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ฮอกไกโด HELLO WINTER 5 วัน 3 คืน 
เยือนดนิแดนอาทติย์อุทยั สัมผัสความงามของเกาะเหนือสุดฮอกไกโด 
ดื่มด ่ากับความงามของเมืองโอตารุ ชมหมูบ้านราเมน ลิม้ลองราเมนขึน้ช่ือ 

ชมความน่ารักของเหล่าน้องเพนกวินเดนิพาเหรด 
ชมงานเทศกาลหมิะซัปโปโร4 กุมภาพันธ์ ~ 11 กุมภาพันธ์ ปี 2019 

ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหม่ืนชิน้ 
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่มีช่ือเสียงสุดของเมือง 

ช้อปป้ิงจุใจที่ MITSUI OUTLET  AEON PLAZA 
 
 
 

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

ด้วยเคร่ืองล าใหญ่ AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง 
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รายการทัวร์ 
 รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด)    
  

บน
เคร่ือง 

--------- 

2 
สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด) – อาซาฮคิาวะ – หมู่บ้านราเมน 

สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า – เพนกวินเดนิพาเหรด – อาซาฮคิาวะ     

ROUTE INN 
ASAHIKAWA 
หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่า

แก้วคิตาอิชิ – ลานสกี – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ     
SMILE PREMIUM 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 

ซับโปโร – ตลาดปลานิโจ – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  
สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด –มิตซุย เอ้าท์เล็ต  

เนินแห่งพระพุทธเจ้า – DUTY FREE 
   

SMILE PREMIUM 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 ซัปโปโร – สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  
 

บน
เคร่ือง   

 
ก าหนดการเดนิทาง  **ไม่มีราคาเดก็เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษแล้ว**     

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั2ทา่น 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 
ราคาไม่รวมตั๋วเคร ือ่งบนิ 

6 – 10 ธันวาคม 2561 31,888 บาท 9,000 บาท 19,900 บาท 
19 - 23 ธันวาคม 2561 34,888 บาท 9,000 บาท 19,900 บาท 
28 ธันวาคม - 1 มกราคม 
2562 ***ปีใหม่*** 

41,888 บาท 9,000 บาท 21,900 บาท 

16 - 20 มกราคม 2562 33,888 บาท 9,000 บาท 19,900 บาท 
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 
2562 

33,888 บาท 9,000 บาท 19,900 บาท 

2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 
***เทศกาลหมิะ*** 

41,888 บาท 9,000 บาท 21,900 บาท 

6 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 
***เทศกาลหมิะ*** 

41,888 บาท 9,000 บาท 21,900 บาท 

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 34,888 บาท 9,000 บาท 19,900 บาท 
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 34,888 บาท 9,000 บาท 19,900 บาท 
6 – 10 มีนาคม 2562 31,888 บาท 9,000 บาท 19,900 บาท 
13 - 17 มีนาคม 2562 31,888 บาท 9,000 บาท 19,900 บาท 
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วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – สนามบนิชิโตเซะ (ฮอกไกโด)    

 
21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนินานาชาตดิอนเมือง ชัน้ 3 อาคาร

ผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน  
 THAI AIR ASIA X (XJ)  เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X  ใช้เคร่ือง AIRBUS 

A330-300 จ านวน 377 ท่ีนัง่ 
 จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3  (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หาก

ต้องการซือ้น า้หนกัเพิ่มต้องเสียคา่ใช้จา่ย) 
 
 

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

23.55 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิชิโตเช ่เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เท่ียวบนิท่ี XJ 620 
 ** บริการอาหารพร้อมเคร่ืองดื่ม ** (มือ้ที่ 1)      

วันที่สอง สนามบนิชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด) – อาซาฮกิาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า       
                    AEON MALL – อาซาฮกิาว่า 

