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ล่องเรือตดันํา้แข็งสดุคลู | ลานสกี | สนุขัลากเล่ือน | ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน | ทานกิุโคจิ 
สวนหมีภเูขาไฟโชวะ | เท่ียวเต็มไม่มีวนัอิสระ | ลิม้รสเมนขูาปยูกัษ์ 3 ชนิด  

 

 

  

HOKKAIDO WINTER เรือตัดน า้แข็งฉึกฉึก 6วัน 4คืน 

เดนิทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563  

เร่ิมต้นเพียง 42,900 บาท 

.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 08.40+1) 
วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซปัโปโร – เมืองฟรุาโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – สนุขัลากเลื่อน – กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออน 

มอลล์ 
วนัท่ี 3. ลอ่งเรือตดันํา้แข็ง – เมืองอาซาฮิคาวา่ – หมูบ้่านราเมงอาซาฮิคาวา่ – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
วนัท่ี 4 สวนสตัว์อะซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮลัโหล คิตตี ้– ร้าน

จําหนา่ยของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุเฟ่ต์ ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด 
วนัท่ี 5. เมืองซปัโปโร – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – ฟาร์มหมีสนีํา้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – หบุเขานรกจิโกกดุานิ – ช้อปปิง้ทานกิุโคจิ – ช้อปปิง้ซูซูกิโนะ 
วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 09.55 – 15.10 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชโิตเซะ) (XJ620 : 
23.55– 08.40+1) 

20.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ  
[สาํคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้ ] 
ส าหรับกรุ๊ปที่เดินทางตัง้แต่วันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็นเวลา 02.10 น. 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ ปุ่น สนามบินชิโตเซะ โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการ
อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – 
สุนัขลากเล่ือน – กิจกรรม ลานสกี ซิชคิไิซโนะโอกะ – ออิอน มอลล์ 

02.10 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
10.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
08.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 
 [สาํคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 นําทา่นออกเดินทางสู ่เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกบัดินแถบนัน้เป็นดินภเูขา

ไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลกูผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาด
ใหญ่สดุลกูหลูกูตา หน้าหนาวจะสวยมาก เมืองที่ตัง้อยูใ่นกลางเกาะฮอกไกโด 

 หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมูบ้่านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าที่เหมือนกบัศิลปะใน
เทพนิยาย ซึง่ประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน ที่จําหน่ายสินค้าแบบออริจินลัของท้องถ่ิน ตัง้อยู่ใจกลางหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ จะ
อยูไ่มไ่กลกนัมาก ทําให้ดเูหมือนเป็นหมูบ้่านกลางป่า คล้ายหมูบ้่านในเทพนิยาย จากนัน้เดินทางสู ่เมืองอาซาฮีคาว่า ที่ตัง้อยู่
กลางเกาะฮอกไกโด 

 
 ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับสนุขัลากเลื่อน ฟรี!! 

นอกจากสนุขัแล้ว ยงัมีสตัว์อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมตา่งๆมากมาย อิสระให้ทา่นได้สนกุสนานและเพลดิเพลนิกบักิจกรรมตา่งๆ 
ภายในลานสกี ไมว่า่จะเป็นการเช่า SNOW MOBILE, บาบานา่สโนว์ ให้อาหารสตัว์นา่รักคือ อลัปากา  
** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 
***กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ *** 

 
 อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า (AEON MALL ASAHIKAWA) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านได้

เลือกซือ้ของฝาก ของที่ระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ได้ที่นี่
เช่นกนั 
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 ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า 
ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
ล่องเรือตัดน า้แข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – 
ถนนคนเดนิ เฮวะโดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจดุเร่ิมต้นอีกแหง่ใน

การออกเรือตดันํา้แข็ง 
 ล่องเรือตัดน า้แข็ง โดยเรือจะวิ่งตดัทะเลนํา้แข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ นํานกัท่องเที่ยวไปชมก้อนนํา้แข็งที่ลอย

มาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดหูนาวเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะได้เห็นสตัว์ทะเลที่มาจากฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวนํา้ลายจดุ เดิมเรือนีใ้ช้เพื่อสาํรวจนํา้มนัในรัฐอลาสก้า 
เร่ิมนํามาใช้ เป็นกิจกรรมทอ่งเที่ยวตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรือแตล่ะรอบใช้เวลา 45 นาที ถึง1 ชัว่โมง 
**เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซั่น จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกครัง้ก่อนเดินทาง ทัง้นีจุ้ดขึน้เรือตัดน า้แข็งมี 2 จุด
ที่สามารถชมได้คือที่จุดมอนเบ็ทสึท่าเรือกะนิงโกะสเตชั่น และที่อะบะชิริท่าเรือออโรร่า เทอร์มินอล** 

 
 หมู่บ้านราเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวตัิศาสตร์การทําราเมงมาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลงั

สงครามโลกครัง้ที่ 2 และมีนํา้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บ้านราเมง ถือกําเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหลา่นกัท่องเที่ยวได้
เข้ามาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของร้านราเมงที่มีช่ือเสยีงทัง้ 8 ร้านได้อยา่งเต็มที่ 
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 กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง 

