
 
 

 

Hokkaido drift ice 6D 4N 
 

 
 
 



 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
มกรำคม – เมษำยน 2561 

 

ผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ    

2 ทำ่น) 

 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี 
มเีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

 

พกัเดีย่ว 
จำ่ยเพิม่ทำ่น

ละ 

 

เด็กทำรก 
(อำยไุมเ่กนิ2 

ปี) 

31 มกราคม – 05 กมุภาพันธ ์2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

01 – 06 กมุภาพันธ ์2561 45,900 45,900 10,900 9,500 

07 – 12 กมุภาพันธ ์2561 49,900 49,900 10,900 9,500 

08 – 13 กมุภาพันธ ์2561 49,900 49,900 10,900 9,500 

14 – 19 กมุภาพันธ ์2561 40,900 40,900 10,900 9,500 

15 – 20 กมุภาพันธ ์2561 40,900 40,900 10,900 9,500 

21 – 26 กมุภาพันธ ์2561 40,900 40,900 10,900 9,500 

22 – 27 กมุภาพันธ ์2561 40,900 40,900 10,900 9,500 

28 กมุภาพันธ ์– 05 มนีาคม 2561 40,900 40,900 10,900 9,500 

01 – 06 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

07 – 12 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

08 – 13 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

14 – 19 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

15 – 20 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

21 – 26 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

22 – 27 มนีาคม 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

28 มนีาคม – 02 เมษายน 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

29 มนีาคม – 03 เมษายน 2561 37,900 37,900 10,900 9,500 

 

 วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.00 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข …. เคาน์เตอร ์.... โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั พรอ้มแจกเอกสารใน
การเดนิทางและอ านวยความสะดวก 

 22.50 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines  เท่ียวบินท่ี HB 7904 
 
 
 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บานราเมง – สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ  
   โซอนุเคียว (อทุยานแห่งชาติไดเซสึซงั) 
    



 
 

 07.55 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่ นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
  น าท่านเดนิทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืง

ซปัโปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดมไปด้วยแม่น ้าล าธาร
หลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

  แลว้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็นหมู่บ้านทีร่วมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงจ านวน 8 รา้นไว้
ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน
ตัง้แต่หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิดของจนี และเปิดหมูบ่า้นราเมนขึน้ในปี 1996 เพือ่
เผยแพร่อาหารทีเ่ป็นความภาคภูมใิจของเมอืงอะซาฮกิาวะ
ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้ง นอกจากนัน้ภายในบรเิวณหมู่บ้าน
ยงัมศีนูยก์ารคา้ และศาลเจา้เพือ่ใหคู้ร่กัมาขอพรเพือ่ใหช้วีติ
คูร่อ้นแรงเหมอืนน ้าซุปและยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค ์ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในหมู่บา้นราเมง  
 บ่าย น าทา่นชม สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชี ื่อเสยีงในแถบรอบนอกของ

เมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์
อนุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิดจากหลากหลาย
มุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่น  ๆ 
ไฮไลท์  ได้แก่  อุ โมงค์แก้วผ่ านสระว่ายน ้ าของเหล่ า
เพนกวนิ  และโดมแกว้ขนาดเลก็ทีอ่ยูต่รงกลางของโซนหมี
ข ัว้โลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน      
ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกบัสตัว์ป่าพื้นเมอืงของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอนิทร ีเครน 
หมาป่า และสตัวอ์ืน่ ๆ จากทัว่ทกุมุมโลก เชน่ หมขี ัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยรีาฟ 

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู ่ โซอนุเคียว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมื่อท่องเทีย่วรสีอรท์น ้าพุรอ้นออนเซน 
ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของ อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง 
(Daisetsuzan National Park) ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นหุบเขาแคบ 
ขนาบขา้งด้วยป่าหน้าผาสูง 100 เมตร และมศีูนย์บรกิาร
ประจ าหมูบ่า้น หอ้งอาบน ้าออนเซนหลายแห่ง และน ้าตก 2 
แห่งทีส่วยงาม นอกจากนี้ยงัเป็นจุดเริม่ตน้ในการเดนิป่าที่
ใกลก้บั ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย   

 แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม SOUNKYO GRAND หรอืเทยีบเทา่  
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ภายในโรงแรมท่ีพกั   
   หลงัอาหารค ่าอสิระใหท้า่นอาบน ้ารอ้นรวมแบบญีปุ่่ น (ออนเซน) 
 

 วนัท่ีสามของการเดินทาง      น ้าตกริวเซ-น ้าตกกิงกะ – มอนเบท็สึ – ล่องเรือตดัน ้าแขง็ “Gainko II” 



 
 

   อะซาฮิกาวะ – อิออน มอลล ์

 

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าท่านชม น ้ าตกริวเซ และน ้ าตกกิงกะ น ้าตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้ว

สวยงาม น ้าตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร 
สามารถสงัเกตเห็นได้ง่าย น ้าตกรวิเซ ซึ่งถูกเรยีกว่าเป็น 
“น ้าตกแห่งดาวตก” เพราะสายน ้าเส้นใหญ่ไหลลงมาจาก
ซอกผา เวลาถูกแสงอาทติยจ์ะแลดูคลา้ยดาวตก เคยีงคู่กบั
น ้าตกกงิกะ หรอื “น ้าตกแหง่แมน่ ้าสเีงนิ” ซึง่ในช่วงฤดหูนาว
น ้าตกทัง้สองสายนี้จะกลายเป็นน ้าแขง็ รปูรา่งแปลกตา 

 
  แล้วน าคณะเดินทางไปยงั เมืองมอนเบท็สึ (Monbetsu)  

เป็นเมอืงที่อยู่ตดิกบั ทะเลโอคอทสก์ (Okhotsk Sea) ซึ่ง
ในช่วงฤดูหนาวท่านจะสามารถชม ธารน ้าแขง็ (Drift ice) 
จะปรากฏขึน้แค่ในบรเิวณอาร์กตกิ และแอนตาร์กติกเซอร์
เคลิเทา่นัน้ แต่ส าหรบัญีปุ่่ นทา่นสามารถเหน็ธารน ้าแขง็ไดใ้น
ฤดูหนาวของฮอกไกโด เชญิชมธารน ้าแขง็ที่ปกคลุมพื้นผวิ
มหาสมทุรอนักวา้งใหญ่ไพศาล 

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

ของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเล
น ้าแขง็ออกไปนอกชายฝัง่ทะเลโอคอทสก์ น าท่านชมกอ้น
น ้าแขง็ทีล่อยมาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในชว่งปลายฤดู
หนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ ใช้เพื่อส ารวจ
น ้ามันในรฐัอลาสก้า เริ่มน ามาใช้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยว
ตัง้แต่ปี 2004 (การล่องเรอืแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง) 

 เยน็ น าคณะเดนิทางสู ่ เมืองอะซาฮิกาวะ (Asahikawa-shi)  เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รอง
จากเมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแหง่นี้อดุมไปดว้ยแมน่ ้า
ล าธารหลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีส่ดุของญีปุ่่ น  

  อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาต ิภายในตกแต่งในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตล์ญีปุ่่ น 
มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้า
แฟชัน่ อาหารสดใหม ่และอปุกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยงั
มีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade แ ล ะซุ ป เป อ ร์



 
 

มารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซึ่งบางรา้นไม่ตอ้งเสยีภาษสีนิคา้ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วน
รา้นอาหารกม็ใีหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารบรกิาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์ 
   แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม ART ASAHIKAWA  หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ลานสกีชิกิไซ – โอตาร ุ– พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร  
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เชา้นี้น าคณะเดนิทางสู ่ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka)  เนินทีร่าบกวา้งใหญ่ ทีม่โีรลคุงและโรลจงั 

เป็นหุ่นฟางขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของลานสกแีห่งนี้  
ทา่นสามารถสนุกสนานกบัลานกจิกรรมทีม่บีรกิารอยูท่ีน่ี่ ทัง้
แบบ Snow Raft เรอืยางขนาดใหญ่ทีส่ามารถนัง่เป็นกลุ่ม 
หรอืเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่ก าหนด และยงัม ี
Banana Boat ทีล่ากด้วยสโนวโมบวิทีล่ากซกิแซกตามสนั

