
 
 

รหสัโปรแกรม : 11028 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 



สมบรูณ์ทีส่ดุ 3 เทศกาลหมิะ ใหญท่ีส่ดุของเกาะฮอกไกโด ในทรปิเดยีว 
เดนิเลน่บนทะเลสาบน า้แข็ง ชมบา้นน า้แข็งเอสกโิม ชาวอกิล ูโอบฮิโิระ 
ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง Aurora ใหมม่าก..น ัง่รถไฟชมธารน า้แข็งจากไซบเีรยี 
ทรปินีม้าครบ TG สะสมไมล ์50%,ป ู3 อยา่งรา้นนนัดะ,Onsen,Wifi

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกั 2-3 ทา่น 

เด็ก 1 ทา่น 

พกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 
(เด็กมเีตยีง) 

เด็ก1 ทา่น 

พกักบั 

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(เด็กไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

 

    10 – 16 กมุภาพนัธ ์2562  56,900 .- 52,900 .- 46,900 .- 10,000 .- 

** ราคาเด็ก ใชส้ าหรบัเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี บรบิรูณ์เทา่น ัน้** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ และราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 3000 เยน/ทรปิ 

รายการทวัร ์
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบนิชโิตเซ ่        

20.00 น.       คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู2  เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย (TG) พบเจา้หนา้ที ่

คอยตอ้นรับทา่นและอ านวยความสะดวกดา้นการเชค็อนิ 

หมายเหตุ : เคาน์เตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออก 45 นาท ีและไมม่ปีระกาศเตอืนผูโ้ดยสารขึน้

เครือ่ง ดังนัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น.        คณะออกเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG 670 (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) บรกิารอาหารเชา้บนเครือ่ง  

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง เทศกาลแกะสลกัหมิะ ซปัโปโรสโนวเ์ฟรสตวิลั 2019 – เทศกาลไฟประดบัน า้แข็ง โชอนึเคยีว 

2019                                                                                                               (B/L/D) 

08.30 น.  คณะเดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ ่“เมอืงซปัโปโร” ประเทศญีปุ่่ น(เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 

น าทา่นผา่นพธิศีลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้...น าท่านเดนิทางสู ่“สุด

ยอดแหง่เทศกาลหมิะ” ณ “สวนโอโดร ิHokkaido Snow Festival 2019” เทศกาลฤดูหนาวทีใ่หญ่

ทีส่ดุเทศกาลหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น จะจัดในชว่งเดอืนกมุภาพันธข์องทกุปี โดยจะมนัีกทอ่งเทีย่วกวา่ 2 ลา้น

คน จากทั่วทุกมมุโลกมาชมการจัดแสดงงาน ... ซึง่สถานทีจั่ดงานจะอยูณ่ บรเิวณ “สวนโอโดร ิปารค์”  ใจ

กลางเมอืงซปัโปโร ถนนซึง่มคีวามกวา้ง 105 เมตร และยาวถงึ 3.8 กโิลเมตร นอกเหนือจากทีโ่อโดรปิารค์

แลว้ ยงัมสีถานทีใ่ชจั้ดแสดงอกี 2 แห่ง คอืที ่“สโึดเมะ” และ “ซซูกูโินะ” ใหท้่านไดช้มการจัดแสดงงานกัน

ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ ... ตืน่ตาตืน่ใจกับการสรา้งสรรคส์ถาปัตยกรรมจากหมิะ และปตมิากรรมน ้าแข็งในรูปแบบ

ต่างๆ มากมาย อาท ิ“ปราสาทสมัยเอโดะของญีปุ่่ น” ธรรมเนียบรัฐบาลของอเมรกิา “White House” หรอื

แมแ้ต่ตัวการต์ูนต่างๆ จากหนังอะนเิมชัน่ของญีปุ่่ น รวมทัง้ผลงานทีเ่ขา้ร่วมการประกวดในแต่ละปีทีจั่ดขึน้

อยา่งยิง่ใหญ ่อลังการ สวยงาม ตระการตา ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยภาพคูก่บัผลงานตา่งๆทีร่วมสดุยอดนัก

