
 

 

HOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREKER 6D4N 
ซุปตาร ์บา้นน ้าแขง็ 

ก าหนดการเดินทางเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ ์2566 

 
โดยสายการบินไทย (THAI) 



 

 

สมัผสับรรยากาศโรแมนติก ตรงถนนเลียบคลองโอตาร ุ
ช้อปป้ิงของฝาก พรอ้มชิมขนมอร่อย ณ ถนนซาไกมาจิ 

เข้าชม พิพิทธภณัฑก์ล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน ้าโบราณ  
ชม บ่อน ้าสีฟ้า สระอาโออิ ความงามท่ีธรรมชาติสรา้งสรรค ์

ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ์ ล่องเรือตดัน ้าแขง็ ณ เมืองมอนเบทสึ 
ชมความน่ารกั พาเหรดเพนกวิน ณ สวนสตัวอ์าซาฮิยามา่ 

ล้ิมรส ราเมน 8 ร้านดงัขัน้เทพ ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า 
พิเศษ!! ทดลองเป็นชาวเอสกิโม อาศยัอยู่ อิกล ูบ้านหิมะขนาดใหญ่ 

และเล่นกิจกรรมต่างๆ บนผืนทะเลสาบน ้าแขง็ ชิคาริเบทสึ 
เพลิดเพลิน อาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลานิโจ 

สกัการะส่ิงศกัดสิ์ทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าฮอกไกโด 
ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ  

ช้อปป้ิงจใุจ อิออนมอล ์และถนนคนเดินเฮวะ โดริแห่งเมืองอาซาฮิคาว่า 
ย่านทานุกิโคจิ และดิวต้ีฟรี เมืองซปัโปโร 

อ่ิมอร่อย!!! บุฟเฟ่ตช์าบ+ูขาป ูแห่งเกาะฮอกไกโด  

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ควรเชค็ในใบนัดหมายอีกครัง้<< 

ท่ีนัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ท่าน 
ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ เกบ็เพ่ิมท่านละ 1,575 บาท 

**ค่าบริการเป็นค่าบริการท่ีต้องช าระให้กบัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่ น) 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว อากาศ ไฮไลท ์

12-17 มกราคม 2566 48,888.- 10,900.-   

23-28 กมุภาพนัธ ์2566 48,888.- 10,900.-   

26 กมุภาพนัธ-์03 มีนาคม 2566 48,888.- 10,900.-   

27 กมุภาพนัธ-์04 มีนาคม 2566 48,888.- 10,900.-   



 

 

** หมายเหต ุไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ /Infant เดก็อายตุ า่กว่า 2 ปี ราคา โปรดสอบถาม 
 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  

20.00 น.       พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C,D สายการบินไทย 
(THAI AIRWAYS) เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.55 น.      ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เทีย่วบนิที ่TG670 
(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น – เมืองโอตาร ุ– คลองโอตาร ุ– ถนนซาไก
มาจิ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิทธภณัฑ์กล่องดนตรี – เมืองบิเอะ - บ่อน ้าสีฟ้า (สระอะโออิ
เคะ) – เมืองอาซาฮิคาว่า - ถนนคนเดิน เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า 

 
08.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่าน 

 ขัน้ตอนศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่ น เรว็กว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬิกาของ
ท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น า
อาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 

09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิน น าท่านสู่ เมืองโอตาร ุ(Otaru) โอตารุเป็นเมอืงท่าส าคญัส าหรบัซปัโป
โร และบางส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนที่ลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ  ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มี
ชื่อเสยีง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เดนิชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรอื โอตา
รุอุนงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุ โดยมโีกดงัเก่าบรเิวณโดยรอบ
ปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท์!!! เดินชมคลอง บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลอง
แห่งนี้สรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิค้ามา



 

 

เกบ็ไวท้ีโ่กดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือี
ครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้าง
ประมาณ 2 เมตร 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

        

