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HOKKAIDOASAHIKAWA MONBETSU 5D3N 
ซุปตาร ์เรอืตดันําแข็ง 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม 2566 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ) 
เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตารุ 

ชอ้ปปิงของฝาก พรอ้มชมิขนมอรอ่ย ณ ถนนซาไกมาจิ 
เขา้ชมพพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอนาํโบราณ  

ไฮไลท!์! สมัผสัประสบการณ์ลอ่งเรอืตดันาํแข็งณมอนเบทส ึ
ชมความนา่รกัพาเหรดเพนกวนิณสวนสตัวอ์าซาฮยิามา่ 

สมัผสัหมิะขาวโพลนกบักจิกรรมฤดูหนาวณสโนวแลนดฟ์รุาโนะสกรีสีอรท์ 
ชมการประดบัไฟฤดหูนาว ณ สวนสาธารณะโอโดร ิ

ชอ้ปปิงจุใจ ออิอนมอลล ์อาซาฮคิาวา่ และถนนคนเดนิแหง่แรกของญปีุ่ น เฮวะโดร ิ
ชอ้ปปิงทานกุโิคจแิละดวิต ีฟร ีแหง่เมอืงซปัโปโร 

พเิศษ!! เดนิทางชว่ง 5-13 FEB ชมงานเทศกาลหมิะซปัโปโร ณ สวนโอโดร ิ
สกัการะสงิศกัดส์ทิธคิูบ่า้นคูเ่มอืง ศาลเจา้ฮอกไกโด 

อมิอรอ่ย!!! บุฟเฟ่ตช์าบู+ขาปูยกัษแ์หง่เกาะฮอกไกโด 

ทนีงัจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิารเก็บเพมิทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารทตีอ้งชําระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัยนืวซีา่ญปีุ่ น) 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีครงั<< 

** หมายเหตุ ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายตุํากวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม 
 ราคานไีมร่วมคา่ทปิทา่นละ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

23.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสุวรรณภมูชินั 4 ผูโ้ดยสารขาออกเคานเ์ตอรF์สายการบนิแอร ์
  เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

วนัทสีอง ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น- เมอืงโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไก
มาจ ิ- โรงเป่าแกว้คติาอจิ ิ–พพิทิธภณัฑก์ล่องดนตร ี- เมอืงซปัโปโร – ชอ้ปปิงดวิตฟีร ี- 
เมอืงอาซาฮคิาวา่ - หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ 

0
2.05 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญปีุ่ นเทยีวบนิทXีJ620 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 
10.40 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญปีุ่ นหลงัจากผ่าน 

 ขนัตอนศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้แลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบันาฬกิา
ของทา่นเพอืความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตให้
นําอาหารสด จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบัจากนัน

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว อากาศ ไฮไลท ์

27-31 มกราคม 2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
 

 

27-31 มกราคม 2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 

03-07 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1**SAPPORO SNOW 

FESTIVAL 46,888.- 15,900.- 
 

 

03-07 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2**SAPPORO SNOW 

FESTIVAL 
46,888.- 15,900.- 

 
 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1 44,888.- 12,900.- 
 

 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2 44,888.- 12,900.- 
 

 

17-21 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
 

 

17-21 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 

24-28 กมุภาพนัธ ์2566 BUS1 38,888.- 10,900.- 
 

 

24-28 กมุภาพนัธ ์2566 BUS2 38,888.- 10,900.- 
 

 

03-07 มนีาคม 2566 BUS1**วนัมาฆบชูา 40,888.- 10,900.- 
 

 

03-07 มนีาคม 2566 BUS2**วนัมาฆบชูา 40,888.- 10,900.- 
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เดนิทางสูเ่มอืงโอตารุ (Otaru)โอตารุเป็นเมืองท่าสําคัญสําหรับซัปโปโรและบางส่วนของเมือง
ตังอยู่บนทีลาดตําของภูเขาเท็งงุซงึเป็นแหล่งสกีและกฬีาฤดูหนาวทีมีชือเสียง(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30ชวัโมง) 

