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HOKKAIDO Yakisoba 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X 11-15 APRIL 2018 

HOKKAIDO Yakisoba 
5D3N BY THAI AIR ASIA X 

อาซาฮกิาวา่ 1 ซปัโปโรป 1 นอนออนเซนทีย่บูาร ิ1 คนื 
 

Hilight… 
 

อาซาฮคีาวา่ ลิม้รสสุดยอดราเม็งขึน้ชือ่ของเมอืงที ่ หมูบ่า้นราเม็ง, เยีย่มชมพพิธิภัณฑน์ ้าแข็งที ่ไอซ ์พาวลิ

เลียน สัมผัสอากาศหนาวที่อุณภูมิ – 41 องศาเซลเซียส, เขา้ชมกระบวนการท าสาเกที ่

พพิธิภณัฑส์าเกโอโตโกยามา่ 

โอตาร ุ เก็บภาพความประทับใจกับววิสดุแสนโรแมนตคิของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวถิชีวีติ 2 

ฝ่ังคลอง ทีย่ังคงมกีลิน่อายของอารยแบบธรรมญีปุ่่ นแต่กลับสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตก เพลดิเพลนิกับสยีงเพลงจากพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร,ี เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง

สนิคา้หลากหลายที ่ออิอน มอลล ์

ซปัโปโร ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดังที่ มติซุย เอาทเ์ล็ท ปารค์, ชมิอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลา,  

ชอ้ปป้ิงยา่นทานกูแิละซูซูกโิน ่เพลนิตากบัสนิคา้มากมายหลากหลายชนดิ, ชมสถาปัตยกรรม

อนัสวยงามของ อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ ทีรู่จ้ักกนัในนามท าเนยีบอฐิแดง 

ก าหนดวนัเดนิทาง 11-15 เมษายน 2561  

ไมต่อ้งลางาน (รฐับาลประกาศวนัหยดุ 12-16 เม.ย.) 

11 เม.ย. 61             สนามบนิดอนเมอืง 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 เพือ่เตรยีมตวัเดนิทาง 

และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 

23.55 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  

ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซเ์ทีย่วบนิที ่XJ620 

 

12 เม.ย. 61             สนามบนิชนิชโิตเสะ >> อาซาฮคีาวา่ >> หมูบ่า้นราเม็ง >>  

                              พพิธิภณัฑส์าเกโอโตโกยามา่ >> ไอซ ์พาวลิเลีย่น 

08.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชนิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ

ญีปุ่่ น หลงัจากผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี

การศลุกากรแลว้ น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮคีาวา่ 

เมืองที่ข ึ้นชื่อว่ามีโอโซนที่ดีที่สุดของเกาะฮอกไกโดฝ่ัง

ตะวันตก เพื่อน าท่านเขา้ชมหมู่บ ้านราเม็ง หมู่บา้นที่ได ้

รวบรวมเอารา้นราเม็งชือ่ดัง 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่



 

HOKKAIDO Yakisoba 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X 11-15 APRIL 2018 

รวมกนั เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปีค.ศ.1996 ซึง่ราเม็งในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ชาวอาซาฮคีาว่าพยายามสรา้งเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใชค้วามคดิ

สรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพือ่ใหแ้ตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีม่อียู่กอ่นหนา้นี้ จนในทีสุ่ดก็

เป็นทีย่อมรับ 

เทีย่ง   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นราเม็ง 

บา่ย น าท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์าเก (Otokoyama Sake 

Museum) ซึง่เป็นสาเกทีม่ชี ือ่เสยีงในระดับหัวแถวของญีปุ่่ น 

ใหท้่านไดช้มความพถิีพถิันในการผลติสาเกที่ข ึน้ชือ่แห่งนี ้

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคามคิาวา่เพือ่ชม พพิธิภณัฑ์

น า้แข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานทีจั่ดแสดงงานศลิปะ

จากหมิะ ชืน่ชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหมิะและการแกะสลัก

หมิะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศลิปินทีม่ี

ชือ่เสยีง นอกจากนี้ภายในถ ้ายังมคีวามสวยงามของหมิะที่

เหมอืนกบัอยูใ่นถ ้าหนิงอกหนิยอ้ยใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาว

เย็นกับอณุหภมู ิ -41 องศาเซลเซยีส พบกับความน่ารักของ

นางฟ้าทะเล คลีโอเน่ (Sea Angle) อสิระใหท้่านได ้

บนัทกึภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

13 เม.ย. 61           อาซาฮคีาวา่ >> ซปัโปโร >> โรงงานช็อคโกแล็ต >> โอตาร ุ>> 

                             คลองโอตาร ุ>> พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี>> หา้งสรรพสนิคา้ออิอน มอลล ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

