
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Date Program Meal Hotel 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด 

XJ620 (23.55-08.40)   
- - 

 

2 

ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฟุราโน่ – หมู่บา้นเทพนิยาย  

นิงเกิลเทอเรส – อาซาฮีคาวา่ – ชมสุนขัลากเล่ือน – กิจกรรมลานสกี 

ชิคิไซโนะโอกะ – อิออนมอลล ์

- / L / - 
SMILE HOTEL ASAHIKAWA 

หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองมอนเบทสึ – ล่องเรือตดัน ้าแขง็ – อาซาฮีคาวา่ – หมู่บา้นราเมง็ 

ถนนคนเดินเฮวะโดริ 
B / - / - 

SMILE HOTEL ASAHIKAWA 

หรือเทียบเท่า 

4 

สวนสัตวอ์าซาฮียาม่า - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 

นาฬิกาไอน ้าโบราณ –ร้านกาแฟฮลัโหลคิตต้ี – ซปัโปโร –  

ร้านจ าหน่ายของฝาก – มิตซุยเอาทเ์ลตพาร์ค - บุฟเฟ่ตป์ู 3 ชนิด 

  B / - / D 
T-MARK HOTEL SAPPORO 

หรือเทียบเท่า 

5 
ภูเขาไฟโชวะชินซนั – ฟาร์มหมีสีน ้าตาล – เมืองโนโบริเบทสึ –  

หุบเขานรกจิโกกดุานิ – ซปัโปโร – ยา่นทานูกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ 
  B / L / -  

T-MARK HOTEL SAPPORO 

 หรือเทียบเท่า 

6 
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

XJ621 (09.55-15.10) 
B / - / - - 

    ก าหนดเดนิทาง : เดอืนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2563   

WONDERFUL JAPAN 
HOKKAIDO WINTER – ICE BREAKER 

อาซาฮีคาว่า – ซัปโปโร – โอตารุ   
6 วนั 4 คนื 

 

ราคา

เร่ิมต้น 

บาท/ท่าน 
42,900.- 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเซียเอก็ซ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

 ส าหรับกรุ๊ปที่เดนิทางตั้งแต่วนัที่ 27 ต.ค.62 – 27 ม.ีค. 63 มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็นเวลา 02.10 น. 
23.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620 
 (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วนัที่สอง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด – ฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส – อาซาฮีคาว่า – สุนัขลากเลือ่น – ลาน
สกชิีคิไซโนะโอกะ – ออิอนมอลล์ 

02.10 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
10.40 น. เดนิทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อย (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์
พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได]้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมี
อากาศเยน็และแหง้ประกอบกบัดินเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลกูทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้
แต่ในช่วงเวลาท่ีเป็นหิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตาสวยมาก เมืองท่ีตั้งอยู่ในกลางเกาะฮอกไก
โด แวะชมความน่ารักของ หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บา้นงานฝีมือและ
ทางเดินไมใ้นป่าท่ีเหมือนกบัศิลปะในเทพนิยาย ซ่ึงประกอบดว้ยร้านคา้ 15 ร้าน ท่ีจ าหน่ายสินคา้แบบออริจินลั
ของท้องถ่ิน ตั้ งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน ท าให้ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านกลางป่า คลา้ยหมู่บ้านในเทพนิยาย จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองใหญ่เอนัดบั 2 รองจากซปัโปโร ยงัไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาของฮอกไกโด และเป็น
เมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นอีกดว้ย ชมความน่ารักของ สุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะ
ขาวโพลน อิสระใหท่้านถ่ายรูปกบัสุนขัลากเล่ือน ฟรี!! นอกจากสุนขัแลว้ ยงัมีสตัวอ่ื์นๆ อีกมากมายหลายชนิด 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและ

เพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ไม่ว่าจะเป็นการเช่า SNOW 
MOBILE, บาบาน่าสโนว ์เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่น
สกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด) **กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ข้ึนอยู่กับ



 

 

