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     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซปัโปโร (ชโิทเซ)่ 
HB 7904  23.05 – 07:55+1  

   - 

2 ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมูบ่า้นราเมง  
สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ – โซอนุเคยีว 

   SOUNKYO GRAND HOTEL 
(Onsen) หรอืเทยีบเทา่ 

3 น ้าตกรวิเซ-กงิกะ – มอนเบ็ทส ึ– ลอ่งเรอืตดัน ้าแข็ง “Garinko 
II” – อะซาฮกิาวะ – ออิอน มอลล ์

   ART ASAHIKAWA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ลานสกชีกิไิซ – เมอืงทา่โอตารุ – พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตร ี

เมอืงซปัโปโร 
   La’GENT STAY SAPPORO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศาลาวา่การ – หอนาฬกิา – สวนโอโดร ิ– ตลาดปลาโจไก 

ซปัโปโรโดม – มติซยุเอา้ทเ์ลท – ทานูกโิคจ ิ– ซซูกูโินะ 
   La’GENT STAY SAPPORO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

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 พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ Asia Atlantic Airlines เทีย่วบนิ
ที ่HB7904 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
วนัที2่ ชโิทเซ-่อะซาฮกิาวะ-หมูบ่านราเมง-สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ 
    โซอนุเคยีว (อทุยานแหง่ชาตไิดเซสซึงั) 

07.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิชโิทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาที่
ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื 
ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ *** 
น าท่านเดนิทางสู ่อะซาฮกิาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง
จากเมอืงซัปโปโร เป็นเมอืงหนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไป
ดว้ยแมน่ ้าล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น 
แลว้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมง เป็นหมูบ่า้นทีร่วมรา้นราเมนชือ่ดังของเมอืงจ านวน 8 
รา้นไวภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นี้ ซ ึง่มปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนานตัง้แตห่ลังสงครามโลกครัง้ที ่
2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิดหมู่บา้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อ
เผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะใหเ้ป็นที่รู จั้กในวงกวา้ง 
นอกจากนั้นภายในบรเิวณหมู่บา้นยังมศีูนยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้่รักมาขอพรเพือ่ให ้
ชวีติคูร่อ้นแรงเหมอืนน ้าซปุและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง 
น าท่านชม สวนสตัวอ์ะซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสัตวท์ีม่ชี ือ่เสยีงในแถบรอบ
นอกของเมอืงอะซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตวแ์ห่งอื่น ๆ 
ไฮไลท ์ไดแ้ก ่อโุมงคแ์กว้ผา่นสระวา่ยน ้าของเหลา่เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอ่ยูต่รง
กลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน ในส่วนของ
นทิรรศการจะแสดงเกีย่วกับสตัวป่์าพืน้เมอืงของฮอกไกโด เชน่ กวาง นกอนิทร ีเครน หมาป่า 
และสัตวอ์ืน่ ๆ จากท่ัวทุกมมุโลก เชน่ หมขีัว้โลก ลงิ แมวใหญ ่และยรีาฟ น าท่านเดนิทางสู ่ 
โซอนุเคยีว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมือ่ทอ่งเทีย่วรสีอรท์น ้าพุรอ้นออนเซน ตัง้อยูท่าง
ทศิเหนือของ อทุยานแหง่ชาตไิดเซสซึัง (Daisetsuzan National Park) ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นหบุ
เขาแคบ ขนาบขา้งดว้ยป่าหนา้ผาสงู 100 เมตร และมศีนูยบ์รกิารประจ าหมูบ่า้น หอ้งอาบน ้า
ออนเซนหลายแหง่ และน ้าตก 2 แหง่ทีส่วยงาม นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริม่ตน้ในการเดนิป่าที่
ใกลก้ับ ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
พักที่ SOUNKYO GRAND หรือระดับเดยีวกัน อสิระใหท้่านอาบน ้าแร่รวมแบบญีปุ่่ น (ออน
เซน) 
 
 
 
 
 
 
 

  

