


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานราเมน	-
สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	โซอุนเคียว	-	อุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึซัง

พักที่
SOUNKYO
GRAND	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 น้ําตกกิงกะและน้ําตกริวเซย	-	ลองเรือตัดน้ําแข็ง	Garinko	II	มอมเบทสึ
-	อาซาฮิคาวา	-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา

พักที่	ART
ASAHIKAWA
หรือระดับ
เดียวกัน

4 สวนชิคิไซโนะโอกะ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	คลองโอตารุ	-	เมืองซัปโป
โร

พักที่	La’GENT
STAY
SAPPORO	หรือ
ระดับเดียวกัน

5 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	สวนโอโดริ	-	ตลาด
โจไก	-	ซัปโปโรโดม	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด	-	ทานูกิโคจิ	-	ยานซูซูกิ
โนะ

พักที่	La’GENT
STAY
SAPPORO	หรือ
ระดับเดียวกัน

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

15	มี.ค.	61	-	20	มี.ค.	61 ฿37,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿10,900

15	มี.ค.	61	-	20	มี.ค.	61 ฿37,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿10,900



บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้4	สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเตอรสายการบิน	Asia	Atlantic	Airlines	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
23.05	น.	ออกเดินทางสูเมืองซัปโปโร	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายบิน	Asia	Atlantic	Airlines	เทีย่วบินที่

HB7904	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6.50	ชั่วโมง)	*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโทเซ	เกาะฮอกไกโด	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว	(เวลาที่ญี่ป ุน	เร็ว

กวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!
ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมี
โทษปรับและจับ	***
นําทานเดินทางสู	อะซาฮิกาวะ	(Asahikawa)	เมืองใหญอันดับ	2	ของเกาะฮอกไกโด	รองจากเมืองซัปโปโร

เป็นเมืองหน่ึงในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด	เมืองแหงน้ีอุดมไปดวยแมน้ําลําธารหลายสายและลอม
รอบไปดวยภูเขา	และยังเป็นเมืองที่หนาวที่สุดของญี่ป ุน
นําทานเดินทางสู	หมูบานราเมง	เป็นหมูบานที่รวมรานราเมนชื่อดังของเมืองจํานวน	8	รานไวภายในหมูบาน

แหงน้ี	ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่	2	โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิด
ของจีน	และเปิดหมูบานราเมนขึน้ในปี	1996	เพื่อเผยแพรอาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะให
เป็นที่รูจักในวงกวาง	นอกจากน้ันภายในบริเวณหมูบานยังมีศูนยการคา	และศาลเจาเพื่อใหคูรักมาขอพรเพื่อให
ชีวิตคูรอนแรงเหมือนน้ําซุปและยืนยาวเหมือนเสนบะหมี่จากเทพเจา	2	องค
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	หมูบานราเมง

ชวงบาย
นําทานชม	สวนสัตวอะซาฮิยามะ	(Asahiyama	Zoo)	เป็นสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะ

ซาฮิกาวะ	กลางเกาะฮอกไกโด	ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุม
มอง	เป็นเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่น	ๆ	ไฮไลท	ไดแก	อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน
และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป า	ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน	ในสวน
ของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตวป าพื้นเมืองของฮอกไกโด	เชน	กวาง	นกอินทรี	เครน	หมาปา	และสัตวอื่น	ๆ
จากทั่วทุกมุมโลก	เชน	หมีขั้วโลก	ลิง	แมวใหญ	และยีราฟ



นําทานเดินทางสู	โซอุนเคียว	(Sounkyo	Hot	Spring)	เป็นเมื่อทองเที่ยวรีสอรทน้ําพุรอนออนเซน	ตั้งอยูทาง
ทิศเหนือของ	อุทยานแหงชาติไดเซสึซัง	(Daisetsuzan	National	Park)	ซึ่งเป็นพื้นที่ในหุบเขาแคบ	ขนาบขางดวย
ป าหนาผาสูง	100	เมตร	และมีศูนยบริการประจําหมูบาน	หองอาบน้ําออนเซนหลายแหง	และน้ําตก	2	แหงที่
สวยงาม	นอกจากน้ียังเป็นจุดเริ่มตนในการเดินป าที่ใกลกับ	ภูเขาคุโรดาเกะ	(Mount	Kurodake)	อีกดวย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
พักที	่SOUNKYO	GRAND	หรือระดับเดียวกัน	อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญีป่ ุน	(ออนเซน)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