สภาพอากาศ และ ปริมาณของหิมะ ** จากนั้ นแวะช้อปป้ิง อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า  (AEON MALL 
ASAHIKAWA) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั 
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น อยา่ง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเช่นกนั 
อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ)  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั  SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมอืงมอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตดัน า้แข็ง –  อาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมง็อาซาฮีคาว่า – ถนนคนเดนิเฮวะโดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอนเบ็ทสึ เมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดเร่ิมตน้
อีกแห่งในการออกเรือตดัน ้าแข็ง น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือตดัน า้แข็ง (Ice Breaker) โดยเรือจะว่ิงตดั
ทะเลน ้ าแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น านกัท่องเท่ียวไปชมกอ้นน ้ าแข็งท่ีลอยมาจากขั้วโลกเหนือ 
ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม หากโชคดีอาจจะไดเ้ห็นสัตวท์ะเลท่ีมาจากฝ่ังทะเลตอนเหนือ 
เช่น อินทรียท์ะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน ้ าลายจุด เดิมเรือน้ีใชเ้พ่ือส ารวจน ้ ามนัใน
รัฐอลาสกา้ เร่ิมน ามาใช ้เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใชเ้วลา 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
**เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซัน่ จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกคร้ังก่อนเดินทาง ทั้งน้ีจุดข้ึนเรือตดัน ้าแข็งมี 2 
จุดท่ีสามารถชมไดคื้อท่ีจุดมอนเบท็สึท่าเรือกะนิงโกะสเตชัน่ และท่ีอะบะชิริท่าเรือออโรร่า เทอร์มินอล** 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางกลบั อาซาฮีคาว่า แวะ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮีคาว่า ซ่ึงเมืองแห่งน้ี มีประวติัศาสตร์การท าราเมงมา
อย่างยาวนาน นบัตั้งแต่ยุคหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และมีน ้ าซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บา้นราเมง ถือ
ก าเนิดมาในปี 1996 เพ่ือให้เหล่านกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาสัมผสัรสชาติแบบดั้งเดิมของร้านราเมงท่ีมีช่ือเสียงทั้ง 8 
ร้านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย ณ หมู่บ้านราเม็ง 
น าท่านสู่ ถนนคนเดินเฮวะโดริ  (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายน้ีนับได้ว่าเป็นถนนคน
เดินสายแรกของญ่ีปุ่น โดยเร่ิมกนัมาตั้งแต่ปี 1972 มีร้านคา้ ร้านอาหารตั้งอยู่เรียงรายมากมาย สองขา้งทางยาว
ออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ)  
น าท่านเข้าสู่ที่พกั  SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่ส่ี สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี  - นาฬิกาไอน า้โบราณ - ร้านกาแฟฮัล
โหลคิตตี ้- ซัปโปโร – ร้านจ าหน่ายของฝาก - ช้อปป้ิงมติซุย เอาท์เลต็พาร์ค    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตวแ์ห่งน้ีไดถู้กออกแบบใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีสัตวน์านาชนิดอาศยั
อยู่ ซ่ึงจะส่งผลใหมี้สุขภาพจิตท่ีดีและและสอดคลอ้งตามธรรมชาติท่ีเป็นอยู่ นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บความสุขใน
การเขา้ชม ภายใน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า มีส่วนต่างๆ ท่ีน่าสนใจมากมายโดยมีจุดเด่นท่ีมีสัตวน์อ้ยน่ารักนานา
ชนิด ทั้งจ าพวกสัตวเ์มืองหนาวและเมืองร้อน  เช่น สัตวป่์าพ้ืนเมืองของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอินทรี หมาป่า 
และสัตวอ่ื์นๆจากทัว่ทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ และส่ิงท่ีพลาดไม่ไดก้็คือ อุโมงคแ์กว้
ผา่นสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวิน และโดมแกว้ขนาดเลก็ท่ีอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชม
จะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสัตวแ์ห่งน้ีเป็นแห่งแรกท่ีมีการจดัใหน้กเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่าน
จะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกลชิ้ดอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนยก์ลางการคา้ทางน ้าท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ซ่ึงมีตึกรามบา้นช่องเป็นทรง
ตะวนัตกสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลงัจากท่ีไดท้ าการคา้กบัญ่ีปุ่นในสมยัก่อน   

 อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
บ่าย สัมผสัความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองแห่งน้ีได้รับค าขนานนามว่าเป็นจุดท่ีโรแมนติกท่ีสุด ถือ

เป็นสญัลษัณ์ของเมืองโอตารุน าท่านชม พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ท่ีภายนอกถกูสร้างข้ึนจาก
อิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไมส้ร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่และ
ควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ และท่ีน่ียงัมีกล่องดนตรีมากมายหลากหลายแบบ ใหท่้านไดเ้ลือก
ชมเลือกซ้ือเป็นของฝาก และท่านยงัสามารถถ่ายรูปคู่กบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ สไตลอ์งักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 
เรือนบนโลกเท่านั้น ฝ่ังตรงขา้มยงัมี ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตูน
แมวช่ือดงั คิตต้ี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นใหท่้านเดินเล่นถนนซาไกมาจิ นบัเป็น
ถนนท่ีมีเสน่ห์และเต็มเป่ียมไปดว้ยเอกลกัษ ์เน่ืองจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษม์าอย่างดีเยี่ยม จนกลายมา
เป็นถนนแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุ มีร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านเส้ือผา้ 
และพิพิธภณัฑ์ต่างๆมากมาย น าท่านสู่ ร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซัปโปโร 
ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ภายในร้าน 

 



 

 

 
 
 น าท่านสู่ มิตซุย เอาท์เลต พาร์ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัแหล่งรวมพลของสินคา้

แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่โลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ส าหรับทุกคน
ตั้งแต่สินคา้แฟชัน่หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา นอกจากน้ีภายในหา้ง ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ ท่ีจุได ้
650 ท่ีนัง่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซ่ีงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสินคา้ทอ้งถ่ินและสินคา้จากฟาร์มสดมาขาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  - พเิศษ!! ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด  ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าาสู่ 