เนิน สรา้งความสนุกสนานตื่นเต้นได้มากเลยทเีดียว และ 
Sled ส าหรบัพาหนะส่วนตวั ทีไ่หล่ลงจากเนินสงู โดยใชข้า
ของผู้เล่นในการบังคับทิศทางความช้าเร็ว  และยังมี
กจิกรรมหมิะต่าง ๆ เชน่ ขบัรถสโนวโ์มบวิ  

  (ราคาไม่รวมอปุกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (Herb hill furano) 
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองโอตารุ  เมืองท่าที่เจรญิรุ่งเรอืงในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที่ 19 ถึง 20  และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกี่ยวกบั
การท าเครื่องแก้วที่สวยงาม และมีสไตล์รูปทรงอันเป็น
เอกลกัษณ์  แล้วน าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของ
เมืองโอตารุที่ได้รบัความนิยมถ่ายภาพ มีฉากหลังเป็น
หลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 
1923 ถอืว่าเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเล ใชเ้ป็นเสน้ทาง
ขนถ่าย สนิคา้จากเรอืใหญ่ ลงสูเ่รอืขนถ่าย แลว้น าสนิคา้มาเกบ็ไวภ้ายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใช้
และถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 สว่นทีเ่หลอืไวค้รึง่หนึ่งกไ็ดท้ าการปรบัปรงุเป็น 

  สถานทีท่อ่งเทีย่ว ทัง้ยงัปรบัปรงุทางเดนิเลยีบคลองดว้ยอฐิสแีดง อสิระใหท้า่นรปูเป็นทีร่ะลกึ  
   
 

อสิระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารุตามอธัยาศยั เช่น พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว            
ทีร่วบรวมกล่องดนตรแีละเครื่องแกว้อนังดงามและหายากไว้
มากมาย ท่านสามารถเลือกซื้อและเลอืกชมสนิค้าพื้นเมอืง
งานฝีมือต่าง ๆ อาทิเช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ 



 
 

เพลิดเพลินไปกบัร้านขายกล่องดนตร ี ซึ่งมีกล่องดนตรขีนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่าน
สามารถเลอืกเพลงต่าง ๆ ไดด้้วยตวัของท่านเอง  รา้นขายเครื่องแกว้ ทีม่ตีัง้แต่กระดิง่แกว้อนัจิว๋ไป
จนถงึโคมระยา้ รา้นขายขนมอบต่าง ๆ  

  ที่ท่านสามารถชมิตามใจชอบโดยเฉพาะร้าน KITAKARO 
ซึง่มขีนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ๆ ใหอ้ร่อยจนลมือว้นกนั
เลยทเีดยีว และเหมาะทีจ่ะซื้อของฝากเป็นอย่างด ี และยงัมี
อีกหนึ่งร้านที่ท่านต้องมีเวลากับร้านนี้  คือ ร้าน LeTAO  
รา้นชสีเคก้แสนอรอ่ย  ดว้ยบรรยากาศในรา้นตกแต่งดว้ยไม้
ทีแ่สนอบอุน่ ขบักล่อมดว้ยเพลงสากลแบบมวิสคิบ๊อกซ์ 

 เยน็ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกจิ และการปกครองของเกาะ  ซึง่เปรยีบเสมอืนประตสูู่ เกาะฮอกไกโด และเคยเป็นสถานทีจ่ดั
โอลมิปิคฤดหูนาวในปี ค.ศ. 1972 ทีม่ชีือ่เสยีงเป็นอยา่งมาก   

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ ดจากทะเลสด ๆ นานา

ชนิด  ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด ์
หอยตลบั กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน 
และไฮไลท์นัน่กค็ือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือก
ด้วยกนั 3 ชนิด ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวั
ใหญ่ ทีเ่รียงรายกนัอยู่บนเคาน์เตอรใ์ห้คณุเลือกได้แบบไม่อัน้ 

   

  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม La’GENT STAY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   อดีตศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ ฟารค์ – ตลาดปลาโจไก 
   ซปัโปโรโดม – มิตซุย เอ้าทเ์ลท – ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านซูซูกิโนะ 
      

