
 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 16044 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

 
วันที ่1 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคา้นเตอร ์D 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ 
TG 670  23:45 – 08:30+1   

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
- 

วันที ่2 
ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมน 

สวนสัตวอ์ะซาฮยิามะ – โซอนุเคยีว อทุยานไดเซตสซึงั 
-- / กลางวัน / ค า่ 

SOUNKYO CHOYO 

ONSEN RESORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่3 
น ้าตกรวิเซ-กงิกะ – มอนเบ็ทส ึ– ลอ่งเรอืตดัน ้าแข็ง “Garinko” อะ
ซาฮกิาวะ – ชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์

เชา้ / กลางวัน / -- 
ART ASAHIKAWA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่4 
ลานสกชีกิไิซ – เมอืงทา่โอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี
เมอืงซัปโปโร – อดตีทา่วา่การเมอืงฯ – หอนาฬกิา 

เชา้ / กลางวัน / ค า่ 
Buffet Nanda 

TOKYU REI 
SAPPORO HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่5 
ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนนิแหง่พระพุทธเจา้  
ชอ้ปป้ิงยา่นทานูกโิคจ ิ– ยา่นกนิดืม่ซซูกูโินะ 

เชา้ / -- / -- 
TOKYU REI 

SAPPORO HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

วันที ่6 
ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

- 

 



 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – กุมภาพนัธ ์2563 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

01 – 06 มกราคม 2563 46,900 43,900 10,900 

16 – 21 มกราคม 2563 40,900 37,900 10,900 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 54,900 51,900 10,900 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 42,900 39,900 10,900 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 42,900 39,900 10,900 
 
 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารตอ้นรบั 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมน – สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ 
   โซอนุเคียว ออนเซน (อทุยานแห่งชาติไดเซตสึซงั)  
    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
   น าท่านเดนิทางสู ่อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืงซปั

โปโร เมอืงแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

   แลว้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมน เป็นหมู่บา้นที่รวมร้านราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 ร้านไว้
ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ โดยการผสมผสานบะหมีห่ลายชนิดของ
จนี และเปิดหมูบ่า้นราเมนขึ้นในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารที่
เป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะให้เป็นที่รู้จกัในวง
กว้าง นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บ้านยงัมศูีนย์การคา้ และ
ศาลเจา้เพือ่ใหคู้ร่กัมาขอพรเพื่อให้ชวีติคู่ร้อนแรงเหมอืนน ้าซุป
และยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ภายในหมู่บ้านราเมน  ทางบริษัทฯ ได้เตรียม Cash Back ท่านละ 
1,000.- Yen  อิสระให้ท่านได้เลือกร้านราเมนตามสไตลท่ี์ท่านชอบ  

 บา่ย น าท่านชม สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็น
สวนสตัว์ที่ม ีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซาฮิกาวะ 
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้า
ชมสตัว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ที่ไม่
เหมอืนสวนสตัว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงคแ์ก้วผ่านสระ
ว่ายน ้าของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเลก็ทีอ่ยู่ตรงกลาง
ของโซนหม ี ขัว้โลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชดัเจน  ในส่วนของนิทรรศการจะแสดง
เกีย่วกบัสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด และสตัวอ์ื่น ๆ จากทัว่ทุกมมุโลก เช่น หมขีัว้โลก แมวใหญ่ 

 

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู ่ โซอนุเคียว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมอืงพกัตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงในประเทศ
ญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของ อุทยานแห่งชาติไดเซตสึซัง 
(Daisetsuzan National Park) ซึ่งเป็นพื้นที่ในหุบเขาแคบ 
ขนาบขา้งดว้ยป่าหน้าผาสงู 100 เมตร และมศูีนยบ์รกิารประจ า
หมู่บา้น ห้องอาบน ้าออนเซนหลายแห่ง และน ้าตก 2 แห่งที่
สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินป่าที่ใกล้กับ 
ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย   

