
 

 

รหัสทัวร B2B1903183 
ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด WINTER เรือตัดน้ําแข็งฉึกฉึก 6 วัน 4 คืน (XJ) 
ลองเรือตัดน้ําแข็งสุดคูล  ลานสกี  สุนัขลากเลื่อน  ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน  ทานุกิโคจิ     
สวนหมีภูเขาไฟโชวะ  เที่ยวเต็มไมมีวันอิสระ  ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ 3 ชนิด  

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 
08.40+1) 

20.00 
น. 

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอร
สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ  
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได ] 
สําหรับกรุปที่เดินทางตั้งแตวันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลง
เวลาบิน(ขาไป) เปนเวลา 02.10 น. 

23.55 
น. 

ออกเดินทางสู ประเทศญี่ปุ�น สนามบินชิโตเซะ โดย สายการบิน ไทยแอรเอเชีย 
เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ620 (บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 
 
 
 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (XJ620 : 23.55– 
08.40+1) 
วันที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน – นิงเกิ้ลเทอเรส – สุนัขลาก

เล่ือน – กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล 
วันที่ 3. ลองเรือตัดน้ําแข็ง – เมืองอาซาฮิคาวา – หมูบานราเมงอาซาฮิคาวา – ถนนคนเดิน เฮ
วะโดริ 
วันที่ 4 สวนสัตวอะซาฮิยามา– เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�า

แกวคิตาอิชิ – รานกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – รานจําหนายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 3 ชนิด 

วันที่ 5. เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟารมหมีสีน้ําตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ – ชอปปم�งทานุกิโคจิ – ชอปปم�งซูซูกิโนะ 
วันที่ 6. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ621 : 09.55 – 
15.10 น.) 



 

 

วันที่ 2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน – นิงเก้ิลเทอเรส – 
สุนัขลากเลื่อน – กิจกรรม ลานสกี ซชิิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล 

02.10 
น. 

ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ620 
(บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

10.40 
น. 

เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

08.40 
น. 

เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว 

 [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองฟุราโน (FURANO) เปนเมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและ
แหงประกอบกับดินแถบน้ันเปนดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผลทางการ
เกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงเวลาที่เปนหิมะ ก็จะเปนลานหิมะขนาดใหญสุดลูก
หูลูกตา หนาหนาวจะสวยมาก เมืองที่ต้ังอยูในกลางเกาะฮอกไกโด 

 หมูบานเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส (NINGLE TERRACE) เปนหมูบานงานฝมือและ
ทางเดินไมในป�าที่เหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึ่งประกอบดวยรานคา 15 ราน ที่
จําหนายสินคาแบบออริจินัลของทองถิ่น ตั้งอยูใจกลางหมูบาน รานคาตางๆ จะอยูไม
ไกลกันมาก ทําใหดูเหมือนเปนหมูบานกลางป�า คลายหมูบานในเทพนิยาย จากน้ัน
เดินทางสู เมืองอาซาฮีคาวา ที่ต้ังอยูกลางเกาะฮอกไกโด 

 
 ชมความนารักของ สุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระให



 

 

ทานถายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!! นอกจากสุนัขแลว ยังมีสัตวอ่ืนๆ อีกมากมายหลาย
ชนิด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมตางๆมากมาย อิสระใหทานได

สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ภายในลานสกี ไมวาจะเปนการเชา 
SNOW MOBILE, บาบานาสโนว ใหอาหารสัตวนารักคือ อัลปากา  
** ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกี และ เครื่องเลนทุกชนิด ** 
***กิจกรรมเลนหิมะ ณ ลานสกี ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ *** 

 



 

 

 อิออน มอลล อาซาฮิคาวา (AEON MALL ASAHIKAWA) หางสรรพสินคาขนาด
ใหญของฮาซาฮิคาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ 
เบนโตะ ผลไม และขนมข้ึนชื่อของญี่ปุ�น อยาง คิทแคท สามารถหาซ้ือไดที่น่ีเชนกัน 

 
 คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล อาซาฮีคาวา 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 3 ลองเรือตัดนํ้าแข็ง – เมืองอาซาฮิคาวา – หมูบานราเมงอาซาฮิคาวา – ถนนคน
เดิน เฮวะโดริ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองมอนเบ็ทสึ เปนเมืองชายฝم�งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของ

เกาะฮอกไกโด และเปนจุดเร่ิมตนอีกแหงในการออกเรือตัดน้ําแข็ง 
 ลองเรือตัดนํ้าแข็ง โดยเรือจะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝم�งทะเลโอคอทสก นํา

นักทองเที่ยวไปชมกอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในชวงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม หากโชคดี อาจจะไดเห็นสัตวทะเลที่มาจากฝم�งทะเลตอนเหนือ เชน 
อินทรียทะเลสเตลเลอร (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน้ําลายจุด เดิมเรือน้ีใช
เพ่ือสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา เริ่มนํามาใช เปนกิจกรรมทองเท่ียวตั้งแตป 2004 การ
ลองเรือแตละรอบใชเวลา 45 นาที ถึง1 ช่ัวโมง 
**เนื่องจากเปนชวงไฮซีซั่น จะระบุประเภทของเรือและทาเรืออีกครั้งกอนเดินทาง 
ทั้งนี้จุดขึ้นเรือตัดนํ้าแข็งมี 2 จุดที่สามารถชมไดคือที่จุดมอนเบ็ทสึทาเรือกะนิง
โกะสเตช่ัน และที่อะบะชิริทาเรือออโรรา เทอรมินอล** 



 

 

 
 หมูบานราเมง (RAMEN VILLAGE) ซึ่งเมืองแหงน้ี มีประวัติศาสตรการทําราเมงมา

อยางยาวนาน นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง 
โดยหมูบานราเมง ถือกําเนิดมาในป 1996 เพื่อใหเหลานักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัส
รสชาติแบบดั้งเดิมของรานราเมงที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 รานไดอยางเต็มท่ี 

 
 กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง 

 เดินทางกลับสู เมืองอาซาฮิคาวา (ASAHIKAWA) ถือเปนเมืองใหญอันดับสองใน
เกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร เมื่อเทียบกับซัปโปโรแลว ที่นี่อาจจะไมไดดูเจริญแบบ
เหมือนซัปโปโร แตที่น่ีมีสวนสัตวชื่อดังอันดับสองของญี่ปุ�น  และมีความใหญของสถานี
รถไฟ JR ASAHIKAWA ที่ตกแตงโทนอบอุนดวยสีไมสบายตาอีกดวย ใกลๆกันจะมี 
AEON MALL ที่เชื่อมกับสถานีรถไฟ 

 ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายน้ีนับไดวา
เปนถนนคนเดินสายแรกของญี่ปุ�น โดยเริ่มกันมาตั้งแตป 1972 มีรานคา รานอาหาร
ตั้งอยูเรียงรายมากมาย สองขางทางยาวออกไปจากสถานี JR ASAHIKAWA ถึง 1 



 

 

กิโลเมตร ใหทานไดอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 
 คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 
สวนสัตวอะซาฮิยามา – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – 
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ – รานกาแฟฮัลโหล คิตตี้ – รานจําหนายของฝาก – MITSUI 
OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 3 ชนิด 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สวนสัตวอาซาฮิยามา (ASAHIYAMA ZOO) สวนสัตวแหงน้ีไดถูกออกแบบให

กลมกลืนกับธรรมชาติที่สัตวนานาชนิดอาศัยอยู ซ่ึงจะสงผลใหมีสุขภาพจิตที่ดีและและ
สอดคลองตามธรรมชาติที่เปนอยู นักทองเที่ยวจะไดรับความสุขในการเขาชม ภายใน 
สวนสัตวอาซาฮิยามา มีสวนตางๆ ท่ีนาสนใจมากมายโดยมีจุดเดนที่มีสัตวนอยนารัก
นานาชนิด ท้ังจําพวกสัตวเมืองหนาวและเมืองรอน  เชน สัตวป�าพื้นเมืองของฮอกไกโด 
อยางกวาง นกอินทรี หมาป�า และสัตวอ่ืนๆจากทั่วทุกมุมโลก เชน หมีขั้วโลก ลิง แมว
ใหญ และยีราฟ และสิ่งที่พลาดไมไดก็คือ อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน 
และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป�า ผูเขาชมจะมองเห็น
ไดอยางชัดเจน สวนสัตวแหงน้ีเปนแหงแรกที่มีการจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดู
หนาว ทานจะได ชมความนารักของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกลชิดอีกดวย 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ 