08.00น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางความเจรญิอันดับ 5 ของ

ญี่ปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมลีักษณะคลา้ยตารางหมากรุกซึง่แตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมอืง

ทั่วไปในญี่ปุ่ น ซึง่ไดรั้บค าแนะน าและพัฒนาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกิัน ดังนั้นผังเมืองจงึถูก

ออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผังเมอืงของอเมรกิา น าท่านชมโรงงานช็อคโก

แล็ตอชิยิะ แหล่งผลติช็อคโกแลตทีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ดว้ยรูปร่างของอาคารโรงงานที่

ตกแตง่สไตลย์โุรป รวมถงึเหลา่ตุ๊กตาตัวนอ้ยทีค่อยสรา้งสสีนัและเรยีกรอยยิม้จากนักทอ่งเทีย่ว 

จงึท าใหท้า่นรูส้กึราวกบัเดนิอยูใ่นดนิแดนแหง่เทพนยิาย ทา่นสามารถเดนิชมและศกึษาประวัติ

ความเป็นมาของโรงงานและอปุกรณ์การผลติยคุแรกเริม่แบบจ าลองของโรงงาน พรอ้มทัง้เลอืก

ซือ้ชอ็คโกแลตแบบตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศัย 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอตารุ หนึง่ในเมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคัญทางตอนเหนือของ

ประเทศญีปุ่่ น ในสมัยกอ่นใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนได ้

ชือ่ว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารุดว้ยการสรรสรา้ง

อยา่งลงตัวในสไตลย์ุโรป พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับววิสดุแสนโรแมนตคิของโกดังเกา่ที่

สะทอ้นบนผวิน ้าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดนิแดนตะวันออกและตะวันตก 

ผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตัวและท่านยังสามารถเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมืองจากรา้นคา้ต่างๆ ที่ถูก

ดัดแปลงมาจากโกดังเมือ่สมยักอ่นไดอ้กีดว้ย  

 

จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกับเสยีงเพลงจาก พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีโดยมนีาฬกิาไอน ้าโบราณ

ตัง้เด่นอยูห่นา้อาคารทีถู่กสรา้งขึน้นานนับศตวรรษคู่กับเมอืงโอตารุ ส่งเสยีงตอ้นรับท่านทุกๆ 15 

นาท ีท่านจะไดช้มวธิีการผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซือ้กล่องดนตรหีลากหลายแบบหลากหลาย

ขนาด หรอืแมแ้ตอ่อกแบบกลอ่งดนตรขีองคณุเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก  
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จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้เครือ่งอปุโภคบรโิภคต่างๆ กันที ่ออิอน มอลล ์มรีา้นคา้

ตา่งๆ มากมาย อาทเิชน่ รา้นรอ้ยเยน, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า, เสือ้ผา้ เครือ่งแต่งกาย และซปุเปอรม์าร์

เก็ต ทีท่า่นสามารถซือ้สนิคา้เบ็ดเตล็ดตา่งๆ ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ 

ค า่                     อสิระอาหารค า่ ใหท้า่นเลอืกอิม่อรอ่ยไดต้ามอธัยาศยั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม GRAND PARK OTARU หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

14 เม.ย. 61             โอตาร ุ>> คโิรโระ สก ีรสีอรท์ >> ซปัโปโร >> ตลาดปลา >> ทีท่ าการรฐับาลเกา่ 

                                 >> ชอ้ปป้ิงทีย่า่นทานกูแิละซูซูกโิน ่>> มติซุย เอาทเ์ล็ต >> ยบูาร ิ

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

08.00 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ คโิรโระ สก ีรสีอรท์ พาท่าน

เขา้สโนว์ ปาร์ค เล่นหมิะดว้ยสโนว์สเลด สุดฟินกับ

หมิะสุดทา้ยของปี เมอืงซปัโปโร น าท่านเลือกชม

สนิคา้สดๆ จากทะเลที ่ตลาดปลา (ถา้มเีวลาเหลอื) 

พลาดไม่ไดก้ับปูยักษ์ฮอกไกโดหรือจะลองเมนูซูช ิ

ซาชมิจิากรา้นคา้ตา่งๆ หรอืจะเป็นหอยเชลลแ์ละหอย

เมน่ยา่งรอ้นๆ ใหท้า่นไดล้ิม้ลองตามอัธยาศัย จากนัน้

น าทา่นชม อาคารทีท่ าการรฐับาลเกา่ หรอืท าเนียบ

อฐิแดง สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1888  สถาปัตยกรรมนี้ถือ

เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของ

โดมแปดเหลี่ยมน ามาจากรัฐแมสซาชู เสทท ์

สหรัฐอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 ลา้น

กอ้น ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนีเ้ป็นสถาปนกิทอ้งถิน่และใช ้

วัสดภุายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารทีใ่หญ่และ
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สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นสญัลักษณ์ของรัฐบาลเมจ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสรา้งขึน้มาใหม ่ใน

ปีค.ศ.1911 ปัจจุบันไดอ้นุรักษ์ไวเ้ป็นสมบัตทิางวัฒนธรรมและใชส้ าหรับตอ้นรับบคุคลส าคัญทาง

การเมอืงของรัฐบาลญีปุ่่ น  

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่ยา่นทานูกแิละซูซูกโิน่ ย่านชอ้ปป้ิงทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมาย

กวา่ 200 รา้นคา้เอาไวท้ีน่ีท่ีเ่ดยีว ไมว่า่จะเป็นรา้นขายเครือ่งส าอางค ์รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอื

สอง รา้นขายเสือ้ผา้ กระเป๋าและรองเทา้ รา้นอาหารและรา้นกนิดืม่อกีมากมายทีเ่ปิดบรกิาร

ตั ้งแต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลา

กลางคืน เพราะย่านซูซูก ิโน่นั้นเป็น

แหล่งท่องเที่ยวส าหรับนักท่องราตร ี

จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกนัตอ่กบั

สนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายที ่ Mitsui 

Outlet Park ที่พรอ้มใจกันลดราคา

สินคา้อาทิเช่น Coach, Armani, 

Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka 

Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, 

Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Tempur, 

Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบรเิวณดา้นหนา้เอาท์

เล็ท จะมซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตเล็กๆ ทีข่ายผลติภัณฑส์นิคา้ตา่งๆ ทีม่าจากผูผ้ลติในฮอกไกโด ไมว่่า

จะของสด, ของแหง้ หรอืแมก้ระทั่งขนมของฝากตา่งๆ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม YUBARI SHUPARO HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

ในค า่คนืสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลับประเทศไทย ทา่นจะไดผ้อ่นคลายกับการ แชน่ ้าแร ่

ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยให ้

ระบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

ค า่                     รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั พเิศษ!! บฟุเฟ่ตข์าป ู 
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15 เม.ย. 61            ยบูาร ิ>> สนามบนิชนิชโิตเสะ >> สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชนิชโิตเสะ 

09.55 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซเ์ทีย่วบนิที ่XJ621 

15.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั  ทา่นละ 1,000 บาท  

โดยเรยีกเก็บพรอ้มกบัคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื* 

หมายเหต ุ

1. การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบ

จ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในแตล่ะ

ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนญุาตใหเ้ขา้หรอืออกนอกประเทศน ัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ไมค่นืคา่ทวัร ์ไมว่า่กรณีใดๆ  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 

4. คา่ใชจ้า่ยของมัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

5. คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทประกัน 

*** เด็กอายุต า่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดรั้บความคุม้ครองประกันอุบัตเิหตุเพยีง

ครึง่เดยีว *** 

6. คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที ่25 มกราคม 2561 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ 

ในกรณีทีท่าง สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญร่าคาทา่นละ พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

11-15 เม.ย. 61 48,999.- 9,900.- 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเลม่สเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรับ

ทา่นทีถ่อืตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ : กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 28,000 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นการ

เดนิทาง 21 วนัท าการ 

การยกเลกิ:  กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

มัดจ าทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ

การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ

ทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 

การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 

รวมถงึภัยธรรมชาตติา่งๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวน

ทัง้หมดหรือบางส่วน หากระหว่างเดนิทางอยู่เกดิเหตุภัยพิบัตใิดๆ ก็ตามที่ท าใหเ้กิดผลกระทบกับ

โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี ้ 
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ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่น

ของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภัยพบิัตทิางธรรมชาตติา่งๆ ทางบรษัิทสามารถคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวร์ ไดก็้ตอ่เมือ่ทาง

สายการบนิและโรงแรมทีพั่กไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณีเกดิภัยธรรมชาตใินตา่งประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้และมเีหตทุ า

ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไมรั่บผดิชอบ

ต่อค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึน้นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะไดรั้บการยืนยันว่าจะมีการรับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่  

 