แกะสลักระดับโลก เพือ่เป็นทีร่ะลกึในครัง้หนึง่ของประสบการณ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนเูซ็ทอาหารญีปุ่่ น  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโชอนึเคยีว สูท่ีพั่ก Sounkyo Mt.View Onsen Hotel 3* /เทยีบเทา่   

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารรสีอรท์ (เมนบูฟัเฟตข์าปอูลาสกา้)  

หลังอาหารน าท่านเขา้ร่วมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรอืเทศกาลปราสาทน ้าแข็ง

เมอืงโชอนุเคยีว บรเิวณโดยรอบจะท าการจัดแสดง จะประดับประดาดว้ยประตมิากรรมน ้าแข็งและหมิะรูปร่าง

ตา่งๆ เชน่ ตน้ครสิตม์าศ เลยีนแบบบา้นอกิล ูของชาวเอสกโิม ปราสาทน ้าแข็งสงูใหญ่ หลายชัน้ทีม่ทีางเดนิ

แบบหนิงอกหนิยอ้ย ดยู ิง่ใหญแ่ละเหมอืนจรงิมาก  ทางเดนิจะประดับดว้ยไฟแสงสสีวยงาม ควรค่าแกก่ารมา

เยอืน ในชว่งเวลา 20.30 – 21.00 น. นัน้จะมกีารการจุดฟไุฟ เพิม่ความสวยงามในการเทศกาลเป็นทีต่ดิตา

ตรงึใจแกนั่กทอ่งเทีย่วทกุชนชาตทิีม่าเยอืน (การจดุพลนุ ัน้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และ ผูจ้ดังานเทา่น ัน้ 

ซึง่จะทราบก าหนดการทีแ่ทจ้รงิ กอ่นเขา้ชมงาน) ภายในทีพ่ักมอีอนเซนรวม คอยใหบ้รกิารทุกท่านได ้

คลายความหนาวเหน็บ อากาศชว่งกลางคนืตดิ – 10 องศาหรอืต ่ากว่านัน้ เพือ่ปรับอุณหภูมใิหร้่างกายได ้

ผอ่นคลาย  

วนัทีส่าม น ัง่รถไฟชมธารน า้แข็งไซบเีรยี – ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง Aurora    (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Shari  น าทา่นน่ังรถไฟ Norokko Train เกาะฮอกไกโดฝ่ังตะวันออกนัน้จะมี

ขบวนรถไฟพเิศษส าหรับเฉพาะเทศกาลฤดูหนาวประมาณ 1 เดือนเท่านัน้ คอยตอ้นรับนักท่องเทีย่ว กับ

รถไฟหัวจักรไอน ้าเรโทรสไตล ์รถไฟขบวนนี้ จะวิง่เรยีบทะเลโอคอรท์ ระหว่าง 2 เมอืงรมิชายฝ่ังตะวันออก 

ววิโรแมนตกิขณะน่ังรถไฟ ดว้ยอากาศทีห่นาวจัด ท าใหบ้รรยากาศรมิทะเลนัน้จะเต็มไปดว้ย กอ้นน ้าแข็งที่

ลอยมากจากไซบเีรยี หรอื รัสเซยี ท าใหเ้สน้ทางรถไฟสายนี้นัน้ ถูกจับจองจากนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่า

เยอืนเทศกาลน ้าแข็งแลว้ ตอ้งมาน่ังรถไฟสายนีใ้หไ้ดส้กัครัง้ 1 ปีรถไฟสายนี้มแีค่ 1 เดอืนเท่านัน้ รถไฟสาย



นีน้อกจากจะไดว้วิทะเลน ้าแข็งแลว้ ระหวา่งทางแวะถา่ยภาพกบัสถานรีถไฟ Kitahama ระหวา่งทางอกีดว้ย 

ซึง่ถอืเป็นจดุพักรถเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วขบวนนีไ้ดถ้า่ยภาพแบบใกลช้ดิรมิทะเลอกีดว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านล่องเรือ Aurora นับเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยวมากันมากในฤดูหนาว  เรือจะพา

นักท่องเทีย่ว ตัดผ่านทะเลทีก่ลายเป็นน ้าแข็ง ออกไปชมกอ้นน ้าแข็งทีล่อยลงมาจากชายฝ่ังรัสเซยี ซึง่จะ

เริม่ละลายและลอยลงมาใกลช้ายฝ่ังของฮอกไกโด  ใหท้า่นไดส้ัมผัสความหนาว ชมววิทะเลน ้าแข็ง ซึง่เป็น

