
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง มือ้อาหาร ทีพ่กั 

 
วันที ่1 

 

20.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคา้นเตอร ์D 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ 

TG 670  23:45 – 08:30+1   

 

บรกิารอาหารรอ้น

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 

 
วันที ่2 

 

ชโิทเซ ่– อะซาฮกิาวะ – หมู่บา้นราเมน 
สวนสัตวอ์ะซาฮยิามะ – โซอุนเคยีว อุทยานไดเซตสซึัง 
 

 
-- / กลางวัน / ค ่า 

 

SOUNKYO CHOYO 
ONSEN RESORT 
หรอืเทยีบเท่า 

 
วันที ่3 

 

น ้าตกรวิเซ-กงิกะ – มอนเบ็ทส ึ– ล่องเรอืตัดน ้าแข็ง “Garinko” 
อะซาฮกิาวะ – ชอ้ปป้ิงย่านถนนเฮวะ – ออิอน มอลล์ 
 

 

เชา้ / กลางวัน / -- 

 

ART ASAHIKAWA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

 
วันที ่4 

 

ลานสกชีกิไิซ – เมอืงท่าโอตารุ – พพิธิภัณฑก์ล่องดนตร ี
เมอืงซัปโปโร – อดตีท่าว่าการเมอืงฯ – หอนาฬกิา 

เชา้ / กลางวัน / ค ่า 

Buffet Nanda 

 

TOKYU REI 
SAPPORO HOTEL
หรอืเทยีบเท่า 

 
วันที ่5 

 

ศาลเจา้ฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนนิแห่งพระพุทธเจา้  

ชอ้ปป้ิงย่านทานูกโิคจ ิ– ย่านกนิดืม่ซซูกูโินะ 
 

 

เชา้ / -- / -- 

 

TOKYU REI 
SAPPORO HOTEL

หรอืเทยีบเท่า 

 

วันที ่6 

 

ซัปโปโร (ชโิทเซ)่ – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
TG 671  10:30 – 15:30 
  

 

เชา้ / บรกิารอาหาร
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

- 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

มกราคม – กุมภาพนัธ ์2563 

 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

(พกัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ทา่นละ 

01 – 06 มกราคม 2563 46,900 43,900 10,900 

16 – 21 มกราคม 2563 40,900 37,900 10,900 

06 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 54,900 51,900 10,900 

20 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 42,900 39,900 10,900 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 42,900 39,900 10,900 

 
 

(1) วนัแรกของการเดินทาง      กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) – ชิโทเซ่ (ฮอกไกโด) 
  

 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชัน้ 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 2 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D  โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ รอใหก้ารต้อนรบั 

 23.45 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินชิโทเซ่  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

(2) วนัท่ีสองของการเดินทาง ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมน – สวนสตัวอ์ะซาฮิยามะ 
   โซอุนเคียว ออนเซน (อุทยานแห่งชาติไดเซตสึซงั)  
    

 08.30 น. ถงึ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport) เกาะฮอกไกโด (เวลาทอ้งถิน่ญีปุ่่นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)   
  ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระ 
   น าท่านเดนิทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมอืงซปั

โปโร เมอืงแห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีสุ่ดของญี่ปุ่ น  
   แล้วน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน เป็นหมู่บ้านที่รวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองจ านวน 8 ร้านไว้

ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของ
จีน และเปิดหมู่บ้านราเมนขึน้ในปี 1996 เพื่อเผยแพร่อาหารที่
เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะให้เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง นอกจากนัน้ภายในบริเวณหมู่บ้านยงัมีศูนย์การค้า และ
ศาลเจ้าเพื่อให้คู่รกัมาขอพรเพื่อให้ชีวติคู่รอ้นแรงเหมือนน ้าซุป
และยนืยาวเหมอืนเสน้บะหมีจ่ากเทพเจา้ 2 องค์  

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ภายในหมู่บ้านราเมน  ทางบริษัทฯ ได้เตรียม Cash Back ท่านละ 
1,000.- Yen  อิสระให้ท่านได้เลือกร้านราเมนตามสไตลท่ี์ท่านชอบ  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

 บ่าย น าท่านชม สวนสัตว์อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็น
สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาวะ 
กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสตัว์อนุญาตใหผู้้เขา้ชมไดเ้ขา้
ชมสตัว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ที่ไม่
เหมือนสวนสตัว์แห่งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระ
ว่ายน ้าของเหล่าเพนกวนิ  และโดมแก้วขนาดเลก็ทีอ่ยู่ตรงกลาง
ของโซนหมี ขัว้โลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในส่วนของนิทรรศการจะแสดง
เกี่ยวกบัสตัว์ป่าพืน้เมอืงของฮอกไกโด และสตัว์อื่น ๆ จากทัว่ทุกมุมโลก เช่น หมขีัว้โลก แมวใหญ่ 

