
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ลอ่งเรือตดันํา้แข็งสดุคูล | ลานสกี | สนุขัลากเลือ่น | ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน | ทานกุิโคจิ 

สวนหมีภเูขาไฟโชวะ | เท่ียวเต็มไม่มีวนัอิสระ | ลิม้รสเมนขูาปยูกัษ์ 3 ชนิด  
 

 

HOKKAIDO WINTER เรือตัดนํา้แข็งฉึกฉึก 6วัน 4คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ์ 2563  

ราคาแนะนําเพียง  36,900.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ)  

(XJ620 : 23.55-08.40+1) 

20.00 น. นัดพบกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประต ู4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์

เอเชีย เอก็ซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ  

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับ

ปรับได้ ] 

สําหรับกรุ๊ปท่ีเดินทางตัง้แต่วันท่ี 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน(ขาไป) เป็น

เวลา 02.10 น. 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศญ่ีปุ่น สนามบินชิโตเซะ โดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี 

XJ620 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – สุนัขลากเล่ือน – 

กิจกรรม ลานสกี ซชิคิไิซโนะโอกะ – ออิอน มอลล์ 

02.10 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ620 (บริการอาหารร้อนบน

เคร่ือง) 

10.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

08.40 น. เดินทางถึง  สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 

 [สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับ

ปรับได้] 

 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบ

นัน้เป็นดินภเูขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลกูผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แตใ่นช่วงเวลาท่ีเป็น

หิมะ ก็จะเป็นลานหิมะขนาดใหญ่สดุลกูหลูกูตา หน้าหนาวจะสวยมาก เมืองท่ีตัง้อยู่ในกลางเกาะฮอกไกโด 

 หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิล้เทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมู่บ้านงานฝีมือและทางเดินไม้ในป่าท่ี

เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบด้วยร้านค้า 15 ร้าน ท่ีจําหน่ายสินค้าแบบออริจินัลของท้องถ่ิน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 08.40+1) 

วนัที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – สนุัขลากเลื่อน – กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออน 

มอลล์ 

วนัที่ 3. ลอ่งเรือตดันํา้แข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 

วนัที่ 4 สวนสตัว์อะซาฮิยาม่า– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กลอ่งดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟฮลัโหล คิตตี ้– ร้านจําหน่าย

ของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุเฟ่ต์ ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด 

วนัที่ 5. เมืองซปัโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซนั – ฟาร์มหมีสนีํา้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – หบุเขานรกจิโกกดุานิ – ช้อปปิง้ทานกิุโคจิ – ช้อปปิง้ซูซูกิโนะ 

วนัที่ 6. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 09.55 – 15.10 น.) 



ตัง้อยู่ใจกลางหมูบ้่าน ร้านค้าต่างๆ จะอยู่ไมไ่กลกนัมาก ทําให้ดเูหมือนเป็นหมูบ้่านกลางป่า คล้ายหมูบ้่านใน

เทพนิยาย จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองอาซาฮีคาวา่ ท่ีตัง้อยู่กลางเกาะฮอกไกโด 

 
 ชมความน่ารักของ สุนัขลากเล่ือน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านถ่ายรูปกบัสนุขัลาก

เล่ือน ฟรี!! นอกจากสนุขัแล้ว ยงัมีสตัว์อ่ืนๆ อีกมากมายหลายชนิด 

 
 

กลางวัน 

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ลานสกี ชคิไิซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมตา่งๆมากมาย อิสระให้ท่านได้สนกุสนานและเพลิดเพลิน

กบักิจกรรมตา่งๆ ภายในลานสกี ไมว่า่จะเป็นการเช่า SNOW MOBILE, บาบาน่าสโนว์ ให้อาหารสตัว์น่ารัก

คือ อลัปากา  

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสําหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 

***กิจกรรมเล่นหมิะ ณ ลานสกี ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหมิะ *** 



 
 อิออน มอลล์ อาซาฮคิาว่า (AEON MALL ASAHIKAWA) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิคาว่า 

อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึน้ช่ือของญ่ีปุ่ น อย่าง 

คิทแคท สามารถหาซือ้ได้ท่ีน่ีเช่นกนั 

 
คํ่า อสิระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ ออิอน มอลล์ อาซาฮีคาว่า 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 ล่องเรือตัดนํา้แขง็ – เมืองอาซาฮคิาว่า – หมู่บ้านราเมงอาซาฮคิาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็น

จดุเร่ิมต้นอีกแห่งในการออกเรือตดันํา้แขง็ 

 ล่องเรือตัดนํา้แขง็ โดยเรือจะว่ิงตดัทะเลนํา้แขง็ออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก์ นํานกัทอ่งเท่ียวไปชมก้อน

