช๊อกโกแลต และพลาดไม่ไดก้บัชั้น 5 ที่เป็นคาเฟ่สดุนา่รกัและเลือกซือ้
เคก้พรอ้มนั่งรบัประทานชมวิวของ สนามซอ้มของทีมฟตุบอลระดบัเจลีกคอนซาโดเล ซปัโปโร ไดอ้ีกดว้ย จากนัน้เดินทาง
ต่อไปยงั ศาลาว่าการฮอกไกโดหลงัเก่า ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบรว่มสมยัที่ไดร้บัอิทธิพลจากตะวนัตก สหรฐัอเมรกิา ซึง่ใช้
อิฐแดงทัง้หลงัในการก่อสรา้ง และ ศาลาวา่การหลงัเก่าหลงันีก้ย็งัไดเ้ป็นส่วนรว่มประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญัของฮอกไกโดอีกดว้ย 
เดินทางต่อสู่ หอนาฬิกาซปัโปโร อีกหนึง่แลนดม์ารคท์ี่ส  าคญัของเมืองซปัโปโร ที่เรียกไดว้่าใครที่มาซปัโปโรก็ตอ้งมาถ่ายรูปท่ี
ระลกึที่นี่ ภูเขาโมอวิะ อีกหนึ่งจดุชมวิวที่สวยงามของเมืองฮอกไกโด ดว้ยความสงูถึง 531เมตร ที่ท่านสามารถขึน้กระเชา้ขึน้
ไปชมความงามของเมืองฮอกไกโดยามค ่าคืน แบบพาโนรามา ไดอ้ีกดว้ย ย่านซสึึกิโนะ อีกหนึง่ยา่นชอ้ปป้ิงที่ส  าคญัของเมือง
ซปัโปโร และยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นขายของอีกมากมายใหเ้ลือกชอ้ปป้ิง 

                            รบัประทานราเมง็ ซึ่งย่านซึสกึิโนะ แห่งนีเ้ต็มไปดว้ยรา้นราเม๊งที่เป็นรา้นมชีื่อมากมาย 
                            เดินทางกลบัที่พกั ณ โรงแรม Sapporo Prince 
 

วนัท่ีเจด็  เมือง ซปัโปโร-เมอืงโอตำร-ุคลองโอตำร-ุถนนซำกิมิจิฮอนโดริ-พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตำร-ุถนนนิชิกินโดริ-สถำนี
รถไฟเจอำรซ์ปัโปโร-ยำ่นซึสึกิโนะ 

 
      เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม กบั เมนอูาหารเชา้มากมายจากเชฟระดบัท๊อปของโรงแรม Sapporo 

Prince 
                       เดินทางสู่เมือง โอตารุ หน่ึงในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองทา่ส าคญัทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ นในสมยัก่อน โดยเมอืงโอตารุถกูใช้

ในการขนถ่ายสินคา้และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิ่ง ที่เป็นปลาขึน้ชื่อของโอตารุ เมื่อเดินทางถึงเมืองโอตารุ เดินทาง
สู่คลองโอตารุแลนดม์ารคท์ี่ส  าคญัของเมืองโอตารุและเป็นจดุถ่ายรูปท่ีส าคญัที่สดุของเมืองโอตารุ คลองโอตารุแห่งนีค้รัง้หน่ึง
ไดถ้กูใชเ้ป็นคลองที่ขนถา่ยสินคา้จากทา่เรือใหญ่มาไวท้ี่โกดงัมากมายที่ตัง้อยูม่ากมาย จากนัน้เดินเทา้สู่ ถนนซากิมิจฮิอนโด
ริ ที่เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่มชีื่อของโอตารุ โดยสองขา้งทางจะมีรา้นขายของที่ระลกึ และ รา้นขนมขึน้ที่ขึน้ชื่อของโอตารุมากมาย 
เช่นเคก้ Letao ที่มีชื่อเสียง จากนัน้เดินต่อไปยงั พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตรีโอตารุ ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สดุ
แหง่หนึ่งของญ่ีปุ่ น ที่นี่ท่านจะไดพ้บกบักล่องดนตรมีากมายหลากหลายลาย หลากหลายรุปแบบใหท้่านไดซ้ือ้กลบัไปเป็นของ



สะสม ของที่ระลกึ และที่พลาดไม่ไดค้ือ นาฬิกาไอน า้ที่ตัง้อยู่ขา้งหนา้พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โดยจดุเด่นคือเมื่อถงึเวลานาฬิกา
จะพ่นไอน า้ออกมาจากนัน้เดินทางสู่ถนนนิชิกนิโดริซึ่งเป็นถนนแห่งประวตัศิาสตรข์องเมืองโอตารุที่ไดร้บัขนานนามว่า วอลล ์
สตรีท ตอนเหนือ โดยที่ในสมยักอ่นย่านนีเ้คยเป็นศนูยก์ลางธุรกจิที่ส  าคญัที่สดุของเมืองซปัโปโร โดยชว่งบา่ยท่านสามารถมา
เดินสมัผสักบับรรยากาศสดุคลาสสิกกบัอากาศเย็นๆและบรรยากาศที่จะพาท่านยอ้นไปดปูระวตัศิาสตรข์องเมืองโอตารุ 
เดินทางกลบัมาถึงเมืองสถานีรถไฟซปัโปโรที่สถานแีห่งนีท้่านสามารถเลือกซือ้ขนมของฝากเฉพาะของฮอกไกโดไดจ้ากที่นี่ 
โดยขา้งๆของสถานีรถเจอารซ์ปัโปโร มีหา้ง Big Camera ท่านสามารถชอ้ปป้ิงกบัสินคา้มากมายไดจ้ากที่นี่ เดินทางสู่ยา่น ซสึึ
กิโนะ เพื่อรบัประทานรา้นอาหารบฟุเฟตป้ิ์งยา่งชื่อดงั ณ รา้น Nanada ที่ท่านจะไดส้มัผสักบัอาหารนานาชนดิที่มีใหเ้ลือก
อย่างมากมาย 

                            เดินทางกลบัที่พกั ณ โรงแรม Sapporo Prince 
 
                             
  

วนัท่ีแปด ซปัโปโร-กรงุเทพฯ   
 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมกบั เมนอูาหารเชา้มากมายจากเชฟระดบัท๊อปของโรงแรม Sapporo 

Prince 
                            จากนัน้เช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมที่พกั เดนิทางสู่สนามบินนานาขาติ ชินชิโตเสะ เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสาย

การบิน  

 
 

 
 

    
 

 
 

      
 