 

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู่  โซอุนเคียว (Sounkyo Hot Spring) เป็นเมอืงพกัตากอากาศทีม่ีชื่อเสยีงในประเทศ
ญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของ อุทยานแห่งชาติไดเซตสึซัง 
(Daisetsuzan National Park) ซึ่งเป็นพื้นที่ในหุบเขาแคบ 
ขนาบขา้งดว้ยป่าหน้าผาสูง 100 เมตร และมศูีนยบ์รกิารประจ า
หมู่บ้าน ห้องอาบน ้าออนเซนหลายแห่ง และน ้าตก 2 แห่งที่
สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินป่าที่ใกล้กบั 
ภเูขาคโุรดาเกะ (Mount Kurodake) อกีดว้ย   

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม SOUNKYO ONSEN CHOYO RESORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 ค ่า รบัประทานอาหารค า่ ภายในห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์สไตล์ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเมนูหลากหลายให้ท่านได้เลือก เช่น ข้าวปั้นซูชิ ชาชิมิ  

ข้าวหน้าแกงกระหร่ี  สลดัผกั  ขนมเค้กและของหวานนานาชนิด  
   แล้วอิสระให้ท่านอาบน ้าร้อนรวมแบบญ่ีปุ่น (ออนเซน) 
 

(3) วนัท่ีสามของการเดินทาง น ้าตกริวเซ น ้าตกกิงกะ – มอนเบท็สึ – ล่องเรือตดัน ้าแขง็ 
   อะซาฮิกาวะ – ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ – อิออน มอลล ์
  

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

สวยงาม น ้ าตกทัง้สองสายตัง้อยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร 
สามารถสงัเกตเหน็ไดง่้าย น ้าตกรวิเซ ซึ่งถูกเรยีกว่าเป็น “น ้าตก
แห่งดาวตก” เพราะสายน ้าเส้นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลา
ถูกแสงอาทิตย์จะแลดูคล้ายดาวตก เคียงคู่กบัน ้าตกกิงกะ หรอื 
“น ้าตกแห่งแม่น ้าสเีงนิ” ซึ่งในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทัง้สองสายนี้จะ
กลายเป็นน ้าแขง็ รูปร่างแปลกตา 

  แลว้น าคณะเดนิทางไปยงั เมืองมอนเบท็สึ (Monbetsu)  เป็น
เมอืงทีอ่ยู่ตดิกบั ทะเลโอคอทสก ์(Okhotsk Sea) ซึ่งในช่วงฤดู
หนาวท่านจะสามารถชม ธารน ้าแขง็ (Drift ice) จะปรากฏขึน้
แค่ในบริเวณอาร์กติก และแอนตาร์กติกเซอร์เคิลเท่านัน้ แต่



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

ส าหรับญี่ปุ่ นท่านสามารถเห็นธารน ้าแข็งได้ในฤดูหนาวของฮอกไกโด ชมธารน ้าแข็งปกคลุมผิว
มหาสมุทรอนักวา้งใหญ่ไพศาล 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  
 บ่าย น าท่าน ล่องเรือตัดน ้ าแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของ

เมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลน ้าแข็ง
ออกไปนอกชายฝัง่ทะเลโอคอทสก์ น าท่านชมก้อนน ้าแขง็ทีล่อย
มาจากขัว้โลกเหนือ Drift Ice ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพนัธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้เพื่อส ารวจน ้ามนัในรฐัอลาสก้า 
เริม่น ามาใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2004  

  (การล่องเรอืแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาท-ี1 ชัว่โมง) 
 เยน็ น าคณะเดนิทางสู่  เมืองอะซาฮิกาวะ (Asahikawa-shi)  เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจาก

เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงหนึ่งในบรเิวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมอืงแห่งนี้อุดมไปดว้ยแม่น ้าล าธาร
หลายสายและลอ้มรอบไปดว้ยภูเขา และยงัเป็นเมอืงทีห่นาวทีสุ่ดของญี่ปุ่ น  

