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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)  
(XJ620 : 02.10-10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคำนเ์ตอร ์สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) 
โดยมีเจำ้หนำ้ที่ใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสมัภำระ  

วันที ่2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – 
สุนัขลากเล่ือน – กิจกรรม ลานสกี ซิชิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล ์

02.10 น. ออกเดินทำงสู่ ประเทศญ่ีปุ่ น สนามบินชิโตเซะ โดย สำยกำรบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ620 (บริกำรอำหำร
รอ้นบนเครื่อง) 

10.40 น. เดินทำงถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลำทอ้งถิ่นเรว็กว่ำเวลำประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 

 [ส ำคญัมำก!!ไม่อนญุำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นหำกฝ่ำฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET 

 เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอำกำศเย็นและแหง้ประกอบกบัดินแถบนัน้เป็นดินภเูขำไฟ จึงเหมำะแก่ 
กำรเพำะปลกูผลิตผลทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะดอกไม ้แต่ในช่วงเวลำที่เป็นหิมะก็จะเป็นลำนหิมะขนำดใหญ่สดุลกูหูลกูตำ 
หนำ้หนำวจะสวยมำก เมืองที่ตัง้อยู่ในกลำงเกำะฮอกไกโด 

 
 
 
 
 
 
 
  

หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บำ้นงำนฝีมือและทำงเดินไมใ้นป่ำที่เหมือนกบัศิลปะ 
ในเทพนิยำย ซึ่งประกอบดว้ยรำ้นคำ้ 15 รำ้น ที่จ  ำหน่ำยสินคำ้แบบออริจินลัของทอ้งถิ่น ตัง้อยู่ใจกลำงหมู่บำ้น รำ้นคำ้ต่ำงๆ 
จะอยู่ไม่ไกลกนัมำก ท ำใหด้เูหมือนเป็นหมู่บำ้นกลำงป่ำ คลำ้ยหมู่บำ้นในเทพนิยำย 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) (XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 
วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – เมืองซปัโปโร – เมืองฟรุำโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – สนุขัลำกเล่ือน – กิจกรรม ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ –  
   อิออน มอลล ์
วนัท่ี 3. ล่องเรือตดัน ำ้แข็ง – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – หมู่บำ้นรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – ถนนคนเดิน เฮวะโดร ิ
วนัท่ี 4 สวนสตัวอ์ำซำฮิยำม่ำ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่ำแกว้คิตำอิชิ – รำ้นกำแฟฮลัโหล คิตตี ้–  
 รำ้นจ ำหน่ำยของฝำก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกำล Sapporo Snow Festival 2020 
วนัท่ี 5. เมืองซปัโปโร – ภูเขำไฟโชวะชินซนั – ฟำรม์หมีสีน ำ้ตำล – ทะเลสำบโทยะ – หุบเขำนรกจิโกกดุำนิ – ชอ้ปป้ิงทำนุกิโคจิ – ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 

บฟุเฟ่ต ์ขำปยูกัษ์ 3 ชนิด 
วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ621 : 11.55 – 18.00) 
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  สุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) ณ ลำนสกีหิมะขำวโพลน อิสระใหท้่ำนถ่ำยรูปกบัสนุขัลำกเล่ือน ฟรี!! นอกจำกสนุขัแลว้ ยงัมี

สตัวอ์ื่นๆ อีกมำกมำยหลำยชนิด 

 
 ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภำยในลำนสกีมีกิจกรรมตำ่งๆมำกมำย อิสระใหท้่ำนไดส้นกุสนำนและเพลิดเพลินกบักิจกรรมตำ่งๆ 

ภำยในลำนสกี ไมว่่ำจะเป็นกำรเช่ำ SNOW MOBILE, บำบำนำ่สโนว ์ใหอ้ำหำรสตัวน์่ำรกัคือ อลัปำกำ  
** ไม่รวมอัตราคา่เช่าอปุกรณ,์ ชุดส าหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 
***กิจกรรมเล่นหมิะ ณ ลานสกี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหมิะ *** 