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SOUNKYO ONSEN CHOYO RESORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บฟุเฟ่ตส์ไตลญ่ี์ปุ่ น ซ่ึงมีเมนูหลากหลาย

ให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปั้นซูชิ ชาชิมิ  ข้าวหน้าแกง
กระหร่ี  สลัดผัก  ขนมเค้กและของหวานนานาชนิด  
พร้อมบปุเฟ่ตข์าปเูสิรฟ์แบบไม่อัน่  

   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่ น (ออนเซน) 
 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง น ้าตกริวเซ น ้าตกกิงกะ – มอนเบท็สึ – ล่องเรือตดัน ้าแขง็ 
   อะซาฮิกาวะ – ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ – อิออน มอลล ์
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านชม น ้าตกริวเซ และน ้ าตกกิงกะ น ้าตกสองสายที่

ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม น ้าตกทัง้สองสาย
ตัง้อยู่ห่างกนัเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเหน็ไดง้า่ย น ้าตกรวิ
เซ ซึง่ถูกเรยีกว่าเป็น “น ้าตกแห่งดาวตก” เพราะสายน ้าเสน้ใหญ่



 

ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทติย์จะแลดูคลา้ยดาวตก เคยีงคู่กบัน ้าตกกิงกะ หรอื “น ้าตกแห่ง
แมน่ ้าสเีงนิ” ซึง่ในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน ้าแขง็ รูปร่างแปลกตา 

  แลว้น าคณะเดนิทางไปยงั เมืองมอนเบท็สึ (Monbetsu)  เป็น
เมอืงที่อยู่ตดิกบั ทะเลโอคอทสก์ (Okhotsk Sea) ซึ่งในช่วง
ฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารน ้าแขง็ (Drift ice) จะปรากฏ
ขึน้แคใ่นบรเิวณอารก์ตกิ และแอนตาร์กตกิเซอร์เคลิเท่านัน้ แต่
ส าหรบัญีปุ่่ นท่านสามารถเหน็ธารน ้าแขง็ไดใ้นฤดูหนาวของฮอก
ไกโด ชมธารน ้าแขง็ปกคลมุผวิมหาสมทุรอนักวา้งใหญ่ไพศาล 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บา่ย น าท่าน ล่องเรือตดัน ้ าแขง็ (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของ

เมอืงมอนเบ็ทส ึเรือ Garinko II สแีดงจะวิง่ตดัทะเลน ้าแข็ง
ออกไปนอกชายฝัง่ทะเลโอคอทสก ์น าท่านชมกอ้นน ้าแขง็ทีล่อย
มาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพนัธ-์มนีาคม เดมิเรอืนี้ใช้เพื่อส ารวจน ้ามนัในรฐัอลาสก้า 
เริม่น ามาใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2004  

  (การลอ่งเรอืแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง) 
 เยน็ น าคณะเดนิทางสู ่ เมืองอะซาฮิกาวะ (Asahikawa-shi)  เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจาก

เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดมไปด้วยแม่น ้าล าธาร
หลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

  อสิระใหท้่านช้อปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิ
หลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทัว่ไป 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม และในฤดูรอ้นจะมแีผงขายของ
สด ผกัผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกนัอย่างคกึคกั ซึ่งถนนแห่ง
นี้เป็นแนวแบง่เขตระหว่างย่านธุรกจิทางฝัง่ตะวนัออก กบัย่าน
ร้านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝัง่ตะวันตก เริ่มเปิดตัง้แต่ปี 
1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นที่จดัให้เป็นถนนคนเดนิแบบ
ถาวร และยงัมรีะบบท าความรอ้นทีพ่ ืน้เพือ่ไมใ่หน้ ้าแขง็จบัจนลืน่ในช่วงฤดูหนาวอกีดว้ย  