วนัที3่ น า้ตกรวิเซ-น า้ตกกงิกะ-มอนเบ็ทส-ึลอ่งเรอืตดัน า้แข็ง “Gainko II” 
  อะซาฮกิาวะ-ออิอน มอลล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม น า้ตกรวิเซ และน ้าตกกงิกะ น ้าตกสองสายทีไ่หลจากบนภเูขาลงมาทีผ่าเป็นริว้
สวยงาม น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยูห่า่งกันเพยีง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดง้า่ย น ้าตกรวิ
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เซ ซึง่ถูกเรยีกวา่เป็น “น ้าตกแหง่ดาวตก” เพราะสายน ้าเสน้ใหญไ่หลลงมาจากซอกผา เวลา
ถูกแสงอาทติยจ์ะแลดคูลา้ยดาวตก เคยีงคู่กับน ้าตกกงิกะ หรอื “น ้าตกแห่งแม่น ้าสเีงนิ” ซึง่
ในชว่งฤดหูนาวน ้าตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน ้าแข็ง รูปร่างแปลกตา แลว้น าคณะเดนิทาง
ไปยัง เมอืงมอนเบ็ทส ึ(Monbetsu)  เป็นเมอืงทีอ่ยูต่ดิกับ ทะเลโอคอทสก ์(Okhotsk Sea) 
ซึง่ในช่วงฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารน ้าแข็ง (Drift ice) จะปรากฏขึน้แค่ในบรเิวณ
อารก์ตกิ และแอนตารก์ตกิเซอรเ์คลิเทา่นัน้ แตส่ าหรับญีปุ่่ นทา่นสามารถเห็นธารน ้าแข็งไดใ้น
ฤดหูนาวของฮอกไกโด เชญิชมธารน ้าแข็งทีป่กคลมุพืน้ผวิมหาสมทุรอันกวา้งใหญไ่พศาล  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง 
น าท่าน ล่องเรอืตดัน า้แข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทส ึเรือ 
Garinko II สแีดงจะวิง่ตัดทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น าท่านชมกอ้น
น ้าแข็งทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในชว่งปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพันธ-์มนีาคม 
เดมิเรอืนี้ใชเ้พือ่ส ารวจน ้ามันในรัฐอลาสกา้ เริม่น ามาใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แตปี่ 2004 
(การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาที-1 ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอะซาฮกิาวะ 
(Asahikawa-shi) เมอืงใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืงซัปโปโร เป็นเมอืง
หนึง่ในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อุดมไปดว้ยแม่น ้าล าธารหลายสาย
และลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และยังเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่อิ
ออน มอลล ์(Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิภายใน
ตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ์ีปุ่่ น มรีา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่าย
สนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสื้อผา้แฟชั่น
มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซปุเปอร์
มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่งบางรา้นไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้ส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ 
และศนูยอ์าหารบรกิาร 

เย็น อสิระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของออิอน มอลล ์
 พักที ่ART ASAHIKAWA หรอืระดับเดยีวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ลานสกชีกิไิซ-โอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร-ีซปัโปโร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู ่ลานสกชีกิไิซ (Shikisai no oka) เนนิทีร่าบกวา้งใหญ่ทีม่โีรลคงุและโรล
จัง เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของลานสกแีห่งนี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับ
ลานกจิกรรมทีม่บีรกิารอยูท่ีน่ี่ ทัง้แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญท่ีส่ามารถน่ังเป็นกลุ่ม 
หรอืเดีย่ว ไหลลงจากเนนิตามเนนิเขาทีก่ าหนด และยังม ีBanana Boat ทีล่ากดว้ยสโนวโม
บวิที่ลากซกิแซกตามสันเนิน สรา้งความสนุกสนานตื่นเตน้ไดม้ากเลยทีเดียว และ Sled 
ส าหรับพาหนะสว่นตัว ทีไ่หลล่งจากเนนิสงู โดยใชข้าของผูเ้ลน่ในการบังคับทศิทางความชา้
เร็ว และยังมกีจิกรรมหมิะตา่งๆ เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ (ราคาไมร่วมอปุกรณ์เครือ่งเลน่ตา่งๆ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง 
น าท่านชม คลองโอตาร ุสัญลักษณ์ของเมอืงโอตารุทีไ่ดรั้บความนยิมถ่ายภาพ มฉีากหลัง
เป็นหลังคาอาคารก่ออฐิแดง โดยคลองโอตารุสรา้งเสร็จในปี 1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิ
จากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทางขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ ่ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มา
เก็บไวภ้ายในโกดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึง่ท าเป็นถนนหลวงสาย 17 
ส่วนที่เหลอืไวค้รึง่หนึ่งก็ไดท้ าการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรับปรุงทางเดนิ
เลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงโอ
ตารุตามอัธยาศัย เชน่ พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรแีละเครือ่งแกว้ ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละ
เครือ่งแกว้อันงดงามและหายากไวม้ากมาย ทา่นสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืง
งานฝีมอืตา่ง ๆ อาทเิชน่ ตุก๊ตาแกว้ ชาม แกว้ โคมไฟ เพลดิเพลนิไปกับรา้นขายกลอ่งดนตรี  
ซึง่มกีลอ่งดนตรขีนาดเล็กไปจนถงึขนาดใหญ่ โดยท่านสามารถเลอืกเพลงตา่ง ๆ ไดด้ว้ยตัว
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ของท่านเอง รา้นขายเครือ่งแกว้ ทีม่ตีัง้แตก่ระดิง่แกว้อันจิว๋ไปจนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนม
อบต่างๆ ทีท่่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะรา้น KITAKARO ซึง่มขีนมแบบอบจาก
เตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกันเลยทีเดยีว และเหมาะที่จะซือ้ของฝากเป็นอย่างดี  
และยังมอีกีหนึง่รา้นทีท่่านตอ้งมเีวลากับรา้นนี้ คอืรา้น LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ดว้ย
บรรยากาศในรา้นตกแตง่ดว้ยไมท้ีแ่สนอบอุน่ ขับกลอ่มดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ ์น า
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางทางดา้นวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ ซึง่เปรยีบเสมอืนประตูสู ่เกาะฮอกไกโด และเคยเป็น
สถานทีจั่ดโอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร NANDA 
 บรกิารท่านดว้ย บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างซฟีู้ ดจากทะเลสดๆ นานาชนดิ ตัง้แต่หอยนางรม หอย

