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ลอ่งเรือตดัน ำ้แข็งสดุคูล | ลำนสกี | สนุขัลำกเลือ่น | ชมขบวนพำเหรดเพนกวิน | ทำนกุิโคจิ 
สวนหมีภเูขำไฟโชวะ | เท่ียวเต็มไม่มีวนัอิสระ | ลิม้รสเมนขูำปยูกัษ์ 3 ชนิด  

 

 

 

 

 

HOKKAIDO WINTER เรือตัดน ำ้แข็งฉึกฉึก 6วัน 4คืน 

เดนิทำง มกรำคม-กุมภำพันธ์ 2563  

รำคำแนะน ำเพียง  36,900.- 

.- 
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  เส้นทำงกำรเดนิทำง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) (XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 
วนัที่ 2. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – เมืองซปัโปโร – เมืองฟรุำโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – สนุขัลำกเลือ่น – กิจกรรม ลำนสกี ชิคิไซโนะโอกะ –  
  อิออน มอลล์ 
วนัที่ 3. ลอ่งเรือตดัน ำ้แข็ง – เมืองอำซำฮิคำว่ำ – หมู่บ้ำนรำเมงอำซำฮิคำว่ำ – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 
วนัที่ 4 สวนสตัว์อะซำฮิยำม่ำ – เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ – ร้ำนกำแฟฮัลโหล คิตตี ้– ร้ำน

จ ำหน่ำยของฝำก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บฟุเฟ่ต์ ขำปยูกัษ์ 3 ชนิด 
วนัที่ 5. เมืองซปัโปโร – ภูเขำไฟโชวะชินซนั – ฟำร์มหมีสนี ำ้ตำล – ทะเลสำบโทยะ – หบุเขำนรกจิโกกดุำนิ – ช้อปปิง้ทำนกิุโคจิ – ช้อปปิง้ซูซูกิโนะ 
วนัที่ 6. ซปัโปโร (สนำมบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) (XJ621 : 11.55 – 18.00) 
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วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ)  

(XJ620 : 02.10 – 10.40+1) 

20.00 น. นัดพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

เอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ  

วนัท่ี 2 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – นิงเก้ิลเทอเรส – สุนัขลากเล่ือน – 

กิจกรรม ลานสกี ซิชิคิไซโนะโอกะ – อิออน มอลล ์

02.10 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ  ์เท่ียวบินท่ี XJ620 (บริการอาหารรอ้นบน

เคร่ือง) 

10.40 น. เดินทางถึง  สนามบินชิโตเซะ  ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นข ัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมือง ดา่นศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ 

 [ส าคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได]้ 

 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองฟุราโน่ (FURANO) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีมีอากาศเย็นและแหง้ประกอบกบัดินแถบนั้นเป็น

ดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแกก่ารเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้แตใ่นชว่งเวลาท่ีเป็นหิมะ ก็จะเป็น

ลานหิมะขนาดใหญสุ่ดลูกหูลูกตา หนา้หนาวจะสวยมาก เมืองท่ีตัง้อยูใ่นกลางเกาะฮอกไกโด 

 หมู่บา้นเทพนิยาย นิงเก้ิลเทอเรส (NINGLE TERRACE) เป็นหมูบ่า้นงานฝีมือและทางเดินไมใ้นป่าท่ีเหมือนกบั

ศิลปะในเทพนิยาย ซ่ึงประกอบดว้ยรา้นคา้ 15 รา้น ท่ีจ าหน่ายสินคา้แบบออริจินัลของทอ้งถ่ิน ตัง้อยูใ่จกลางหมูบ่า้น 

รา้นคา้ตา่งๆ จะอยูไ่มไ่กลกนัมาก ท  าใหดู้เหมือนเป็นหมูบ่า้นกลางป่า คลา้ยหมูบ่า้นในเทพนิยาย จากนั้นเดินทางสู ่

เมืองอาซาฮีคาวา่ ท่ีตัง้อยูก่ลางเกาะฮอกไกโด 

 
 ชมความน่ารักของ สุนัขลากเล่ือน (DOG SLED) ณ ลานสกีหิมะขาวโพลน อิสระใหท้า่นถา่ยรูปกบัสุนัขลาก

เล่ือน ฟรี!! นอกจากสุนัขแลว้ ยงัมีสตัวอ่ื์นๆ อีกมากมายหลายชนิด 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ ภายในลานสกีมีกิจกรรมตา่งๆมากมาย อิสระใหท้า่นไดส้นุกสนานและเพลิดเพลินกบั

