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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 

HB 7904  23.05 – 07:55+1  
   - 

2 โทเซ ่– อะซำฮกิำวะ – หมูบ่ำ้นรำเมง  

สวนสตัวอ์ะซำฮยิำมะ – ชอ้ปป้ิงถนนเฮวะ – ออิอน มอลล ์
   ART ASAHIKAWA HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

3  

ลำนสกชีกิไิซ – มติซยุ เอำ้ทเ์ลท – ซปัโปโร 
   TMARK CITY SAPPORO 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

4 ศำลเจำ้ซปัโปโร – โรงงำนชอคโกแลต “อชิยิะ” 
โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี

   TMARK CITY SAPPORO 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

5  

อสิระตำมอธัยำศยัตลอดทัง้วนั 
   TMARK CITY SAPPORO 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

6 ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
HB 7905  09:55 – 16:35 

   - 
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วนัที1่ กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Asia Atlantic Airlines พบเจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ำร
ตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

23.05 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยบนิ Asia Atlantic Airlines เทีย่วบนิ
ที ่HB7904 (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 6.50 ชัว่โมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วนัที2่ ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่า้นราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ-ชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ 
    ออิอนมอลล ์

07.55 น. เดนิทำงถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงแลว้ (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของท่ำนเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัด
หมำยเวลำ) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 
น ำท่ำนเดนิทำงสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกำะฮอกไกโด รอง
จำกเมอืงซัปโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลำงของเกำะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไป
ดว้ยแมน่ ้ำล ำธำรหลำยสำยและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขำ และยังเป็นเมอืงทีห่นำวทีส่ดุของญีปุ่่ น 
แลว้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมูบ่ำ้นทีร่วมรำ้นรำเมนชือ่ดังของเมอืงจ ำนวน 8 
รำ้นไวภ้ำยในหมูบ่ำ้นแหง่นี้ ซ ึง่มปีระวัตคิวำมเป็นมำอันยำวนำนตัง้แตห่ลังสงครำมโลกครัง้ที ่
2 โดยกำรผสมผสำนบะหมี่หลำยชนิดของจีน และเปิดหมู่บำ้นรำเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อ
เผยแพร่อำหำรที่เป็นควำมภำคภูมิใจของเมืองอะซำฮิกำวะใหเ้ป็นที่รู จั้กในวงกวำ้ง 
นอกจำกนั้นภำยในบรเิวณหมู่บำ้นยังมศีูนยก์ำรคำ้ และศำลเจำ้เพือ่ใหคู้่รักมำขอพรเพือ่ให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน ้ำซปุและยนืยำวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ำกเทพเจำ้ 2 องค ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง 
น ำท่ำนชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซำฮกิำวะ กลำงเกำะฮอกไกโด ซึง่ทำงสวนสัตวอ์นุญำตใหผู้เ้ขำ้ชมไดเ้ขำ้
ชมสัตวน์ำนำชนิดจำกหลำกหลำยมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอื่น ๆ 
ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผำ่นสระวำ่ยน ้ำของเหลำ่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนำดเล็กทีอ่ยูต่รง
กลำงของโซนหมีขัว้โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่ำงชัดเจน ในส่วนของ
นทิรรศกำรจะแสดงเกีย่วกับสตัวป่์ำพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวำง นกอนิทร ีเครน หมำป่ำ 
และสัตวอ์ืน่ ๆ จำกท่ัวทกุมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีำฟ อสิระใหท้่ำนชอ้ป
ป้ิงยำ่นใจกลำงเมอืงบรเิวณ ชอ้ปป้ิงยา่นถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิหลักของ
เมอืงอะซำฮกิำวะ สองขำ้งทำงเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ท่ัวไป หำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นแบรนดเ์นม และ
ในฤดรูอ้นจะมแีผงขำยของสด ผักผลไม ้และอืน่ ๆ มำเปิดขำยกันอยำ่งคกึคัก ซึง่ถนนแหง่นี้
เป็นแนวแบ่งเขตระหวำ่งย่ำนธุรกจิทำงฝ่ังตะวันออก กับย่ำนรำ้นอำหำร และคลับ บำร ์ทำง
ฝ่ังตะวันตก เริม่เปิดตัง้แต่ปี 1972 นับเป็นแห่งแรกของญีปุ่่ นที่จัดใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบ
ถำวร และยังมรีะบบท ำควำมรอ้นทีพ่ืน้เพือ่ไมใ่หน้ ้ำแข็งจับจนลืน่ในชว่งฤดหูนำวอกีดว้ย และ
ท่ำนสำมำรถเดนิขำ้มฝ่ังถนนมำยัง ออิอนมอลล ์(Aeon Mall) เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ทีน่ยิมใน
หมู่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ ภำยในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรำ้นคำ้ที่
หลำกหลำยมำกกวำ่ 150 รำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แฟชั่น อำหำรสดใหม่ และอปุกรณ์ภำยในบำ้น 
นอกจำกนี้ยังมีร ำ้นเสื้อผำ้แฟชั่นมำกมำย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, 
Capcom games arcade และซุปเปอร์มำร์เกตขนำดใหญ่ เป็นตน้ ซึง่บำงรำ้นไม่ตอ้งเสยี
ภำษีสนิคำ้ส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำต ิส่วนรำ้นอำหำรก็มใีหเ้ลอืกมำกมำยจ ำหน่ำย
อำหำรหลำยประเภท รำ้นกำแฟ และศนูยอ์ำหำรบรกิำร 