13.30-14.30 น. จากนัน้น าท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลกัของโอตารุที่
ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี อาคารสองข้างทางเป็นอาคารสไตล์ตะวันตก ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า 
พพิทิธภณัฑแ์ละอาคารประวตัศิาสตรม์ากมาย  เขา้ชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) 
ตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทางดา้นการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดตีนัน้จุดประสงคข์อง
การเป่าแก้วเพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รอื แต่ปัจจุบนันี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใชเ้ป็นของใชห้รอืของที่
ระลกึแทน ซึง่โรงเป่าแก้วคติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่
ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของโรงงานแห่งนี้ก็คอื
โคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนัน่เอง นอกจากนี้ยงัมสีอนวธิกีารเป่าแก้วใหก้บันักท่องเทีย่วดว้ย เขา้ชม 
พิพิทธภณัฑก์ล่องดนตรี (Music Box Museum) พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรโีอตารุเป็น หนึ่งในรา้นค้า
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอาคารมคีวามเก่าแก่สวยงามและถอืเป็นอกีหนึ่ง
ในสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรเ์มอืง ไฮไลท์!!! หน้าอาคารหลกัของพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี มี 
นาฬิกาไอน ้า (Steam Clock) ปัจจุบนัมเีพยีง 2 เรอืนในโลกคอืทีเ่มอืงแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 
กบัที่เมอืงโอตารุแห่งนี้  นาฬิกาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน ้าออกมาทุกๆ 15 นาท ีถือเป็นจุดแลนด์
มารค์อกีหนึ่งจุดที่มาโอตารุแล้วไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่ดงักล่าวขา้งต้นนัน้ ยงัมรีา้นขนมและ
รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึอกีมากมาย เช่น รา้นขนม LeTAO ทีภ่ายในนอกจากจะจ าหน่ายขนมแลว้ยงัเป็น
ร้านกาแฟ ที่หากท่านเดนิช้อปป้ิงมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมาพกัผ่อนจบิเครื่องดื่ม พร้อมชมิขนม
หวาน ณ รา้นน้ีได ้รา้น Rokkatei โกดงั โรงงานผลติขนมของฮอกไกโด ดา้นในมจี าหน่ายขนมนมเนย 
รวมไปถงึ กาแฟ และของฝากของขึน้ชื่อของเมอืงโอตารุ อกีทัง้สามารถซื้อสนิค้าแบบ Tax Free ได้
ดว้ย และขา้งๆกนัยงัม ีรา้น Kitakaro โกดงัผลติขนมอกีรายหนึ่ง รา้นนี้เน้นในส่วนของขนมสด อาท ิ
ซอฟทค์รมี เคก้ตน้ไม ้และขนมอบต่างๆ เป็นตน้ อสิระใหท้่านเดนิเล่น ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั 



 

 

17.30 น. น าท่านสู่ เมืองบิเอะ (Biei) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ ๆ ลอ้มรอบดว้ยภูมทิศัน์ที่
งดงามของภูเขาและทุ่งนาอนักว้างใหญ่ เดนิทางสู่ สระอะโออิ (Aoi Ike) หรอื บ่อน ้าสีฟ้า (Blue 
Pond) ตัง้อยูฝั่ง่ซา้ยของแมน่ ้า Bieigawa ทางทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงบเิอะ ตัง้ชื่อตามสขีองน ้า
ที่เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ้นจากการกัน้เขื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้โคลนภูเขาไฟ 
Tokachi ทีป่ะทุขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สู่เมอืง ไฮไลท!์!! ชมน ้าสีฟ้าท่ีสดใสเกินกว่าบ่อน ้าตาม
ธรรมชาติทัว่ไป และตอไม้สูงจ านวนมากท่ีสะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาท่ีแสนพิเศษของ
น ้าในบ่อ ส าหรบัในฤดหูนาวมีการประดบัไฟสีฟ้าในงาน Winter Illumination ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
อีกช่วงท่ีน่ามาชมความงามของบ่อน ้าสีฟ้าเช่นกนั 

เดนิทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของจงัหวดัฮอกไกโด รองจาก
เมอืงซปัโปโร เป็นเมอืงศูนย์กลางทางตอนเหนือของเกาะ ล้อมรอบด้วยเทอืกเขาไดเซ็ตสซึนัและ
แม่น ้าน้อยใหญ่ มแีหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมอยู่หลายแห่งที่ไม่ควรพลาด (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) จากนัน้อสิระให้ท่าน เดนิช้อปป้ิงถนนคนเดนิแห่งแรกของญี่ปุ่ น ณ เฮวะโดริ อาซาฮิคาว่า 
(Asahikawa Heiwa Street Shopping Park) เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายและร้านอาหาร โดยมี
ระยะทางถงึประมาณ 1 กโิลเมตรตัง้แต่สถานี JR Asahikawa ยาวไปจนถงึบรเิวณ 8-chome ในเมอืง 
Asahikawa ถนนคนเดนิแห่งนี้มรีา้นคา้มากมายหลากหลายประเภทรวมไปถงึแฟชัน่ สนิคา้เบด็เตลด็ 
ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัความงามและอื่นๆ อกีมากมาย  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีสาม เมืองมอนเบท็สึ - ล่องเรือตดัน ้าแขง็ Ice Breaker  Garinko II – เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปป้ิงอิ

ออน อาซาฮิคาว่า  



 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น. เดินทางสู่ เมืองมอนเบท็สึ (Monbetsu) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในเขต
ปกครองยอ่ยโอคอ็ตสคฮ์อกไกโด ประเทศญีปุ่่ น ในทะเลโอคอ็ตสคม์ชีื่อเสยีงในเรือ่งน ้าแขง็ลอยซึง่เป็น
ปรากฏการณ์ประจ าปีทีม่าถงึเมอืงทุกเดอืนมกราคมหรอืกุมภาพนัธจ์ากทะเลโอคอ็ตสคท์างเหนือ ดว้ย
เหตุนี้ เมอืงนี้จงึถอืเอาน ้าแขง็ลอยเป็นสญัลกัษณ์ และไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางส าหรบัการวจิยัเกี่ยวกบั
น ้าแขง็ในทะเล 

11.00 น. น าท่าน ล่องเรือตดัน ้าแขง็ (Ice Breaker)  !!!ไฮไลท์ ล่องเรือการิงโกะ II (Garinko II) เรือสีแดง
จะว่ิงตดัทะเลน ้าแขง็ออกไปนอกชายฝัง่ทะเลโอคอทสก ์น านักท่องเท่ียวไปชมก้อนน ้าแขง็ท่ี
ลอยมาจากขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดอืนกุมภาพนัธ์-มนีาคม เดมิเรอืนี้ใช้เพื่อส ารวจ
น ้ามนัในรฐัอลาสก้า เริม่น ามาใช้ เป็นกจิกรรมท่องเที่ยวตัง้แต่ปีค.ศ. 2004 การล่องเรอืแต่ละรอบใช้
เวลา 45-60 นาท ี**หมายเหต ุบางวนัสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย อาจมีการยกเลิกการล่องเรือ
ได้  ทางบริษทัสงวนสิทธ์ิปรบัโปรแกรม ท่องเท่ียวสถานท่ีอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม** 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

16.00 น. น าท่านออกเดนิทางกลบัสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จากนัน้น า
ท่านชอ้ปป้ิง ณ อิออน อาซาฮิคาว่า (AEON Asahikawa Ekimae) หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ
ฮาซาฮคิาว่า อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึกนั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และขนม
ขึน้ชื่อของญีปุ่่ น อยา่ง คทิแคท สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่เช่นกนั  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (4) 

ท่ีพกั  Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั   

วนัท่ีส่ี สวนสตัวอ์าซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ  – เมืองโทคาจิ – ทะเลสาบชิคาริเบทสึ - 
หมู่บ้านบนน ้าแขง็ทะเลสาบชิคาริเบต็สึ 



 

 