กิจกรรมตา่งๆ ภายในลานสกี ไมว่า่จะเป็นการเชา่ SNOW MOBILE, บาบาน่าสโนว ์ใหอ้าหารสตัวน์่ารักคือ อลัปา 

** ไม่รวมอตัราค่าเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรบัเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 

***กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ และ ความสงูของหิมะ *** 

 
 อิออน มอลล ์อาซาฮิคาว่า (AEON MALL ASAHIKAWA) หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญข่องฮาซาฮิคาวา่ อิสระ

ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึ้นช่ือของญ่ีปุ่น อยา่ง คิทแคท 

สามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีเชน่กนั 
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 ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ อิออน มอลล ์อาซาฮีคาว่า 

ท่ีพกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3 ล่องเรือตดัน ้าแข็ง – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมงอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมอนเบ็ทสึ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเป็นจุดเร่ิมตน้

อีกแหง่ในการออกเรือตดัน ้าแข็ง 

 ล่องเรือตดัน ้าแข็ง โดยเรือจะว่ิงตดัทะเลน ้าแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก ์น านักทอ่งเท่ียวไปชมกอ้นน ้าแข็ง

ท่ีลอยมาจากข ัว้โลกเหนือ ในชว่งปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม หากโชคดี อาจจะไดเ้ห็นสตัวท์ะเลท่ีมาจาก

ฝั่งทะเลตอนเหนือ เชน่ อินทรียท์ะเลสเตลเลอร์ (STELLER’S SEA EAGLE) และแมวน ้าลายจุด เดิมเรือน้ีใชเ้พ่ือ

ส ารวจน ้ามนัในรัฐอลาสกา้ เร่ิมน ามาใช ้เป็นกิจกรรมทอ่งเท่ียวตัง้แตปี่ 2004 การลอ่งเรือแตล่ะรอบใชเ้วลา 45 นาที 

ถึง1 ช ัว่โมง 

**เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซัน่ จะระบุประเภทของเรือและท่าเรืออีกครัง้ก่อนเดินทาง ทัง้น้ีจุดข้ึนเรือตัด

น ้าแข็งมี 2 จุดท่ีสามารถชมไดคื้อท่ีจุดมอนเบ็ทสึท่าเรือกะนิงโกะสเตชัน่ และท่ีอะบะชิริท่าเรือออโรร่า 

เทอรมิ์นอล** 

 
 หมู่บา้นราเมง (RAMEN VILLAGE) ซ่ึงเมืองแห่งน้ี มีประวติัศาสตร์การท  าราเมงมาอยา่งยาวนาน นับตัง้แตยุ่ค
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หลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 และมีน ้าซุปแบบฉบบัของตวัเอง โดยหมูบ่า้นราเมง ถือก าเนิดมาในปี 1996 เพ่ือใหเ้หลา่

นักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้มาสมัผสัรสชาติแบบดัง้เดิมของรา้นราเมงท่ีมีช่ือเสียงท ัง้ 8 รา้นไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 
 กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ หมู่บา้นราเมง 

 เดินทางกลบัสู ่เมืองอาซาฮิคาว่า (ASAHIKAWA) ถือเป็นเมืองใหญอ่นัดบัสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซปัโปโร 

เม่ือเทียบกบัซปัโปโรแลว้ ท่ีน่ีอาจจะไมไ่ดดู้เจริญแบบเหมือนซปัโปโร แตท่ี่น่ีมีสวนสตัวช่ื์อดงัอนัดบัสองของญ่ีปุ่น  

และมีความใหญ่ของสถานีรถไฟ JR ASAHIKAWA ท่ีตกแตง่โทนอบอุน่ดว้ยสีไมส้บายตาอีกดว้ย ใกล ้ๆ กนัจะมี 

AEON MALL ท่ีเช่ือมกบัสถานีรถไฟ 

 ถนนคนเดินเฮวะโดริ (HEIWA-DORI SHOPPING STREET) ถนนสายน้ีนับไดว้า่เป็นถนนคนเดินสายแรกของ

ญ่ีปุ่น โดยเร่ิมกนัมาตัง้แตปี่ 1972 มีรา้นคา้ รา้นอาหารตัง้อยูเ่รียงรายมากมาย สองขา้งทางยาวออกไปจากสถานี JR 

ASAHIKAWA ถึง 1 กิโลเมตร ใหท้า่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดิน เฮวะโดริ 

ท่ีพกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั WING ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 

สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแกว้คิตาอิชิ – รา้น

กาแฟฮลัโหล คิตต้ี – รา้นจ าหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 