เย็น อสิระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดับเดยีวกัน 
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วนัที3่ ลานสกชีกิไิซ-มติซุย เอา้ทเ์ลท-ซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น ำคณะเดนิทำงสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนนิทีร่ำบกวำ้งใหญ่ทีม่โีรลคงุและโรล
จัง เป็นหุ่นฟำงขนำดใหญ่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของลำนสกแีห่งนี้ ท่ำนสำมำรถสนุกสนำนกับ
ลำนกจิกรรมทีม่บีรกิำรอยูท่ีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยำงขนำดใหญท่ีส่ำมำรถน่ังเป็นกลุ่ม 
หรอืเดีย่ว ไหลลงจำกเนนิตำมเนนิเขำทีก่ ำหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ำกดว้ยสโนวโม
บวิที่ลำกซกิแซกตำมสันเนิน สรำ้งควำมสนุกสนำนตื่นเตน้ไดม้ำกเลยทีเดียว และ Sled 
ส ำหรับพำหนะสว่นตัว ทีไ่หลล่งจำกเนนิสงู โดยใชข้ำของผูเ้ลน่ในกำรบังคับทศิทำงควำมชำ้
เร็ว และยังมกีจิกรรมหมิะตำ่งๆ เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ (รำคำไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตำ่งๆ) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 น ำคณะเดนิทำงไปยัง  MITSUI OUTLET PARK เอำ้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอก

ไกโด เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคำ้ส ำหรับทุกคนตัง้แตแ่บรนดช์ัน้น ำจำกตำ่งประเทศ สนิคำ้แฟชั่น
หญงิชำย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีำและกจิกรรมกลำงแจง้และสนิคำ้ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบ
รนดด์ังถงึ 130 แบรนด ์ซึง่ในบรรดำแบรนดด์ังเหลำ่นี้ จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่
เปิดสำขำในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจำกนี้
ภำยในหำ้งยังมศีนูยอ์ำหำรขนำดใหญท่ีจุ่ได ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm 
Bridge ซีง่เป็นพืน้ทีท่ีม่สีนิคำ้ทอ้งถิน่และสนิคำ้จำกฟำรม์ เอำทเ์ลททีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพ
สิง่ใหช้ำวฮอกไกโดและนักทอ่งเทีย่วจำกตำ่งชำตไิดส้มัผัส 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงซปัโปโร เมืองหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนย์กลำงทำงดำ้น
วฒันธรรม เศรษฐกจิ และกำรปกครองของเกำะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู ่เกำะฮอกไกโด และ
เคยเป็นสถำนทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนำวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยำ่งมำก   

