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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – ซัปโปโร (สนามบินชโิตเซะ)  
(XJ620 : 02.10-10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) 
โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที ่2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – 
สุนัขลากเล่ือน – กิจกรรม ลานสกี ซิชคิไิซโนะโอกะ – ออิอน มอลล ์

02.10 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น สนามบินชิโตเซะ โดย สายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหาร
รอ้นบนเครือ่ง) 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 
วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซปัโปโร – เมืองฟรุาโน ่– นิงเกิล้เทอเรส – สนุขัลากเลือ่น – กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ –  
   อิออน มอลล ์
วนัท่ี 3. ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง – เมืองอาซาฮิคาวา่ – หมูบ่า้นราเมงอาซาฮิคาวา่ – ถนนคนเดิน เฮวะโดร ิ
วนัท่ี 4 สวนสตัวอ์าซาฮิยามา่ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี– โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ – รา้นกาแฟฮลัโหล คิตตี ้–  
 รา้นจ าหนา่ยของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 
วนัท่ี 5. เมืองซปัโปโร – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – ฟารม์หมีสนี  า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – หบุเขานรกจิโกกุดานิ – ชอ้ปป้ิงทานกิุโคจิ – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 

บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด 
วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 11.55 – 18.00) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 
 [ส  าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET 
 เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็นเมืองเลก็ๆ ที่มีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกบัดินแถบนัน้เป็นดินภเูขาไฟ จึงเหมาะแก่ 

การเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สดุลกูหลูกูตา 
หนา้หนาวจะสวยมาก เมืองที่ตัง้อยูใ่นกลางเกาะฮอกไกโด 

 หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมูบ่า้นงานฝีมือและทางเดินไมใ้นป่าที่เหมือนกบัศิลปะ 
ในเทพนิยาย ซึ่งประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น ที่จ  าหน่ายสินคา้แบบออริจินลัของทอ้งถ่ิน ตัง้อยู่ใจกลางหมู่บา้น รา้นคา้ต่างๆ 
จะอยูไ่มไ่กลกนัมาก ท าใหด้เูหมือนเป็นหมูบ่า้นกลางป่า คลา้ยหมูบ่า้นในเทพนิยาย 

 
  สุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระใหท้า่นถ่ายรูปกบัสนุขัลากเลือ่น ฟร!ี! นอกจากสนุขัแลว้ ยงัมี

สตัวอ์ื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด 

 
 ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมตา่งๆมากมาย อิสระใหท้า่นไดส้นกุสนานและเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ 

ภายในลานสกี ไมว่า่จะเป็นการเช่า SNOW MOBILE, บาบานา่สโนว ์ใหอ้าหารสตัวน์า่รกัคือ อลัปากา  
** ไม่รวมอัตราคา่เช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 
***กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ *** 
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 อิออน มอลล ์อาซาฮิคาว่า (AEON MALL ASAHIKAWA) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาวะ อิสระใหท้่านได้

เลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ไดท้ี่นี่
เช่นกนั 

 
 ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล ์อาซาฮีคาว่า 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
ล่องเรือตัดน ้าแข็ง – เมืองอาซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาวะ – 
ถนนคนเดนิ เฮวะโดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจดุเริม่ตน้อีกแหง่ใน

การออกเรอืตดัน า้แข็ง 
 ล่องเรือตัดน ้าแข็ง โดยเรอืจะวิ่งตดัทะเลน า้แข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น านกัท่องเที่ยวไปชมกอ้นน า้แข็งที่ลอย

มาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดหูนาวเดือนกุมภาพนัธ-์มีนาคม หากโชคดี อาจจะไดเ้ห็นสตัวท์ะเลที่มาจากฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรยีท์ะเลสเตลเลอร ์(STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน า้ลายจดุ เดิมเรอืนีใ้ชเ้พื่อส ารวจน า้มนัในรฐัอลาสกา้ 
เริม่น ามาใช ้เป็นกิจกรรมทอ่งเที่ยวตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
**เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกคร้ังก่อนเดินทาง ทั้งนี้จุดขึน้เรือตัดน ้าแข็งมี 2 จุด
ที่สามารถชมได้คือที่จุดมอนเบ็ทสึท่าเรือกะนิงโกะสเตชั่น และที่อะบะชิริท่าเรือออโรร่า เทอรมิ์นอล** 
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 หมู่บ้านราเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวตัิศาสตรก์ารท าราเมงมาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลงั

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมง ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพื่อใหเ้หลา่นกัท่องเที่ยวได้
เขา้มาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของรา้นราเมงที่มีช่ือเสยีงทัง้ 8 รา้นไดอ้ยา่งเต็มที่ 

 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง 

 เดินทางกลบัสู ่เมืองอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA) ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซปัโปโร เมื่อเทียบ
กบัซปัโปโรแลว้ ท่ีนี่อาจจะไมไ่ดด้เูจรญิแบบเหมือนซปัโปโร แตท่ี่น่ีมีสวนสตัวช่ื์อดงัอนัดบัสองของญ่ีปุ่ น  และมีความใหญ่ของ
สถานีรถไฟ JR ASAHIKAWA ที่ตกแต่งโทนอบอุ่นดว้ยสีไมส้บายตาอีกดว้ย ใกล้ๆ กนัจะมี AEON MALL ที่เช่ือมกบัสถานี
รถไฟ 

 ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายนีน้บัไดว้่าเป็นถนนคนเดินสายแรกของญ่ีปุ่ น โดย
เริม่กนัมาตัง้แตปี่ 1972 มีรา้นคา้ รา้นอาหารตัง้อยูเ่รยีงรายมากมาย สองขา้งทางยาวออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 
1 กิโลเมตร ใหท้า่นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 
สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่า
แก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – เทศกาล SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสตัวแ์หง่นีไ้ดถ้กูออกแบบใหก้ลมกลนืกบัธรรมชาติที่สตัวน์านาชนิดอาศยั

อยู่ ซึ่งจะส่งผลใหม้ีสขุภาพจิตที่ดีและและสอดคลอ้งตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ นักท่องเที่ยวจะไดร้บัความสุขในการเขา้ชม 
ภายใน สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า มีสว่นตา่งๆ ที่นา่สนใจมากมายโดยมีจดุเดน่ท่ีมีสตัวน์อ้ยนา่รกันานาชนิด ทัง้จ าพวกสตัวเ์มือง
หนาวและเมืองรอ้น  เช่น สตัวป่์าพืน้เมืองของฮอกไกโด อยา่งกวาง นกอินทร ีหมาป่า และสตัวอ์ื่นๆจากทั่วทกุมมุโลก เช่น หมี
ขัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยีราฟ และสิง่ที่พลาดไมไ่ดก็้คือ อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน า้ของเหลา่เพนกวิน และโดมแกว้ขนาดเล็ก
ที่อยูต่รงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนีเ้ป็นแห่งแรกที่มีการจดัใหน้ก
เพนกวินออกเดินในช่วงฤดหูนาว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกลชิ้ดอีกดว้ย  

 
 กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 

 เมืองโอตารุ เป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรบัซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภเูขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหลง่สกีและ
กีฬาฤดหูนาวที่มีช่ือเสยีง “คลองโอตารุ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณ
โดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนติกคลองแห่งนีส้รา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้
จากการถมทะเล เพื่อใชส้  าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมีการถมคลองครึง่หนึง่
เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือีกครึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยว มีการสรา้งถนนเลยีบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้
กวา้งประมาณ 2 เมตร  
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พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญัของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1912 ดว้ยตวัอาคารมีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดู
เปลอืยๆหากดงูดงามแปลกตา สิง่สะดดุตาที่เป็นจดุสงัเกตของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีน้ั่นก็คือ นาฬิกาไอน ้าโบราณสไตลอ์ังกฤษ 
ที่ยงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านัน้ ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทัง้ความหรูหรา มีการจดั
แสดงกลอ่งดนตรโีบราณและหลากสไตลก์วา่ 25,000 ชิน้ 

 
 โรงงานเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นบัเป็นอีกหนึ่งสินคา้ที่ขึน้ช่ือของเมืองโอตารุ เป็นแหล่งผลิตเครื่องแกว้

คณุภาพสงูที่ไดร้บัการยอมรบัมาอย่างยาวนาน มีประวตัิความเป็นมานานมากเป็นรอ้ยๆปี ภายในอาคารมีการตกแต่งดว้ย
โคมไฟแกว้จ านวนมากอยา่งหรูหรา ประกอบดว้ยสว่นต่างๆอย่าง คาเฟ่ที่มีบริการทัง้ขนมหวานและอาหารญ่ีปุ่ นตกแต่งดว้ย
เครือ่งแกว้นานาชนิดดงูดงาม สว่นจดัแสดงเครือ่งแกว้ชนิดตา่งๆตัง้แตใ่นยคุอดีต ชมการสาธิตการเป่าแกว้ดว้ยกรรมวธีิโบราณ 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์ูนแมวช่ือดงั คิตตี ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้และ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 ร้านจ าหน่ายของฝากของทีร่ะลึก ที่อยูไ่มไ่กลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสนิคา้ลดราคามากมาย ใหท้า่นไดอ้ิสระเลอืกซือ้
สนิคา้ภายในรา้น 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสนิคา้รูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที่สดุใน 
ฮอกไกโด ตัง้อยู่ที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิด
ใหบ้ริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์่างๆกว่า 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหาร
ขนาดใหญ่จ ุ650 ที่นั่ง และรา้นจ าหนา่ยสนิคา้พืน้เมืองและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 
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 เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 คร้ังที่ 71 จดัขึน้ในช่วงวนัที่ 04-11 กุมภาพนัธ ์2563 โดยภายในงานจะมีการจดั
แสดงโชวผ์ลงานแกะสลกัน า้เเข็งมากกว่า 200 ชิน้ และประดบัดว้ยแสงไฟหลากสีสนั บริเวณสวน Odori Park  มีระยะทาง
ยาวรวม 1.5 กิโลเมตร ซึง่เราจะสามารถชมงานแสดงไดอ้ยา่งเต็มที่ใจกลางเมืองซปัโปโร ผลงานทัง้หมดที่จดัแสดงท ามาจาก
หิมะและน า้แข็งใสราวกบัครสิตลั ซึง่เป็นจดุที่ดงึดดูผูค้นเขา้มาชมงานอยา่งมากมาย เวลาจดัแสดงแสง Light Up  
ถึง 22.00 น.ทกุวนั 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟารม์หมีสีน ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ – 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ – บุฟเฟ่ต ์ขาปูยักษ ์
3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
 ชมภเูขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึง่มีอนสุาวรยีบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลือ่นไหวและการเกิดขึน้มาใหม่

ของภเูขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซนั ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรฐับาลในฐานะเป็น 
“อนสุรณท์างธรรมชาติแหง่พิเศษ” พรอ้มบนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ 

 ชมฟารม์หมีภเูขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็นสถานที่เพาะพนัธุห์มีสีน า้ตาลที่มีตัง้แต่เจา้หมี
ตวัเลก็ๆไปจนถึงหมีตวัโต นอ้งหมีที่นี่ไมด่รุา้ยเพราะหมีที่น่ีไดร้บัการดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน ทา่นจะไดเ้ห็นภาพท่ีนา่รกั 
นา่เอ็นดขูองนอ้งหมีโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนกัทอ่งเที่ยว ท่ีนี่นกัทอ่งเที่ยวสามารถปอ้นอาหารเหล่าหมีทัง้หลายดว้ย  
ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึง่จะมีจดุจ าหนา่ยอาหารหมี 
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 ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสาบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงที่น า้จะไมแ่ขง็ตวัในช่วง 
ฤดหูนาว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หุบเขานรกจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ SHIKOTSU-TOYA 

เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะที่นี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อน า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่ว
บรเิวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควนัรอ้นๆอยูต่ลอดเวลา และถือเป็นแหลง่ก าเนิดน า้แรแ่ละออนเซ็นที่มีช่ือเสียงที่สดุ
บนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หบุเขาจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยกัษ์สแีดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรบั เป็นยกัษ์ที่คอยคุม้กนัภยัให ้
ผูม้าเยือน ดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ท่ีของที่นี่ ไมว่า่จะเป็นรา้นขายของที่ระลกึ หอ้งน า้จะมีปา้ยตา่งๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็น 
โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ ์จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองซัปโปโร 

 
 อิสระช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ที่เปิดใหบ้ริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีค้ือการสรา้ง

หลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายหุิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้
มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สว่นสนิคา้ก็มีทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้แบรนดด์งัอยา่ง UNIQLO,  
NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นตน้ และที่จะพลาดไม่ไดเ้ลยก็คือรา้น DAISO ที่ทกุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึง
รา้น DONKI ที่มีขายทกุอยา่งตัง้แตเ่ครือ่งใชไ้ฟฟา้ไปถึงเครือ่งส  าอางคใ์นราคาที่ถกูจนนา่ตกใจ หรอืถา้เดินจนหมดแรง ที่นี่ก็มี
รา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้รกิารอยูด่ว้ย 

 
 จากนัน้ใหท้่าน อิสระช้อปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดว้ย

รา้นคา้ 5,000 รา้นและรา้นอาหาร แสงไฟนีออนเรยีงรายในเวลากลางคืน และถือเป็นยา่นท่ีคกึคกัและมีชีวติชีวาที่สดุของเมือง
ซปัโปโรอีกดว้ย โดยอยูถ่ดัลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดรริาวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานีรถไฟใตด้ิน SUSUKINO ในเวลาค ่า
คืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชันกัน สีสนัละลานตาดึงดูดลกูคา้กันเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ี
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รา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี ทัง้ไนตค์ลบั บาร ์คาราโอเกะ สถานที่อาบอบนวด รวมกันมากกว่า 
4,000 รา้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซ่อนอยู่ในตึกตอ้งขึน้ลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนกังานออกมาเรียกลูกคา้เสนอเมนแูละ
บริการของรา้นตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด ย่านซูซูกิโนะ มกัจะมีช่ือเรียกที่รูจ้กักนัดีในหมู่คนไทยและนกัท่องเที่ยวว่าเป็น 
“ตรอกราเมง” เพราะบรเิวณนีม้ีรา้นราเมงใหเ้ลอืกทานกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอรร์ี่ราเมง เป็นตน้ 
โดยมีราคาเริม่ตน้เพียงชามละ 750 เยนเทา่นัน้ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนิด ได้แก่ ปูขน, ปูทาราบะ, ปูซูไว 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 
ซัปโปโร (สนามบินชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง)  
(XJ621 :11.55 – 18.00) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรอื SET BOX] 
 น าทา่นเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที ่XJ621 บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 

** หากท่านทีต่้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อน
ท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาแนะน าเพยีง : HOKKAIDO ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน 4คนื  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04-09  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 05-10  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 06-11  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 07-12  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 08-13  ก.พ 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
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1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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