08.40น. เดนิทางถึงสนามบนิชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาประเทศญ่ีปุ่ นไวกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 สนามบินนิวชิโตเสะ (NEW CHITOSE AIRPORT) หรือ SHIN  

http://bit.ly/2NMk5YE
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CHITOSE(ชนิ-ชิโตะเสะ) นบัเป็นจดุหมายหลกัส าหรับคนท่ีจะมาทอ่งเท่ียว  
ฮอกไกโดเกาะเหนือสดุของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นทา่อากาศยานนานาชาตซิึง่มี 
ความส าคญัและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโดมีการจราจรทางอากาศ 
หนาแนน่สดุแหง่หนึง่ในญ่ีปุ่ น วา่กนัวา่เป็นอนัดบั 3 รองจาก นาริตะ และ  
ฮาเนดะ ของโตเกียว อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารสารพดัชาติแหลง่รวมร้านราเมน

ดงัทัว่ฮอกไกโด (แบบเดียวกบัท่ีซปัโปโรและอาซาฮิ 
กาวะ) ร้านขายอาหารทะเลสด แหลง่รวมร้านขนมหวานจากทัว่เกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว 
หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าทกุทา่นเดนิทางสู่ อาซาฮกิาวะ เป็นเมืองเอกของก่ิงจงัหวดั
คะมิกะวะ ในจงัหวดัฮอกไกโด และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเกาะ 
ฮอกไกโด รองจากเมืองซปัโปโร  
จากนัน้น าท่านสู ่หมู่บ้านราเมน (RAMEN VILLAGE) หรือหมูบ้่านรา
เมน” หมูบ้่านช่ือดงัของเกาะฮอกไกโด นบัย้อนหลงัไปตัง้แตส่มยัต้นโชวะ ซึง่
ชว่งเวลานัน้เป็นช่วงเวลาท่ีถือก าเนิดราเมน ขึน้ ณ เมืองซปัโปโรโดยการ
ผสมผสานบะหม่ีหลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้าด้วยกนั ราเมนของ
เมืองอาซาฮิกาวา่ได้ถือก าเนิดขึน้ หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้เสร็จสิน้ลง  รา
เมนท่ีเกิดขึน้มานีจ้งึเป็นราเมนท่ีเป็นการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ตา่งๆ 
เข้าไว้ด้วยกนั อาทิเชน่ วิธีการคงความร้อนของน า้ซุปให้อยูไ่ด้นานขึน้โดย
เคลือบผิวน า้ซุปด้วยน า้มนัหม ูหรือจะเป็นน า้ซุปซีอ๊ิวท่ีเค่ียวจากกระดกูหมแูละน า้สต๊อคซีฟู้ด ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิโบะชิ” 
และเส้นบะหม่ีท่ีมีสว่นผสมของน า้น้อยกว่าปกตแิละด้วยความโดง่ดงัและมีเอกลกัษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาวา่แหง่นีเ้ป็นท่ี
ช่ืนชอบของชาวญ่ีปุ่ น  
กลางวัน  บริการอาหาร ณ หมู่บ้านราเมน (ท่านละ1,000 เยน) (มือ้ที่ 2)      
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

น าทา่นชม สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า ซึง่ได้รับความนิยมมากท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 
ซึง่ในแตล่ะปีจะมีผู้ เข้าชมความนา่รักของสตัว์ตา่งๆ ถึงปีละ 3 ล้านคนจาก
ทัว่โลก  โดยสวนสตัว์แห่งนีไ้ด้มีแนวความคดิท่ีวา่ สตัว์ตา่งๆ ควรท่ีจะอาศยั
อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาตขิองสตัว์นัน้ๆ จงึท าให้ทกุ
ทา่นได้สมัผสัถึงชีวิตความเป็นอยูท่ี่แท้จริงของสตัว์แตล่ะประเภท ท่ีไมไ่ด้ถกู
กกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสตัว์ทัว่ๆ ไป อาทิเชน่ หมีขาวจากขัว้
โลก  ครอบครัวลิงอลุงัอตุงั แสนรู้ รวมถึง นกเพนกวินสายพนัธุ์ตา่งๆ ท่ี
ออกมาเริงร่า อาบแดดในชว่งเวลา สายๆ บา่ยๆ ของทกุๆวนั ให้นกัทอ่งเท่ียวได้ช่ืนชมความนา่รัก อยา่งเตม็อิ่ม 