 

 
 อิออน มอลล ์อาซาฮิคาว่า (AEON MALL ASAHIKAWA) หำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ของฮำซำฮิคำวะ อิสระใหท้่ำนได้

เลือกซือ้ของฝำก ของที่ระลึกกัน อำทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น อย่ำง คิทแคท สำมำรถหำซือ้ไดท้ี่นี่
เช่นกนั 
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 ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล ์อาซาฮีคาว่า 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 
ล่องเรือตัดน ้าแข็ง – เมืองอาซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาวะ – 
ถนนคนเดนิ เฮวะโดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชำยฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกำะฮอกไกโด และเป็นจดุเริ่มตน้อีกแห่งใน

กำรออกเรือตดัน ำ้แข็ง 
 ล่องเรือตัดน ้าแข็ง โดยเรือจะวิ่งตดัทะเลน ำ้แข็งออกไปนอกชำยฝ่ังทะเลโอคอทสก ์น ำนกัท่องเที่ยวไปชมกอ้นน ำ้แข็งที่ลอย

มำจำกขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดหูนำวเดือนกมุภำพนัธ์-มีนำคม หำกโชคดี อำจจะไดเ้ห็นสตัวท์ะเลที่มำจำกฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรียท์ะเลสเตลเลอร ์(STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน ำ้ลำยจดุ เดิมเรือนีใ้ชเ้พื่อส ำรวจน ำ้มนัในรฐัอลำสกำ้ 
เริ่มน ำมำใช ้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตัง้แต่ปี 2004 กำรล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลำ 45 นำที ถึง 1 ชั่วโมง 
**เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกคร้ังก่อนเดินทาง ทัง้นีจุ้ดขึน้เรือตัดน ้าแข็งมี 2 จุด
ทีส่ามารถชมได้คือทีจุ่ดมอนเบ็ทสึท่าเรือกะนิงโกะสเตชั่น และทีอ่ะบะชิริท่าเรือออโรร่า เทอรมิ์นอล** 

 
 หมู่บ้านราเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี ้ มีประวัติศำสตรก์ำรท ำรำเมงมำอย่ำงยำวนำน นับตั้งแต่ยุคหลัง

สงครำมโลกครัง้ที่ 2 และมีน ำ้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บำ้นรำเมง ถือก ำเนิดมำในปี 1996 เพื่อใหเ้หล่ำนกัท่องเที่ยวได้
เขำ้มำสมัผสัรสชำติแบบดัง้เดิมของรำ้นรำเมงที่มีชื่อเสียงทัง้ 8 รำ้นไดอ้ย่ำงเต็มที่ 



 

HJ0341 : HOKKAIDO ICE BREAKER SNOW FEST 6วนั 4คืน  (XJ) 

 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง 

 เดินทำงกลบัสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA) ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในเกำะฮอกไกโด รองจำกซปัโปโร เมื่อเทียบ
กบัซปัโปโรแลว้ ที่นี่อำจจะไม่ไดด้เูจรญิแบบเหมือนซปัโปโร แต่ที่นี่มีสวนสตัวช์ื่อดงัอนัดบัสองของญ่ีปุ่ น  และมีควำมใหญ่ของ
สถำนีรถไฟ JR ASAHIKAWA ที่ตกแต่งโทนอบอุ่นดว้ยสีไมส้บำยตำอีกดว้ย ใกล้ๆ กันจะมี AEON MALL ที่เชื่อมกับสถำนี
รถไฟ 

 ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสำยนีน้บัไดว้่ำเป็นถนนคนเดินสำยแรกของญ่ีปุ่ น โดย
เริ่มกันมำตัง้แต่ปี 1972 มีรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรตัง้อยู่เรียงรำยมำกมำย สองขำ้งทำงยำวออกไปจำกสถำนี JR ASAHIKAWA ถึง 
1 กิโลเมตร ใหท้่ำนไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 
สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่า
แก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – เทศกาล SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสตัวแ์ห่งนีไ้ดถ้กูออกแบบใหก้ลมกลืนกับธรรมชำติที่สตัวน์ำนำชนิดอำศยั