   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

09.30 น. เดนิทางสู่ สวนสตัวอ์าซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็นสวนสตัวท์ีม่ชีื่อเสยีงในแถบรอบนอกของ
เมอืงอาซาฮกิาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึง่ทางสวนสตัวอ์นุญาตให้ผูเ้ขา้ชม ไดเ้ขา้ชมสตัวน์านาชนิด
จากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสตัว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์!!! ได้แก่ อโุมงคแ์ก้ว
ผา่นสระว่ายน ้าของเหล่าเพนกวินและโดมแก้วขนาดเลก็ท่ีอยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้โลกและ
หมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัเป็นสวนสตัว์แห่งแรกที่มกีารจดัให้
เพนกวนิออกเดนิในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได้ชม “ขบวนพาเหรดเพนกวิน” แบบใกล้ชดิ (**หมาย
เหตุ เน่ืองจากขบวนพาเหรดเพนกวินมีเป็นรอบ สงวนสิทธ์ิหากท่านไปไม่ตรงช่วงเวลาท่ีมี
ขบวนพาเหรด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัความน่ารกัของสตัวช์นิดอ่ืนๆ ทดแทน)  

เดนิทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) ทีร่าเมนของที่นี่มรีสชาตอินั
เป็นเอกลกัษณ์และไดร้บัการกล่าวขานถงึความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิ
คาว่าไดถ้อืก าเนิดขึน้ในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงอาซาฮคิาว่าทัง้ 8 รา้นมาอยู่
รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว ไฮไลท์!!! หมู่บ้านราเมนท่ีรวบรวมร้านดงัขัน้เทพไว้ในท่ีเดียว 
และยงัมหี้องเลก็ๆทีจ่ดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้ส าหรบัผูท้ี่สนใจได้มาศกึษาอกี
ดว้ย ทุกๆ รา้นจะสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของรา้นตนเองขึน้มาเพื่อดงึดดูความสนใจของลกูคา้ เช่น 
รา้น Asahikawa Ramen Aoba ทีแ่สนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอาซาฮคิาว่า 
หรอืจะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkin ทีเ่ชื่อมัน่ในน ้าซุปของตวัเองว่าเป็นหนึ่งไม่แพใ้ครทีส่ าคญั รา
เมง ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่ น เพราะดว้ยความทีก่นิง่ายและมรีสชาตทิีห่ลากหลายจงึ
เป็นทีถู่กใจของคนญีปุ่่ นทุกเพศทุกวยั 

   

12.00 น. อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมน 



 

 

13.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโทคาจิ (Tokachi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นก่ิงจงัหวดั
ของฮอกไกโด ซึง่มปีระวตัยิาวนานตัง้แต่ปี ค.ศ.1882 เมอืงนี้ขึน้ชื่อในเรื่องของทศันียภาพอนังดงาม 
ทัง้ยามทีม่หีมิะและไมม่หีมิะ เป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอุิดมสมบูรณ์มาก  

16.00 น. จากนัน้น าท่านสู่ ทะเลสาบชิคาริเบทสึ (Lake Shikaribetsu) เป็นทะเลสาบโดยธรรมชาตเิพยีงแห่ง
เดยีวในเขตอุทยานแห่งชาตไิดเซท็สซึงั ตัง้อยูท่ีค่วามสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 810 เมตร ทะเลสาบแห่ง
นี้ไดช้ื่อว่าเป็น “ทะเลสาบแห่งท้องฟ้า” ถอืเป็นทะเลสาบทีอ่ยู่ระดบัสูงทีสุ่ดในฮอกไกโด มปีลามยิา
เบะอวิานะซึง่เป็นพนัธุท์อ้งถิน่เฉพาะทะเลสาบชคิารเิบทสอึาศยัอยู่  ในฤดูหนาวดว้ยสภาพแวดล้อม
และภูมอิากาศทีห่นาวจดัจนตดิลบต ่าสุดกว่า -30 องศา น ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นผนืน ้าแขง็
ขนาดใหญ่และมคีวามหนาถึง 60 เซนติเมตร ด้วยเหตุนี้ท าให้ชาวเมอืงได้จดั  หมู่บ้านบนน ้าแขง็
ทะเลสาบชิคาริเบต็สึ (Shikaribetsu igloo village หรือ Shikaribetsu Kotan) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่
จดัขึน้บนผนืทะเลสาบที่กลายเป็นน ้าแขง็ มกีารสรา้ง อิกลู (igloos) หรือ บ้านเอสกิโม หรอืที่ชาว
ญี่ปุ่ นเรยีกว่า โคตนั-Kotan ท่ีมาจากภาษาไอนุ แปลว่า หมู่บ้าน รวมถงึเจาะลงไปยงัชัน้ใต้ดนิแลว้
เปิดเป็นโรงแรม บาร ์คาเฟ่ โรงหนัง เวทแีสดงคอนเสริต์ หรอืแมแ้ต่โบสถ์ส าหรบัพธิแีต่งงาน เป็น
สถานที่เพียงหนึ่งเดียวในญี่ปุ่ นเท่านัน้ นอกจากนี้ยงัมกีิจกรรม Outdoor ต่างๆ เช่น การเดินป่า, 
Snowmobile, การแช่ออนเซ็นกลางแจ้ง เป็นต้น (กิจกรรมบางรายการอาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
โปรดสอบถามหน้างาน)  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