ไฮไลท์ ของการท่องเที่ยวฤดูหนาวของเกาะฮอกไกโด  (การล่องเรอืตดัน า้แข็ง ข ึน้อยู่กบัสภาพ

ภูมอิากาศ  วสิยัทศันใ์นการเดนิเรอื บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง โดยยดึประโยชนข์องผู ้

เดนิทางสงูสดุ)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก Onneyu Onsen Hotel 4*/เทยีบเทา่   

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหารอสิระใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัเมอืงออนเซน ทีด่ทีสีดุของเกาะ 

ฮอกไกโด เป็นเมอืงทีล่อ้มรอบในหบุเขา ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นตน้ทางของน ้าแรข่องแท ้ 

วนัทีส่ ี ่  น า้ตกกงิกะ/รวิเซ – พาเหรดนกเพนกวิน้ – หมูบ่า้นราเม็ง – พพิธิภณัฑเ์กล็ดหมิะ – หา้งออิอน 

                                                                                                                                                  (B/-/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางชมความงามของ น า้ตกกงิกะและน า้ตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกับความสวยงามของ

ธรรมชาตขิองน ้าตกทีจ่ัดไดว้่าเป็นววิธรรมชาตทิีส่วยทีส่ดุตดิหนึง่ในรอ้ยของญีปุ่่ น น ้าตกทัง้สองแห่งนี้มตีน้

น ้าอยูใ่นเขตภเูขาโซอนุเคยีว สว่นในชว่งฤดูหนาวน ้าตกทัง้สองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน ้าแข็ง จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู ่สวนสตัวอ์ะซาฮยิามา่(Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบนอกของ

เมอืงอะซาฮกิาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนดิจาก

หลากหลายมมุมอง เป็นเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสัตวแ์ห่งอืน่ๆ ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อุโมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ย

น า้ของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รงกลางของโซน หมขี ัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะ

มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์หง่นีย้งัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่กีารจัดให ้นกเพนกวนิออกเดนิในชว่ง

ฤดหูนาว เราจะสามารถชมพาเหรดของฝงูเพนกวนิแบบใกลช้ดิ ซึง่เป็นอกีหนึง่ไฮไลตข์องทีน่ี ่ 

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นอาซาฮกึาวา่ เราเมง  

หมูบ่า้นราเมงทีม่ปีระวัตมิายาวนาน สามารถนับยอ้นหลังไปตัง้แต่สมัยตน้โชวะ โดยมกีารผสมผสานบะหมี่

หลายชนดิของจนีจนกลายมาเป็นราเมงขึน้ชือ่ทีไ่ดรั้บการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ 

โดยเป็นหมู่บา้นทีร่วบรวมรา้นราเมนชือ่ดังขัน้เทพของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมารวมไวใ้นทีเ่ดยีวกัน 

จากนัน้น าท่านสู ่Snow Crystals Museum หรอืพพิธิภัณฑเ์กล็ดหมิะของเมอืง บรรยากาศเหมอืนยโุรป

เลย เมือ่ลงบันไดวนลงไปชัน้ล่างสุด เหมอืนอยู่ในพระราชวังวังเลย หรูหรามาก ชัน้ล่างท าเป็นเหมอืน

หอ้งควบคุมความเย็น ที่สามารถรักษากอ้นน ้าแข็งไดต้ลอดเวลา อากาศหนาวมาก มาชมหอ้งที่ขยาย

ภาพถ่ายของเกล็ดหมิะทัง้หมดบนโลกนี้ จะเห็นว่าเกล็ดหมิะนัน้มผีลกึทีแ่ตกต่างกันมากเลยทเีดยีว มาชม

หอ้งจัดเลีย้งทีอ่ยูใ่ตด้นิ ไวใ้ชจั้ดงานส าคัญๆต่างๆ หรูหรามากทเีดยีว ภายในหอ้ง Snow Crystal Room จะ

เป็นหอ้งทีม่กีระจกสรีูปทรงผลกึหมิะรูปแบบต่างๆ แวววาวระยบิระยับสวยงามมากครับ ซึง่แต่ละแบบทีจั่ด