 
 กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 
 เมืองโอตารุ เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาด

ตํ่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ” หรือ 



 

 

“โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมี
โกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุด
แสนโรแมนติกคลองแหงน้ีสรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช
สําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถม
คลองครึ่งหน่ึงเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีกครึ่งหน่ึงไวเปนสถานที่ทองเที่ยว 
มีการสรางถนนเลยีบคลองดวยอิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร  

 
 พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ไดรับการยก

ยองใหเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของเมืองโอตารุจากการ
ที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1912 ดวยตัวอาคารมีขนาดใหญเปนอิฐแดงดูเปลือยๆหากดู
งดงามแปลกตา สิ่งสะดุดตาที่เปนจุดสังเกตของพิพิธภัณฑแหงน้ีน่ันก็คือ นาฬิกาไอนํ้า
โบราณสไตลอังกฤษ ที่ยังคงใชงานไดมาถึงปจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลก
เทาน้ัน ภายในตกแตงแบบผสมผสานทั้งความหรูหรา มีการจัดแสดงกลองดนตรีโบราณ
และหลากสไตลกวา 25,000 ชิ้น 

 จากน้ันชม โรงงานเครื่องแกวคิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นับเปนอีกหน่ึงสินคาที่
ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ เปนแหลงผลิตเครื่องแกวคุณภาพสูงที่ไดรับการยอมรับมาอยาง
ยาวนาน มีประวัติความเปนมานานมากเปนรอยๆป ภายในอาคารมีการตกแตงดวยโคม
ไฟแกวจํานวนมากอยางหรูหรา ประกอบดวยสวนตางๆอยาง คาเฟ�ที่มีบริการทั้งขนม
หวานและอาหารญี่ปุ�นตกแตงดวยเครื่องแกวนานาชนิดดูงดงาม สวนจัดแสดงเครื่อง
แกวชนิดตางๆต้ังแตในยุคอดีต ชมการสาธิตการเป�าแกวดวยกรรมวิธีโบราณ 



 

 

 นําทานสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ ของตัวการตูน
แมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

 นําทานสู รานจําหนายของฝากของที่ระลึก ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมี
สินคาลดราคามากมาย ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน 

 นําท าน ชอปปم� ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนห างสรรพสินค า
รูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญที่สุดใน 
ฮอกไกโด ตั้งอยูที่เมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ใกล
เสนทางที่ไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปดใหบริการเม่ือเดือนเมษายน ป 2012 ภายในหาง
มีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคาปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 
650 ที่น่ัง และรานจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําจังหวัดฮ
อกไกโด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ รานอาหาร พิเศษ!!! บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 3 ชนิด 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 5 เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – ฟารมหมีสีนํ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบ
เขานรกจิโกกุดานิ – ชอปปم�งทานุกิโคจิ – ชอปปم�งซูซูกิโนะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม  
 ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN) ซึ่งมีอนุสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบ

ความเคลื่อนไหวและการเกิดขึ้นมาใหมของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -
1945 ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในป1946ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดตอกันนานถึง2ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะชินซัน ดังที่เห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแล
ของรัฐบาลในฐานะเปน “อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ” พรอมบันทึกภาพเปนที่
ระลึก 



 

 

 
 ชมฟารมหมีภู เขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เปน

สถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาลท่ีมีตั้งแตเจาหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโต นองหมีที่น่ีไมดุ
รายเพราะหมีที่น่ีไดรับการดูแลและฝกใหคุนเคยกับคน ทานจะไดเห็นภาพที่นารักนา
เอ็นดูของนองหมีโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว ที่น่ีนักทองเท่ียวสามารถป�อน
อาหารเหลาหมีท้ังหลายดวย ขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งจะมีจุดจําหนายอาหารหมี 

 
 ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เปนทะเลสาบขนาดใหญรปูวงกลม มีเสนรอบวงยาว

ประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ ตั้งอยูใกลกับทะเลสาบชิโกส ึ
(LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัวในชวงฤดู
หนาว ในหนารอน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเลน ปم�นจักรยาน หรือลองเรือ
ชมทิวทัศน 



