
 

FTT2547 Hokkaido Snow Icing 

หิมะนุ่มฟู  

ซัปโปโร อาซาฮีคาว่า โซอุนเคียว โอตารุ 

 



 

แชอ่อนเซน็ทีโ่ซอนุเคยีว 1 คนื พกัโอตาร ุ1 คนื อิม่อรอ่ยทีร่า้นบฟุเฟต่ข์าปยูกัษ์ 

เลน่สกหีมิะทีช่กิไิซโนโอกะ  ชมเทศกาลนำ้ตกนำ้แขง็โซอนุเคยีว 

ชมขบวนพาเหรดเพนกวนิ  ชมพพิธิภณัฑน์ำ้แขง็คามคิาวา่  

บินแอร์เอเชียเอ็กซ ์นำ้หนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

เทีย่วเตม็ทกุวนั ** Free wifi on bus ** น้ำดื่มบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ พกัเดีย่ว 

20-24 ม.ค. 66 37,999.- 25,999.- 9,000.- 

3-7 ก.พ. 66 

Sapporo Snow 
festival 

49,999.- 37,999.- 10,000.- 

3-7 มี.ค. 66 39,999.- 27,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็  

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

 

วนั โปรแกรม อาหาร Hotel 

1 BKK นัดเวลา 23.00 น. (-/-/-) x 

2 

CTS XJ620 - รับประทานอาหารเที่ยง - บ่อน้ำสีฟ้า - 

เทศกาลนำ้ตกนำ้แขง็ (Sounkyo Hot Spring Ice Fall 

Festival) 
(-/L/D) 

Sounkyo Onsen 

hotel หรือเทียบเท่า 

เทีย่ง : JPN SET                        เยน็ : ทีโ่รงแรม 

3 

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งคามิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - 

ชมพาเหรดเพนกวนิ - หมู่บ้านราเมง - ฟุราโน่ - 

เลน่สกหีมิะที่ชิกิไซโนะโอกะ - โอตาร ุ

(B/-/D) 

Hotel Sonia Otaru 

หรือเทียบเท่า 



 

เทีย่ง :  อสิระรบัประทานอาหาร     เยน็ : บฟุเฟต่ช์าบ ู

4 

คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด 

- JTC -  สวนโอโดริ - Sapporo TV Tower - ทานุกิโคจ ิ
(B/L/-) 

Tokyu Rei 

Sapporo hotel 

หรือเทียบเท่า 

เทีย่ง : บฟุเฟต่ข์าปยูกัษ ์3 ชนดิ    เยน็ : อสิระรบัประทานอาหาร 

5 CTS-BKK XJ621 (B/-/-) x 

 

DAY 1  สนามบินสุวรรณภูม ิ

 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาท์เตอร์ 

โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยสะดวกการเช็คอิน 

  

DAY 2   สนามบินนิวชิโตเสะ - บ่อน้ำสีฟ้า - เทศกาลน้ำตกน้ำแข็งโซอุนเคียว 

 02.05 น. ออกเดินทางจากประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620  

>>มบีรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง<< 

 

 10.40 น.  เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

โปรดปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทั้งภูมิภาค ช่ือของเกาะ และยังเป็นหนึ่งใน 47 

จังหวัดของประเทศญี่ปุ่น โดยชื่อมีความหมายของช่ือตามตัวว่า “ทางสู่ทะเลเหนือ” เกาะฮอกไกโด 

ต้ังอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับที่ 2 รองจาก เกาะฮอนชู (Honshu) 

 
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้ำประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 

ซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น โดยมีอุโมงรถไฟชินคันเซ็นใต้ทะเลช่ือว่า อุโมงค์เซกัง (Seikan Tunnel) 

เช่ือมระหว่างทั้งสองเกาะบริเวณช่องแคบช่องแคบสึงารุ (Tsugaru Strait) 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง Blue Pond หรอื สระนำ้สฟีา้ 

แห่งเมืองบิเอนี้มีช่ืออีกอยา่งว่ากระจกสะท้อนท้องฟ้าเน่ืองจากความกระจ่างใสที่มักจะสะท้อนเงาท้องฟ้

าไว้อย่างสวยงาม ซึ่งแท้จริงแล้วสระแห่งนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยสระน้ำสีฟ้าแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 

1988 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนควบคุมการกดัเซาะดิน โดยได้รับการออกแบบให้ป้องกันบิเอ 

จากความเสียหายจากโคลนที่ถล่มจาก ภูเขาไฟโทกาจิที่อยู่ใกล ้ ๆ 

ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุ ต้ังอยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ซึ่งสีฟ้าที่น่าสวยงาม 