  อิสระให้ท่านช้อปป้ิงย่านใจกลางเมืองบริเวณ ช้อปป้ิงย่านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดนิ
หลกัของเมอืงอะซาฮกิาวะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทัว่ไป 
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นแบรนด์เนม และในฤดูรอ้นจะมแีผงขายของ
สด ผกัผลไม ้และอื่น ๆ มาเปิดขายกนัอย่างคกึคกั ซึ่งถนนแห่ง
นี้เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกิจทางฝัง่ตะวนัออก กบัย่าน
รา้นอาหาร และคลบั บาร์ ทางฝัง่ตะวนัตก เริม่เปิดตัง้แต่ปี 1972 
นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นทีจ่ดัใหเ้ป็นถนนคนเดนิแบบถาวร และ
ยงัมรีะบบท าความรอ้นทีพ่ืน้เพื่อไม่ใหน้ ้าแขง็จบัจนลื่นในช่วงฤดูหนาวอกีดว้ย  

   และท่านสามารถเดินข้ามฝัง่ถนนมายงั อิออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัย
สไตล์ญี่ปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้
ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต
ขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางรา้นไม่ต้องเสยีภาษีสนิคา้ส าหรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนรา้นอาหารกม็ี
ใหเ้ลอืกมากมายจ าหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหารบรกิาร  

 ค ่า อิสระอาหารค า่ ภายในศนูยอ์าหารของอิออน มอลล ์ 
   แล้วน าท่านเข้าสูท่ี่พกั โรงแรม ART ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า  
 

(4) วนัท่ีส่ีของการเดินทาง สนุกสนานหิมะลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ 
   พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี – ซปัโปโร – อดีตว่าการเมือง – หอนาฬิกา 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
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  น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินที่ราบกว้างใหญ่ ที่มีโรลคุงและโรลจงั เป็นหุ่น
ฟา งขนาด ใหญ่  ซึ่ ง เ ป็ น สัญลักษณ์ของ ลานสกีแห่ งนี้    
ท่านสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริการอยู่ที่นี่   
ทัง้แบบ Snow Raft เรือยางขนาดใหญ่ที่สามารถนัง่เป็นกลุ่ม 
หรือเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่ก าหนด และยังมี 
Banana Boat ที่ลากด้วยสโนวโมบิวที่ลากซกิแซกตามสนัเนิน 
สร้างความสนุกสนานตื่นเต้นได้มากเลยทีเดียวและ Sled 
ส าหรบัพาหนะส่วนตวั ที่ไหล่ลงจากเนินสูง โดยใชข้าของผูเ้ล่น
ในการบังคับทิศทางความช้าเร็วและยังมีกิจกรรมหิมะต่าง ๆ 
เช่น ขบัรถสโนว์โมบวิ  

  โดยลานสกแีห่งนี้จะเปิดใหบ้รกิารจนถงึเดอืนมนีาคมของทุกปี 
  (ราคาไม่รวมอุปกรณ์เครือ่งเล่นต่างๆ) 
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ  เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19 ถงึ 20 และยงัเป็นเมอืงมชีื่อเสยีงเกี่ย วกบัการท าเครื่องแก้วทีส่วยงาม  
 
 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั     
  บริการท่านด้วย  HOKKE JAPANESE SET    
  อาหารชุดปลาฮกเกะย่าง   โดยเสริฟ์ให้ท่านละ 1 ตวั  พร้อม

สลดัผกั เคร่ืองเคียงตามฤดูกาล  ข้าวสวยร้อน ๆ และซุป
ผกัมิโสะเข้มข้น    

 บ่าย น าท่านชม คลองโอตารุ สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุที่ไดร้บัความนิยมถ่ายภาพ  มีฉากหลงัเป็นหลงัคา
อาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 ถือว่า
เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่าย สนิค้า
จากเรอืใหญ่ ลงสู่เรอืขนถ่าย แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลอง
ครึ่งหนึ่งท าเป็นถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลือไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้
ท าการปรบัปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ยังปรบัปรุงทางเดิน
เลยีบคลองดว้ยอฐิ อสิระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  

  แล้วน าท่านไปยัง ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตัง้อยู่กลางเมืองโอตารุ ที่ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้ นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็ม
เป่ียมไปด้วยเอกลักษ์มากๆ อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตล์
ตะวนัตก ปัจจุบนัไดร้บัการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นเสือ้ผา้ และพพิธิภณัฑ์  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโอตารตุามอธัยาศยั  
  ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีและเครือ่งแก้ว  ที่รวบรวมกล่อง