ชนิด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) สวนสัตวแ์ห่งน้ีไดถู้กออกแบบใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติท่ีสัตว์

นานาชนิดอาศยัอยู ่ซ่ึงจะสง่ผลใหมี้สุขภาพจิตท่ีดีและและสอดคลอ้งตามธรรมชาติท่ีเป็นอยู ่นักทอ่งเท่ียวจะไดร้ับ

ความสุขในการเขา้ชม ภายใน สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า มีสว่นตา่งๆ ท่ีน่าสนใจมากมายโดยมีจุดเดน่ท่ีมีสัตวน์อ้ย

น่ารักนานาชนิด ท ัง้จ าพวกสตัวเ์มืองหนาวและเมืองรอ้น  เชน่ สตัวป่์าพ้ืนเมืองของฮอกไกโด อยา่งกวาง นกอินทรี 

หมาป่า และสตัวอ่ื์นๆจากทัว่ทุกมุมโลก เชน่ หมีข ัว้โลก ลิง แมวใหญ ่และยีราฟ และส่ิงท่ีพลาดไมไ่ดก็้คือ อุโมงคแ์กว้

ผา่นสระวา่ยน ้าของเหลา่เพนกวิน และโดมแกว้ขนาดเล็กท่ีอยูต่รงกลางของโซนหมีข ัว้โลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะ
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มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สวนสตัวแ์หง่น้ีเป็นแหง่แรกท่ีมีการจดัใหน้กเพนกวินออกเดินในชว่งฤดูหนาว ท่านจะได ้ชม

ความน่ารกัของขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกลชิ้ดอีกดว้ย จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองโอตารุ 

 
 กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โอตารุ 

 เมืองโอตารุ เป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรับซปัโปโร และบางสว่นของเมืองตัง้อยูบ่นท่ีลาดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซ่ึงเป็นแหลง่

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

สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเกา่บริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู ่ไฮไลท!์!! บรรยากาศ

สุดแสนโรแมนติกคลองแหง่น้ีสรา้งเม่ือปี 1923 โดยสรา้งขึ้นจากการถมทะเล เพ่ือใชส้ าหรับเป็นเสน้ทางการขนถา่ย

สินคา้มาเก็บไวท่ี้โกดงั แตภ่ายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถมคลองคร่ึงหน่ึ งเพ่ือท  าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีก

คร่ึงหน่ึงไวเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว มีการสรา้งถนนเลียบคลองดว้ยอิฐแดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร  

 
 พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสรา้งขึ้นตัง้แตปี่ ค.ศ.1912 ดว้ยตวัอาคารมีขนาด

ใหญเ่ป็นอิฐแดงดูเปลือยๆหากดูงดงามแปลกตา ส่ิงสะดุดตาท่ีเป็นจุดสงัเกตของพิพิธภณัฑแ์หง่น้ีนั่นก็คือ นาฬิกาไอ

น ้าโบราณสไตลอ์งักฤษ ท่ียงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเทา่นั้น ภายในตกแตง่แบบ

ผสมผสานทัง้ความหรูหรา มีการจดัแสดงกลอ่งดนตรีโบราณและหลากสไตลก์วา่ 25,000 ช้ิน 
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 จากนั้นชม โรงงานเคร่ืองแกว้คิตะอิจิ (KITAICHI GLASS) นับเป็นอีกหน่ึงสินคา้ท่ีขึ้นช่ือของเมืองโอตารุ เป็น

แหลง่ผลิตเคร่ืองแกว้คุณภาพสูงท่ีไดร้ับการยอมรับมาอยา่งยาวนาน มีประวติัความเป็นมานานมากเป็นรอ้ยๆปี ภายใน

อาคารมีการตกแตง่ดว้ยโคมไฟแกว้จ านวนมากอยา่งหรูหรา ประกอบดว้ยส่วนตา่งๆอยา่ง คาเฟ่ท่ีมีบริการท ัง้ขนม

หวานและอาหารญ่ีปุ่นตกแตง่ดว้ยเคร่ืองแกว้นานาชนิดดูงดงาม สว่นจดัแสดงเคร่ืองแกว้ชนิดตา่งๆตัง้แตใ่นยุคอดีต 

ชมการสาธิตการเป่าแกว้ดว้ยกรรมวิธีโบราณ 

 น าทา่นสู ่รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตต้ี เพลิดเพลินกบับรรยากาศน่ารักๆ ของตวัการ์ตูนแมวช่ือดงั คิตต้ี ใหท้า่นไดเ้ลือก