น่าตกตะลึงของสระแห่งนี้เป็นผลมาจากการผสมผสานของแร่ธาตุธรรมชาติหลายอยา่ง เช่น 

คอลลอยดัลอลูมิเนียมไฮดรอกไซดจ์นเกิดเป็นสระน้ำที่สวยงาม 

ในฤดูหนาวจะมีการเปิดไฟสวยงามจนเหมือนหลุดมาจากภาพวาดแห่งนี้น่ีเอง

 

สระแห่งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอกี เมื่อในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2014 Apple 

ได้ปล่อย OS X Mountain Lion ซึ่งมีภาพของสระสีฟ้าอยู่ด้วย เน่ืองจากรูปถ่ายของสระได้เป็นหนึ่งใน 



 

15 ภาพวอลเปเปอร์ที่เผยแพร่ออกมาทำให้สระแห่งนี้โด่งดังมากยิ่งขึ้น 

และด้วยทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อย ๆ สระสีฟ้าแห่งน้ีจึงควรเป็นจุดหมายในการถา่ยรูปอันดบัต้น ๆ 

ในสถานที่ที่ควรมาเยือนให้ได้ ที่ใช้กันอยา่งแพร่หลายทั่วโลก 

แต่ส่ิงที่สำคัญกว่านั้นก็คอืสระแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานทพักทางจิตใจของใครหลาย ๆ คน 

 

เทศกาลนำ้แขง็โซอนุเคยีว (Sounkyo Ice Fall Festival) 

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โซอุนเคียวอนเซ็น (Sounkyo Onsen) 

ซึ่งต้ังอยู่บริเวณเชิงหุบเขาโซอุนเคียว (Sounkyo Gorge) ที่โด่งดังจากวิวนำ้ตกและหน้าผาสูงชันถึง 

24 กโิลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด ที่นี่ท่านสามารถเดินเล่นชมอนุสาวรีย์น้ำแข็งขนาดยักษ ์

โดมน้ำแข็ง และอุโมงค์น้ำแข็งความยาว 100 เมตรที่บริเวณลานน้ำแข็งกันกอ่น 

ซึ่งกระดานลื่นน้ำแข็งนั้นเป็นที่นิยมมากในหมู่เด็กๆ 

และเมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟไลทอ์ัพสีรุ้ง 

หากมองจากจุดชมวิวจะเห็นภาพทิวทัศน์สวยงามราวกับโลกแห่งจินตนาการเลยทีเดียว 

สำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการแสดงดอกไมไ้ฟและมีการเปิดบาร์เหล้าญี่ปุ่นอีกด้วย 

และหลังจากเที่ยวเล่นแล้วขอแนะนำให้มาแช่น้ำพุร้อนที่โซอุนเคียวอนเซ็น 

เพ่ืออบอุ่นร่างกายให้คลายหนาวกันเป็นการปิดทา้ย 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั Sounkyo Kanko Hotel [Onsen] หรอืเทยีบเทา่ 



 

DAY 3     พิพธิภณัฑ์นำ้แขง็คามคิาวา่ - สวนสตัวอ์าซาฮยีามา่ - ชมพาเหรดเพนกวิน - 

หมูบ่า้นราเมง - ฟรุาโน ่- เลน่สกหีมิะทีช่กิไิซโนะโอกะ - โอตาร ุ

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านสู่ พพิธิภณัฑห์มิะและนำ้แขง็คามคิาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นโลกน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่ำถงึ -20 องศาเซลเซียส 

ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์ขายของที่ระลึก 

ภายในพิพิธภัณฑ์มีแกลลอรี่ใต้ดินที่รวบรวมช้ินงานที่ทำมาจากน้ำแข็ง ทางเดินอุโมงค์น้ำแข็ง 

ที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น้ำแข็ง และถ้ำจำลองหินงอกหินย้อย นอกจากนั้นยังมี 

สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้น้ำแข็ง เช่น คลิโอเนะ (Clione) หรือที่รู้จักกันในช่ือผเีส้ือทะเลให้ชมกันอีกด้วย 

 

สวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ (ASAHIYAMA ZOO) 

เป็นสวนสัตว์ที่มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่ากลางเกาะฮอกไกโด 

ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง 

เป็นเอกลักษณ์ทีไ่ม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไดแ้ก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวนิ 

และโดมแก้วขนาดเลก็ที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

สวนสัตว์แห่งน้ียังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว 

(กรณีตรงกับวันสวนสัตว์ปิด จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทน) 