อยู่ ซึ่งจะส่งผลใหม้ีสุขภำพจิตที่ดีและและสอดคลอ้งตำมธรรมชำติที่เป็นอยู่ นักท่องเที่ยวจะไดร้ับควำมสุขในกำรเขำ้ชม 
ภำยใน สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า มีส่วนต่ำงๆ ท่ีน่ำสนใจมำกมำยโดยมีจดุเด่นที่มีสตัวน์อ้ยน่ำรกันำนำชนิด ทัง้จ ำพวกสตัวเ์มือง
หนำวและเมืองรอ้น  เช่น สตัวป่์ำพืน้เมืองของฮอกไกโด อย่ำงกวำง นกอินทรี หมำป่ำ และสตัวอ์ื่นๆจำกทั่วทกุมมุโลก เช่น หมี
ขัว้โลก ลิง แมวใหญ่ และยีรำฟ และส่ิงที่พลำดไม่ไดก้็คือ อโุมงคแ์กว้ผ่ำนสระว่ำยน ำ้ของเหล่ำเพนกวิน และโดมแกว้ขนำดเล็ก
ที่อยู่ตรงกลำงของโซนหมีขัว้โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่ำงชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนีเ้ป็นแห่งแรกที่มีกำรจดัใหน้ก
เพนกวินออกเดินในช่วงฤดหูนำว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกลช้ิดอีกดว้ย  

 
 กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 

 เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่ำส ำคญัส ำหรบัซปัโปโร และบำงส่วนของเมืองตัง้อยู่บนที่ลำดต ่ำของภูเขำเท็งง ุซึ่งเป็นแหล่งสกีและ
กีฬำฤดูหนำวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ” มีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอตำรุ โดยมีโกดงัเก่ำบรเิวณ
โดยรอบปรบัปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรียงรำยอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยำกำศสดุแสนโรแมนติกคลองแห่งนีส้รำ้งเมื่อปี 1923 โดยสรำ้งขึน้
จำกกำรถมทะเล เพื่อใชส้ ำหรบัเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสินคำ้มำเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภำยหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีกำรถมคลองครึง่หนึง่
เพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลืออีกครึง่หน่ึงไวเ้ป็นสถำนท่ีท่องเที่ยว มีกำรสรำ้งถนนเลียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทำงเดินเทำ้
กวำ้งประมำณ 2 เมตร  
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พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวทำง
ประวัติศำสตรท์ี่ส  ำคัญของเมืองโอตำรุจำกกำรที่ถูกสรำ้งขึน้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 ดว้ยตัวอำคำรมีขนำดใหญ่เป็นอิฐแดงดู
เปลือยๆหำกดงูดงำมแปลกตำ ส่ิงสะดุดตำที่เป็นจดุสงัเกตของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีน้ั่นก็คือ นาฬิกาไอน ้าโบราณสไตลอ์ังกฤษ 
ที่ยงัคงใชง้ำนไดม้ำถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่ำนัน้ ภำยในตกแต่งแบบผสมผสำนทัง้ควำมหรูหรำ มีกำรจดั
แสดงกล่องดนตรีโบรำณและหลำกสไตลก์ว่ำ 25,000 ชิน้ 

 
 โรงงานเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นับเป็นอีกหนึ่งสินคำ้ที่ขึน้ชื่อของเมืองโอตำรุ เป็นแหล่งผลิตเครื่องแกว้