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พักที ่TMARK CITY SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ศาลเจา้ฮอกไกโด-โรงงานชอคโกแลตอชิยิะ-โอตาร ุ
    พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้-ซปัโปโร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น ำท่ำนชม ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศำลเจำ้ของศำสนำพุทธนิกำย
ชนิโตประจ ำเกำะฮอกไกโด สรำ้งขึน้ในปี 1871 ยคุเริม่พัฒนำเกำะ ไดอ้ัญเชญิเทพมำประทับ
ทัง้หมด 4 องค ์จำกศำลเจำ้มพีืน้ทีเ่ชือ่มตอ่กับสวนมำรยุำมะ ในฤดใูบไมผ้ลเิหมำะแกก่ำรชม
ดอกซำกรุะบำน ในฤดรูอ้น วนัที ่14-16 มถินุำยนของทกุปี จะจัดเทศกำล Sapporo Festival 
หรือ Sapporo Matsuri ซึง่จะแห่ขบวนไปตำมถนน จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงต่อไปยัง โรง
งานชอคโกแลต“อิชิยะ” (Ishiya Chocolate Factory) ท่ำนสำมำรถชมขั ้นตอนกำร
ท ำชอคโกแลตทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงซัปโปโร โดยเฉพำะSHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อค
โกแลตขำวทีเ่ป็นทีน่ยิมท่ัวทัง้เกำะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑช์อคโกแลต ชมถว้ยชำมทีใ่ช ้

ส ำหรับใสช่อคโกแลตทีม่คีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์  และเหล่ำของเล่นยอ้นยุคทีท่ ำให ้
คณุ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยูใ่นใจ และรูส้กึเหมอืนยอ้นเวลำกลับไปในอดตีอกีครัง้  และแนะน ำ
ใหท้ำ่นชมิชำ หรอืกำแฟรอ้นของทีน่ี ่พรอ้มทัง้สัง่ขนมเคก้แสนอร่อยรำดดว้ยชอคโกแลตเขม้
ขน้ ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีชอ๊ฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอำคำรทรงสไตลย์ุโรป (อสิระใหท้่ำนถ่ำยรูป
บรเิวณดำ้นนอก ไมร่วมตั๋วคำ่เขำ้ชมภำยใน) จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโอตาร ุเมอืงท่ำ
ทีเ่จรญิรุง่เรอืงในฐำนะทีเ่ป็นเมอืงคำ้ขำยในชว่งปลำยศตวรรษที ่19 ถงึ 20  และยังเป็นเมอืง
มชีือ่เสยีงเกีย่วกับกำรท ำเครือ่งแกว้ทีส่วยงำม และมสีไตลร์ปูทรงอันเป็นเอกลักษณ์   

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
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น ำท่ำนชม คลองโอตาร ุสัญลักษณ์ของเมอืงโอตำรุทีไ่ดรั้บควำมนยิมถ่ำยภำพ มฉีำกหลัง
เป็นหลังคำอำคำรก่ออฐิแดง โดยคลองโอตำรุสรำ้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่ำเป็นคลองทีเ่กดิ
จำกกำรถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทำงขนถ่ำย สนิคำ้จำกเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถ่ำย แลว้น ำสนิคำ้มำ
เก็บไวภ้ำยในโกดัง แต่ภำยหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ท ำเป็นถนนหลวงสำย 17 
ส่วนที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดท้ ำกำรปรับปรุงเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทำงเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้ำ่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ชมเมอืงโอ
ตำรุตำมอัธยำศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละ
เครือ่งแกว้อันงดงำมและหำยำกไวม้ำกมำย ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคำ้พืน้เมอืง
งำนฝีมอืตำ่ง ๆ อำทเิชน่ ตุก๊ตำแกว้ ชำม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรำ้นขำยกลอ่งดนตรี  
ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนำดเล็กไปจนถงึขนำดใหญ ่โดยท่ำนสำมำรถเลอืกเพลงตำ่ง ๆ ไดด้ว้ยตัว
ของท่ำนเอง รำ้นขำยเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยำ้ รำ้นขำยขนม
อบต่ำงๆ ทีท่่ำนสำมำรถชมิตำมใจชอบโดยเฉพำะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจำก
เตำสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทีเดยีว และเหมำะที่จะซือ้ของฝำกเป็นอย่ำงดี  
และยังมอีกีหนึง่รำ้นทีท่่ำนตอ้งมเีวลำกับรำ้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รำ้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยำกำศในรำ้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกลอ่มดว้ยเพลงสำกลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกำะฮอกไกโด ศนูยก์ลำงทำงดำ้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และกำรปกครองของเกำะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกำะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถำนทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนำวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยำ่งมำก   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร NANDA 
 บรกิำรท่ำนดว้ย บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำงซฟีู้ ดจำกทะเลสดๆ นำนำชนดิ ตัง้แต่หอยนำงรม หอย