 

 

 อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง ณ หมูบ่า้นราเมง็  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกชีกิไิซโนโอกะ สนุกสนานไปกับกิจกรรมอาทิ Snow mobile, 

ถาดเลื่อน เป็นต้น (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) 

 

*ในกรณีที่ลานสกีที่ระบุไว้ปิด หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถไปลานสกีทีร่ะบุด้านบนได้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านไปยังลานสกีอื่น 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทีพ่กั Sonia Otaru Hotel หรอื Torifito Otaru Canal hotel หรอืเทยีบเทา่ 



 

DAY 4 คลองโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจ ิ- โรงเปา่แกว้คติาอชิ ิ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- 

โรงงานชอ็กโกแลต - ศาลเจา้ฮอกไกโด - JTC -  สวนโอโดร ิ- ทานกุโิคจ ิ

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมอืงโอตารุ เป็นเมืองท่าสำคัญของซัปโปโร 

และบางส่วนของเมืองต้ังอยู่บนที่ลาด  ต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ือเสียง 

ชม คลองโอตารุ หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณข์องเมือง 

โดยมีโกดังเกา่บริเวณโดยรอบซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์ของที่น่ี คอื 

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งน้ีสร้างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล 

เพ่ือใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถา่ยสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง 

ครึ่งหนึ่งเพ่ือทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร อิสระเดนิชมตามอธัยาศยั 

 



 

ชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าทีใ่หญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเกา่แก่สวยงาม และถอืเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองชม 

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น 

โดยตัวอาคารมีความเกา่แก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมือง  

เครื่องแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass 

เป็นแบรนด์เครื่องแก้วชั้นนำของโอตารุ 

โดยโรงงานเปา่แกว้คติะอจิินั้นถอืเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ

มาอย่างยาวนาน โรงงานแห่งน้ีมีประวัติเก่าแก่นับร้อยปี มีทั้งหมด 8 สาขาในเมือง 

มีสาขาที่ใหญ่ที่สุดคือ สาขาที ่ 3 มีโซนร้านค้าและคาเฟ่ “Kitaichi Hall” 

ที่ประดับตกแต่งด้วยตะเกียงน้ำมันจำนวน 167 ช้ิน 

และตกแต่งกระจกสีที่ฝ้าทั้งแถบสร้างบรรยากาศสุดพิเศษ 

ใครช่ืนชอบการประดิษฐห์รืออยากได้แกว้ที่ไม่เหมือนใคร 

ก็สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปทำเครื่องแก้วของตัวเองที่มีแค่ช้ินเดียวในโลกไดใ้นเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง  ณ รา้นอาหาร**เมนบูฟุเฟต่ข์าปยูกัษ*์*  

 
 

อิสระช้อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี JTC ให้ท่านได้เลือกซื้อสินคา้ เครื่องสำอาง ฯลฯ  

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ‘ศาลเจา้ฮอกไกโด’ 

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนเมืองซปัโปโร  ในปีค.ศ. 1869 



 

รัฐบาลได้ยกเลิกระบบศกัดินา แล้วแทนที่ด้วยระบบจังหวัด และเข้าควบคมุท้องที่ 

จักรพรรดิเมจิได้เลือกเทพสามองค์ เพ่ือให้ปกปกัคุ้มครองการบุกเบกิฮอกไกโด เทพโอคุนิทามะ 

เทพโอนามุจิ และเทพซุกุนาฮิโคนะสถิตอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า ศาลเจ้าซัปโปโรจิงจะ 

ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในช่ือศาลเจ้าฮอกไกโดจิงก ู ส่วนเทพเจ้าองค์ที่ส่ีที่สถิตอยู่ที่นี่ก็คือจกัรพรรดิเมจ ิ

ศาลเจ้าแห่งน้ีถูกทำลายจากไฟไหม้ในปคี.ศ. 1974 แต่ก็ได้รับการบูรณะในปคี.ศ. 1978 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอชิยิะ (Ishiya Chocolate Factory) 

เป็นโรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลือ่งช่ืออย่าง Shiroi Koibito 

คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่วา่กันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น 

ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอยา่ง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ 

จนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมติดอันดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด 

นอกจากของฝากแสนอรอ่ยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ ์

(มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมในคา่ทัวร์) สวนสำหรับนั่งเล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ไดเ้ลือกชิม 

สวนสาธารณะโอโดร ิ (Odori Park) ต้ังอยูใ่จกลางเมืองซัปโปโร 

เป็นส่วนสาธารณะที่แยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ 

มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ง กนิพ้ืนที่ถึง 12 บล็อกของเมืองน้ี 