   และท่านสามารถเดนิข้ามฝัง่ถนนมายงั อิออน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นห้างสรรพสนิคา้ที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมยั
สไตลญ์ี่ปุ่ น มรี้านคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้
ยงัมรี้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต
ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิสว่นรา้นอาหารกม็ี
ใหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหารบรกิาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์ 
   แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม ART ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า  
 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง สนุกสนานหิมะลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ 
   พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – ซปัโปโร – อดีตว่าการเมือง – หอนาฬิกา 
  



 

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู ่ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินทีร่าบกว้างใหญ่ ที่มโีรลคุงและโรลจงั เป็นหุ่น

ฟา งขนาด ให ญ่  ซึ่ ง เ ป็ น สัญลักษ ณ์ขอ ง ลานสกีแ ห่ งนี้   
ท่านสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่ม ีบริการอยู่ที่นี่  
ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ที่สามารถนัง่เป็นกลุ่ม 
หรือเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่ก าหนด และยังม ี
Banana Boat ทีล่ากดว้ยสโนวโมบวิที่ลากซกิแซกตามสนัเนิน 
สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นได้มากเลยทีเดียวและ Sled 
ส าหรบัพาหนะสว่นตวั ทีไ่หลล่งจากเนินสูง โดยใช้ขาของผู้เล่น
ในการบงัคบัทิศทางความช้าเร็วและยังมกีิจกรรมหิมะต่าง ๆ 
เช่น ขบัรถสโนวโ์มบวิ  

  โดยลานสกแีห่งนี้จะเปิดใหบ้รกิารจนถงึเดอืนมนีาคมของทุกปี 
  (ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ  เมอืงท่าที่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่เป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกีย่ วกบัการท าเครื่องแกว้ทีส่วยงาม  
 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั     
  บริการท่านด้วย  HOKKE JAPANESE SET    
  อาหารชุดปลาฮกเกะย่าง   โดยเสริฟ์ให้ท่านละ 1 ตวั  พร้อม

สลดัผกั เคร่ืองเคียงตามฤดูกาล  ข้าวสวยร้อน ๆ และซุป
ผกัมิโสะเข้มข้น    

 บา่ย น าท่านชม คลองโอตาร ุสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุที่ได้รบัความนิยมถ่ายภาพ  มฉีากหลงัเป็นหลงัคา
อาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 ถอืว่า
เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใช้เป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้
จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แต่ภายหลงัได้เลกิใช้และถมคลอง
ครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลอืไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้
ท าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดิน
เลยีบคลองดว้ยอฐิ อสิระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  

  แล้วน าท่านไปยัง ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตัง้อยู่กลางเมอืงโอตารุ ที่ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมอืงนี้ นับเป็นถนนที่มเีสน่ห์และเต็ม
เป่ียมไปด้วยเอกลักษ์มากๆ อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์
ตะวนัตก ปัจจบุนัไดร้บัการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑ์  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารตุามอธัยาศยั  
  ชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ที่รวบรวมกล่อง

ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับร้านขาย
กลอ่งดนตร ี ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ท่านสามารถเลอืกเพลงต่างๆ ได้ด้วยตวัของท่านเอง  ร้านขาย



 

เครื่องแก้ว ร้านขายขนมอบต่างๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมขีนมแบบอบจากเตาสดใหม่ ให้
อร่อยจนลมือว้นกนัเลย และ ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ถอืเป็นขนมของฝากขึน้ชื่อ   

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางทางด้านวฒันธรรม เศรษฐกจิ 
และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด  

  แลว้น าท่านชม อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former 
Hokkaido Govt. Office Building) (ตกึอิฐแดง) เป็นตึก
สไตล์นีโอบารอค มลีกัษณะพเิศษที่มหีลงัคายอดแหลมและ
กรอบหน้าต่างเป็นเอกลกัษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การ
บุกเบกิของฮอกไกโด ปัจจุบนัได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาต ิ 