แสดงในหอ้งนี้ก็ไมซ่ ้ากันเลย รับรองว่าตอ้งตืน่ตาตืน่ใจกันแน่ๆ เสมอืนว่าไดถ้่ายทอดพลังจากเจา้หญงิเอล

ซา่ผา่นกระจกสเีหลา่นี ้

 

 

 

 

 

 

  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่หา้งออิอน มอลล ์ทา่นสามารถเลอืกซือ้ขนมขึน้ชือ่ของญีปุ่่ นมากมาย อาทิ

เชน่ คดิแคทชาเขยีวเป็นตน้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก Route Inn Asahikawa 4*/เทยีบเทา่  

เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ หา้งสรรพสนิคา้ Aeon ตามอธัยาศยั (หา้งต ัง้อยูต่รงขา้มโรงแรม) 

วนัทีห่า้  คโิรโระสก ีรสีอรท์ – ซติ ี ้ทวัรโ์อตาร ุ– เทศกาลแสงเทยีน สโนวไ์ลทพ์าส                      (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่น าท่านไปเยอืนความสนุกสดุเหวยีง ณ ลานสกคีโิรโระ  Kiroro สกรีสีอรท์ใหญ่

กจิกรรมสนุกลานสกขีองทีน่ีนั่น้ใหญโ่ตไมแ่พท้ีไ่หน และเชน่เคยคนทีเ่ลน่สกไีมเ่ป็นนัน้ไมต่อ้งเป็นห่วงเพราะ

ทีน่ีม่คีอรส์สอนเลน่สกใีหท้ัง้เด็กและผูใ้หญ่แลว้ยังมคีอรส์ส าหรับชาวต่างชาตดิว้ย ให่ท่านไดอ้สิระกับความ

สวยงามของหมิะไดอ้ยา่งจุใจ  (คา่อุปกรณ์สกแีละเครือ่งเลน่ตา่งๆ ไมร่วมในราคาทวัรส์อบถามราคา

สกหีนา้งาน) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุทา่นใดมคีวามสนใจเดนิทางขึน้กระเชา้ เพือ่เดนิทางตามรอยรกัหนงัดงั ระฆงัขอพร อนั

ต ัง้อยูบ่นจุดพคีของลานสกคีโิรโระ เป็นจุดสูงสุดของทีน่ ี ่สามารถน ัง่กระเชา้ขึน้ไปไดแ้มจ้ะไมเ่ลน่

สก ีเพราะมกีระเชา้รบัลงมาดว้ย ดงัน ัน้ หนาวนีท้่านไม่ควรพลาดทีจ่ะข ึน้ไปส ัน่ระฆงัขอพรเรือ่ง

ความรกั ทา่นอาจพบรดัในแดนปลาดบิไดโ้ดยมริูต้วั (คา่กระเชา้ขึน้-ลง 2,000 ไมร่วมในคา่ทวัร ์

การขึน้กระเชา้สูย่อดเขาตอ้งขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนเูซ็ทอาหารญีปุ่่ น  

จากนัน้น าทา่นเขา้สูเ่มอืงโอตาร ุถนนซาไกมาจ ิเป็นถนนคา้ขายทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ ตัง้อยูก่ลางเมอืงโอตารุ 

ไมไ่กลจากคลองโอตรุ ในระหว่างชว่งพัฒนาฮอกไกโดปลายยคุ 1800 ตน้ยคุ 1900 เมอืงโอตารุเป็นเมอืง



ท่าเรอื และการคา้การขนส่งทีห่ลากหลาย เต็มไปดว้ยบรษัิทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆเป็นแบบสไตลต์ะวันตก 

ปัจจบุนัไดรั้บการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภัณฑ์

ต่างๆมากมายพพิธิภัณฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ประกอบดว้ยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยู่ทาง

ทศิใตข้องถนนซาไกมาจ ิอาคารขนาดเล็กจะเป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงเกีย่วกบักลอ่งดนตร ีอาคารทีโ่ดดเดน่

ทีสุ่ด คอืรา้นคา้ขนาดใหญ่ทีจ่ าหนายกล่องดนตรหีลากหลายรูปแบบ ดา้นหนา้ของอาคารมีนาฬกิาไอน า้ 

จากเมอืงแวนคเูวอร ์ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรอืนของโลกทีเ่หลอือยู ่ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ 