  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
 เช้านี้ น าท่านชมอดีตอาคารที ่ว่าการของฮอกไกโด 

(Former Hokkaido Govt. Office Building) (ตึกอิฐแดง) 
เป็นตึกสไตล์นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอด
แหลมและกรอบหน้าต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือน
อนุสาวรยี์การบุกเบิกของฮอกไกโด ปัจจุบันได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิ 

  แล้วน าชม หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬิกาที่ด ารงอยู่ในฐานะสญัลักษณ์ของซัปโปโร     
มหีน้าปัดนาฬิกาทัง้สีด่้านทีท่ าจากอเมรกิา ปัจจุบนัถอืเป็น
หอนาฬิกาที่ เก่ าแก่ที่ สุดของญี่ ปุ่ น  และเป็ นสถานที่
นกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ  



 
 

   แล้วเดินต่อไปยัง บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori 
Promenade)  ซึ่งเป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร  บรเิวณเกาะ
กลางมสีวนหย่อมขนาดใหญ่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของหอคอยส่ง
สญัญาณซัปโปโร SAPPORO TOWER ซึ่งสามารถขึ้นไป
ชมววิแบบพาโนรามาของเมอืงซปัโปโรไดเ้ลยทเีดยีว  

  ซึ่งบริเวณนี้ในช่วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido Snow Festiva) ครัง้ที ่69 ประจ าปี 
2018  (จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่5-11 กุมภาพนัธ์) ซึ่งเป็นงาน
เทศกาลฤดูหนาวสุดยิง่ใหญ่ประจ าปีของเมอืงฮอกไกโดทีจ่ดั
ขึน้ในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ์ของทุกปี เป็นงานเทศกาลทีไ่ดร้บั
ความสนใจจากผู้คนทัง้ในและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
ซึง่แต่ละปีจะมนีักท่องเทีย่วแห่เขา้ชมงานอย่างลน้หลามโดย
ในปีล่าสุดมยีอดผูเ้ขา้ร่วมงานถงึ 2 ลา้นคนเลยทเีดยีว อกีทัง้
ยงัเป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีส่ดุของชาวญีปุ่่ นเลยกว็่าได้   
แลว้น าคณะเดนิทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และ
ร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรยีงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอก
ตลาดขายสง่ซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง 
รา้นคา้ต่างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล เชน่ ปู หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่น  ๆ ใน
ทอ้งถิน่ เช่น ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคา
กเ็หมาะสม อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชือ่คอื  Donburi 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในตลาดปลาโจไก (Japanese Set) 
 บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ซปัโปโรโดม (Sapporo Dome) เป็นสนามกฬีาในร่มขนาดยกัษ์ สามารถจุผูช้ม

ได้มากถึง 80,000 คน เปิดใช้เมื่อปี 2001 ปัจจุบันใช้เป็น
สนามส าหรบัฝึกซ้อม ทีมเบสบอล Hokkaido Nippon-
Ham Fighters และทีมฟุตบอล Condasole Sapporo 
ซ่ึงเมสซ่ีเจ (ชนาธิป สรงกระสินธ์) กองกลางทีมชาติ
ไทย ก็เล่นให้กับทีมคอนซาโดเลซัปโปโร แห่งน้ีด้วย
เช่นกนั ถ้าพูดถงึความทนัสมยัของสนามแห่งนี้ ตวัสนาม
สามารถสลบัชนิดของพื้นได้ระหว่างพื้นหญ้าจรงิและพื้นหญ้าเทียม ใช้เวลาสลบัพื้นที่ประมาณ 5 
ชัว่โมงเท่านัน้ และยงัเป็นทีใ่ชจ้ดันิทรรศการ หรอืคอนเสริต์ต่างๆ ไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้ยงัมจีุดชมววิ 
ทีท่ าเป็นทอ่ยืน่ออกมา สามารถมองเหน็เมอืงซปัโปโรไดท้ีค่วามสงู 53 เมตร  

  แลว้น าคณะเดนิทางไปยงั  MITSUI OUTLET PARK  เอา้ท์เลทซึ่งเปิดตวัเป็นครัง้แรกในฮอกไกโด 
เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรบัทุกคนตัง้แต่แบรนด์ชัน้น าจาก
ต่างประเทศ สนิค้าแฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์



