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ลอ่งเรือตดัน า้แข็งสดุคลู | ลานสกี | สนุขัลากเล่ือน | ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ | ทานกุิโคจิ 
เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 | เท่ียวเต็มไม่มีวนัอสิระ | ลิม้รสเมนขูาปยูกัษ์ 3 ชนิด  

 

 

  

HOKKAIDO ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน 4คืน 

เดนิทาง กุมภาพนัธ์ 2563  

ราคาแนะน าเพียง 45,900.- 

.- 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบนิชิโตเซะ) (XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 
วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบนิชิโตเซะ) – เมืองซปัโปโร – เมืองฟรุาโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – สนุขัลากเล่ือน – กิจกรรม ลานสกี ชิคไิซโนะโอกะ –  
   อิออน มอลล์ 
วนัท่ี 3. ลอ่งเรือตดัน า้แขง็ – เมืองอาซาฮิคาวา่ – หมูบ้่านราเมงอาซาฮิคาวา่ – ถนนคนเดนิ เฮวะโดริ 
วนัท่ี 4 สวนสตัว์อาซาฮิยามา่ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กลอ่งดนตรี – โรงเป่าแก้วคติาอิชิ – ร้านกาแฟฮลัโหล คติตี ้–  
 ร้านจ าหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 
วนัท่ี 5. เมืองซปัโปโร – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – หบุเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปปิง้ทานุกิโคจิ – ช้อปปิง้ซูซูกิโนะ 

บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด 
วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนามบนิชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XJ621 : 11.55 – 18.00) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)  
(XJ620 : 02.10-10.40+1) 

23.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์ สายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ  

วันที่ 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – 
สุนัขลากเล่ือน – กิจกรรม ลานสกี ซิชิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล์ 

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น สนามบนิชิโตเซะ โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ620 (บริการอาหาร
ร้อนบนเคร่ือง) 

10.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า
เมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 

 [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบ BENTO SET 

 เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็นเมืองเลก็ๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแห้งประกอบกบัดนิแถบนัน้เป็นดนิภเูขาไฟ จึงเหมาะแก่ 
การเพาะปลกูผลติผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาท่ีเป็นหิมะก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สดุลกูหูลกูตา 
หน้าหนาวจะสวยมาก เมืองท่ีตัง้อยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด 

 หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมูบ้่านงานฝีมือและทางเดนิไม้ในป่าท่ีเหมือนกบัศลิปะ 
ในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน ท่ีจ าหน่ายสินค้าแบบออริจินัลของท้องถิ่น ตัง้อยู่ใจกลางหมู่บ้าน ร้านค้าต่างๆ 
จะอยู่ไมไ่กลกนัมาก ท าให้ดเูหมือนเป็นหมูบ้่านกลางป่า คล้ายหมูบ้่านในเทพนิยาย 

 
  สุนัขลากเล่ือน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกบัสนุขัลากเล่ือน ฟรี!! นอกจากสนุัขแล้ว ยังมี

สตัว์อ่ืนๆ อีกมากมายหลายชนิด 
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 ลานสกี ชคิิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมตา่งๆมากมาย อิสระให้ท่านได้สนกุสนานและเพลิดเพลนิกับกิจกรรมตา่งๆ 
ภายในลานสกี ไมว่า่จะเป็นการเช่า SNOW MOBILE, บาบาน่าสโนว์ ให้อาหารสตัว์น่ารักคือ อลัปากา  
** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 
***กิจกรรมเล่นหมิะ ณ ลานสกี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหมิะ *** 

 

 
 อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า (AEON MALL ASAHIKAWA) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาวะ อิสระให้ท่านได้

เลือกซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือ้ได้ท่ีน่ี
เช่นกนั 

 
 ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
ล่องเรือตัดน า้แข็ง – เมืองอาซาฮิคาวะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาวะ – 
ถนนคนเดนิ เฮวะโดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมอนเบท็สึ เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจดุเร่ิมต้นอีกแห่งใน

การออกเรือตดัน า้แขง็ 
 ล่องเรือตัดน า้แขง็ โดยเรือจะวิง่ตดัทะเลน า้แขง็ออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ น านักท่องเท่ียวไปชมก้อนน า้แข็งท่ีลอย

มาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดหูนาวเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะได้เห็นสตัว์ทะเลท่ีมาจากฝ่ังทะเลตอน
เหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน า้ลายจดุ เดมิเรือนีใ้ช้เพ่ือส ารวจน า้มนัในรัฐอลาสก้า 
เร่ิมน ามาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรือแตล่ะรอบใช้เวลา 45 นาที ถึง 1 ชัว่โมง 
**เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกครัง้ก่อนเดนิทาง ทัง้นีจุ้ดขึน้เรือตัดน า้แข็งมี 2 จุด
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ที่สามารถชมได้คือที่จุดมอนเบท็สึท่าเรือกะนิงโกะสเตช่ัน และที่อะบะชริิท่าเรือออโรร่า เทอร์มินอล** 

 
 หมู่บ้านราเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวัติศาสตร์การท าราเมงมาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่ยุคหลัง

