
 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 11144 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

 
วนัที ่1 

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

บรกิารอาหารรอ้น
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
- 

 
วนัที ่2 

ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมน 
สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ – โซอนุเคยีว อทุยานไดเซตสซึงั 

 
-- / กลางวนั / ค า่ 

SOUNKYO GRAND 
HOTEL (Onsen) 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่3 

น า้ตกรวิเซ-กงิกะ – มอนเบ็ทส ึ– ลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง “Garinko II” – 
อะซาฮกิาวะ – ออิอน มอลล ์

 
เชา้ / กลางวนั / -- 

ART ASAHIKAWA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่4 ลานสกชีกิไิซ – เมอืงทา่โอตาร ุ– พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี

เมอืงซปัโปโร – อดตีทา่วา่การเมอืงฯ - หอนาฬกิา 
เชา้ / กลางวนั / ค า่ 

Buffet Nanda 

 
TOKYU REI 

SAPPORO HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่5 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนนิพระพทุธเจา้  
ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ ิ– ยา่นกนิดืม่ซูซูกโินะ 

 
เชา้ / -- / -- 

TOKYU REI 
SAPPORO HOTEL

หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัที ่6 

ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
- 

 
 



 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – กมุภาพนัธ ์2562 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ    

2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

 

เด็กทารก 

(อายไุมเ่กนิ2 ปี) 

16 – 21 มกราคม 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

23 – 28 มกราคม 2562 45,900 45,900 12,900 12,500 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2562 46,900 46,900 12,900 12,500 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 46,900 46,900 12,900 12,500 

20 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 46,900 46,900 12,900 12,500 

 
 

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

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

 
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.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

   น าท่านเดนิทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืงซปั
โปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไปดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสาย
และลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

   แล้วน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 ร้านไว้
ภายในหมูบ่า้นแหง่นี้ ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานตัง้แต่
หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิด
ของจีน และเปิดหมู่บ้านราเมนขึ้นในปี  1996 เพื่อเผยแพร่
อาหารทีเ่ป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
ในวงกว้าง นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บ้านยงัมศีูนย์การค้า 
และศาลเจา้เพื่อใหคู้่รกัมาขอพรเพื่อใหช้วีติคู่รอ้นแรงเหมอืนน ้า
ซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในหมู่บา้นราเมน  
 บ่าย น าท่านชม สวนสตัว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็น

สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ 
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัว์อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมได้เขา้
ชมสตัว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ม่
เหมอืนสวนสตัว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แกว้ผ่านสระ
ว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเลก็ทีอ่ยู่ตรงกลาง
ของโซนหม ี ขัว้โลกและหมาป่า ผู้เขา้ชมจะมองเหน็ได้อย่างชดัเจน  ในส่วนของนิทรรศการจะแสดง
เกีย่วกบัสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า และสตัว์อื่น ๆ จากทัว่ทุกมุม
โลก เชน่ หมขี ัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ 

 เยน็ น าทา่นเดนิทางสู ่ โซอนุเคียว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมอืงพกัตากอากาศทีม่ชี ื่อเสยีงในประเทศ
ญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของ อุทยานแห่งชาติไดเซตสึซัง 
(Daisetsuzan National Park) ซึ่งเป็นพื้นทีใ่นหุบเขาแคบ 
ขนาบขา้งดว้ยป่าหน้าผาสงู 100 เมตร และมศีนูยบ์รกิารประจ า
หมู่บ้าน ห้องอาบน ้าออนเซนหลายแห่ง และน ้าตก 2 แห่งที่
สวยงาม นอกจากนี้ยงัเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินป่าที่ใกล้กบั 
ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย   

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SOUNKYO GRAND หรือเทียบเท่า  
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั   
   หลงัอาหารค ่าอสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง น ้าตกริวเซ น ้าตกกิงกะ – มอนเบท็สึ – ล่องเรือต า้น ้าแขง็ 
   “Garinko” – อะซาฮิกาวะ – ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ – อิออน 

มอลล ์
  

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

ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม น ้าตกทัง้สองสาย
ตัง้อยู่ห่างกนัเพยีง 300 เมตร สามารถสงัเกตเหน็ไดง้า่ย น ้าตก
รวิเซ ซึง่ถูกเรยีกว่าเป็น “น ้าตกแห่งดาวตก” เพราะสายน ้าเสน้



 

ใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทติย์จะแลดูคล้ายดาวตก เคยีงคู่กบัน ้าตกกงิกะ หรอื “น ้าตก
แหง่แมน่ ้าสเีงนิ” ซึง่ในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน ้าแขง็ รปูรา่งแปลกตา 