ซ้ือสินคา้และถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

 น าทา่นสู ่รา้นจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก ท่ีอยูไ่มไ่กลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ให ้

ทา่นไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ภายในรา้น 

 น าทา่น ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ OUTLET MALL ขนาดใหญ่

ท่ีสุดใน 

ฮอกไกโด ตัง้อยูท่ี่เมือง KITA-HIROSHIMA ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางท่ีไปยงั สนามบินชิโตเซะ 

เปิดใหบ้ริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี 

ศูนยอ์าหารขนาดใหญจุ่ 650 ท่ีนั่ง และรา้นจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไก

โด 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนิด 

ท่ีพกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั T MARK SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 5 
เมืองซปัโปโร – ภูเขาไฟโชวะชินซนั – ฟารม์หมีสีน ้าตาล – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้

อปป้ิงทานุกิโคจิ – ชอ้ปป้ิงซซูกิูโนะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 ชมภเูขาไฟโชวะชินซนั (SHOWA-SHINZAN) ซ่ึงมีอนุสาวรียบุ์รุษไปรษณียผู์ค้น้พบความเคล่ือนไหวและการ

เกิดข้ึนมาใหมข่องภูเขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟนอ้งใหมท่ี่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิว

โลกในปี1946ซ่ึงระเบิดปะทุติดตอ่กนันานถึง2ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซนั ดงัท่ีเห็นอยูป่ัจจุบนัอยูใ่นความดูแล

ของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณท์างธรรมชาติแหง่พิเศษ” พรอ้มบนัทึกภาพเป็นท่ีระลึก 

 
 ชมฟารม์หมีภูเขาไฟโชวะชินซนั (SHOWA-SHINZAN BEAR PARK) เป็นสถานท่ีเพาะพนัธุ์หมีสีน ้าตาลท่ีมี

ตัง้แตเ่จา้หมีตวัเล็กๆไปจนถึงหมีตวัโต นอ้งหมีท่ีน่ีไมดุ่รา้ยเพราะหมีท่ีน่ีไดร้ับการดูแลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคน ทา่นจะ
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ไดเ้ห็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูของนอ้งหมีโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเท่ียว ท่ีน่ีนักทอ่งเท่ียวสามารถป้อนอาหาร

เหลา่หมีท ัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอปเป้ิล ซ่ึงจะมีจุดจ าหน่ายอาหารหมี 

 
 ทะเลสาบโทยะ (LAKE TOYA) เป็นทะเลสาบขนาดใหญรู่ปวงกลม มีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิด

จากปากปลอ่งภูเขาไฟ ตัง้อยูใ่กลก้บัทะเลสาบชิโกสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบแหง่น้ีมีความพิเศษตรงท่ีน ้าจะไม่

แข็งตวัในชว่งฤดูหนาว ในหนา้รอ้น อากาศก็เย็นสบาย เหมาะส าหรับเดินเลน่ ปั่นจกัรยาน หรือลอ่งเรือชมทิวทศัน์ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 หุบเขานรกจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI) หรือเรียกอีกอย่างวา่ “หุบเขานรก” อยู ่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 

SHIKOTSU-TOYA เมือง NOBORIBETSU ท่ีเรียกวา่หุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท ัง้บอ่โคลนและบอ่น ้ารอ้นท่ีเดือด

ตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควนัร้อนๆอยู ่ตลอดเวลา และถือเป็น

แหลง่ก  าเนิดน ้าแร่และออนเซ็นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวั

ใหญถื่อตะบองคอยตอ้นรับ  เป็นยกัษ์ท่ีคอยคุม้กนัภยัใหผู้ม้าเยือน ดงันั้นทุกบริเวณพ้ืนท่ีของท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็นรา้นขาย

ของท่ีระลึก หอ้งน ้าจะมีป้ายตา่งๆท่ีมีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ ์จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู่

เมืองซปัโปโร 
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 อิสระชอ้ปป้ิงถนนทานุกิโคจิ เป็นยา่นชอ้ปป้ิงเกา่แก ่ท่ีเปิดใหบ้ริการยาวนานกวา่ 100 ปี จุดเดน่ของยา่นน้ีคือการ

สร้างหลังคาท่ีคลุมทั่วตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ 

นอกจากน้ียงัมีรา้นคา้มากถึง 200 รา้น โดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สว่นสินคา้ก็มีท ัง้เส้ือผา้และรองเทา้แบ