 
 

กฬีาและกจิกรรมกลางแจง้และสนิคา้ทัว่ไป ประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 130 แบรนด์  ซึง่ในบรรดาแบ
รนด์ดงัเหล่านี้ จะมถีงึ 58 แบรนด์ทีเ่ป็นแบรนด์ทีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ทีเ่ปิดตวั
เป็นครัง้แรกในประเทศญี่ปุ่ น นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นัง่ 
เช่นเดียวกับ Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์ม 
เอาทเ์ลททีน่ี่จงึเตม็ไปดว้ยสรรพสิง่ใหช้าวฮอกไกโดและนกัทอ่งเทีย่วจากต่างชาตไิดส้มัผสั  

 เยน็ อสิระให้ท่านช้อปป้ิงที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่งช้อปป้ิง
เก่าแก่ทีส่บืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิ เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อ
หาของฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 
ร้านค้า ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและ
ตะวนัตกของใจกลางเมอืงซัปโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคา
โครงสรา้งทีร่องรบัทุกสภาพอากาศ จงึสามารถใชง้านไดโ้ดย
ไมต่อ้งกงัวลถงึฝนหรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่าน
กนิดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ด้วยรา้นค้าและ
แวดลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารแยะเตม็ไปหมด แต่ส าหรบัราเมน 
แนะน าต้องไปทีซ่อยนี้คอื “Ramen Yokocho” เป็นซอยรา
เมน สามารถเลอืกรา้นตามความชอบ ทัง้ชนิดเสน้ราเมนน ้า
ซุปรสชาตแิละเครือ่งเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
  แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม La’GENT STAY SAPPORO  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  
 09.55 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airline   เท่ียวบินท่ี HB 7905 
 15.25 น. ถงึ ท่าอากาศสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 ขอขอบพระคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร  

ฤดูหนำวในญีปุ่่ นมขีอ้ควรระวงั : สภาพอากาศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิด

เร็ว 1 ชม. เดนิทางควรกะเวลาใหด้ ีและถา้เทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ี

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งจา้สะทอ้นเขา้ตาได ้

** ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์** 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 



 
 

กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจองทวัร ์เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนั 

1. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

2. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

3. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

4. รายการน้ีเป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแล้ว 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

5. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได้ 

6. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯ

ไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

7. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผู้

จดัก ากบัเท่านัน้ 

8. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ 

9. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งใหเ้ป็น

แบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

10. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยว

และ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการบรหิารเวลา  ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้

เดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่ นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ นสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง   
   
เง่ือนไขการให้บริการ และการจองทวัร ์
1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 34 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. ในกรณีทีลู่กคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิัทฯ เพื่อเชค็ว่ากรุ๊ปมกีารคอนเฟิรม์เดนิทาง

ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3. การช าระค่าบรกิาร 
    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  ภายใน 48 ชัว่โมง หลงัจากส่งเอกสารการจองทวัร ์
    3.2 กรณุาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนออกเดินทาง  พรอ้มค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบั  1,500.- บาท/ท่าน/ทริป 
 
 



 
 

 
4. เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรแ์ละช าระเงนิค่าจองแลว้ ไม่สามารถยกเลกิ , เลื่อน หรอืขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี และถ้า

หากในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศตามทีร่ะบุไว้
ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิัทท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อตัราค่าบริการรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ น าทศันาจรตามรายการทีร่ะบุ 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 
- ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวี
ซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ีป่ระสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 



 
 

- ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500.- บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 23 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน ้าหนกัเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้

(ท่านตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมขีนาดกระเป๋า

ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิ้ว)  

 กรณีทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระสว่นของค่าใชจ้่ายทีส่มัภาระน ้าหนกัเกนิ (ท่าน

ตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

 ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทุกกรณี 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั     

ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง      

เพื่อยืนยนัการมีคณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯจดัการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 

3. ชื่อ-นามสกุล ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษิทัฯ จดัการให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจ

ตรงกนัระหว่างท่านลกูค้า และทางบริษทัฯ 



 
 

อณุหภมิู 
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