เชลล ์หอยแมลงภู่นวิซแีลนด ์หอยตลับ กุง้กา้มกราม กุง้แม่น ้า กัง้ ปลาไข ่ปลาแซลมอน 
และไฮไลทน่ั์นก็คอื ปูฮอกไกโด น่ันเอง ปูของทีน่ี ่มใีหเ้ลอืกดว้ยกัน 3 ชนดิ ตัง้แต่ขาปู
ยักษ์ทาระบะ ปูหมิะ และปูขนตัวใหญ่ ทีเ่รยีงรายกันอยู่บนเคาน์เตอรใ์หคุ้ณเลอืกไดแ้บบ
ไม่อัน้ 
พักที ่La’GENT STAY SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที5่ อดตีศาลาวา่การ-หอนาฬกิา-สวนโอโดร ิฟารค์-ตลาดปลาโจไก-ซปัโปโรโดม 
    มติซุย เอา้ทเ์ลท-ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูโิคจ-ิยา่นซูซูกโินะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านชม- อดีตอาคารที่ว่าการของฮอกไกโด (Former 

Hokkaido Govt. Office Building) ( ตึ ก อิ ฐ
แดง) เป็นตกึสไตลน์ีโอบารอค มลีักษณะพเิศษที่มี
หลังคายอดแหลมและกรอบหนา้ตา่งเป็นเอกลักษณ์ 
เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบกิของฮอกไกโด 
ปัจจุบั นได รั้บการขึ้นทะ เบียนเ ป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิ 

  - หอนาฬกิาประจ าเม ือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยูใ่นฐานะสัญลักษณ์ของซัป
โปโร มีหนา้ปัดนาฬกิาทัง้สี่ดา้นที่ท าจากอเมริกา 
ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬกิาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น 
และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวท่ัวโลกรูจั้ก และนิยม
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

   - บรเิวณสวนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Prome-
nade)  ซึง่เป็นสวนหยอ่มขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงซัปโปโร มคีวามยามถงึ 1.5 กโิลเมตร  บรเิวณ
เกาะกลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยังเป็นที่ตัง้
ของหอคอยส่งสัญญาณซัปโปโร  SAPPORO 
TOWER ซึง่สามารถขึน้ไปชมววิแบบพาโนรามา
ของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  
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  ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหมิะซปัโปโร 
(Hokkaido Snow Festiva) คร ัง้ที ่69 ประจ าปี 
2018  (จัดขึน้ในระหวา่งวันที ่5-11 กมุภาพันธ)์ ซึง่
เป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิง่ใหญ่ประจ าปีของ
เมอืงฮอกไกโดทีจั่ดขึน้ในช่วงเดอืนกุมภาพันธข์อง
ทุกปี เป็นงานเทศกาลที่ไดรั้บความสนใจจากผูค้น
ทัง้ในและตา่งประเทศเป็นจ านวนมาก ซึง่แต่ละปีจะ
มนัีกท่องเทีย่วแหเ่ขา้ชมงานอยา่งลน้หลามโดยในปี
ลา่สดุมยีอดผูเ้ขา้รว่มงานถงึ 2 ลา้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังเป็นกจิกรรมทีไ่ดรั้บความนยิม
มากทีส่ดุของชาวญีปุ่่ นเลยก็วา่ได ้  

  - ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) 
ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น 
เรยีงรายตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซัปโป
โร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง รา้นคา้
ตา่งๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เชน่ ป ูหอยเมน่ทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอืน่ 
ๆ ในทอ้งถิน่ เชน่ ขา้วโพด แตงโม และมันฝร่ังตาม
ฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  
Donburi 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (Japanese Hokkei Set) 
น าท่านเดนิทางสู ่ซปัโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็นสนามกฬีาในร่มขนาดยักษ์ สามารถ
จผุูช้มไดม้ากถงึ 80,000 คน เปิดใชเ้มือ่ปี 2001 ปัจจบุันใชเ้ป็นสนามส าหรับฝึกซอ้ม ทมีเบส
บอล Hokkaido Nippon-Ham Fighters และทีมฟุตบอล Condasole Sapporo ซึง่เมสซีเ่จ 
(ชนาธปิ สรงกระสนิธ)์ กองกลางทมีชาตไิทย ก็เล่นใหก้ับทมีคอนซาโดเลซัปโปโร แห่งนี้
ดว้ยเช่นกัน ถา้พูดถงึความทันสมัยของสนามแห่งนี้ ตัวสนามสามารถสลับชนิดของพืน้ได ้
ระหวา่งพืน้หญา้จรงิและพืน้หญา้เทยีม ใชเ้วลาสลับพืน้ทีป่ระมาณ 5 ชั่วโมงเท่านัน้ และยัง
เป็นทีใ่ชจั้ดนทิรรศการ หรอืคอนเสริต์ตา่งๆ ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยังมจีุดชมววิ ทีท่ าเป็นท่อ
ยื่นออกมา สามารถมองเห็นเมืองซัปโปโรไดท้ี่ความสูง 53 เมตร น าคณะเดนิทางไปยัง  
MITSUI OUTLET PARK เอา้ทเ์ลทซึง่เปิดตัวเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้ส าหรับทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจากต่างประเทศ สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก 
จนถงึอปุกรณ์กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ท่ัวไป ประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 130 แบ
รนด ์ซึง่ในบรรดาแบรนดด์ังเหลา่นี ้จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไก
โด และ 9 แบรนด์ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้ภายในหา้งยังมีศูนย์
อาหารขนาดใหญท่ีจ่ไุด ้650 ทีน่ั่ง เชน่เดยีวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็นพืน้ที่
ทีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์ เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโด
และนักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาตไิดส้มัผัส อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกโิคจ ิแหลง่ช ้

อปป้ิงเกา่แกท่ีส่บืทอดมาตัง้แตย่คุบกุเบกิ เหมาะส าหรับจับจ่ายซือ้หาของฝากจากฮอกไกโด 
เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและ
ตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชือ่มต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งที่รองรับทุกสภาพ
อากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดยไมต่อ้งกังวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่ต็ม
ไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที่ ยา่นซูซูกโินะ (Susukino) ทีย่่าน
กนิดืม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงซัปโปโร  มั่งคั่งดว้ยรา้นคา้และแวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะ
เต็มไปหมด แตส่ าหรับราเมน แนะน าตอ้งไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยราเมน 
สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนดิเสน้ราเมนน ้าซปุรสชาตแิละเครือ่งเคราตา่ง ๆ 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 
 พักที ่La’GENT STAY SAPPORO หรอืระดับเดยีวกัน 
 
 
 
 
 
 
 



JJP36 HOKKAIDO-มะขามหวาน-เรอืตัดน ้าแข็ง 6วัน HB 

วนัที6่ ซปัโปโร-กรงุเทพฯ-สวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทานเดนิทางสูส่นามบนิชโิทเซ่ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระ 

09.55 น. ออกเดินทางจากเมอืงซปัโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Asia Atlantic Airlines 
เทีย่วบนิที ่HB7905 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 8.30 ชัว่โมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
16.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

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 32,900.- 32,900.- 10,900.- 

25-30 ม.ค.61 32,900.- 32,900.- 10,900.- 

31 ม.ค.-05 ก.พ.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

01-06 ก.พ.61 45,900.- 45,900.- 10,900.- 

07-12 ก.พ.61 49,900.- 49,900.- 10,900.- 

08-13 ก.พ.61 49,900.- 49,900.- 10,900.- 

14-19 ก.พ.61 40,900.- 40,900.- 10,900.- 

15-20 ก.พ.61 40,900.- 40,900.- 10,900.- 

21-26 ก.พ.61 40,900.- 40,900.- 10,900.- 

22-27 ก.พ.61 40,900.- 40,900.- 10,900.- 

28 ก.พ.-05 ม.ีค.61 40,900.- 40,900.- 10,900.- 

01-06 ม.ีค.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

07-12 ม.ีค.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

08-13 ม.ีค.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

14-19 ม.ีค.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

15-20 ม.ีค.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

21-26 ม.ีค.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

22-27 ม.ีค.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

28 ม.ีค.-02 เม.ย.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

29 ม.ีค.-03 เม.ย.61 37,900.- 37,900.- 10,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
หอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป หรอือาจมคี่าใชจ้่าย
บางสว่นเพิม่เตมิ ** 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง

ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (23 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ วนัละ่ 1,500 บาทตอ่ทปิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 24 ชัว่โมง หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ
เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัย
จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การจราจร, การนัด
หยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 