นํา้แขง็ท่ีลอยมาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดหูนาวเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะได้เห็นสตัว์

ทะเลท่ีมาจากฝ่ังทะเลตอนเหนือ เช่น อินทรีย์ทะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวนํา้ลายจุด 

เดิมเรือนีใ้ช้เพ่ือสํารวจนํา้มนัในรัฐอลาสก้า เร่ิมนํามาใช้ เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรือแตล่ะ

รอบใช้เวลา 45 นาที ถึง1 ชัว่โมง 

**เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซ่ัน จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกครัง้ก่อนเดินทาง ทัง้นีจุ้ดขึน้เรือตัด



นํา้แขง็มี 2 จุดท่ีสามารถชมได้คือท่ีจุดมอนเบ็ทสท่ึาเรือกะนิงโกะสเตช่ัน และท่ีอะบะชิริท่าเรือออโร

ร่า เทอร์มินอล** 

 
 หมู่บ้านราเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแห่งนี ้มีประวตัิศาสตร์การทําราเมงมาอย่างยาวนาน นับตัง้แต่

ยุคหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และมีนํา้ซุปแบบฉบับของตวัเอง โดยหมู่บ้านราเมง ถือกําเนิดมาในปี 1996 

เพ่ือให้เหลา่นกัท่องเท่ียวได้เข้ามาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของร้านราเมงท่ีมีช่ือเสียงทัง้ 8 ร้านได้อย่างเตม็ท่ี 

 
 

กลางวัน 

 

อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมง 

 เดินทางกลบัสู ่เมืองอาซาฮคิาว่า (ASAHIKAWA) ถือเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัป

โปโร เม่ือเทียบกับซัปโปโรแล้ว ท่ีน่ีอาจจะไม่ได้ดเูจริญแบบเหมือนซปัโปโร แต่ท่ีน่ีมีสวนสตัว์ช่ือดงัอนัดบัสอง

ของญ่ีปุ่ น  และมีความใหญ่ของสถานีรถไฟ JR ASAHIKAWA ท่ีตกแตง่โทนอบอุน่ด้วยสีไม้สบายตาอีกด้วย 

ใกล้ๆกนัจะมี AEON MALL ท่ีเช่ือมกบัสถานีรถไฟ 

 ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายนีน้บัได้วา่เป็นถนนคนเดินสายแรก

ของญ่ีปุ่ น โดยเร่ิมกันมาตัง้แตปี่ 1972 มีร้านค้า ร้านอาหารตัง้อยู่เรียงรายมากมาย สองข้างทางยาวออกไป

จากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

คํ่า อสิระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

วันท่ี 4 

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคติาอิช ิ

– ร้านกาแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้านจาํหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต์ 

ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 สวนสัตว์อาซาฮยิาม่า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสตัว์แห่งนีไ้ด้ถูกออกแบบให้กลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีสตัว์

นานาชนิดอาศยัอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีสขุภาพจิตท่ีดีและและสอดคล้องตามธรรมชาติท่ีเป็นอยู่ นกัท่องเท่ียวจะ

ได้รับความสขุในการเข้าชม ภายใน สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า มีสว่นตา่งๆ ท่ีน่าสนใจมากมายโดยมีจุดเด่นท่ีมี

สตัว์น้อยน่ารักนานาชนิด ทัง้จําพวกสตัว์เมืองหนาวและเมืองร้อน  เช่น สตัว์ป่าพืน้เมืองของฮอกไกโด อย่าง

กวาง นกอินทรี หมาป่า และสตัว์อ่ืนๆจากทัว่ทกุมมุโลก เช่น หมีขัว้โลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ และส่ิงท่ีพลาด

ไม่ได้ก็คือ อโุมงค์แก้วผ่านสระว่ายนํา้ของเหลา่เพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กท่ีอยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้

โลกและหมาป่า ผู้ เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสตัว์แห่งนีเ้ป็นแห่งแรกท่ีมีการจดัให้นกเพนกวินออก

เดินในช่วงฤดหูนาว ท่านจะได้ ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดเพนกวนิ แบบใกล้ชิดอีกด้วย จากนัน้นํา

ท่านเดินทางสูเ่มืองโอตารุ 

 
 

กลางวัน 

 

อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 

 เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าสําคญัสําหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยู่บนท่ีลาดตํ่าของภเูขาเท็งง ุซึ่งเป็น

แหลง่สกีและกีฬาฤดหูนาวท่ีมีช่ือเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! 