12.00-12.50น.เดนิชมคลองโอตาร ุ(Otaru Canal)หรือโอตารุอุนงะมีความยาว 1.5 กโิลเมตรถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองโอตารุโดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่ไฮไลท!์!!
บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งนีสรา้งเมือปี 1923 โดยสรา้งขนึจากการถมทะเลเพือใช ้
สําหรับเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้โีกดงัแตภ่ายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครงึหนงึ
เพอืทําถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรงึหนงึไวเ้ป็นสถานทที่องเทยีวมกีารสรา้งถนนเรียบคลองดว้ย
อฐิแดงเป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(1) 

 

14.00-15.30น.จากนันนําท่านสูถ่นนซาไกมาจ ิ(Sakaimachi Dori Shopping Street)ถนนสายหลกัของโอตา
รุทีถูกอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีอาคารสองขา้งทางเป็นอาคารสไตล์ตะวันตกทีเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้
พพิทิธภัณฑแ์ละอาคารประวตัศิาสตรม์ากมายเขา้ชมโรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ(Kitaichi Glass Otaru)
ตงัอยู่ในเมอืงโอตารุเมอืงทมีชีอืเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนานโดยในอดตีนันจุดประสงคข์อง
การเป่าแกว้เพอืใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือแต่ปัจจุบันนีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพือใชเ้ป็นของใชห้รือของที
ระลกึแทนซงึโรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทมีชีอืเสยีงและเกา่แกท่สีดุของเมอืงโดยกอ่ตงัขนึตงัแต่ปี 
1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีมีอยู่มากมายและผลงานทีมีชอืเสยีงมากทีสุดของโรงงานแห่งนีก็คอื
โคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้นันเองนอกจากนียังมีสอนวธิีการเป่าแกว้ใหก้ับนักท่องเทียวดว้ยเขา้ชม
พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี(Music Box Museum)พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุเป็นหนงึในรา้นคา้
ทใีหญ่ทสีดุของพพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรใีนญปีุ่ นโดยตวัอาคารมคีวามเกา่แกส่วยงามและถือเป็นอกีหนึง
ในสถานทสีําคญัทางประวตัศิาสตรเ์มอืงไฮไลท!์!!หนา้อาคารหลกัของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรมีี
นาฬกิาไอนํา  (Steam Clock)ปัจจุบันมเีพยีง 2 เรอืนในโลกคอืทีเมืองแวนคูเวอรป์ระเทศแคนาดา
กบัทเีมอืงโอตารุแห่งนีนาฬกิาจะเลน่เพลงและปลอ่ยไอนําออกมาทุกๆ  15 นาทีถือเป็นจุดแลนดม์ารค์
อกีหนงึจุดทมีาโอตารุแลว้ไม่ควรพลาดนอกจากสถานทีดังกล่าวขา้งตน้นันยังมีรา้นขนมและรา้นขาย
สนิคา้ทรีะลกึอกีมากมายเชน่รา้นขนมLeTAOทภีายในนอกจากจะจําหน่ายขนมแลว้ยังเป็นรา้นกาแฟ
ทหีากท่านเดนิชอ้ปปิงมาเหนือยๆสามารถแวะมาพักผ่อนจบิเครืองดมืพรอ้มชมิขนมหวานณรา้นนีได ้
รา้นRokkateiโกดงัโรงงานผลติขนมของฮอกไกโดดา้นในมจํีาหน่ายขนมนมเนยรวมไปถงึกาแฟและ
ของฝากของขนึชอืของเมืองโอตารุอกีทังสามารถซอืสนิคา้แบบTax Free ไดด้ว้ยและขา้งๆกันยังมี
รา้นKitakaroโกดงัผลติขนมอกีรายหนงึรา้นนีเนน้ในส่วนของขนมสดอาทซิอฟทค์รีมเคก้ตน้ไมแ้ละ
ขนมอบตา่งๆเป็นตน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถนนซาไกมาจติามอธัยาศยั 

  จากนันไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50นาท)ี 

16.20 น. จากนันนําท่าน อสิระชอ้ปปิงณดวิตฟีร ี(Duty Free)ใหท้่านเลอืกซือสนิคา้ปลอดภาษีทังเสอืผา้
นําหอมตา่งๆตามอธัยาศยั 

เดนิทางสูเ่มอืงอาซาฮคิาวา่ (Asahikawa)เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 2 ของจังหวัดฮอกไกโด รองจาก
เมืองซัปโปโร เป็นเมืองศูนยก์ลางทางตอนเหนือของเกาะ ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาไดเซ็ตสซึันและ
แม่นํานอ้ยใหญ่ มีแหล่งท่องเทียวยอดนิยมอยู่หลายแห่งทีไม่ควรพลาด (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชวัโมง) 

19.00 น. เดนิทางสู ่หมูบ่า้นราเมนอาซาฮคิาวะ (Asahikawa Ramen Village)ทีราเมนของทีนีมีรสชาติ
อนัเป็นเอกลกัษณแ์ละไดร้ับการกลา่วขานถงึความอร่อยมายาวนานกวา่ทศวรรษ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิ
คาวา่ไดถ้อืกําเนดิขนึในปี 1996 โดยรวบรวมรา้นราเมนชอืดังของเมืองอาซาฮคิาว่าทัง 8 รา้นมาอยู่
รวมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดยีว ไฮไลท!์!! หมู่บา้นราเมนทรีวบรวมรา้นดงัขนัเทพไวใ้นทเีดยีว และยังมี
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หอ้งเล็กๆทจีัดแสดงประวตัคิวามเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งนีใหส้ําหรับผูท้ีสนใจไดม้าศกึษาอกีดว้ย ทุกๆ 
รา้นจะสรา้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรา้นตนเองขนึมาเพือดงึดูดความสนใจของลูกคา้ เช่น รา้น 
Asahikawa Ramen Aoba ทแีสนภาคภูมใิจในความเป็นราเมนเจา้ทีเก่าแก่ทีสุดในอาซาฮคิาว่า หรือ
จะเป็นรา้น Ramen Shop Tenkinทีเชอืมันในนําซุปของตัวเองว่าเป็นหนึงไม่แพใ้ครทีสําคัญ ราเมง 
ถอืเป็นอาหารเมนูยอดนยิมของคนญปีุ่ น เพราะดว้ยความทกีนิง่ายและมรีสชาตทิีหลากหลายจงึเป็นที
ถูกใจของคนญปีุ่ นทุกเพศทุกวยั 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็น ณ หมูบ่า้นราเมน  

ทพีกั Hotel Crescent Asahikawaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสีาม เมอืงมอนเบ็ทส–ึลอ่งเรอืตดันําแข็ง - ออิอนอาซาฮคิาวา่–ถนนเฮวะอาซาฮคิาวา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

08.00 น. เดนิทางสู ่ เมอืงมอนเบ็ทส(ึMonbetsu) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)ตังอยู่ในเขต
ปกครองย่อยโอค็อตสคฮ์อกไกโดประเทศญปีุ่ นในทะเลโอค็อตสคม์ชีอืเสยีงในเรอืงนําแข็งลอยซงึเป็น
ปรากฏการณป์ระจําปีทมีาถงึเมอืงทุกเดอืนมกราคมหรอืกมุภาพันธจ์ากทะเลโอค็อตสคท์างเหนือดว้ย
เหตนีุเมอืงนีจงึถอืเอานําแข็งลอยเป็นสัญลักษณ์และไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางสําหรับการวจิัยเกยีวกับ
นําแข็งในทะเล 

11.00 น. นําท่าน ล่องเรอืตดันําแข็ง(Ice Breaker)!!!ไฮไลทล์่องเรอืการงิโกะ II(Garinko II)เรือสี
แดงจะวงิตดัทะเลนําแข็งออกไปนอกชายฝังทะเลโอคอทสกนํ์านักท่องเทียวไปชมกอ้นนําแข็งทีลอย
มาจากขวัโลกเหนือในชว่งปลายฤดหูนาวเดอืนกมุภาพันธ-์มนีาคมเดมิเรอืนีใชเ้พือสํารวจนํามันในรัฐอ
ลาสกา้เรมินํามาใชเ้ป็นกจิกรรมท่องเทยีวตงัแตปี่ 2004 การลอ่งเรอืแตล่ะรอบใชเ้วลา 45-60 นาที**
หมายเหตุ บางวนัสภาพอากาศไม่เออือํานวย อาจมกีารยกเลกิการล่องเรอืได ้ ทางบรษิทั
สงวนสทิธปิรบัโปรแกรม ทอ่งเทยีวสถานทอีนืทดแทนตามความเหมาะสม** 