เชลล ์หอยแมลงภู่นวิซแีลนด ์หอยตลับ กุง้กำ้มกรำม กุง้แม่น ้ำ กัง้ ปลำไข ่ปลำแซลมอน 
และไฮไลทน่ั์นก็คอื ปูฮอกไกโด น่ันเอง ปูของทีน่ี ่มใีหเ้ลอืกดว้ยกัน 3 ชนดิ ตัง้แต่ขำปู
ยักษ์ทำระบะ ปูหมิะ และปูขนตัวใหญ่ ทีเ่รยีงรำยกันอยู่บนเคำน์เตอรใ์หคุ้ณเลอืกไดแ้บบ
ไม่อัน้ 
พักที ่TMARK CITY SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที5่ อสิระตามอธัยาศยัตลอดท ัง้วนั   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อสิระใหท้่ำนท่องเทีย่วเมอืงซปัโปโรตลอดทัง้วัน ซ ึง่มสีถำนทีท่ ่องเทีย่วทีน่่ำสนใจ
มำกมำย ตำมรำยละเอยีดดำ้นล่ำง โดยท่ำนสำมำรถใชบ้รกิำรขนสง่สำธำรณะ ทัง้ทำง
รถไฟใตด้นิและรถประจ ำทำง หรอืจะชอ้ปป้ิงตำมย่ำนต่ำง ๆ ในย่ำนใจกลำงเมอืงซปัโปโร 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว- อดตีอาคารทีว่า่การของฮอกไกโด (Former 
Hokkaido Govt. Office Building) ( ตึ ก อิ ฐ
แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบำรอค มลีักษณะพเิศษที่มี
หลังคำยอดแหลมและกรอบหนำ้ตำ่งเป็นเอกลักษณ์ 
เปรียบเสมือนอนุสำวรีย์กำรบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจุบั นได รั้บกำรขึ้นทะ เบียนเ ป็นมรดกทำง
วฒันธรรมของชำต ิ 

  - หอนาฬกิาประจ าเม ือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนำฬกิำทีด่ ำรงอยูใ่นฐำนะสัญลักษณ์ของซัป
โปโร มีหนำ้ปัดนำฬกิำทัง้สี่ดำ้นที่ท ำจำกอเมริกำ 
ปัจจุบันถือเป็นหอนำฬกิำที่เก่ำแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น 
และเป็นสถำนที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกรูจั้ก และนิยม
ถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  
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   - บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Promenade)  ซึง่เป็นสวนหย่อมขนำดใหญ่ 
ตั ้งอยู่ใจกลำงเมืองซัปโปโร มีควำมยำมถึง 1.5 
กโิลเมตร  บรเิวณเกำะกลำงมสีวนหย่อมขนำดใหญ่ 
และยังเป็นที่ตัง้ของหอคอยส่งสัญญำณซัปโปโร 
SAPPORO TOWER ซึง่สำมำรถขึน้ไปชมววิแบบ
พำโนรำมำของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงำน เทศกาลหมิะซปัโปโร 
(Hokkaido Snow Festiva) คร ัง้ที ่69 ประจ าปี 
2018  (จัดขึน้ในระหวำ่งวันที ่5-11 กมุภำพันธ)์ ซึง่
เป็นงำนเทศกำลฤดูหนำวสุดยิง่ใหญ่ประจ ำปีของ
เมอืงฮอกไกโดทีจั่ดขึน้ในช่วงเดอืนกุมภำพันธข์อง
ทุกปี เป็นงำนเทศกำลที่ไดรั้บควำมสนใจจำกผูค้น
ทัง้ในและตำ่งประเทศเป็นจ ำนวนมำก ซึง่แต่ละปีจะ
มนัีกท่องเทีย่วแหเ่ขำ้ชมงำนอยำ่งลน้หลำมโดยในปี
ลำ่สดุมยีอดผูเ้ขำ้รว่มงำนถงึ 2 ลำ้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังเป็นกจิกรรมทีไ่ดรั้บควำมนยิม
มำกทีส่ดุของชำวญีปุ่่ นเลยก็วำ่ได ้  