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และมีน า้ซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมู่บ้านราเมง ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพ่ือให้เหล่านักท่องเท่ียวได้
เข้ามาสมัผสัรสชาตแิบบดัง้เดมิของร้านราเมงท่ีมีช่ือเสียงทัง้ 8 ร้านได้อย่างเตม็ท่ี 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง 

 เดนิทางกลบัสู ่เมืองอาซาฮคิาว่า (ASAHIKAWA) ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร เม่ือเทียบ
กบัซปัโปโรแล้ว ท่ีน่ีอาจจะไมไ่ด้ดเูจริญแบบเหมือนซปัโปโร แตท่ี่น่ีมีสวนสตัว์ช่ือดงัอันดบัสองของญ่ีปุ่ น  และมีความใหญ่ของ
สถานีรถไฟ JR ASAHIKAWA ท่ีตกแต่งโทนอบอุ่นด้วยสีไม้สบายตาอีกด้วย ใกล้ๆกันจะมี AEON MALL ท่ีเช่ือมกับสถานี
รถไฟ 

 ถนนคนเดนิเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายนีน้บัได้ว่าเป็นถนนคนเดินสายแรกของญ่ีปุ่ น โดย
เร่ิมกนัมาตัง้แตปี่ 1972 มีร้านค้า ร้านอาหารตัง้อยู่เรียงรายมากมาย สองข้างทางยาวออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 
1 กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดนิ เฮวะโดริ 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่า
แก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้านจ าหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – เทศกาล SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสตัว์แห่งนีไ้ด้ถกูออกแบบให้กลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีสตัว์นานาชนิดอาศยั

อยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพจิตท่ีดีและและสอดคล้องตามธรรมชาติท่ีเป็นอยู่ นักท่องเท่ียวจะได้รับความสุขในการเข้าชม 
ภายใน สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า มีสว่นตา่งๆ ท่ีน่าสนใจมากมายโดยมีจดุเดน่ท่ีมีสตัว์น้อยน่ารักนานาชนิด ทัง้จ าพวกสตัว์เมือง
หนาวและเมืองร้อน  เช่น สตัว์ป่าพืน้เมืองของฮอกไกโด อย่างกวาง นกอินทรี หมาป่า และสตัว์อ่ืนๆจากทั่วทุกมมุโลก เช่น หมี
ขัว้โลก ลงิ แมวใหญ่ และยีราฟ และสิง่ท่ีพลาดไมไ่ด้ก็คือ อโุมงค์แก้วผา่นสระวา่ยน า้ของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็ก
ท่ีอยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมาป่า ผู้ เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสตัว์แห่งนีเ้ป็นแห่งแรกท่ีมีการจัดให้นก
เพนกวนิออกเดนิในช่วงฤดหูนาว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกล้ชิดอีกด้วย  

 
 กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 

 เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้อยู่บนท่ีลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและ
กีฬาฤดหูนาวท่ีมีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณ
โดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสดุแสนโรแมนติกคลองแห่งนีส้ร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึน้
จากการถมทะเล เพ่ือใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสนิค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แตภ่ายหลงัได้เลกิใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึ่ง
เพ่ือท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเลียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้า
กว้างประมาณ 2 เมตร  
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พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1912 ด้วยตวัอาคารมีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดู
เปลือยๆหากดงูดงามแปลกตา สิง่สะดดุตาท่ีเป็นจดุสงัเกตของพพิธิภณัฑ์แห่งนีน้ั่นก็คือ นาฬิกาไอน า้โบราณสไตล์อังกฤษ 
ท่ียงัคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านัน้ ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทัง้ความหรูหรา มีการจัด
แสดงกลอ่งดนตรีโบราณและหลากสไตล์กวา่ 25,000 ชิน้ 

 
 โรงงานเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าท่ีขึน้ช่ือของเมืองโอตารุ เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแก้ว

คณุภาพสงูท่ีได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน มีประวตัิความเป็นมานานมากเป็นร้อยๆปี ภายในอาคารมีการตกแต่งด้วย
โคมไฟแก้วจ านวนมากอย่างหรูหรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆอย่าง คาเฟ่ท่ีมีบริการทัง้ขนมหวานและอาหารญ่ีปุ่ นตกแต่งด้วย
เคร่ืองแก้วนานาชนิดดงูดงาม สว่นจดัแสดงเคร่ืองแก้วชนิดตา่งๆตัง้แตใ่นยคุอดีต ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยกรรมวธีิโบราณ 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี  ้เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าและ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 ร้านจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก ท่ีอยู่ไมไ่กลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสนิค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้
สนิค้าภายในร้าน 