   แลว้น าท่านชม หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร อดตีท า
หน้าทีเ่ป็นวทิยาการเกษตร มหีน้าปัดนาฬิกาทัง้ส ีด่้านที่ท าจาก
อเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และ
เป็นสถานทีน่ักท่องเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล์ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์
หอยตลบั กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตัว
ใหญ่ ทีเ่รียงรายกนับนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนินแห่งพระพทุธเจ้า  
   ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านกินด่ืมซูซูกิโนะ   
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เ ช้ า นี้ น า ท่ า น ไ ป ยัง  ศาล เ จ้ า ฮอก ไก โ ด  (Hokkaido 

Shrine) เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจ าเกาะฮ
อกไกโด สรา้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริม่พฒันาเกาะ ได้อญัเชญิเทพ
มาประทบัทัง้หมด 4 องค ์จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมา
รุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลเิหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดู
รอ้น วนัที ่14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri  

  แลว้น าคณะเดนิทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านคา้ และ
รา้นอาหารกว่า 80 ร้าน เรยีงรายตลอดบลอ็กขึ้นไปนอกตลาด
ขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืง ร้านคา้
ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล  เช่น ปู  หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ 
เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อคอื Donburi  



 

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดปลาโจไก 
 บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิ้น

หนึ่งของ ทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่่ น
เจา้ของรางวลัพรติซเ์กอรท์ีถ่อืว่าทีส่ดุรางวลัของสถาปนิก โดยมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมคีวามสูงมาก
ถึง 13.5 เมตรและมนี ้ าหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมี
ค่อยๆ ลาดลง อีกทั ้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม
วตัถุประสงคใ์นการออกแบบผลงานชิน้น้ีคอื สรา้งขึน้เพือ่ใหเ้ห็น
ถงึอกีแงม่มุหนึ่งของพระพทุธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยอืนได้ชื่นชม
พระพทุธศาสนาไดท้่ามกลางความเงยีบสงบอย่างแท้จรงิ  ท่าน
สามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆ ฤดูกาล ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลทิี่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจแีลดูร่มรื่น
ร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สมี่วงของต้นลาเวนเดอร ์
และช่วงฤดูหนาวที่เหมอืนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของ
หมิะทีข่าวโพลน นับว่าเป็นอกีหนึ่ง Unseen Hokkaido และคุม้คา่อย่างยิง่ส าหรบัการมาเยอืน 

 เยน็  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบกุเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านคา้ประมาณ 200 ร้านคา้ 
ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของ
ใจกลางเมอืงซปัโปโร เชื่อมต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบั
ทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลถึงฝน
หรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเลน่ชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ย่านกนิ
ดื่มทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรบัราเมน แนะน า
 ต้องไปที่ซอยนี้ค ือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลอืกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุป
รสชาตแิละเครื่องเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 

(6) วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB039_HokkaidoDriftIce(FullService)_6D4N_TG 

หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล) 
 คา่ประกนัคุม้ครองความล่าชา้ต่อเทีย่วบนิทุก 6 ชัว่โมง และคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้ทุก 6 ชัว่โมง  
 คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท์, คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพกั และคา่อาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 คา่เปลีย่นแปลงตัว๋เครือ่งบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่ขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

 



 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรณุาจองทวัรล์่วงหน้ากอ่นการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน24ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้ถอืวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบปุระเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละคร ัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจ้งให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ท าการจองทวัร์ หากไม่มกีาร
แจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครือ่งบนิดงักล่าวได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 
 หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ต้องไดร้บัการยืนยนัจากบรษิทัฯ อีกคร ัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัความพรอ้ม ในการให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่ นสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 คา่บรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเชน่กนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้  

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อชว่ยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เชน่ การยกเลิกหรอืล่าชา้ของสายการบนิ , 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกดิเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แต่จะไมร่บัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยึดถือและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลูกคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 



 

 

เอกสารท่ีลกูค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได้ (เช่นเดยีวกบัผู้ที่ยื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเข้าประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตัิการพ านักระยะสัน้  
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่าย 

คณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 

 
 
 
 



 

 