  แลว้น าคณะเดนิทางไปยงั เมืองมอนเบท็สึ (Monbetsu)  เป็น
เมอืงทีอ่ยู่ตดิกบั ทะเลโอคอทสก์ (Okhotsk Sea) ซึง่ในช่วง
ฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารน ้าแขง็ (Drift ice) จะปรากฏ
ขึน้แค่ในบรเิวณอารก์ตกิ และแอนตารก์ตกิเซอรเ์คลิเท่านัน้ แต่
ส าหรบัญีปุ่่ นทา่นสามารถเหน็ธารน ้าแขง็ไดใ้นฤดูหนาวของฮอก
ไกโด ชมธารน ้าแขง็ปกคลุมผวิมหาสมทุรอนักวา้งใหญ่ไพศาล 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่าน ล่องเรือตดัน ้ าแขง็ (Garinko II) เป็นไฮไลทห์นึ่งของ

เมอืงมอนเบ็ทส ึเรือ Garinko II สแีดงจะวิง่ตดัทะเลน ้าแขง็
ออกไปนอกชายฝัง่ทะเลโอคอทสก ์น าท่านชมกอ้นน ้าแขง็ทีล่อย
มาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพนัธ์-มนีาคม เดมิเรอืนี้ใชเ้พื่อส ารวจน ้ามนัในรฐัอลาสกา้ 
เริม่น ามาใชเ้ป็นกจิกรรมทอ่งเทีย่วตัง้แต่ปี 2004  

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

เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดมไปดว้ยแม่น ้าล าธาร
หลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิ
หลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทัว่ไป 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนดเ์นม และในฤดรูอ้นจะมแีผงขายของ
สด ผกัผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกนัอย่างคกึคกั ซึง่ถนนแห่ง
นี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกจิทางฝัง่ตะวนัออก กบัย่าน
ร้านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝัง่ตะวันตก เริ่มเปิดตัง้แต่ปี 
1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่ นทีจ่ดัใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบ
ถาวร และยงัมรีะบบท าความรอ้นทีพ่ืน้เพือ่ไมใ่หน้ ้าแขง็จบัจนลื่นในชว่งฤดหูนาวอกีดว้ย  

   และท่านสามารถเดนิขา้มฝัง่ถนนมายงั อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยั
สไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้
ยงัมรีา้นเสื้อผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กต
ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บางรา้นไมต่อ้งเสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ี
ใหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร  

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



 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง สนุกสนานหิมะลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ 
   พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร – ศาลาว่าการเมือง – หอนาฬิกา 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินทีร่าบกวา้งใหญ่ ทีม่โีรลคุงและโรลจงั เป็นหุ่น

ฟา งขน าด ใหญ่  ซึ่ ง เ ป็ น สัญลักษ ณ์ขอ ง ล านสกีแห่ ง นี้   
ท่านสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริการอยู่ที่นี่  
ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทีส่ามารถนัง่เป็นกลุ่ม 
หรือเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่ก าหนด และยังม ี
Banana Boat ทีล่ากดว้ยสโนวโมบวิทีล่ากซกิแซกตามสนัเนิน 
สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นได้มากเลยทีเดียวและ Sled 
ส าหรบัพาหนะส่วนตวั ทีไ่หล่ลงจากเนินสงู โดยใชข้าของผูเ้ล่น
ในการบังคบัทศิทางความช้าเร็วและยงัมีกจิกรรมหมิะต่าง ๆ 
เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ  

  โดยลานสกแีหง่นี้จะเปิดใหบ้รกิารจนถงึเดอืนมนีาคมของทกุปี 
  (ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุ เมอืงท่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงในฐานะทีเ่ป็นเมอืงคา้ขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 และยงัเป็นเมอืงมชีือ่เสยีงเกีย่ วกบัการท าเครือ่งแกว้ทีส่วยงาม  
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย  น าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ด้รบัความนิยมถ่ายภาพ มฉีากหลงัเป็นหลงัคา

อาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 ถือว่า
เป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้
จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเกบ็ไวภ้ายในโกดงั 
แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 
17 ส่วนที่เหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้ท าการปรบัปรุงเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรุงทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระ
ใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอธัยาศยั  น าท่านเดินชมเมือง ย่านจตัุรสั (Marchen 
Square) เป็นจตัุรสั ทีต่ ัง้อยู่บนถนนซาไกมาจิ ภายในเมอืง    
โอตารุ น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี (Music Box)       
ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแก้วอนังดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พื้นเมอืงงาน
ฝีมอืต่างๆ อาทเิช่น ตุ๊กตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิ
ไปกบัรา้นขายกล่องดนตร ี ซึง่มกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึ
ขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ได้ดว้ยตวัของท่านเอง ส่วนอกีฝัง่หนึ่งเป็นหอคอยชมววิ
ของ ร้านขนม LeTAO ทีน่ักท่องเทีย่วนิยมเช่นกนั ซึ่งรา้นขนม LeTAO สาขาหลกัจะขายอยู่ภายใน
อาคารทรงยุโรปอกีหลงัซึง่จะมหีอคอยสูงด้านบนสามารถขึน้ไปชมววิได ้บรเิวณตรงกลางนัน้ยงัจะเป็น
ทีต่ัง้ของของประตมิากรรมรปูประภาคาร มโีคมไฟอยูด่า้นบน ถอืเป็นแลนดม์ารก์ของยา่นเลยทเีดยีว 