คุณภำพสงูที่ไดร้บักำรยอมรบัมำอย่ำงยำวนำน มีประวตัิควำมเป็นมำนำนมำกเป็นรอ้ยๆปี ภำยในอำคำรมีกำรตกแต่งดว้ย
โคมไฟแกว้จ ำนวนมำกอย่ำงหรูหรำ ประกอบดว้ยส่วนต่ำงๆอย่ำง คำเฟ่ที่มีบริกำรทัง้ขนมหวำนและอำหำรญ่ีปุ่ นตกแต่งดว้ย
เครื่องแกว้นำนำชนิดดงูดงำม ส่วนจดัแสดงเครื่องแกว้ชนิดต่ำงๆตัง้แตใ่นยคุอดีต ชมกำรสำธิตกำรเป่ำแกว้ดว้ยกรรมวธีิโบรำณ 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศน่ำรกัๆ ของตัวกำรต์ูนแมวชื่อดัง คิตตี ้ใหท้่ำนไดเ้ลือกซือ้สินคำ้และ
ถ่ำยรูปตำมอธัยำศยั 

 ร้านจ าหน่ายของฝากของทีร่ะลึก ที่อยู่ไม่ไกลจำกตวัเมืองซปัโปโร ภำยในมีสินคำ้ลดรำคำมำกมำย ใหท้่ำนไดอ้ิสระเลือกซือ้
สินคำ้ภำยในรำ้น 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหำ้งสรรพสินคำ้รูปแบบ OUTLET MALL ขนำดใหญ่ที่สดุใน 
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ฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่ เมือง KITA-HIROSHIMA ชำนเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทำงที่ไปยัง สนำมบินชิโตเซะ เปิด
ใหบ้ริกำรเมื่อเดือนเมษำยน ปี 2012 ภำยในหำ้งมีรำ้นคำ้แบรนดต์่ำงๆกว่ำ 128 รำ้น รวมถึงรำ้นคำ้ปลอดภำษี ศูนยอ์ำหำร
ขนำดใหญ่จ ุ650 ที่นั่ง และรำ้นจ ำหน่ำยสินคำ้พืน้เมืองและสินคำ้จำกฟำรม์ทอ้งถิ่นประจ ำจงัหวดัฮอกไกโด 

 
 

 เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 คร้ังที่ 71 จดัขึน้ในช่วงวนัที่ 04-11 กุมภำพนัธ ์2563 โดยภำยในงำนจะมีกำรจดั
แสดงโชวผ์ลงำนแกะสลกัน ำ้เเข็งมำกกว่ำ 200 ชิน้ และประดับดว้ยแสงไฟหลำกสีสัน บริเวณสวน Odori Park  มีระยะทำง
ยำวรวม 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเรำจะสำมำรถชมงำนแสดงไดอ้ย่ำงเต็มที่ใจกลำงเมืองซปัโปโร ผลงำนทัง้หมดที่จดัแสดงท ำมำจำก
หิมะและน ำ้แข็งใสรำวกบัครสิตลั ซึ่งเป็นจดุที่ดงึดดูผูค้นเขำ้มำชมงำนอย่ำงมำกมำย เวลำจดัแสดงแสง Light Up  
ถึง 22.00 น.ทกุวนั 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 
เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟารม์หมีสีน ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบ
เขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ – บุฟเฟ่ต ์ขาปูยักษ ์3 
ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึ่งมีอนสุำวรียบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบควำมเคลื่อนไหวและกำรเกิดขึน้มำใหม่

ของภูเขำไฟเกิดใหม่ประมำณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขำไฟนอ้งใหม่ที่เกิดจำกกำรสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิด
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ปะทุติดต่อกันนำนถึง 2 ปีจนกลำยมำเป็นภูเขำโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในควำมดูแลของรัฐบำลในฐำนะเป็น 
“อนสุรณท์ำงธรรมชำติแห่งพิเศษ” พรอ้มบนัทึกภำพเป็นท่ีระลกึ 