 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 หุบเขานรกจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูใน

เขตอุทยานแหงชาติ SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ที่เรียกวาหุบเขา
นรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณ
เสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันรอนๆอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิด
น้ําแรและออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปน
ยักษสีแดงตัวใหญถือตะบองคอยตอนรับ  เปนยักษที่คอยคุมกันภัยใหผูมาเยือน ดังน้ัน
ทุกบริเวณพื้นที่ของที่น่ี ไมวาจะเปนรานขายของที่ระลึก หองน้ําจะมีป�ายตางๆที่มี
สัญลักษณรูปยักษใหเห็นโดดเดนเปนเอกลักษณ จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองซัป
โปโร 

 
 อิสระชอปปم�งถนนทานุกิโคจิ เปนยานชอปปم�งเกาแก ท่ีเปดใหบริการยาวนานกวา 100 

ป จุดเดนของยานน้ีคือการสรางหลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไมวาจะฝนตก แดดออก พายุ
หิมะเขา ก็สามารถมาเดินชอปปم�งไดอยางสบายใจ นอกจากนี้ยังมีรานคามากถึง 200 



 

 

ราน โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สวนสินคาก็มีทั้งเสื้อผาและรองเทาแบรนด
ดังอยาง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เปนตน และที่จะพลาด
ไมไดเลยก็คือราน DAISO ที่ทุกอยางราคา 100 เยน รวมไปถึงราน DONKI ที่มีขาย
ทุกอยางตั้งแตเครื่องใชไฟฟ�าไปถึงเครื่องสําอางคในราคาที่ถูกจนนาตกใจ หรือถาเดิน
จนหมดแรง ท่ีน่ีก็มีรานอาหารดังๆหลายรานคอยใหบริการอยูดวย 

 
 จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งยาน ซูซูกิโนะ (SUSUKINO) เปนยานบันเทิงที่ใหญ

ที่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็มไปดวยรานคา5,000 รานและรานอาหาร แสงไฟนีออน
เรียงรายในเวลากลางคืน และถือเปนยานที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร
อีกดวย โดยอยูถัดลงมาทางใตจากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูรอบๆ สถานี
รถไฟใตดิน SUSUKINO ในเวลาคํ่าคืนบรรดาป�ายไฟโฆษณาบนตึกตางๆในยานน้ีจะ
เปดไฟประชันกัน สีสันละลานตาดึงดูดลูกคากันเต็มที่ รอบๆบริเวณน้ีมีรานอาหาร 
ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไนตคลับ บาร คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด รวมกันมากกวา 4,000 ราน ต้ังอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตอง
ขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกลูกคาเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริม
ถนนเต็มไปหมด ยานซูซูกิโนะ มักจะมีชื่อเรียกที่รูจักกันดีในหมูคนไทยและนักทองเท่ียว
วาเปน “ตรอกราเมง” เพราะบริเวณน้ีมีรานราเมงใหเลือกทานกันมากมาย ไมวาจะเปน 
มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอรรี่ราเมง เปนตน โดยมีราคาเริ่มตนเพียงชามละ 750 เยน
เทาน้ัน 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก T MARK SAPPORO หรือเทียบเทา 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
 นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
 สําหรับกรุปที่เดินทางตั้งแตวันที่ 27 ต.ค.62 – 27 มี.ค. 63 มีการเปลี่ยนแปลง

เวลาบิน(ขากลับ) เปนเวลา 11.55 น. 
11.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ621 

บริการอาหารเชาและนํ้าดื่มบนเคร่ือง 
18.00 

น. 
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

09.55 
น. 

นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เท่ียวบินที ่XJ621 
(บริการอาหารเชาและนํ้าดื่มบนเคร่ือง) 

15.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

 
HOKKAIDO WINTER เรือตัดนํ้าแข็งฉึกฉึก 6 วัน 4 คืน โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 28 ม.ค.-02 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 
วันที่ 01-06 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 
วันที่ 14-19 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 
วันที่ 18-23 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 
วันที่ 21-26 ก.พ. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 

วันที่ 25 ก.พ-01 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 
วันที่ 28 ก.พ-04 มี.ค. 63 36,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 30,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  

 



 

 

4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 



 

 

4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทริป/ทาน 



 

 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  



 

 

     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