  - ศาลเจา้ฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศำลเจำ้ของศำสนำพุทธนิกำยชนิโต
ประจ ำเกำะฮอกไกโด สรำ้งขึน้ในปี 1871 ยุคเริ่ม
พัฒนำเกำะ ไดอ้ัญเชญิเทพมำประทับทั้งหมด 4 
องค ์จำกศำลเจำ้มีพื้นที่เชือ่มต่อกับสวนมำรุยำมะ 
ในฤดูใบไมผ้ลเิหมำะแก่กำรชมดอกซำกุระบำน ใน
ฤดูร อ้น วันที่  14-16 มิถุนำยนของทุกปี  จะ จัด
เทศกำล Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri 
ซึง่จะแหข่บวนไปตำมถนน 

  -โรงงานชอคโกแลต“อชิยิะ”(Ishiya Choco-
late Factory) ทำ่นสำมำรถชมขัน้ตอนกำรท ำชอค
โกแลตที่ข ึ้นชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพำะ
SHIROI KOIBITO ขนมสอดไสช้อคโกแลตขำว
ที่เป็นที่นิยมท่ัวทัง้เกำะฮอกไกโด และพพิธิภัณฑ์
ชอคโกแลต ชมถว้ยชำมทีใ่ชส้ ำหรับใสช่อคโกแลต
ทีม่คีวำมสวยงำมเป็นเอกลักษณ์  และเหลำ่ของเลน่
ยอ้นยุคที่ท ำใหคุ้ณ ๆ ตอ้งแอบอมยิม้อยู่ในใจ และ
รูส้กึเหมือนยอ้นเวลำกลับไปในอดีตอีกครั้ง  และ
แนะน ำใหท้่ำนชมิชำ หรอืกำแฟรอ้นของทีน่ี่ พรอ้มทัง้สั่งขนมเคก้แสนอร่อยรำดดว้ยชอค
โกแลตเขม้ขน้ ในสว่นทีเ่ป็นคอฟฟ่ีชอ๊ฟ บรเิวณชัน้ 2 ของอำคำรทรงสไตลย์โุรป  

สถานทีช่อ้ปป้ิง อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงทีย่ำ่น ถนนทานูกโิคจ ิแหลง่ช ้
อปป้ิงเก่ำแก่ที่สืบทอดมำตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมำะ
ส ำหรับจับจ่ำยซื้อหำของฝำกจำกฮอกไกโด เป็น
ชุมชนรำ้นคำ้ประมำณ 200 รำ้นคำ้ ทอดยำวกว่ำ 1 
กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจ
กลำงเมืองซัปโปโร  เชื่อมต่อกันด ว้ยหลั งคำ
โครงสรำ้งที่รองรับทุกสภำพอำกำศ จงึสำมำรถใช ้

งำนไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่เต็มไปดว้ยควำม
คกึคักมชีวีติชวีำ  

  ห รื อ จ ะ เ ดิน เ ล่ น ช ม เ มื อ งที่  ย่ านซู ซู ก ิโ น ะ 
(Susukino) ทีย่ำ่นกนิดืม่ทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงซัป
โปโร  มั่ งคั่ งด ว้ยร ำ้นคำ้และแวดลอ้มไปดว้ย
รำ้นอำหำรแยะเต็มไปหมด อันนี้แลว้แต่พี่ชอบแลว้
ครับวำ่อยำกทำนอะไร  แตส่ ำหรับรำเมน แนะน ำตอ้ง
ไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็นซอยรำ
เมน สำมำรถเลอืกรำ้นตำมควำมชอบ ทัง้ชนดิเสน้รำ
เมนน ้ำซปุรสชำตแิละเครือ่งเครำตำ่ง ๆ 
อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง และเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
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พักที ่TMARK CITY SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน 