(ขบวนพาเหรดนกเพนกวินมีจดัให้ชม 2 รอบตอ่วนั และทัง้นีก้ารเดนิของเพนกวินจะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั ซึง่หาก
ทา่นไมส่ามารถชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ทา่นยงัสามารถเดนิชมความนา่รักของสตัว์ชนิดอ่ืนๆได้อีกมากมาย) 
AEON MALL ห้างยกัษ์ใหญ่ของญ่ีปุ่ น แหลง่รวมร้านค้าร้านอาหารไว้ในท่ีเดียวกนั ทา่นสามารถเลือกรับประทานอาหาร
สไตล์ท้องถ่ิน หรือเลือกซือ้หาของฝากของท่ีระลกึในราคาคนท้องถ่ินได้ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตด้านในอีกด้วย 
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**เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย** 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที่ ROUTE INN ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่สาม        เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ลานสกี        
    ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้อปป้ิงทานุกโิคจิ    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 3) 
เมืองโอตารุ (OTARU) เป็นเมืองทา่เรือขนาดเล็ก ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือของซปัโปโร มีการอนุรักษ์พืน้ท่ีคลองไว้อย่างสวยงาม และยงัมี
หมู่บ้านประมงปลาเฮอร์ร่ิง ช่วงต้นของยุคล่าอาณานิคมฮอกไกโด เมืองโอ
ตารุท าหน้าท่ีเป็นทา่เรือขนส่งสินค้า และท่าประมงท่ีส าคญัสามารถเดินทาง
จากซบัโปโรได้อย่างสะดวกโดยรถไฟ อาคารต่างๆของเมืองยงัคงเป็นโกดงั
เก่าอดีตอาคารส านกังานในสมยันัน้ด้วย 
คลองโอตารุ (OTARU CANAL AREA) นบัได้วา่เป็นแลนด์มาร์กท่ี
ส าคญัถ้าจนกลา่วได้วา่ถ้าไมม่าเหมือนมาไมถ่ึงเมืองโอตารูเลยทีเดียว 
ก่อนท่ีจะกลายมาเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยมอยา่งในปัจจบุนันีจ้ริงๆแล้วก็มีประวตัิความเป็นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็น
ทา่เรือท่ีคกึคกัในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษท่ี 20 เรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องขนถ่ายสินค้าลงเรือล าเล็กและล าเลียงไปตามคลอง 
ตอ่มาเม่ือมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยัมาขึน้ ก็สามารถขนสง่สินค้าผา่นเรือล าใหญ่โดยตรง ในชว่งปี ค.ศ.1980 คลองแหง่
นีไ้ด้รับการบรูณะให้สวยงามขึน้จนกลายเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกทัง้โกดงัริมคลองก็เปล่ียนมาเป็นพิพิธภณัฑ์ ร้านค้า และ
ร้านอาหาร และยงัเป็นท่ีจดัเทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ(OTARU SNOW LIGHT PATH FESTIVAL) ในฤดหูนาวอีกด้วย 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มือ้ที่ 4)  
พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี หนึง่ในร้านค้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของพิพิธภณัฑ์กล่อง
ดนตรีในญ่ีปุ่ น โดยตวัอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งใน
สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมือง และเป็นจุดถ่ายภาพความ
ประทับใจท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งท่ีไม่ควรพลาด ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ 
ตัง้อยูใ่นเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดย
ในอดีตนัน้จุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบนันี ้
เปา้หมายของการเป่าแก้วเพ่ือใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป่า
แก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโดยก่อตัง้ขึน้
ตัง้แตปี่1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียง
มากท่ีสุดของโรงงานแห่งนีก็้คือ โคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง 
นอกจากนีย้งัมีการสอนและสาธิตวิธีการเป่าแก้วให้กบันกัทอ่งเท่ียวอีกด้วย 
 



                                                                                                                         ~ 6 ~             

 