 เดินทางกลบัสู ่เมืองอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA) ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซปัโปโร เมื่อเทียบ
กบัซปัโปโรแล้ว ท่ีนี่อาจจะไมไ่ด้ดเูจริญแบบเหมือนซปัโปโร แตท่ี่น่ีมีสวนสตัว์ช่ือดงัอนัดบัสองของญ่ีปุ่ น  และมีความใหญ่ของ
สถานีรถไฟ JR ASAHIKAWA ที่ตกแต่งโทนอบอุ่นด้วยสีไม้สบายตาอีกด้วย ใกล้ๆกนัจะมี AEON MALL ที่เช่ือมกบัสถานี
รถไฟ 

 ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายนีน้บัได้ว่าเป็นถนนคนเดินสายแรกของญ่ีปุ่ น โดย
เร่ิมกนัมาตัง้แตปี่ 1972 มีร้านค้า ร้านอาหารตัง้อยูเ่รียงรายมากมาย สองข้างทางยาวออกไปจากสถานี  JR ASAHIKAWA ถึง 
1 กิโลเมตร ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 
สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่า
แก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสตัว์แหง่นีไ้ด้ถกูออกแบบให้กลมกลนืกบัธรรมชาติที่สตัว์นานาชนิดอาศยั

อยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีสขุภาพจิตที่ดีและและสอดคล้องตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขในการเข้าชม 
ภายใน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า มีสว่นตา่งๆ ที่นา่สนใจมากมายโดยมีจดุเดน่ท่ีมีสตัว์น้อยนา่รักนานาชนิด ทัง้จําพวกสตัว์เมือง
หนาวและเมืองร้อน  เช่น สตัว์ป่าพืน้เมืองของฮอกไกโด อยา่งกวาง นกอินทรี หมาป่า และสตัว์อื่นๆจากทัว่ทกุมมุโลก เช่น หมี
ขัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยีราฟ และสิง่ที่พลาดไมไ่ด้ก็คือ อโุมงค์แก้วผา่นสระวา่ยนํา้ของเหลา่เพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็ก
ที่อยูต่รงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผู้ เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชดัเจน สวนสตัว์แห่งนีเ้ป็นแห่งแรกที่มีการจดัให้นก
เพนกวินออกเดินในช่วงฤดหูนาว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกล้ชิดอีกด้วย จากนัน้นํา
ทา่นเดินทางสูเ่มืองโอตารุ 
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 กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 

 เมืองโอตารุ เป็นเมืองทา่สาํคญัสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนที่ลาดตํ่าของภเูขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหลง่สกีและ
กีฬาฤดหูนาวที่มีช่ือเสยีง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ 
โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู ่ไฮไลท์!!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนติกคลองแหง่นีส้ร้างเมื่อ
ปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้สาํหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แตภ่ายหลงัได้เลกิใช้และมี
การถมคลองคร่ึงหนึง่เพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลอือีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเลียบคลองด้วย
อิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร  

 
 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ประวตัิศาสตร์ที่สําคญัของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1912 ด้วยตวัอาคารมีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดู
เปลอืยๆหากดงูดงามแปลกตา สิง่สะดดุตาที่เป็นจดุสงัเกตของพิพิธภณัฑ์แห่งนีน้ัน่ก็คือ นาฬิกาไอน า้โบราณสไตล์อังกฤษ 
ที่ยงัคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านัน้ ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทัง้ความหรูหรา มีการจดั
แสดงกลอ่งดนตรีโบราณและหลากสไตล์กวา่ 25,000 ชิน้ 

 จากนัน้ชม โรงงานเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นบัเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึน้ช่ือของเมืองโอตารุ เป็นแหลง่ผลิต
เคร่ืองแก้วคุณภาพสงูที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน มีประวตัิความเป็นมานานมากเป็นร้อยๆปี ภายในอาคารมีการ
ตกแตง่ด้วยโคมไฟแก้วจํานวนมากอย่างหรูหรา ประกอบด้วยสว่นต่างๆอย่าง คาเฟ่ที่มีบริการทัง้ขนมหวานและอาหารญ่ีปุ่ น
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ตกแต่งด้วยเคร่ืองแก้วนานาชนิดดงูดงาม สว่นจดัแสดงเคร่ืองแก้วชนิดต่างๆตัง้แต่ในยคุอดีต ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วย
กรรมวิธีโบราณ 

 นําทา่นสู ่ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลดิเพลนิกบับรรยากาศนา่รักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า
และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 นําท่านสู ่ร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้
อิสระเลอืกซือ้สนิค้าภายในร้าน 

 นําทา่น ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสนิค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่ที่สดุใน 
ฮอกไกโด ตัง้อยู่ที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิด
ให้บริการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหาร
ขนาดใหญ่จ ุ650 ที่นัง่ และร้านจําหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถ่ินประจําจงัหวดัฮอกไกโด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด 
ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 
เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – 
หุบเขานรกจโิกกุดานิ – ช้อปป้ิงทานุกิโคจ ิ– ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
 ชมภเูขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึง่มีอนสุาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความเคลือ่นไหวและการเกิดขึน้มาใหม่

ของภเูขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ใ นความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น 
“อนสุรณ์ทางธรรมชาติแหง่พิเศษ” พร้อมบนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ 

 
 ชมฟาร์มหมีภเูขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็นสถานที่เพาะพนัธุ์หมีสีนํา้ตาลที่มีตัง้แต่เจ้าหมี

ตวัเลก็ๆไปจนถึงหมีตวัโต น้องหมีที่นี่ไมด่รุ้ายเพราะหมีที่น่ีได้รับการดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกบัคน ทา่นจะได้เห็นภาพที่น่ารักน่า
เอ็นดขูองน้องหมีโชว์ลลีาอ้อนขออาหารจากนกัท่องเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหลา่หมีทัง้หลายด้วย ขนมปัง 
และแอปเปิล้ ซึง่จะมีจดุจําหนา่ยอาหารหมี 
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 ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก

ปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กล้กบัทะเลสาบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแหง่นีม้คีวามพเิศษตรงที่นํา้จะไมแ่ขง็ตวัในช่วงฤดู
หนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสาํหรับเดินเลน่ ป่ันจกัรยาน หรือลอ่งเรือชมทิวทศัน์ 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หุบเขานรกจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ SHIKOTSU-TOYA 
เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะที่นี่มีทัง้บ่อโคลนและบ่อนํา้ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่
บริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควนัร้อนๆอยูต่ลอดเวลา และถือเป็นแหลง่กําเนิดนํา้แร่และออนเซ็นที่มีช่ือเสียงที่สดุ
บนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหบุเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ  เป็นยกัษ์ที่คอยคุ้มกนัภยัให้ผู้
มาเยือน ดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของที่นี่ ไมว่า่จะเป็นร้านขายของที่ระลกึ ห้องนํา้จะมีป้ายตา่งๆที่มีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดด
เดน่เป็นเอกลกัษณ์ จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองซัปโปโร 
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 อิสระช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิง้เก่าแก่ ที่เปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีค้ือการสร้าง

หลงัคาที่คลมุทัว่ตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายหุิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิง้ได้อยา่งสบายใจ นอกจากนีย้งัมีร้านค้า
มากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สว่นสินค้าก็มีทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าแบรนด์ดงัอย่าง UNIQLO, NEW 
BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน DAISO ที่ทกุอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน 
DONKI ที่มีขายทกุอย่างตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึงเคร่ืองสําอางค์ในราคาที่ถูกจนน่าตกใจ หรือถ้าเดินจนหมดแรง ที่นี่ก็มี
ร้านอาหารดงัๆหลายร้านคอยให้บริการอยูด้่วย 

 
 จากนัน้ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านบนัเทิงที่ใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปด้วย

ร้านค้า5,000 ร้านและร้านอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเป็นยา่นท่ีคกึคกัและมีชีวิตชีวาที่สดุของเมือง
ซปัโปโรอีกด้วย โดยอยูถ่ดัลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานีรถไฟใต้ดิน SUSUKINO ในเวลาคํ่า
คืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชันกัน สีสนัละลานตาดึงดูดลกูค้ากันเต็มที่ รอบๆบริเวณนีม้ี
ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทัง้ไนต์คลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกว่า 4,000 
ร้าน ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางร้านก็ซอ่นอยูใ่นตกึต้องขึน้ลฟิต์ไป แตก็่มีพนกังานออกมาเรียกลกูค้าเสนอเมนแูละบริการของ
ร้านตนเองอยูริ่มถนนเต็มไปหมด ยา่นซูซูกิโนะ มกัจะมีช่ือเรียกที่รู้จกักนัดีในหมูค่นไทยและนกัท่องเที่ยวว่าเป็น “ตรอกราเมง” 
เพราะบริเวณนีม้ีร้านราเมงให้เลือกทานกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์ร่ีราเมง เป็นต้น โดยมีราคา
เร่ิมต้นเพียงชามละ 750 เยนเทา่นัน้ 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 
ที่พกั นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั T MARK SAPPORO หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 
09.55 – 15.10 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
 นําทา่นเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
 ส าหรับกรุ๊ปที่เดนิทางตัง้แต่วนัที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน(ขากลับ) เป็นเวลา 11.55 น. 

11.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที ่XJ621 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
09.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที ่XJ621 (บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบน

เคร่ือง) 
15.10 น. เดินทางถงึ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อน
ท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ** 
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HOKKAIDO WINTER เรือตัดน า้แขง็ฉึกฉึก 6 วัน 4 คืน โดย สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 28 ม.ค.-02 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 01-06 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 04-09 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 05-10 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 06-11 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 07-12 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 08-13 ก.พ. 63 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 32,900.- 
วนัท่ี 14-19 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 18-23 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 21-26 ก.พ. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 25 ก.พ-01 มี.ค. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 
วนัท่ี 28 ก.พ-04 มี.ค. 63 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 30,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจําท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สําคญั!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
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พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระทําท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพํานกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