จากนัน้น าทา่นชม คลองโอตาร ุ(Otaru Canal Area) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอตารุ อดตีเป็นทา่เรอืทีค่กึคัก

ในชว่งครึง่แรกของศตวรรษที ่20 เรอืล าใหญจ่ะถา่ยสนิคา้ลงเรอืล าเล็กและล าเลยีงไปตามคลอง ตอ่มาเมือ่มี

ส ิง่อ านวยความสะดวกทีท่ันสมัยมาขึน้ ก็สามารถขนสง่สนิคา้ผ่านเรอืล าใหญ่โดยตรงไดเ้ลย งานเทศกาล

หมิะประจ าปี 2019 ทีเ่มอืงโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival ไดก้ าหนดขึน้ในระหว่างวันที ่

9-18 กมุภาพันธ ์2019 เวลา 17.00-21.00 น.Otaru Snow Light Path Festival มชีือ่งานเป็นภาษาญีปุ่่ น

ว่า Otaru Yuki Akari no Michi เป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวทีจ่ัดขึน้ในเดอืนกุมภาพันธข์องทุกปี 

ใกลเ้คยีงกับชว่งทีจั่ดงานเทศกาลหมิะทีซ่ัปโปโร โดยทั่วทัง้บรเิวณคลองและในตัวเมอืงจะประดับไปดว้ย

แสงไฟท่ามกลางหมิะ เป็นระยะเวลาทัง้หมด 10 วัน (ชมเทศกาลไฟทีค่ลองโอตารุ) สมควรแกเ่วลาน า

ทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงซปัโปโร  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารนนัดะ พเิศษกบัเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างปู 3 ชนดิ และอาหารทะเล

นานาชนดิ อาทเิชน่ ปูซไูว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยนางรม กุง้ทะเล ซาชมิสิดๆ และซชูหินา้ต่างๆ 

(ไมร่วมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลล)์  

จากนัน้เขา้สูท่ีพั่ก Smile Premium Sapporo 4*/เทยีบเทา่ ท่านสามารถออกมาเดนิชอ้ปป้ิงยา่นซซูกู ิ

โนะไดใ้นยามค ่าคนืชม แสง ส ีเสยีงจากนัน้ปิดทา้ยดว้ย ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) เป็นย่านบันเทงิที่

ใหญท่ีส่ดุในทางตอนเหนอืของญีปุ่่ น เต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้าจงิโกะ รวม

กวา่ 4,000 รา้น ป้ายรา้นคา้สวา่งไสวยามค ่าคนืจนถงึเทีย่งคนืเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก อสิระทอ่งเทีย่ว ซปัโปโร หรอื ชอ้ปป้ิงเต็มก าลงั 2 ยา่นดงั ซูซูกโินะ – ทานกุโิคจ ิ           (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

จากนัน้น าทกุทา่นทอ่งเทีย่ว เมอืงซปัโปโร โดยรถไฟ JR โดยมไีกดน์ าเทีย่วตามรายการเท่านัน้ (เป็นการ

ทอ่งเทีย่วทีส่ะดวกกวา่การใชร้ถโคช้และประหยดัไปในตวั สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วไดทุ้กเพศทุก

วยั หรอืท่านใดมโีปรแกรมจะทีส่นใจจะไปเยีย่มชมดว้ยตวัเองก็

สามารถเดนิทางไดง้า่ย ไมร่วมคา่ต ัว๋รถไฟ JR PASS 1 วนัไม่

จ ากดัจ านวนเทีย่ว ราคาประมาณ 800 เยนในราคาทวัร)์ น าทา่น



ชม ตลาดปลานโิจ ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1903 และตลาดแหง่นีรู้จ้ักกนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร” เพราะสัตวท์ะเลทีจั่บไดส้ว่นใหญ่จะ

หาไดจ้ากทะเลแถบนี้ทัง้ส ิน้ ซึง่จะมคีวามสดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ที ่ท่าเรอืเลยทเีดยีว ลูกคา้สว่นใหญ่จะมี

ทัง้นักทอ่งเทีย่วในประเทศและต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้ มาจับจ่ายใชส้อยกันเสมอ ทีน่ี่ยังขึน้ชือ่เรือ่ง 

ไขห่อยเมน่และไขป่ลาแซลมอน จากนัน้น าทา่นชมดา้นนอกของท าเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโดเริม่กอ่สรา้ง

เมือ่ปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมรกิาทีใ่ชอ้ฐิมากกว่า 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอฐิทีท่ ามาจาก

หมูบ่า้นซโิรอชิแิละโทโยชริ่า ตกึนี้ผ่านการใชง้าน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ห็นนัน้ไดรั้บการ

บูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหมเ้มือ่ปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่

หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาตเิมื่อปีพ.ศ. 