ดนตรีและเครื่องแก้วอันงดงามและหายากไว้มากมาย ท่าน
สามารถเลอืกซื้อและเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงงานฝีมอืต่างๆ อาทิ
เช่น ตุ๊กตาแก้ว ชาม แก้ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกบัร้านขาย
กล่องดนตร ี ซึ่งมกีล่องดนตรขีนาดเลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่ โดย
ท่านสามารถเลือกเพลงต่างๆ ได้ด้วยตวัของท่านเอง  ร้านขาย
เครื่องแก้ว ร้านขายขนมอบต่างๆ โดยเฉพาะร้าน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดใหม่ ให้
อร่อยจนลมือ้วนกนัเลย และ ร้าน LeTAO  รา้นชสีเคก้แสนอร่อย ถอืเป็นขนมของฝากขึน้ชื่อ   

 เยน็ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจ 
และการปกครองของเกาะ  ซึ่งเปรยีบเสมอืนประตูสู่ เกาะฮอกไกโด  

  แล้วน าท่านชม อดีตอาคารทีว่่าการของฮอกไกโด (Former 
Hokkaido Govt. Office Building) (ตกึอฐิแดง) เป็นตกึสไตล์นี
โอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบ
หน้าต่างเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบิก
ของฮอกไกโด ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของชาต ิ 

   แล้วน าท่านชม หอนาฬิกาประจ าเมือง (CLOCK TOWER) 
เป็นหอนาฬกิาทีด่ ารงอยู่ในฐานะสญัลกัษณ์ของซปัโปโร อดตีท า
หน้าที่เป็นวิทยาการเกษตร มีหน้าปัดนาฬกิาทัง้สี่ดา้นที่ท าจาก
อเมริกา ปัจจุบนัถือเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น และ
เป็นสถานทีน่ักท่องเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และนิยมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ  

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  ร้าน NANDA 
  บริการท่านด้วย  บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างซีฟู้ดจากทะเลสด ๆ นานาชนิด  

ตัง้แต่หอยนางรม หอยเชลล ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยตลบั 
กุ้งก้ามกราม กุ้งแม่น ้ า กัง้ ปลาไข่ ปลาแซลมอน และไฮไลท์นัน่
ก็คือ ปูฮอกไกโด นัน่เอง ปูของทีนี่่มีให้เลือกด้วยกัน 3 ชนิด 
ตัง้แต่ขาปูยกัษ์ทาระบะ ปูหิมะ และปูขนตวัใหญ่ ทีเ่รียงรายกนั
บนเคาน์เตอรใ์ห้คุณเลือกได้แบบไม่อัน้ 

  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 
 

(5) วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – เนินแห่งพระพทุธเจ้า  
   ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิ – ย่านกินดื่มซูซูกิโนะ   
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

  เชา้นี้น าท่านไปยงั ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็น
ศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจ าเกาะฮอกไกโด สรา้ง
ขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้อัญเชิญเทพมาประทับ
ทัง้หมด 4 องค์ จากศาลเจา้มพีืน้ทีเ่ชื่อมต่อกบัสวนมารุยามะ ใน
ฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วนัที่ 
14-16 มถิุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรอื Sapporo Matsuri  

  แล้วน าคณะเดินทางต่อไปยงั ตลาดปลาโจไก (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และ
ร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาด
ขายส่งซปัโปโร เป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้า
ต่ างๆ จ าหน่ายอาหารทะเล  เช่น ปู  หอยเม่นทะเล ไข่
ปลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอื่น ๆ ในทอ้งถิน่ 
เช่น ข้าวโพด แตงโม และมนัฝรัง่ตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม 
อาหารทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ชื่อคอื Donburi  

 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ภายในตลาดปลาโจไก 
 บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ถอืว่าเป็นผลงานการสรา้งชิ้นเอกอกีชิ้น

หนึ่งของ ทาดาโอะ อนัโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่ น
เจา้ของรางวลัพรติซ์เกอร์ทีถ่อืว่าทีสุ่ดรางวลัของสถาปนิก โดยมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมาก
ถึง 13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1,500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมี
ค่อยๆ ลาดลง อีกทั ้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม
วตัถุประสงค์ในการออกแบบผลงานชิ้นน้ีคอื สรา้งขึน้เพื่อใหเ้หน็
ถงึอกีแง่มุมหนึ่งของพระพุทธศาสนา โดยใหผู้ม้าเยอืนไดช้ื่นชม
พระพุทธศาสนาไดท้่ามกลางความเงยีบสงบอย่างแทจ้รงิ  ท่าน
สามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆ ฤดูกาล ไม่ว่าจะ
เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่น
ร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ 
และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของ
หมิะทีข่าวโพลน นับว่าเป็นอกีหนึ่ง Unseen Hokkaido และคุม้ค่าอย่างยิง่ส าหรบัการมาเยอืน 