วนัที่ห้า  ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมสีีน ้าตาล – เมอืงโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจโิกกดุานิ – ซัปโปโร –  
                            ช้อปป้ิงย่านทานูกโิคจ ิและ ย่านซูซูกโินะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน ซ่ึงมีอนุสาวรียบุ์รุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคล่ือนไหวและการเกิดข้ึนมาใหม่
ของภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี
1946 ซ่ึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซนั ดงัท่ีเห็นอยู่ปัจจุบนั อยู่ในความดูแล
ของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบนัทึกภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นชม ฟาร์มหมี
ภูเขาไฟโชวะชินซัน สถานท่ีเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้ าตาลท่ีมีตั้งแต่เจา้หมีตวัเลก็ๆไปจนถึงหมีตวัโต หมีท่ีน่ีไดรั้บการ
ดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน ท่านจะไดเ้ห็นภาพท่ีน่ารักของนอ้งหมีโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว ท่ีน่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถป้อนอาหารเหล่าหมีทั้งหลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล มีจุดจ าหน่ายดา้นใน 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชม ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจาก
ปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชิโกสึ ทะเลสาบแห่งน้ีมีความพิเศษตรงท่ีน ้าจะไม่แขง็ตวัในช่วงฤดู
หนาว มีทิวทศันท่ี์งดงาม 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองน ้ าแร่ธรรมชาติของฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ หรือ

เรียกอีกอยา่งวา่ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ท่ีเรียกว่า
หุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้าร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทัว่บริเวณเสมือนนรกท่ีมี
กระทะทองแดงท่ีมีควนัร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้ าแร่และออนเซ็นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดบน
เกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสัญลกัษณ์เป็นยกัษสี์แดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยตอ้นรับ  เป็นยกัษท่ี์คอยคุม้
กนัภยัให้ผูม้าเยือน ดงันั้นทุกบริเวณพ้ืนท่ีของท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของท่ีระลึก ห้องน ้ าจะมีป้ายต่างๆท่ีมี
สญัลกัษณ์รูปยกัษใ์หเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงซัปโปโร อสิระช้อปป้ิงถนนทานุกโิคจ ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงเก่าแก่ ท่ีเปิดใหบ้ริการ
ยาวนานกวา่ 100 ปี จุดเด่นของยา่นน้ีคือการสร้างหลงัคาท่ีคลุมทัว่ตลาด สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ 
นอกจากน้ียงัมีร้านคา้มากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนสินคา้กมี็ทั้งเส้ือผา้และรองเทา้
แบรนด์ดังอย่าง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และท่ีจะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน 
DAISO ท่ีทุกอยา่งราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน DONKI ท่ีมีขายทุกอยา่งตั้งแต่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไปถึงเคร่ืองส าอาง 
จากนั้ น ช้อปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ เป็นย่านบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและ
ร้านอาหาร ถือเป็นย่านท่ีคึกคกัและมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโร อยู่ถดัลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดริราวๆ 
500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใตดิ้น SUSUKINO ในเวลาค ่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่าน
น้ีจะเปิดไฟสีสันละลานตาดึงดูดลูกคา้กนัเต็มท่ี บริเวณน้ีมีร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี 
ยา่นซูซูกิโนะมีช่ือเรียกท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็น “ตรอกราเมง” เพราะบริเวณน้ีมีร้านราเมงให้เลือกทานกนัมากมาย ไม่
วา่จะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์ร่ีราเมง เป็นตน้ โดยมีราคาเร่ิมตน้เพียงชามละ 750 เยนเท่านั้น 
อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย ( ไม่รวมในรายการ) 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั T-MARK HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าาสู่ 

 
 



 

 

 
 

วนัที่หก  สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หรือเซ็ตอาหารเช้าแบบกล่อง) 
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 ส าหรับกรุ๊ปทีเ่ดนิทางตั้งแต่วนัที ่27 ต.ค.62 – 27 ม.ีค. 63 มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบิน(ขากลบั) เป็นเวลา 11.55 น. 
11.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เทีย่วบินที ่XJ621 บริการอาหารเช้าและน า้ดืม่บนเคร่ือง 
18.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

09.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 
 (รับประทานอาหารเช้าพร้อมเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 

2-3 ท่าน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพืม่ 

28 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ์ 2563 
01 – 06 กมุภาพนัธ์ 2563 

42,900.- 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 

04 – 09 กมุภาพนัธ์ 2563 
05 – 10 กมุภาพนัธ์ 2563 
06 – 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
07 – 12 กมุภาพนัธ์ 2563 
08 – 13 กมุภาพนัธ์ 2563 

44,900.- 44,900.- 44,900.- 43,900.- 8,900.- 

14 – 19 กมุภาพนัธ์ 2563 
18 – 23 กมุภาพนัธ์ 2563 
21 – 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

42,900.- 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 



 

 

25 กมุภาพนัธ์ – 01 มนีาคม 2563 
28 กมุภาพนัธ์ – 04 มนีาคม 2563 

42,900.- 42,900.- 42,900.- 41,900.- 8,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,900 บาท/ท่าน ** 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้  

โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพัก
ให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ช.ม.นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 
การยกเลกิการเดนิทาง 



 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 