2512 น าทา่นชม หอนาฬกิาซปัโปโร เป็นหอนาฬกิาทีเ่กา่แกม่ากและเป็นอกีสัญลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืง

ซปัโปโรอกีแห่งหนึง่ สรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 เดมิทเีป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลัย ฮอกไกโด แต่ได ้

ปรับเปลีย่นสรา้งเป็นหอนาฬกิาและมรีะฆังตบีอกเวลาตัง้แต่ พ.ศ.2424 จนถงึปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลา

ไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจงึไดรั้บการขึน้ทะเบียน ใหเ้ป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น น าท่านเดนิทางสู ่สวนโอโดร ิสวนสวยใจกลางเมอืงทีท่อดตัวยาว

จากตะวันออก ไปตะวันตกโดยมคีวามยาว 1,400 เมตร คนสว่นใหญ่ใชเ้วลามาพักผ่อนหยอ่นใจหรอืจัดงาน

ประเพณีในเทศกาลตา่ง ๆ ทีส่วนแหง่นี ้ถา่ยภาพ ณ จุดชมววิ อาคารเจอารท์าวเวอร ์(JR TOWER) เป็น

ตกึทีสู่งทีส่ดุในซัปโปโร ตัง้อยู่ตดิกับสถานีเจอาร ์ซปัโปโร เป็นทัง้หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์

และศนูยอ์าหาร มรีา้น BIG CAMERA จ าหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน

, รา้นUNIQLO ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วัยรุ่น,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอางอาคาร JR 

TOWER มจีุดชมววิตัง้อยูท่ีช่ัน้ 38 เรยีกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีร่ะดับความสงู 160 เมตร จงึ

มองเห็นทวิทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค ่าคืนจะ

มองเห็นทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึ 

เทีย่ง  (อสิระอาหารกลางวนัและเย็น ณ ย่านการคา้โดยมีไกด์ทอ้งถิน่แนะน ารา้นอาหาร ขอสงวนสทิธิ์

รายการท่องเทีย่วในวันอสิระ ใหเ้ดนิทางท่องเทีย่วเฉพาะสถานทีท่ีไ่ดร้ะบตุามรายการเท่านัน้) ชว่งบา่ยน า

ทา่นชอ้ปป้ิง 2 ยา่นดัง ยา่นทานกูโิคจ ิ(Tanukikoji)  ชอ้ปป้ิงอาเขตบนถนนคนเดนิทีม่หีลังคามงุบังแดด

บังฝน และหมิะ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่ที่สืบทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หาของฝาก 

ตลอดใจกลางเมอืงซปัโปโร 

ค า่ จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Smile Premium Sapporo 4*/เทยีบเทา่  

ทา่นสามารถออกมาเดนิชอ้ปป้ิงยา่นซซูกูโินะไดใ้นยามค ่าคนืชม แสง ส ีเสยีงจากนัน้ปิดทา้ยดว้ย ยา่นซูซูกิ

โนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทงิที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่ น เต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์

รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้าจงิโกะ รวมกว่า 4,000 รา้น ป้ายรา้นคา้สว่างไสวยามค ่าคนืจนถงึเทีย่ง

คนืเลยทเีดยีว 

 

 

 

 



วนัทีเ่จ็ด สนามบนิชโิตเซ ่– กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(กรณุาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รยีบเรยีบ เพือ่เตรยีมเดนิทางไปสนามบนิ)  

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่“สนามบนิชโิตเซ”่ 

10.45 น. คณะออกเดนิทางจาก สนามบนิชโิตเซ ่โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 671 

15.45 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

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

 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว (รวม) 

 คา่ตั๋วโดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมคีวาม ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมค่า่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมทกุแหง่ตามทีร่ายการระบ ุ  

 คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ดืม่ทีญ่ีปุ่่ นทา่นละ 2 ขวด / วัน (เชา้-เย็น) 

 Wifi Free ตลอดการทอ่งเทีย่ว ครอบครัวละ 1 เครือ่ง (2 – 6 ทา่น/เครือ่ง) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิประกนั ทา่นละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็นพษิ ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขและขอ้ตกลงของบรษัิทประกนัชวีติ *** เด็กอายตุ า่กวา่ 1ปี และผูใ้หญอ่าย ุ76ปีขึน้ไป จะไดรั้บความ



คุม้ครองประกนัอบุตัเิหตเุพยีงครึง่เดยีว 50% ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายตุ ่ากวา่ 6เดอืน และผูใ้หญอ่าย ุ86ปีขึน้ไป / ไมคุ่ม้ครอง

ลกูคา้จอยทัวรท์ีเ่ดนิทางไปกอ่นกรุ๊ปทัวร*์** 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่ว (ไมร่วม) 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษนอกเหนอืรายการ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทกุชนดิ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ นอกเหนอืจากทีร่ายระบ ุ

 คา่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีทีม่กีารยกเลกิ วซีา่ฟรสี าหรับหนังสอืเดนิทางประเทศไทย) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

 คา่เปลีย่นแปลงตัว๋ ส าหรับผูท้ี ่ไปและ/หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ 

 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (ในกรณีขอใบก ากบัภาษ)ี 

 ไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีเ่ดนิทางไปจากประเทศไทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่นในการบรกิาร   

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,200 บาทไทย) ขึน้อยูก่บัเรทแลก

เปลีย่นเงนิตราในวนัน ัน้ เพิม่เตมิตามความพงึพอใจ 

เงือ่นไขการจองและการส ารองทีน่ ัง่ 

 จองและช าระ มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนับแตว่ันจอง พรอ้มแจง้ชือ่ภาษาองักฤษตามหนา้

หนังสอืเดนิทาง เพือ่ยนืยนัการเดนิทางและรักษาสทิธิต์ัว๋โดยสาร หากเกนิก าหนดภายใน 24 ชัว่โมง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การยกเลกิการจองโดยอตัโนมตั ิ

 ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัท าการ (ไมนั่บรวม เสาร-์อาทติย ์และวันหยดุราชการ)  

 

 มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธก์ารจองทกุกรณี (ไมค่นืเงนิมดัจ า) 

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 – 30 วัน คดิคา่บรกิารมดัจ าตั๋วเครือ่งบนิทางละ 5,000 บาท  

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 – 16 วันกอ่นเดนิทางคดิคา่บรกิารมดัจ า 10,000 บาท  

 กรณีทีม่กีารยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน คดิคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน  



 คณะผูเ้ดนิทาง  20 ทา่นขึน้ไป พรอ้มมคัคเุทศกเ์ดนิทางพรอ้มคณะ และบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการยกเลกิการ

เดนิทางในกรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของบรษัิท 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้ม

น าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจ

คนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรอืบางสว่น 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีอ่าจเพิม่ขึน้ในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยั อาท ิเกดิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ เปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ  และยกเลกิเทีย่วบนิจากสายการบนิ, อบุตัเิหตรุา้ยแรงตามธรรมชาตติา่งๆ,  

การนัดหยดุงาน, ปัญหาทางการเมอืง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนัเกดิขึน้

เหนอืการควบคมุของบรษัิท 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์ ก าหนดวันเดนิทาง, สายการบนิ และราคาทวัร ์ตาม

ความเหมาะสม และความจ าเป็นทีเ่กดิขึน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- คณะผูจั้ดการเดนิทางจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิ

ของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ออกเมอืงเป็นส าคญั  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง

บรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว 

REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

++   เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

++  กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกันท่านและ

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบ

ใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้มเ่กนิ 10 ช ิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่

เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ [ICAO] 



 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะถกูปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

       จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไม่

วา่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น และก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 

 ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่พรอ้มเอกสารระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต:ุ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม 

บรษิทัฯ มปีระกนัภยัทกุทีน่ ัง่ ทีน่ ัง่ละ 1,000,000 บาท 