สกีรีสอร์ทซัปโปโรโคะกุไซ ทา่นสามารถเพลิดเพลินไปกบัหิมะ
คณุภาพท่ีดีท่ีสดุบนเกาะฮอกไกโด ท่ีซึง่เหมาะกบันกัสกีทกุคนไมว่า่จะเป็น
ระดบัเร่ิมต้นไปจนถึงระดบัช านาญ มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีถกูออกแบบ
มาเพื่อผู้ เลน่สกีอยา่งแท้จริงอีกทัง้ ยงัได้พบกบัทศันียภาพอนังดงามของ
เมืองโอตารุและทะเลญ่ีปุ่ นอยา่งสดุลกูหลูกูตาอีกด้วยส าหรับผู้ ท่ีไมเ่ลน่สกี
หรือสโนว์บอร์ด ยงัมีสโนว์พาร์คท่ีพวกเขาสามารถเพลิดเพลินไปกบัการ
เลน่บนหว่งยางในบริเวณท่ีปลอดภยั นอกจากนีค้ณุยงัสามารถมาลานสกี
ตวัเปล่าเพราะเรามีบริการเช่าชดุและอปุกรณ์สกีให้อีกด้วยโดยไม่
จ าเป็นต้องจองลว่งหน้าอีกด้วย(ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์) (คุณภาพของลานสกีขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

ช้อปป้ิง ย่านทานุกิโคจิ ( TANUKI KOJI ) แหล่งช้อปปิง้ท่ีอยู่ภายใต้
หลงัคาคลมุยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ถกูแบง่เป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค 
สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน ทัง้ร้านขนม 
อาหาร ยา เสือ้ผ้า รองเท้า ABC Mart หรือแม้แต่ร้าน Don Quijote 
นอกจากสถานท่ีแหง่นีท่ี้มีอายมุากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิง้แล้ว ยงั
ใช้เป็นท่ีจดักิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดหูนาว หรือ
จะใช้เป็นจดุรวมพลของหนุ่มสาวชาวญ่ีปุ่ น เพ่ือนดัไปปาร์ตีส้งัสรรค์กันต่อ
ยามดกึ น าทา่นสู ่ดวิตีฟ้รี ( DUTY FREE) อิสระให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษี ทัง้ เสือ้ผ้า น า้หอม ตา่งๆ ตามอธัยาศยั 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เยน็ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  (มือ้ที่ 5) 
พเิศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ปู 3 ชนิด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ และอาหารทะเลนานาชนิด อาทเิช่น หอยเชลล์ หอย
นางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ 

 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที่ SMILE PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี         ซับโปโร – ตลาดปลานิโจ – ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ & หอนาฬิกา   
   ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (มือ้ที่ 6)   
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ตลาดปลานิโจ ( NIJO FISH MARKET ) ตัง้อยูใ่จกลางเมืองซปัโป
โร เป็นตลาดปลาท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 100 ปี และยัง
ขึน้ช่ือว่าเป็น “ตลาดปลานิโจเป็นตลาดขายวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารท่ีดีท่ีสุด” อีกด้วยด้านในท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือก  
ช้อปอาหารทะเลสดๆจากท้องทะเลไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าปลาดิบ
หรือลิม้ลองรสชาติของปูสดๆ ในราคาย่อมเยาอีกทัง้ยังสามารถซือ้
อาหารทะเลแปรรูปเป็นของฝากได้จากท่ีน่ีอีกด้วย  
ท าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี ค.ศ.
1888 นบัเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่ก่ีอาคารของญ่ีปุ่ นในสมยั
นัน้ภายในตกแตง่อยา่งหรูหราด้านหน้ามีสญัลกัษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก อาคารแหง่นีเ้คยเป็นท่ีท าการรัฐบาลท้องถ่ินสมยับกุเบิกเกาะ 
ฮอกไกโด ปัจจุบนัเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องท างานต่างๆ และหอสมุด
เก็บบนัทึกทางราชการและจดัแสดงโต๊ะท างานของท่านนายกรัฐมนตรีใน
สมยันัน้อีกด้วย 