 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสนิค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่ท่ีสดุใน 
ฮอกไกโด ตัง้อยู่ท่ีเมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวนัออกซัปโปโร ใกล้เส้นทางท่ีไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปิด
ให้บริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหาร
ขนาดใหญ่จ ุ650 ท่ีนัง่ และร้านจ าหน่ายสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 
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 เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020 ครัง้ที่ 71 จดัขึน้ในช่วงวนัท่ี 04-11 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยภายในงานจะมีการจัด
แสดงโชว์ผลงานแกะสลกัน า้เเข็งมากกว่า 200 ชิน้ และประดบัด้วยแสงไฟหลากสีสนั บริเวณสวน Odori Park  มีระยะทาง
ยาวรวม 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเราจะสามารถชมงานแสดงได้อย่างเตม็ท่ีใจกลางเมืองซัปโปโร ผลงานทัง้หมดท่ีจัดแสดงท ามาจาก
หิมะและน า้แขง็ใสราวกบัคริสตลั ซึ่งเป็นจดุท่ีดงึดดูผู้คนเข้ามาชมงานอย่างมากมาย เวลาจดัแสดงแสง Light Up  
ถึง 22.00 น.ทกุวนั 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน า้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – 
หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ – ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 
3 ชนิด  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
 ชมภูเขาไฟโชวะชนิซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึ่งมีอนสุาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ค้นพบความเคล่ือนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่

ของภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ท่ีเกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี  1946 ซึ่งระเบิด
ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซัน ดงัท่ีเห็นอยู่ปัจจุบันอยู่ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น 
“อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิห่งพเิศษ” พร้อมบนัทึกภาพเป็นท่ีระลกึ 

 ชมฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชนิซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็นสถานท่ีเพาะพนัธุ์หมีสีน า้ตาลท่ีมีตัง้แต่เจ้าหมี
ตวัเลก็ๆไปจนถึงหมีตวัโต น้องหมีท่ีน่ีไมด่รุ้ายเพราะหมีท่ีน่ีได้รับการดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกบัคน ท่านจะได้เห็นภาพท่ีน่ารัก 
น่าเอ็นดขูองน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนกัท่องเท่ียว ท่ีน่ีนกัท่องเท่ียวสามารถปอ้นอาหารเหลา่หมีทัง้หลายด้วย  
ขนมปัง และแอปเปิล้ ซึ่งจะมีจดุจ าหน่ายอาหารหมี 
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 ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปาก
ปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยู่ใกล้กับทะเลสาบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแห่งนีมี้ความพเิศษตรงท่ีน า้จะไมแ่ขง็ตวัในช่วง 
ฤดหูนาว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 หุบเขานรกจโิกกุดานิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ SHIKOTSU-TOYA 

เมือง NOBORIBETSU ท่ีเรียกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะท่ีน่ีมีทัง้บ่อโคลนและบ่อน า้ร้อนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่ว
บริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควนัร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ
บนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหบุเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ เป็นยกัษ์ท่ีคอยคุ้มกนัภยัให้ 
ผู้มาเยือน ดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็นร้านขายของท่ีระลกึ ห้องน า้จะมีปา้ยตา่งๆท่ีมีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็น 
โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองซัปโปโร 

 
 อิสระช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิง้เก่าแก่ ท่ีเปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จุดเด่นของย่านนีค้ือการสร้าง

หลงัคาท่ีคลมุทัว่ตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายหุิมะเข้า ก็สามารถมาเดนิช้อปปิง้ได้อย่างสบายใจ นอกจากนีย้ังมีร้านค้า
มากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สว่นสนิค้าก็มีทัง้เสือ้ผ้าและรองเท้าแบรนด์ดงัอย่าง UNIQLO,  
NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และท่ีจะพลาดไม่ได้เลยก็คือร้าน DAISO ท่ีทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึง
ร้าน DONKI ท่ีมีขายทกุอย่างตัง้แตเ่คร่ืองใช้ไฟฟา้ไปถึงเคร่ืองส าอางค์ในราคาท่ีถกูจนน่าตกใจ หรือถ้าเดินจนหมดแรง ท่ีน่ีก็มี
ร้านอาหารดงัๆหลายร้านคอยให้บริการอยู่ด้วย 

 
 จากนัน้ให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปด้วย

ร้านค้า 5,000 ร้านและร้านอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเป็นย่านท่ีคกึคกัและมีชีวติชีวาท่ีสดุของเมือง
ซปัโปโรอีกด้วย โดยอยู่ถดัลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใต้ดิน SUSUKINO ในเวลาค ่า
คืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกค้ากันเต็มท่ี รอบๆบริเวณนีมี้
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ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทัง้ไนต์คลบั บาร์ คาราโอเกะ สถาน ท่ีอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 
4,000 ร้าน ตัง้อยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึน้ลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกค้าเสนอเมนูและ
บริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด ย่านซูซูกิโนะ มกัจะมีช่ือเรียกท่ีรู้จักกันดีในหมู่คนไทยและนักท่องเท่ียวว่าเป็น 
“ตรอกราเมง” เพราะบริเวณนีมี้ร้านราเมงให้เลือกทานกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์ร่ีราเมง เป็นต้น 
โดยมีราคาเร่ิมต้นเพียงชามละ 750 เยนเท่านัน้ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  

พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ได้แก่ ปูขน, ปูทาราบะ, ปูซูไว 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
 น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิชิโตเซะ 
 ถึง สนามบนิชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ621 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
18.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อน
ท าการออกตั๋ วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาแนะน าเพียง : HOKKAIDO ICE BREAKER SNOW FEST 6วัน 4คืน  
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 05-10  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 06-11  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 07-12  ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
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1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม
เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