รนดด์งัอยา่ง UNIQLO, NEW BALANCE, ADIDAS, PUMA เป็นตน้ และท่ีจะพลาดไมไ่ดเ้ลยก็คือรา้น DAISO ท่ี

ทุกอยา่งราคา 100 เยน รวมไปถึงรา้น DONKI ท่ีมีขายทุกอยา่งตัง้แตเ่คร่ืองใชไ้ฟฟา้ไปถึงเคร่ืองส าอางคใ์นราคาท่ีถูก

จนน่าตกใจ หรือถา้เดินจนหมดแรง ท่ีน่ีก็มีรา้นอาหารดงัๆหลายรา้นคอยใหบ้ริการอยูด่ว้ย 

 
 จากนั้นใหท้า่น อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ซซููกิโนะ (SUSUKINO) เป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญท่ี่สุดในฮอกไกโด ซูซูกิโนะเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้5,000 รา้นและรา้นอาหาร แสงไฟนีออนเรียงรายในเวลากลางคืน และถือเป็นยา่นท่ีคึกคกัและมี

ชีวิตชีวาท่ีสุดของเมืองซปัโปโรอีกดว้ย โดยอยูถ่ดัลงมาทางใตจ้ากสวนโอโดริราวๆ 500 เมตรและอยูร่อบๆ สถานี

รถไฟใตดิ้น SUSUKINO ในเวลาค ่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกตา่งๆในยา่นน้ีจะเปิดไฟประชนักนั สีสนัละลาน

ตาดึงดูดลูกคา้กนัเต็มท่ี รอบๆบริเวณน้ีมีรา้นอาหาร ภตัตาคาร สถานบนัเทิงเริงรมยย์ามราตรี ท ัง้ไนตค์ลบั บาร์ คารา

โอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกนัมากกวา่ 4,000 รา้น ตัง้อยูใ่นตรอกซอกซอย บางรา้นก็ซอ่นอยูใ่นตึกตอ้งขึ้นลิฟต์

ไป แตก็่มีพนักงานออกมาเรียกลูกคา้เสนอเมนูและบริการของรา้นตนเองอยูริ่มถนนเต็มไปหมด ยา่นซูซูกิโนะ มกัจะ

มีช่ือเรียกท่ีรูจ้กักนัดีในหมูค่นไทยและนักทอ่งเท่ียววา่เป็น “ตรอกราเมง” เพราะบริเวณน้ีมีรา้นราเมงใหเ้ลือกทานกนั

มากมาย ไมว่า่จะเป็น มิโสะราเมง ชิโอะราเมง เคอร์ร่ีราเมง เป็นตน้ โดยมีราคาเร่ิมตน้เพียงชามละ 750 เยนเทา่นั้น 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

 
ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ณ ซซูกิูโนะ 

ท่ีพกั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 6 
ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

(XJ621 : 11.55 – 18.00) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 

 น าทา่นเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 

 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท  าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ621 บริการอาหารเชา้และน ้าด่ืม

บนเคร่ือง 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท า

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ** 
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ราคาแนะน าเพียง : HOKKAIDO WINTER เรือตดัน ้าแข็งฉึกฉึก 6 วนั 4 คืน โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พกัเด่ียว 

ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึ่ง 2 ปีบริบรูณ ์ณ วนัเดินทางกลบั] ท่านละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ

คอนเฟิร์มเดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน 

3.  การช าระคา่บริการ 

     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นออกเดินทาง 

4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก กอ่นการเดินทาง 45 วนั ไมน่ับวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลิก กอ่นเดินทาง 15 วนั ไมน่ับวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะ

ไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ

ท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 **ส าคญั!! บริษัทท  าธุรกิจเพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิด

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ไทยและญ่ีปุ่น ขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของ

เจา้หนา้ท่ีเทา่นั้น ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถ

ใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ ัง้ส้ิน** 

4.6 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัช ัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินกอ่นเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้ง

กระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นั้น  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถ

จัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคือ 

1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง 

5.  คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.  คา่ท  าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคน

ไทย ผูท่ี้ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่น

ประกาศใหก้ลับมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต

ก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่

โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

 

หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 
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5.  บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่นเกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน

ของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไมเ่กิน 15 

วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทาง

บริษทัจะจดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร์ แตท่ ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  

     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 

 

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู ่

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบติัเพ่ือการ

พ านักระยะสัน้ 

3. ในข ัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไมเ่กิน 15 วนั 

 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวติัการถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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