 เยน็  อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงทีย่า่น ถนนทานูกิโคจิ แหล่งชอ้ปป้ิงเก่าแก่
ที่สบืทอดมาตัง้แต่ยุคบุกเบิก เหมาะส าหรบัจบัจ่ายซื้อหาของ
ฝากจากฮอกไกโด เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นคา้ ทอด
ยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจ
กลางเมืองซปัโปโร เชื่อมต่อกนัด้วยหลงัคาโครงสร้างที่รองรบั
ทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกงัวลถึงฝน
หรอืหมิะแสงแดดเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่ตม็ไปดว้ยความคกึคกัมชีวีติชวีา  



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

  หรอืจะเดนิเล่นชมเมอืงที ่ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ทีย่่านกิน
ดื่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร  มัง่คัง่ดว้ยรา้นคา้และแวดล้อม
ไปด้วยร้านอาหารแยะเต็มไปหมด แต่ส าหรับราเมน แนะน า
 ต้องไปที่ซอยนี้ คือ  “Ramen Yokocho” เ ป็นซอยราเมน 
สามารถเลือกร้านตามความชอบ ทัง้ชนิดเส้นราเมนน ้าซุป
รสชาตแิละเครื่องเคราต่าง ๆ 

  อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
  แล้วน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม TOKYU REI SAPPORO  หรือเทียบเท่า 

 

(6) วนัท่ีหกของการเดินทาง ซปัโปโร – ชิโทเช่ – กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู) 
  

 เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  แลว้น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบินชิโทเซ่ (New Chitose Airport)  เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
 10.30 น.  ออกเดนิทาง  โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 671 
 15.30 น. ถงึ ท่าอากาศสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

********************AOB039_HokkaidoDriftIce(FullService)_6D4N_TG 

หมายเหตุ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพ

ทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิาร และค านึงถงึความตอ้งการความ

ปลอดภัย และประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร์ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าประกนัคุม้ครองความล่าชา้ต่อเทีย่วบนิทุก 6 ชัว่โมง และคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้ทุก 6 ชัว่โมง  
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นต้น 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนักเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ / ช าระเงิน / การยกเลิก 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางพร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายใน48 ช.ม.หลงัจากส่งเอกสารจองทวัร์ 
 ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิและไม่คนืค่ามดัจ าทวัร์ 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทวัร ์(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจง้ยกเลกิ) 
 เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใดๆ เพียงแต่ผู้เดินทางส่ง 
ส าเนาหน้าพาสปอรต์ท่ีชดัเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุประเภทห้องพกัท่ีท่านต้องการ, ประเภทอาหารท่ีมีอาการแพ้, และเลขท่ีสะสมไมลเ์ลจ ROP.  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ถ้าจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง  

 กรณีท่านมกีารเดินทางด้วยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจง้ให้กับเราทราบ ณ วนัที่ท าการจองทวัร์ หากไม่มีการ
แจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตัว๋เครื่องบนิดงักล่าวได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร์ ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได ้  
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ข้าพกั โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น HokkaidoDriftIce (FullService) 6D4N (TG) 

 สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรอืวนัเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่้องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายประเทศญี่ปุ่นสามารถให้บรกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ 
โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั            
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทางตามความเหมาะสม   

 ค่าบรกิารทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ
เหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้  

 หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถงึ
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้ แต่ทางตวัแทนบรษิทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าทีจ่ะท าการตดิต่อช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ  ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ  

 บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรยีกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดนิทาง แต่จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและ
ค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ แล้ว 
 

เอกสารท่ีลูกค้าต้องเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการทีร่ฐับาลญี่ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศ ซึ่งมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศได้
นัน้ จะต้องผ่านการพจิารณาจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้ (เช่นเดยีวกบัผูท้ีย่ื่นขอวีซ่า
กบัทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่
น ามา เช่น ตัว๋เครื่องบนิขากลบั หรอืเอกสารอื่นๆ ส าหรบัรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะต้องใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก่ 
(1)  ตัว๋เครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ)  
(3)  ชื่อ-ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น เช่น โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในช่วงระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ น (ทางบรษิทัฯ เตรยีมให)้ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยู่อย่างน้อย 6 เดือน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย 

คุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 