ท่ีพกั  Shikaribetsu Kohan Onsen Hotel Fusui หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 



 

 

   
วนัท่ีห้า เมืองซปัโปโร - ช้อปป้ิง ดิวต้ีฟรี - ตลาปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมการประดบัไฟฤดู

หนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ - บฟุเฟ่ตช์าบชูาบ ูชิมขาป ู- ช้อปป้ิงทานุกิโคจิ 

   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร (Sapporo) เป็นเมอืงหลกัของเกาะฮอกไกโด มพีืน้ทีข่นาดใหญ่เป็น
อนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น มสีถานที่ทางประวตัศิาสตรส์มยัแรกเริม่ของเกาะฮอกไกโด มสีถานที่ท่องเที่ยว
หลากหลายและเป็นศูนยก์ลางในการเดนิทางไปยงัหลายๆ สถานทีต่่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

11.00 น. จากนัน้น าท่าน อสิระช้อปป้ิง ณ ดิวต้ีฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผ้า 
น ้าหอม ต่างๆ ตามอธัยาศยั 

12.30-14.00 น.น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตลาดปลาใจกลางเมอืง
ซปัโปโร แมม้ขีนาดไม่ใหญ่มากแต่ด้วยที่อยู่กลางเมอืง เดนิทางสะดวกและสนิค้าครบครนั จงึเป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่ นและต่างชาติจ านวนมาก ตลาดปลาแห่งนี้ประกอบไปด้วยร้านจ าหน่าย
อาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ  รา้นจ าหน่ายสนิคา้แปรรปู ต่างๆ หา้มพลาด!!! ส าหรบัผูท้ีช่ ื่นชอบรสชาตขิอง
ปูขนยกัษ์ อนัเลื่องชื่อแห่งเกาะฮอกไกโด ที่ตลาดแห่งนี้ท่านจะเหน็ปูขนตวัเป็นๆ ว่ายน ้าในตู้ ที่ต้อง
บอกว่าราคาไมแ่พง หรอื จะเป็น หอยเชลยา่ง ททีานกบัโชย ุนอกจากนี้ ยงัมรีา้นอาหารทีอ่ยูด่า้นหลงั
ผา้ม่านใสๆ กัน้ฉาก หากท่านอยากทานอาหารปรุงสุก สดใหม่กส็ามารถออเดอรด์้านหน้าและเขา้ไป
รอนัง่รบัประทานดา้นหลงัไดเ้ลย ก่อนจะอิม่กนัยงัมเีมล่อนสสีม้หวานฉ ่า ทีม่าทานปิดทา้ยอกีดว้ย 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลานิโจ 



 

 