12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร (3) 

นําท่านออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงอาซาฮคิาวา่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) จากนันนํา
ท่านชอ้ปปิงณออิอนอาซาฮคิาวา่ (AEON Asahikawa Ekimae)หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของ
ฮาซาฮคิาวา่อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของฝากของทีระลกึกันอาทขินมโมจเิบนโตะผลไมแ้ละขนมขนึ
ชอืของญปีุ่ นอย่างคทิแคทสามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กนั 

จากนันอิสระใหท้่าน เดินชอ้ปปิงถนนคนเดินแห่งแรกของญีปุ่ น ณ เฮวะโดริ อาซาฮคิาว่า 
(Asahikawa Heiwa Street Shopping Park)เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายและรา้นอาหารโดยมี
ระยะทางถงึประมาณ 1 กโิลเมตรตังแต่สถานีJR Asahikawa ยาวไปจนถงึบรเิวณ 8-chomeในเมือง
Asahikawa ถนนคนเดนิแห่งนีมรีา้นคา้มากมายหลากหลายประเภทรวมไปถงึแฟชันสนิคา้เบ็ดเตล็ด
ผลติภัณฑเ์กยีวกบัความงามและอนืๆอกีมากมาย 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทพีกั  Hotel Crescent Asahikawaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



XJ038 CTS-CTS 
วนัทสี ี สวนสตัวอ์าซาฮยิามะ – เมอืงฟุราโน่ - อสิระเล่นกจิกรรมฤดูหนาว ณ ลานสก ีสโนวแลนดฟ์ุ

ราโนะสกรีสีอรท์ - เมอืงซปัโปโร –ชมการประดบัไฟณสวนสาธารณะโอโดร ิ- ถนนชอ้ปปิง
ทานุกโิคจ ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

09.00-11.30น.เดนิทางสูส่วนสตัวอ์าซาฮยิามะ (Asahiyama Zoo)เป็นสวนสตัวท์มีชีอืเสยีงในแถบรอบนอกของ
เมืองอาซาฮกิาวะกลางเกาะฮอกไกโดซงึทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนิด
จากหลากหลายมุมมองเป็นเอกลกัษณท์ไีม่เหมอืนสวนสตัวแ์ห่งอนืๆไฮไลท!์!! ไดแ้ก่อุโมงคแ์กว้ผ่าน
สระวา่ยนําของเหล่าเพนกวนิและโดมแกว้ขนาดเล็กทีอยู่ตรงกลางของโซนหมีขัวโลกและหมาป่าผู ้
เขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนสวนสัตวแ์ห่งนียังเป็นสวนสัตวแ์ห่งแรกทีมีการจัดใหเ้พนกวนิออก
เดนิในชว่งฤดูหนาวท่านจะไดช้ม“ขบวนพาเหรดเพนกวนิ”แบบใกลช้ดิ(**หมายเหตุเนอืงจาก
ขบวนพาเหรดเพนกวนิมเีป็นรอบสงวนสทิธหิากทา่นไปไม่ตรงช่วงเวลาทมีขีบวนพาเหรดให้
ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความนา่รกัของสตัวช์นดิอนืๆทดแทน) 

จากนันเดนิทางสูเ่มอืงฟุราโน่ (Furano)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20ชัวโมง)เป็นเมืองกงิ
จงัหวดัคามกิาวะจงัหวดัฮอกไกโดประเทศญปีุ่ นเป็นเมอืงเล็กๆทมีอีากาศเย็นและแหง้ประกอบกับ
ดนิแถบนันเป็นดินภูเขาไฟจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลติผลทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้
อย่างเชน่ดอกลาเวนเดอรเ์ป็นตน้แต่ในช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นลานหมิะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตาเหมาะ
สําหรับการเลน่สกนัีนเอง 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร(5) 