 ชมฟารม์หมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็นสถำนที่เพำะพนัธุห์มีสีน ำ้ตำลที่มีตัง้แต่เจำ้หมี
ตวัเล็กๆไปจนถึงหมีตวัโต นอ้งหมีที่นี่ไม่ดรุำ้ยเพรำะหมีที่นี่ไดร้บักำรดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน ท่ำนจะไดเ้ห็นภำพท่ีน่ำรกั 
น่ำเอ็นดขูองนอ้งหมีโชวลี์ลำออ้นขออำหำรจำกนกัท่องเที่ยว ท่ีนี่นกัท่องเที่ยวสำมำรถป้อนอำหำรเหล่ำหมีทัง้หลำยดว้ย  
ขนมปัง และแอปเป้ิล ซึ่งจะมีจดุจ ำหน่ำยอำหำรหมี 

 
 ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เป็นทะเลสำบขนำดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยำวประมำณ 40 กิโลเมตร เกิดจำกปำก

ปล่องภเูขำไฟ ตัง้อยู่ใกลก้บัทะเลสำบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสำบแห่งนีม้คีวำมพเิศษตรงที่น ำ้จะไม่แขง็ตวัในช่วง 
ฤดหูนำว  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หุบเขานรกจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติ SHIKOTSU-TOYA 

เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกว่ำหุบเขำนรกนั้นเพรำะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ำ้รอ้นที่เดือดตำมธรรมชำติกระจำยไปทั่ว
บริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควนัรอ้นๆอยู่ตลอดเวลำ และถือเป็นแหล่งก ำเนิดน ำ้แร่และออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สดุ
บนเกำะฮอกไกโด ทำงเขำ้หบุเขำจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรบั เป็นยกัษ์ที่คอยคุม้กนัภยัให ้
ผูม้ำเยือน ดงันัน้ทกุบรเิวณพืน้ท่ีของที่นี่ ไม่ว่ำจะเป็นรำ้นขำยของที่ระลกึ หอ้งน ำ้จะมีป้ำยต่ำงๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็น 
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ ์จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองซัปโปโร 
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 อิสระช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ เป็นย่ำนชอ้ปป้ิงเก่ำแก่ ที่เปิดใหบ้ริกำรยำวนำนกว่ำ 100 ปี จุดเด่นของย่ำนนีค้ือกำรสรำ้ง
หลงัคำที่คลมุทั่วตลำด ไม่ว่ำจะฝนตก แดดออก พำยหุิมะเขำ้ ก็สำมำรถมำเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ย่ำงสบำยใจ นอกจำกนีย้งัมีรำ้นคำ้
มำกถึง 200 รำ้น โดยมีควำมยำวประมำณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินคำ้ก็มีทัง้เสือ้ผำ้และรองเทำ้แบรนดด์งัอย่ำง UNIQLO,  
NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นตน้ และที่จะพลำดไม่ไดเ้ลยก็คือรำ้น DAISO ที่ทุกอย่ำงรำคำ 100 เยน รวมไปถึง
รำ้น DONKI ที่มีขำยทกุอย่ำงตัง้แต่เครื่องใชไ้ฟฟ้ำไปถึงเครื่องส ำอำงคใ์นรำคำที่ถกูจนน่ำตกใจ หรือถำ้เดินจนหมดแรง ที่นี่ก็มี
รำ้นอำหำรดงัๆหลำยรำ้นคอยใหบ้รกิำรอยู่ดว้ย 

 
 จำกนั้นใหท้่ำน อิสระช้อปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่ำนบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดว้ย