บรรยากาศสดุแสนโรแมนติกคลองแห่งนีส้ร้างเม่ือปี 1923 โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพ่ือใช้สําหรับเป็น

เส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ท่ีโกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถมคลองคร่ึงหนึ่งเพ่ือทําถนนหลวง

สาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีการสร้างถนนเลียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้า

กว้างประมาณ 2 เมตร  



 
 พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานท่ี

ท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ท่ีสําคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1912 ด้วยตวัอาคารมี

ขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดเูปลือยๆหากดงูดงามแปลกตา ส่ิงสะดดุตาท่ีเป็นจดุสงัเกตของพิพิธภณัฑ์แห่งนีน้ั่นก็

คือ นาฬิกาไอนํา้โบราณสไตล์อังกฤษ ท่ียังคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านัน้ 

ภายในตกแตง่แบบผสมผสานทัง้ความหรูหรา มีการจดัแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กวา่ 25,000 

ชิน้ 

 จากนัน้ชม โรงงานเคร่ืองแก้วคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าท่ีขึน้ช่ือของเมืองโอตารุ 

เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองแก้วคณุภาพสงูท่ีได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน มีประวตัิความเป็นมานานมากเป็น

ร้อยๆปี ภายในอาคารมีการตกแต่งด้วยโคมไฟแก้วจํานวนมากอย่างหรูหรา ประกอบด้วยสว่นต่างๆอย่าง คา

เฟ่ท่ีมีบริการทัง้ขนมหวานและอาหารญ่ีปุ่ นตกแตง่ด้วยเคร่ืองแก้วนานาชนิดดงูดงาม สว่นจัดแสดงเคร่ืองแก้ว

ชนิดตา่งๆตัง้แตใ่นยคุอดีต ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยกรรมวิธีโบราณ 

 นําท่านสู ่ร้านกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่าน

ได้เลือกซือ้สินค้าและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 นําท่านสู่ ร้านจําหน่ายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินค้าลดราคา

มากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าภายในร้าน 

 นําท่าน ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นห้างสรรพสินค้ารูปแบบ OUTLET MALL ขนาด

ใหญ่ท่ีสดุใน 

ฮอกไกโด ตัง้อยู่ท่ีเมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางท่ีไปยงั สนามบินชิโต

เซะ เปิดให้บริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้า

ปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนั่ง และร้านจําหน่ายสินค้าพืน้เมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถ่ิน

ประจําจงัหวดัฮอกไกโด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร พเิศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



วันท่ี 5 
เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชนิซัน – ฟาร์มหมีสีนํา้ตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจโิกกุดานิ 

– ช้อปป้ิงทานุกิโคจ ิ– ช้อปป้ิงซูซูกิโนะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  

 ชมภูเขาไฟโชวะชนิซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึ่งมีอนุสาวรีย์บุรุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความเคล่ือนไหวและ

การเกิดขึน้มาใหมข่องภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟน้องใหมท่ี่เกิดจากการสัน่สะเทือน

ของผิวโลกในปี1946ซึ่งระเบิดปะทตุิดตอ่กนันานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภเูขาโชวะชินซนั ดงัท่ีเห็นอยู่ปัจจบุนัอยู่

ในความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนสุรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบนัทึกภาพเป็นท่ีระลกึ 

 

 
  

 ชมฟาร์มหมีภูเขาไฟโชวะชนิซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็นสถานท่ีเพาะพันธุ์หมีสีนํา้ตาล

ท่ีมีตัง้แต่เจ้าหมีตวัเลก็ๆไปจนถึงหมีตวัโต น้องหมีท่ีน่ีไมด่รุ้ายเพราะหมีท่ีน่ีได้รับการดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกับ

คน ท่านจะได้เห็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดขูองน้องหมีโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเท่ียว ท่ีน่ีนักท่องเท่ียว

สามารถป้อนอาหารเหลา่หมีทัง้หลายด้วย ขนมปัง และแอปเปิล้ ซึ่งจะมีจดุจําหน่ายอาหารหมี 

 

 
 ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

เกิดจากปากปลอ่งภเูขาไฟ ตัง้อยูใ่กล้กบัทะเลสาบชิโกส ึ(LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแห่งนีมี้ความพิเศษ

ตรงท่ีนํา้จะไมแ่ขง็ตวัในช่วงฤดหูนาว ในหน้าร้อน อากาศกเ็ย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน่ ป่ันจกัรยาน หรือ

ลอ่งเรือชมทิวทศัน์ 



 
 

กลางวัน 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หุบเขานรกจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ท่ีเรียกว่าหุบเขานรกนัน้เพราะท่ีน่ีมีทัง้บ่อโคลนและบ่อนํา้ร้อนท่ี

เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควนัร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือ

เป็นแหลง่กําเนิดนํา้แร่และออนเซ็นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหบุเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สี

แดงตวัใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ  เป็นยักษ์ท่ีคอยคุ้มกนัภยัให้ผู้มาเยือน ดงันัน้ทกุบริเวณพืน้ท่ีของท่ีน่ี ไมว่่า

จะเป็นร้านขายของท่ีระลกึ ห้องนํา้จะมีป้ายตา่งๆท่ีมีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ จากนัน้

นําท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองซัปโปโร 

 
  

อสิระช้อปป้ิงถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิง้เก่าแก่ ท่ีเปิดให้บริการยาวนานกว่า 100 ปี จดุเดน่ของย่านนี ้

คือการสร้างหลงัคาท่ีคลมุทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิง้ได้อย่าง

สบายใจ นอกจากนีย้งัมีร้านค้ามากถึง 200 ร้าน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สว่นสินค้าก็มีทัง้เสือ้ผ้า

และรองเท้าแบรนด์ดงัอย่าง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นต้น และท่ีจะพลาดไมไ่ด้เลยก็

คือร้าน DAISO ท่ีทุกอย่างราคา 100 เยน รวมไปถึงร้าน DONKI ท่ีมีขายทุกอย่างตัง้แต่เคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปถึง

เคร่ืองสําอางค์ในราคาท่ีถกูจนน่าตกใจ หรือถ้าเดินจนหมดแรง ท่ีน่ีก็มีร้านอาหารดงัๆหลายร้านคอยให้บริการ

อยู่ด้วย 



 
  

จากนัน้ให้ท่าน อสิระช้อปป้ิงย่าน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เป็นย่านบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสดุในฮอกไกโด ซูซูกิโนะ

เตม็ไปด้วยร้านค้า5,000 ร้านและร้านอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเป็นย่านท่ีคกึคกั

และมีชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซัปโปโรอีกด้วย โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้จากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยู่

รอบๆ สถานีรถไฟใต้ดิน SUSUKINO ในเวลาคํ่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนีจ้ะเปิดไฟ

ประชนักัน สีสนัละลานตาดึงดดูลกูค้ากันเต็มท่ี รอบๆบริเวณนีมี้ร้านอาหาร ภตัตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์

ยามราตรี ทัง้ไนต์คลบั บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตัง้อยู่ในตรอกซอก

ซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตกึต้องขึน้ลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกลกูค้าเสนอเมนูและบริการของร้าน

ตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด ย่านซูซูกิโนะ มกัจะมีช่ือเรียกท่ีรู้จักกนัดีในหมูค่นไทยและนักท่องเท่ียววา่เป็น 

“ตรอกราเมง” เพราะบริเวณนีมี้ร้านราเมงให้เลือกทานกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์ร่ี

ราเมง เป็นต้น โดยมีราคาเร่ิมต้นเพียงชามละ 750 เยนเท่านัน้ 

 

 
คํ่า อสิระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



วันท่ี 6 
ซัปโปโร (สนามบินชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

(XJ621 : 09.55 – 15.10 น.) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 

 นําท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 

 ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

 สําหรับกรุ๊ปท่ีเดินทางตัง้แต่วันท่ี 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน(ขากลับ) เป็น

เวลา 11.55 น. 

11.55 น. นําท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ621 บริการอาหารเช้าและ

นํา้ด่ืมบนเคร่ือง 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

09.55 น. นําท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ621 (บริการอาหารเช้าและ

นํา้ด่ืมบนเคร่ือง) 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

** หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนทาํการออกต๋ัว

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
ราคาแนะนําเพียง : HOKKAIDO WINTER เรือตัดนํา้แข็งฉึกฉึก 6 วัน 4 คืน โดย สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 01-06 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 

วนัที่ 14-19 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 

วนัที่ 18-23 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 

วนัที่ 21-26 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 

วนัที่ 25 ก.พ-01 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 

วนัที่ 28 ก.พ-04 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์ม

เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 

     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  

4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  

4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี

มดัจําท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จาํ หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบ ุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **สําคญั!! บริษัททําธรุกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทุก

ท่านต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร

สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออพัเกรดต้องกระทําท่ีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL 

และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

5.  คา่นํา้หนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอก็ซ์ 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ

สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพ่ิมเติมกบัทาง

บริษัทได้ **  

- 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, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพาํนักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า 

ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

 



หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่

จะด้วยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัทจะ

จดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น  

     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

 

กําหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพ่ือการพํานกัระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ท่ีไมมี่ประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