14.30-15.30น. นําท่านสูส่โนวแลนดฟ์ุราโนะสกรีสีอรท์ (Waku-Waku Family Snow Land)ลานสกขีนาด
ใหญ่ตงัอยู่ภายในโรงแรมShin Furano Prince Hotel ลานสกแีห่งนีมีกจิกรรมมากมายทีสามารถเล่น
ไดท้ังเด็กและผูใ้หญ่ทังSnow Rafting, Snowmobile , Snow Banana Boat , Snow Hike หรือจะ
เป็นถาดเลือนเล็กๆ (Sled) และลานสําหรับปันตุ๊กตาหมิะก็สามารถสนุกสนานไดต้ามอัธยาศัย(**
หมายเหตุราคาไม่รวมค่าเล่นกจิกรรมต่างๆค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกกีรณีลานสกปิีดบรษิทั
สงวนสทิธนํิาลูกคา้ไปลานสกอีนืแทนไดต้ามความเหมาะสมกบัสถานการณ์) 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซปัโปโร (Sapporo)เป็นเมอืงหลกัของเกาะฮอกไกโดมีพืนทีขนาดใหญ่เป็น
อันดับ 5 ของญีปุ่ นมีสถานทีทางประวัตศิาสตรส์มัยแรกเริมของเกาะฮอกไกโดมีสถานทีท่องเทียว
หลากหลายและเป็นศูนยก์ลางในการเดนิทางไปยังหลายๆสถานทีต่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด(ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2.30ชวัโมง) 

18.00-19.00 น. นําท่านเดนิทางสูส่วนสาธารณะโอโดร ิ(Odori Park)สวนสาธารณะทผ่ีานย่านใจกลางเมอืงบรเิวณ
ถนนโอโดรเิป็นระยะทางประมาณ1.5 กม. คําวา่โอโดรใินภาษาญปีุ่ นมคีวามหมายวา่ทางเดนิทกีวา้งใน
อดตีเมอืครังเรมิวางผังเมืองถูกวางแผนไวใ้หเ้ป็นทางเดนิสายใหญ่ใจกลางเมืองก่อนทีจะกลายเป็น
สวนสาธารณะในเวลาตอ่มาปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนียังเป็นทีตังของซปัโปโรทวีทีาวเวอร ์
(TV Tower) (ราคาค่าทวัรไ์ม่รวมค่าขนึลฟิทT์V Tower)และใกลเ้คยีงยังมีสถานทีทีน่าสนใจ
เชน่พพิธิภัณฑจ์ดหมายเหตนุครซปัโปโรเป็นตน้ในแตล่ะปีจะมงีานมากมายมาจัดทสีวนสาธารณะแห่ง
นีเช่นงานเทศกาลหิมะซัปโปโรเทศกาลดอกไลลักซัปโปโรและกจิกรรมตน้ไมด้อกไมส้วยงามตาม
ฤดกูาลนอกจากนียังเป็นสถานทปีระดบัไฟงานSapporo White Illuminationทีมีการประดับไฟ
ประมาณ1,000 หลอดและเพมิจํานวนและขนาดของงานใหย้งิใหญ่ขนึทุกปี(สําหรบัปี2021-2022 
ทผี่านมา จดัขนึระหวา่งวนัท1ี9 พฤศจกิายน2021 – 14 มนีาคม2022) อสิระใหท้่านชมการ
ประดบัไฟสดุสวยพรอ้มกบับรรยากาศสดุประทับใจตามอธัยาศยั 