14.30 น. น าท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอืเดมิชื่อ 
ศาลเจา้ซปัโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกบั ความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนี้คอยปก
ปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุขถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่  สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
สวนสาธารณะทีผ่่านย่านใจกลางเมอืงบรเิวณถนนโอโดรเิป็นระยะทางประมาณ 1.5 กม. ค าว่า โอโดร ิ
ในภาษาญี่ปุ่ นมคีวามหมายว่า ทางเดนิที่กว้าง ในอดตีเมื่อครัง้เริม่วางผงัเมอืง ถูกวางแผนไว้ให้เป็น
ทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุดของ
สวนสาธารณะแห่งนี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ซปัโปโรทีวีทาวเวอร ์(TV Tower) (ราคาค่าทวัรไ์ม่รวมค่าขึ้น
ลิฟท์ TV Tower) และใกลเ้คยีงยงัมสีถานทีท่ี่น่าสนใจ เช่น พพิธิภณัฑจ์ดหมายเหตุนครซปัโปโร เป็น
ต้น ในแต่ละปีจะมงีานมากมายมาจดัที่สวนสาธารณะแห่งนี้  เช่น งานเทศกาลหมิะซปัโปโร เทศกาล
ดอกไลลกัซปัโปโร และกจิกรรมต้นไม ้ดอกไม ้สวยงามตามฤดกูาล นอกจากนี้ ยงัเป็นสถานที ่ประดบั
ไฟงาน Sapporo White Illumination ท่ีมีการประดบัไฟประมาณ 1,000 หลอด และเพ่ิมจ านวน 
และขนาดของงานให้ย่ิงใหญ่ขึ้นทุกปี  (ส าหรบัปี 2021-2022 ที่ผ่านมา จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 19 
พฤศจกิายน 2021 – 14 มนีาคม 2022) อสิระใหท้่านชมการประดบัไฟสุดสวยพรอ้มกบับรรยากาศสุด
ประทบัใจ ตามอธัยาศยั 

17.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6) พิเศษ!!! เมนู ชาบ ู+ ขาป ู     

ท่ีพกั Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 หลงัอาหารและหลงัจากเกบ็สมัภาระเข้าสู่ท่ีพกัเรียบร้อยแล้ว ใหท้่านอสิระถนนชอ้ปป้ิง ย่านทานุ
กิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร โดยมพีื้นที่ทัง้หมด 7 
บลอ็ก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครื่องดนตร ีวดิโีอ โรง
ภาพยนตร์แล้ว ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ทัง้ยงัเป็นศูนย์รวมของเหล่าวยัรุ่นด้วย เนื่องจากมเีกมเซ็น
เตอร ์และตูห้นีบตุ๊กตามากมาย รา้นดองก ิรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัมกีารตกแต่งบนหลงัคาดว้ย
ตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ และเนื่องจากรา้นค้าส่วนใหญ่มหีลงัคาคลุม ดงันัน้ ไม่ต้องกงัวลเรื่อง ฝนหรอื
หมิะ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ (มีบริการรถบสัไปส่ง ส าหรบัขากลบัเน่ืองจากท่ีพกั
ไม่ได้ไกลจากแหล่งช้อปป้ิงนัก ท่านสามารถเดินเท้ากลบัเองได้)  



 

 

 
วนัท่ีหก  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าแบบกล่องแจกท่ีสนามบิน (7) 

**เน่ืองจากไฟล์ทบินออกเดินทางเช้ามาก ท าให้ไม่สามารถรับประทานอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรมได้ทนั ขออนุญาตจดัเตรียมอาหารกล่องส าหรบัลูกค้าแทน 

07.00 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น (ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

10.00 น.    เหิรฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย โดย สายการบินไทย (THAI 
AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่TG671 (บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

15.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูค้าท่านท่ีไม่เอาตัว๋เครื่องบิน  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์10,000 บาท/ท่าน 

 
*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสไมลเ์ท่านัน้*  



 

 

** ทัง้น้ีหากสายการบินไฟลท์อินเตอรเ์กิดเท่ียวบินล่าช้า ทางบริษทัจะรบัผิดชอบเฉพาะสายการ
บินภายในประเทศท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกนักบัไฟลท์อินเตอร ์และรบกวนแจ้งพนักงาน

ขายล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือตัว๋ภายในประเทศ  เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 



 

  



 

  



 

 

 



 

  



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง.......................................................... 
ชื่อผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร.......................................................................... 
จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด..............................คน   (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี..................ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัทีใ่ชท้ัง้หมด..................หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถกูต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื่นตามทีท่่านตอ้งการ อาท ิ
อาหาร   ไมท่านเน้ือววั  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสวริตั 
รายละเอยีดอื่นๆ ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



 

 

 
ข้าพเจ้ารบัทราบเง่ือนไขในรายการทวัรเ์รียบร้อยแล้ว 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 