สวนสาธารณะโอโดริ (大通公園 โอโดริ โคเอ็ง ) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของนครซปัโปโร เมืองเอกของ
จงัหวดัฮกไกโด ค าว่า "โอโดริ" ในภาษาญ่ีปุ่ นมีความหมายวา่ "ทางเดนิท่ีกว้าง" สวนสาธารณะโอโดริ มีความยาวถึง 1.5 
กิโลเมตร ผา่นอาคารกว่า 12 ชว่งตกึ มีพืน้ท่ีรวมทัง้หมด 78,901 ตารางเมตร ในอดีตเม่ือครัง้เร่ิมวางผงัเมือง มนัถกูวางแผนไว้
ให้เป็นทางเดนิสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนท่ีจะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาตอ่มา ในแตล่ะปีจะมีงานมากมายมาจดัท่ี
สวนสาธารณะแหง่นี ้อาทิ เทศกาลดอกไลลกัซปัโปะโระ, เทศกาลหิมะซปัโปะโระ ปลายสดุของสวนสาธารณะแหง่นี ้ยงัเป็นท่ีตัง้
ของ ซปัโปะโระทีวีทาวเวอร์ และใกล้เคียงยงัมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์จดหมายเหตนุครซปัโปะโระ ทา่นสามารถขึน้
ลิฟท์สู ่SAPPORO TV TOWER เพ่ือชมทศันียภาพของเมืองซปัโปโร โดยมีสวนโอโดริเป็นพระเอกของเมือง (ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ 
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 750 เยน)  
ศาลเจ้าฮอกไกโด(HOKKAIDO SHRINE) เป็นศาลเจ้าของศาสนา
พทุธนิกายชินโตประจ าเกาะฮอกไกโด สร้างขึน้ในปี 1871 ยคุเร่ิมพฒันา
เกาะ ได้อญัเชิญเทพมาประทบัทัง้หมด 4 องค์ คอยปกปักษ์รักษาให้ชน
ชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุข จากศาลเจ้ามีพืน้ท่ีเช่ือมต่อกับสวน
มารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน (ในฤดูร้อน 
วนัท่ี 14-16 มิถนุายนของทกุปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรือ 
Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน ) (ในช่วงเดือนตุลาคม
ถงึเดือนพฤศจิกายน บริเวณน่ีถือเป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสี ที่สวยที่สุดอีกจุดหน่ึงของซัปโปโร) (ในช่วงเดือนธันวาคม
ถงึเดือนมีนาคม บริเวณน่ีจะเตม็ไปด้วยหมิะขาวโพลนสวยงามมากอีกจุดหน่ึง) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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มิสึอิเอ้าท์เลตพาร์ค(MITSUI OUTLET PARK SAPPORO) เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่
ท่ีสดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่ท่ีเมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางท่ีไปยงัสนามบนิ NEW 
CHITOSE เปิดให้บริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ตา่งๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี 
ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จ ุ650 ท่ีนัง่ และร้านจ าหนา่ยสินค้าพืน้เมืองและ
สินค้าจากฟาร์มท้องถ่ินประจ าฮอกไกโด(HOKKAIDO ROKO FARM 
BRIDGE) 
เนินแห่งพระพุทธเจ้า(HILL OF THE BUDDHA) เป็นผลงานการ
สร้างชิน้เอกอีกชิน้หนึง่ของทาดาโอะ อนัโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาว
ญ่ีปุ่ นเจ้าของรางวลัพริตซ์เกอร์ท่ีถือวา่ท่ีสดุรางวลัของสถาปนิก โดยมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน้พระพทุธรูปมีความสงูมากถึง 13.5 
เมตรและมีน า้หนกั 1500 ตนั พืน้ท่ีท่ีล้อมรอบจะมีคอ่ยๆลาดลง อีกทัง้
รายล้อมด้วยธรรมชาติอนังดงามในทกุฤด ู

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Park by Ishiya) 
เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของท้องถ่ิน ผลิตภณัฑ์ท่ี
ขึน้ช่ือของบริษัท คือ คุ้กกี ้Shiroi Koibio ของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด 
(คุ้กกีเ้นยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว) ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบด้วย 
ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อม
จ าหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ เข้าชมสามารถสังเกต
กระบวนการผลิตคุ้กกี ้หรือเข้าร่วมกิ  จกรรมเวิร์คช้อปท าคุ้กกีด้้วยตนเอง นอกจากนีย้งัมีสนาม Shiroi Koibito Park สนาม
ฟตุบอลท่ีเคยเป็นสถานท่ีแขง่ขนัฟตุบอลท้องถ่ิน J-Leag  ue อีกด้วย 

**อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศัยเพ่ือให้ท่านสะดวกในการช้อปป้ิง 
จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   พักที่ SMILE PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

วันที่ห้า        สนามบนิชิโตเสะ – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 7)      
07.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
09.55 น.    เหนิฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ XJ 621 

(ใช้เวลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที/มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) (มือ้ที่ 8)      
15.10 น. เดนิทางถงึเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจ 

--------------------------- ขอบคณุทกุท่านท่ีใช้บริการ --------------------------- 
**หมายเหตุเน่ืองด้วยทางสายการบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินตัง้แต่วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป แก้ไขเวลา

เที่ยวบินดังนี ้

XJ620 : DMK-CTS 02.20-10.50 น. // XJ621 : CTS-DMK 12.05-18.00 น. 

--------------------------------------------- 
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และส าหรับกรุ๊ปที่เดนิทางวันท่ี 28 ธันวาคม-01 มกราคม ไม่มีการปรับโปรแกรมแต่อย่างใด แค่ไฟล์ทขากลับช้า
กว่าเดมิ 2 ช่ัวโมงเท่านัน้ 

  SPiRiT OF JAPAN   

** หมายเหตุ **  
** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 บาท/ต่อท่าน 
2. เดก็อายุเกนิ 2 ขวบ เกบ็ทปิ เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.  
***ค่าทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้อมคณะชัน้ทัศนาจรตามรายการ  
ค่าน า้หนักสัมภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 
ค่าอาหารตามท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าจ้างหัวหน้าทัวร์ไทย และไกด์ท้องถิ่น 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ท่ีระบุอยู่ในรายการ 
ค่าประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตั๋วเดี่ยวทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขสายการบิน 
ค่าน า้หนักสัมภาระน า้หนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทปิยกกระเป๋า ค่าทปิ
พนักงานเสิร์ฟต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาตแิละค่าแจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนต่างด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้
ประกอบส่วนตัว 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ตามรายการ 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
ค่าทปิที่ระบุไว้ ชัดเจน ส าหรับ ไกด์+คนขับรถ 
   ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน 
   **เดก็จ่ายทปิเท่ากับผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลักษณะห้องที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE 
(ห้อง 1 เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี่ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็นเตียง Twin ให้กับผู้เข้าพัก 
หากท่านไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หน่ึง ไม่สามารถคืนเงนิได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 1 อาทติย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทาง
บริษัทฯไม่สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทัน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวันเดนิทาง ได้หลังจากท าการออกตั๋วโดยสารแล้ว  

 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000  บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มันที่ยังมิได้
ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระตามวันท่ีใน INVOICE ที่บริษัทก าหนด 
2.ส่งหลักฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคช่ันอ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 
3.ส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมูลชัดเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
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เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทาง 30วัน คืนเงนิเต็มจ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทัวร์ก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15-29 วัน คืนเงนิ 50% ของจ านวนท่ีท่านได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิท่ีท่านช าระมาแล้วทุกกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่ทีการ การันตี

ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือค่าทัวร์ทัง้หมด
เน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 30 ท่าน ออกเดนิทาง  
 
เงื่อนไขการให้บริการ 

 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของ
ผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้  

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้งานเหลือ
น้อยกว่า 6เดือนและไม่สามารถเดนิทางได้) 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
ภัยธรรมชาตอัินไม่สามรถควบคุมได้  
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 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายค่าทัวร์ที่ท่านได้ช าระมาเรียบร้อยแล้ว 

 เน่ืองจากการซือ้ขายทัวร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ท าการคืนค่าใช้จ่ายไดๆ หากท่าน
ใช้บริการจากทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พักที่เดียวกับที่จัดไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่านไม่สามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตั๋วโดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้
ในครัง้อ่ืนได้ 

 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว 
เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ   
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน 

 