***พเิศษสําหรบัทา่นทเีดนิทางวนัท ี03-07 กุมภาพนัธ ์2565 เทศกาลหมิะเมอืงซปัโปโร
(Sapporo Yuki Matsuri หรอื Sapporo Snow Festival 2023**สําหรบัปี 2023 ยงัไม่มี
ประกาศยกเลกิและคาดการณ์ว่าจะจดัขนึในช่วง 4-13 กุมภาพนัธ ์2566แต่เนอืงดว้ย
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 อาจจะสง่ผลใหม้กีารยกเลกิการจดังานหรอืไม่
นนั ทงันขีนึอยูก่บัสถานการณ์ ณ ขณะนนั)จัดขนึในช่วงตน้เดอืนกุมภาพันธข์องทุกปีณเมืองซัป
โปโรจังหวดัฮอกไกโดโดยจุดเรมิตน้ของเทศกาลนีเกดิจากการจัดแสดงผลงานประตมิากรรมนําแข็ง
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ของนักเรยีนชนัมัธยมตน้และชนัมัธยมปลายจากโรงเรยีนในทอ้งถนิทสีวนสาธารณะโอโดรเิมอืปี 1950 
หลังจากนันไดร้ับความนิยมก็จัดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ท่านจะไดร้ับชมประตมิากรรมการแกะสลัก
นําแข็งเป็นรูปร่างตา่งๆ ไดเ้ห็นขันตอนการทํา และการประกวดการแกะสลักนําแข็งจากผูเ้ขา้แข่งขัน
ทัวทุกมุมโลก จัดเป็นงานเทศกาลทไีดร้ับความนยิมเป็นอย่างมากทสีดุอกีแห่งหนงึของประเทศญปีุ่ น 

19.30 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6)พเิศษ!!! เมนู ชาบ ู+ ขาปู  

ทพีกั  Smile Hotel Premium - Sapporo Susukinoหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

21.00 น. หลังจากนําท่านเขา้ทีพัก อิสระใหท้่ านเดินเล่น ณถนนช้อปปิงทานุกิโคจ ิ(Tanukikoji 
Shopping Street)เป็นย่านการคา้เก่าแก่ของเมืองซัปโปโรโดยมีพืนทีทังหมด 7 บล็อกภายใน
นอกจากจากจะเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ตา่งๆอย่างรา้นขายกโิมโนเครอืงดนตรวีดิโีอโรงภาพยนตรแ์ลว้ยัง
มรีา้นอาหารมากมายทังยังเป็นศูนยร์วมของเหล่าวัยรุ่นดว้ยเนืองจากมีเกมเซ็นเตอรแ์ละตูห้นีบตุ๊กตา
มากมายรา้นดองกริา้น 100 เยนนอกจากนันทนีียังมกีารตกแต่งบนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่
และเนืองจากรา้นคา้สว่นใหญ่มหีลงัคาคลมุดงันันไม่ตอ้งกงัวลเรอืงฝนหรอืหมิะท่านสามารถชอ้ปปิงได ้
อย่างเพลดิเพลนิ(มบีรกิารรถบสันําส่งแต่เพอืความเพลดิพลนิในการชอ้ปปิงใหลู้กคา้กลบั
โรงแรมเอง ซงึไมไ่กลมากสามารถเดนิเทา้กลบัได)้ 

 

วนัทหีา้  ศาลเจา้ฮอกไกโด- ท่าอากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูกิรงุเทพฯ ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

08.00 น. กอ่นกลบัประเทศไทยนําท่านขอพรศาลเจา้ฮอกไกโด(Hokkaido Shrine)หรอืเดมิชอืศาลเจา้ซัป
โปโรเปลยีนเพอืใหส้มกบัความยงิใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโดศาลเจา้ชนิโตนีคอยปกปักษ์รักษาให ้
ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสขุถงึแมจ้ะไม่ไดม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน 

09.00 น. สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสูท่่าอากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) 

11.55 น. เหนิฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
 เทยีวบนิทXีJ621(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง) 

17.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯประเทศไทยพรอ้มกบัความประทับใจเต็มเปียม 

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

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทไีมเ่อาตวัเครอืงบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร7์,900 บาท/ทา่น 

 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่นนั* 
** ทงันหีากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทยีวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทเีป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น
ทาํการซอืตวัภายในประเทศ  เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 
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ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักทใีชท้ังหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์นืตามทที่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไม่ทานเนือววั  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

ลาํดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
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