 

วนัที6่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น ำทำนเดนิทำงสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทำงกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสำรและ
สัมภำระ 

09.55 น. ออกเดินทำงจำกเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสำยบิน Asia Atlantic Airlines 
เทีย่วบนิที ่HB7905 (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดนิทำงประมำณ 8.30 ชัว่โมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
16.35 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 
 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 9,500.-** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,500 บาท(ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท 
 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

24-29 ม.ค.61 28,900.- 28,900.- 9,500.- 

25-30 ม.ค.61 28,900.- 28,900.- 9,500.- 

31 ม.ค.-05 ก.พ.61 28,900.- 28,900.- 9,500.- 

01-06 ก.พ.61 34,900.- 34,900.- 9,500.- 

14-19 ก.พ.61 34,900.- 34,900.- 9,500.- 

15-20 ก.พ.61 34,900.- 34,900.- 9,500.- 

21-26 ก.พ.61 34,900.- 34,900.- 9,500.- 

22-27 ก.พ.61 34,900.- 34,900.- 9,500.- 

28 ก.พ.-05 ม.ีค.61 34,900.- 34,900.- 9,500.- 

01-06 ม.ีค.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

07-12 ม.ีค.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

08-13 ม.ีค.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

14-19 ม.ีค.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

15-20 ม.ีค.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

21-26 ม.ีค.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

22-27 ม.ีค.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

28 ม.ีค.-02 เม.ย.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

29 ม.ีค.-03 เม.ย.61 33,900.- 33,900.- 9,500.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสำรชัน้ประหยัด รวมภำษีสนำมบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คำ่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทำ่น) ดังทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืระดับเดยีวกัน 

** ในกรณีที่ท่ำนจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดหำ
หอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษัิทอำจมกีำรจัดหอ้งพักใหต้ำมควำมเหมำะสมต่อไป หรอือำจมคี่ำใชจ้่ำย
บำงสว่นเพิม่เตมิ ** 

 คำ่อำหำร ดังทีร่ะบใุนรำยกำร 
 คำ่เขำ้ชม ดังทีร่ะบใุนรำยกำร 
 คำ่รถน ำเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรำยกำร 
 คำ่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวำ่งกำรเดนิทำง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว เชน่ คำ่อำหำร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรำยกำรทัวร ์คำ่ซักรดี คำ่มนิบิำร ์คำ่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกำศใหก้ลับมำยืน่รอ้งขอวซีำ่อกีครัง้ (เนือ่งจำกทำง

ญีปุ่่ นไดป้ระกำศยกเวน้กำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส ำหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ ำนักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คำ่ปรับ ส ำหรับน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงทีเ่กนิจำกสำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรัม) 
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง  
 คำ่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภำยหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ วนัละ่ 1,500 บาทตอ่ทปิ (คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น) 
   ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% และภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณำจองล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วันก่อนกำรเดนิทำง และกรุณำเตรียมเงนิมัดจ ำ 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสำรสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภำยใน 24 ชัว่โมง หลังจำกท ำกำรจองแลว้ 

 กำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือทำงบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วัน ท่ำนควร
จัดเตรยีมคำ่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก ำหนด เนื่องจำกทำงบรษัิทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ้่ำยในสว่นของคำ่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัต ิ

 หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด) ใหท้่ำนตดิต่อ
เจำ้หนำ้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิระหวำ่งประเทศ 

 หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว 
หรือไม่สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและ
ครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สำมำรถยกเลกิได ้เนื่องจำกเป็นรำคำโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สำมำรถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทำงไดต้ำมก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิกอ่นกำรเดนิทำง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหนำ้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำง
นอ้ย 30 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัย
จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสีย หรือไดรั้บบำดเจ็บที่
นอกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบำงประกำร เชน่ กำรจรำจร, กำรนัด
หยดุงำน, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจลตำ่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่มว่ำ่
เหตผุลใดๆ ก็ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรทั์ง้หมด 

 หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  