รำ้นคำ้ 5,000 รำ้นและรำ้นอำหำร แสงไฟนีออนเรียงรำยในเวลำกลำงคืน และถือเป็นย่ำนท่ีคกึคกัและมีชีวิตชีวำที่สดุของเมอืง
ซปัโปโรอีกดว้ย โดยอยู่ถดัลงมำทำงใตจ้ำกสวนโอโดรริำวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถำนีรถไฟใตด้ิน SUSUKINO ในเวลำค ่ำ
คืนบรรดำป้ำยไฟโฆษณำบนตึกต่ำงๆในย่ำนนีจ้ะเปิดไฟประชันกัน สีสันละลำนตำดึงดูดลูกคำ้กันเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ี
รำ้นอำหำร ภตัตำคำร สถำนบนัเทิงเรงิรมยย์ำมรำตรี ทัง้ไนตค์ลบั บำร ์คำรำโอเกะ สถำนที่อำบอบนวด รวมกนัมำกกว่ำ 4,000 
รำ้น ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บำงรำ้นก็ซ่อนอยู่ในตกึตอ้งขึน้ลิฟตไ์ป แต่ก็มีพนกังำนออกมำเรียกลูกคำ้เสนอเมนแูละบรกิำรของ
รำ้นตนเองอยู่รมิถนนเต็มไปหมด ย่ำนซูซูกิโนะ มกัจะมีชื่อเรียกที่รูจ้กักนัดีในหมู่คนไทยและนกัท่องเที่ยวว่ำเป็น “ตรอกรำเมง” 
เพรำะบริเวณนีม้ีรำ้นรำเมงใหเ้ลือกทำนกันมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น มิโสะรำเมง ชิโอะรำเมง เคอรร์ี่รำเมง เป็นตน้ โดยมีรำคำ
เริ่มตน้เพียงชำมละ 750 เยนเท่ำนัน้ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต ์ขาปูยักษ ์3 ชนิด ได้แก่ ปูขน, ปูทาราบะ, ปูซูไว 
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ทีพ่กั น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก T MARK SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ621 :11.55 – 18.00) 

เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
 น ำท่ำนเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสมัภำระก่อนเดินทำงไปยงั สนำมบินชิโตเซะ 
 ถึง สนำมบินชิโตเซะ ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 

11.55 น. น ำท่ำนกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทำงถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
 

** หากท่านทีต่้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อน
ท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาแนะน าเพยีง : HOKKAIDO ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน 4คืน  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 04-09  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัที่ 05-10  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัที่ 06-11  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัที่ 07-12  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัที่ 08-13  ก.พ 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวน

ดงักลำ่ว ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 
2.  ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ำกรุ๊ป

มีกำรคอนเฟิรม์เดินทำงก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทำงบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  กำรช ำระค่ำบรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์ว่นที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทำง 
4. กำรยกเลิกำรเดินทำง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนกำรเดินทำง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทำง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 15,000 บำท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่ำ 15 วนักำรเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด  
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำร
บินมีกำรกำรนัตีมัดจ ำที่นั่งกบัสำยกำรบินและค่ำมัดจ ำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรทั์ง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรำยกำรเดินทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคำ้เดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของเจำ้หนำ้ที่เท่ำนัน้ ลกูคำ้ทุกท่ำนตอ้งผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศกไ์ม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถ้ำท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่
เดินทำงพรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรและเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

 กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรบัเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจำกชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจำกบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด ำเนินก่อนเดินทำง 7 วันล่วงหนำ้ และถำ้โดยกำรช ำระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท ำที่เคำนเ์ตอรส์นำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนัน้  

2.  ค่ำที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบไุวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4.  เจำ้หนำ้ที่บรษิัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
5.  ค่ำน ำ้หนักสมัภำระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำม

เงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 
6.  ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทำงบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือนอ้ยกว่ำ 75 ปี **  
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 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยนุอ้ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7.  ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำ
โทรศพัท ์ 

3.  ค่ำภำษีน ำ้มนั ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่ำทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท/ทรปิ/ท่ำน 
 

หมายเหต ุ
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่ำน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทำง 
3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุ่ำงๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดั

หยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำม
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน
เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อบุติัเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทวัรท์ัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภำวะ

อำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรำ

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่ำจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบ
เอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อเป็นกำรยืนยนัว่ำมีคณุสมบติัในกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนญุำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสำรเรื่องที่พกั
ทำงบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่ำท่ำนสำมำรถรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่อำจเกิดขึน้ระหว่ำงที่พ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่ำงที่พ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอำยุกำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคณุสมบติั

เพื่อกำรพ ำนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติักำรถกูสง่ตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่เขำ้ข่ำยคณุสมบติัที่อำจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 