 เยน็ น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกจิ 
และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู ่เกาะฮอกไกโด  



 

  แล้วน าท่านชม อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former 
Hokkaido Govt. Office Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึ
สไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและ
กรอบหน้าต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การ
บุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบนัได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของชาต ิ 

   แล้วน าท่านชม หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร อดตีท า
หน้าทีเ่ป็นวทิยาการเกษตร มหีน้าปัดนาฬิกาทัง้สีด่้านทีท่ าจาก
อเมรกิา ปัจจุบนัถือเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น และ
เป็นสถานทีน่กัทอ่งเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์
หอยตลบั กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวั
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 ยั ง  ศ า ล เ จ้ า ฮอก ไ ก โ ด  (Hokkaido 

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

  แลว้น าคณะเดนิทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยรา้นคา้ และ
รา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรยีงรายตลอดบลอ็กขึน้ไปนอกตลาด
ขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง รา้นค้า
ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล  เช่น  ปู  หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ 
เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคากเ็หมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื Donburi  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดปลาโจไก 
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the 

Buddha) ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิน้เอกอกีชิน้หนึ่งของ ทา
ดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ นเจ้าของ



 

รางวลัพรติซเ์กอรท์ีถ่อืว่าทีส่ดุรางวลัของสถาปนิก โดยมลีกัษณะเป็นเนินเขาลอ้มรอบรปูปัน้พระพทุธรปูมี
ความสูงมากถงึ 13.5 เมตรและมนี ้าหนัก 1,500 ตนั พื้นทีท่ีล่อ้มรอบจะมคี่อยๆ ลาดลง อกีทัง้รายล้อม
ดว้ยธรรมชาตอินังดงามวตัถุประสงคใ์นการออกแบบผลงานชิน้นี้คอื สรา้งขึน้เพื่อใหเ้หน็ถงึอกีแงมุ่มหนึ่ง
ของพระพทุธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยอืนไดช้ื่นชมพระพุทธศาสนาไดท้่ามกลางความเงยีบสงบอย่างแทจ้รงิ  
ท่านสามารถชมในววิทวิทศัน์ที่แตกต่างกันทุกๆ ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลทิีจ่ะเต็มไปด้วย
ตน้ไมเ้ขยีวขจแีลดรูม่รืน่รม่เยน็ ชว่งฤดรูอ้นทีจ่ะแวดลอ้มไดส้มี่วงของตน้ลาเวนเดอร ์และช่วงฤดูหนาวที่
เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหมิะที่ขาวโพลน นับว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Hokkaido 
สถานทีท่ีม่คีวามมหศัจรรย ์และคุม้คา่อยา่งยิง่ส าหรบัการมาเยอืน 

 เยน็  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ 
ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของ
ใจกลางเมอืงซปัโปโร เชือ่มต่อกนัดว้ยหลงัคาโครงสรา้งทีร่องรบั
ทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกงัวลถึงฝน
หรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

 
 

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกนิ
ดื่มทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้ม
ไปดว้ยรา้นอาหารแยะเต็มไปหมด อนันี้แล้วแต่พีช่อบแล้วครบั
ว่าอยากทานอะไร แต่ส าหรบัราเมน แนะน า 

  ต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้ าซุป
รสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 

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

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB000_Hokkaido Drift Ice (FullService)_6D4N_TG 

หมายเหต ุทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการเปลีย่นแปลง

ของอตัราแลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยูต่ลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภยัทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านงึถงึความตอ้งการความ

ปลอดภยั และประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 



 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร ์



 

 
 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% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นบัจากวนัทีส่ง่อเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผูเ้ดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พรอ้มระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา หรอืยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ท าการจองทวัร ์หากไม่มกีาร
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง และภาษตีัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมในการให้บรกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร์-อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไมไ่ดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้ 



 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ, 
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่กดิเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบนิ , โรงแรมหรอืบรษิทัขนส่งเมื่อเกดิการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สงูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แลว้ 
 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ ื่นขอวซี่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที่
น ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขากลบั หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 

 
 

 