สวนแห่งน้ีในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไ

ม้หลากหลายสายพันธ์ุ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าสำคัญมากๆ 



 

เพราะจะเป็นสถานที่หลักในการจดัเทศกาลหิมะซัปโปโร (ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) 

นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความรื่นรื่นกับบรรยากาศแบบเย็นสบายๆกันในสวนแห่งน้ีแล้วนั้น 

ทางด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ เป็นที่ต้ังของ ทวีทีาวเวอรซ์ปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 

150 เมตร 

ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบแบบ 

360 องศง จดุชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ยิ่งกลางคืนนี่ยิ่งสวยมากๆ 

เพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพ่ือความสวยงาม 

นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย 1000 เยน)  

ที่บริเวณสวนโอโดรินี้เอง 

เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะที่มีช่ือเสียงและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น 

เริ่มจากการที่นักเรียนช้ันมัธยมต้น และมัธยมปลายในท้องถิ่นสร้างประติมากรรมหิมะจำนวน 6 

ตัวที่สวนโอโดริ เมื่อปี ค.ศ. 1950 นั้น 

ปัจจุบันได้กลายเป็นงานเทศกาลขนาดใหญ่ในฤดหูนาวของซัปโปโรที่มีผู้มาเยือนจากทั้งในและต่างปร

ะเทศถึงประมาณกว่า 2 ล้านคน พ้ืนที่ประมาณ 1.5 

ตารางกิโลเมตรของสวนโอโดริจะมีประติมากรรมหิมะต่างๆ ต้ังเรียงรายกัน 

และจะมีการแสดงแสงสีต้ังแต่พระอาทิตย์ตกดินจนถึง 22:00 น. 

และมีการจัดประกวดประติมากรรมหิมะจะมีทีมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วม 

นอกจากสถานทีจ่ัดงานซึง่มีสไลเดอร์ขนาดใหญ่และจัดงานเทศกาลกลางแจ้งที่จะมีโอกาสได้สัมผัสหิม

ะแล้ว ที่สถานที่จัดงานซุซุกิโนะยังมีการประกวดแกะสลักน้ำแข็ง 

และแสดงแสงสีประติมากรรมน้ำแข็งและไอซ์บาร์ดว้ย 

สถานที่จัดงานแต่ละแห่งจะให้ความหมายที่แตกต่างกันไป 



 

จึงขอเชิญไปดื่มดำ่กับงานเทศกาลในฤดูหนาวให้เต็มที่ 

 

อสิระชอ้ปปิง้ที ่ทานกุโิคจ ิ แหล่งชอปปิ้งที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุมยาวระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร 

ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรือ 7 บล็อค สองขา้งทางเต็มไปด้วยร้านขายสินค้ามากมายกว่า 100 ร้าน 

ทั้งร้านขนม อาหาร ยา เส้ือผ้า รองเท้า ABC Mart หรือแม้แต่ร้านDon Quijote 

สารพัดร้านค้าในย่านน้ี นอกจากสถานที่แห่งน้ีที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปปิ้งแล้ว 

ยังใช้เป็นที่จัดกิจกรรม เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ช่วงฤดูหนาว 

หรือจะใช้เป็นจุดรวมพลของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น เพ่ือนัดไปปาร์ต้ีสังสรรค์กันต่อยามดึก  

บางทีก็เห็นคนมาเปิดหมวกร้องเพลงกันด้วยนะ 

อิสระรับประทานอาหารเย็น 

 

กรุ๊ปที่เดินทางวันท่ี 3-7 กุมภาพันธ์ 

อิสระเดินชมงานเทศกาลแกะสลักหิมะที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น Sapporo Snow 

festival 

 ทีพ่กั Sapporo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



 

DAY 5  สนามบินชโิตเสะ - กรุงเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินนิวชิโตเสะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางจากสนามนิวบินชิโตเสะ โดยสายการบนิแอร์เอเชียเอ็กซ์  

เที่ยวบินที ่  XJ621 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการกา

รเดินทาง 

ตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ 

วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 

ท้ังน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 



 

 



 



 

 



 
 

 
 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทวัร์นีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา 

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์



 

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ 

ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะชำระค่าบรกิารเพ่ิมจากการที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินท

างยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 

นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน 

ในกรณีที่นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษทัพร้อมการชำระเ

งินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมอิากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งน้ี บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 



 

ความล่าช้าของสายการบนิ เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบนิ 

และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราคา่บริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ 

วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน 

ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 