เป็นแหลงรวบรวมรานราเมนดังๆที่เปิดมาตั้งแตปี	1951	สองขางทางเป็นราน
ราเมนเล็กๆที่มีที่น่ังเพียง	10	กวาที่	รสชาติของราเมนมีความหลากหลาย	ซึ่ง
ซัปโปโรเป็นตนกําเนิดของมิโซะราเมน(Miso	Ramen)น่ันเอง	นอกจากใน
ตรอกน้ีแลวยังมีรานราเมนอื่นๆที่เปิดอยูในตรอกเยื้องกัน	โดยทําเป็นที่เดิน
ผานลอดตึก	เรียกวา	“ตรอกราเมนใหม”	ราเมนหรือราเม็งของอาซาฮิกาวามี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณและไดรับการกลาวถึงกันมาก	บริเวณน้ีมีรานราเมน
ชื่อดัง	8	รานที่แสดงฝีมือการปรุงใหลูกคาไดลิ้มลองและยังมีเรื่องราวความ
เป็นมาของราเมนจัดแสดงใหชม

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	หมูบานราเมง

เป็นสวนสัตวเมืองหนาวที่มีชื่อเสียงที่สุด	บรรดาสัตวที่อยูภายในสวนสัตวจะได
อยูภายใตสภาพแวดลอมที่เป็นธรรมชาติเพื่อใหสัตวไดแสดงพฤติกรรมของเขา
ออกมาไดโดยไมทําใหสัตวเกิดอาการเครียด	สัตวบางชนิดจะถูกปลอยใหเดิน
ออกมาอยางเป็นอิสระนักทองเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตวไดอยาง
ใกลชิดและถายรูปเป็นที่ระลึก

โซอุนเคียว	แหลงน้ําแรออนเซ็นที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในฮอกไกโด	ดวยสภาพ
ภูมิประเทศที่สวยงาม	ชาวญี่ป ุนจึงนิยมมาแชออนเซ็นที่น่ีมากถึงปีละ	3	ลาน
คนตอปีเลยทีเดียว



สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ

อุทยานแหงชาติที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนตั้งอยูใจกลางฮอกไกโดในเมืองคามิกาวา
เมืองเล็กๆทางตะวันออกของอาซาฮิกาวา	อุทยานแหงชาติไดเซ็ตสึซังมีสภาพ
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ภายในเขตอุทยานประกอบดวยยอดภูเขาไฟ	ทิว
เขาสูงชันและดงดอกไมป าซึ่งลวนยังคงความอุดมสมบูรณเอาไว

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
	พักที่	SOUNKYO	GRAND	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	น้ําตกริวเซ	และน้ําตกกิงกะ	น้ําตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม	น้ําตก

ทั้งสองสายตั้งอยูหางกันเพียง	300	เมตร	สามารถสังเกตเห็นไดงาย	น้ําตกริวเซ	ซึ่งถูกเรียกวาเป็น	“น้ําตกแหง
ดาวตก”	เพราะสายน้ําเสนใหญไหลลงมาจากซอกผา	เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก	เคียงคูกับน้ําตกกิ
งกะ	หรือ	“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน”	ซึ่งในชวงฤดูหนาวน้ําตกทั้งสองสายน้ีจะกลายเป็นน้ําแข็ง	รูปรางแปลกตา
นําคณะเดินทางไปยัง	เมืองมอนเบ็ทสึ	(Monbetsu)	เป็นเมืองที่อยูติดกับ	ทะเลโอคอทสก	(Okhotsk	Sea)	ซึ่ง

ในชวงฤดูหนาวทานจะสามารถชม	ธารน้ําแข็ง	(Drift	ice)	จะปรากฏขึน้แคในบริเวณอารกติก	และแอนตารกติก
เซอรเคิลเทาน้ัน	แตสําหรับญี่ป ุนทานสามารถเห็นธารน้ําแข็งไดในฤดูหนาวของฮอกไกโด	เชิญชมธารน้ําแข็งที่
ปกคลุมพื้นผิวมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาล
รับประทานอาหารเทีย่ง

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือตัดน้ําแข็ง	(Garinko	II)	เป็นไฮไลทหน่ึงของเมืองมอนเบ็ทสึ	เรือ	Garinko	II	สีแดงจะวิ่งตัด

ทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝ่ังทะเลโอคอทสก	นําทานชมกอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ	Drift	Ice	ในชวง
ปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม	เดิมเรือน้ีใชเพื่อสํารวจน้ํามันในรัฐอลาสกา	เริ่มนํามาใชเป็นกิจกรรม
ทองเที่ยวตั้งแตปี	2004	(การลองเรือแตละรอบใชเวลา	45	นาที-1	ชั่วโมง)
นําทานเดินทางสู	เมืองอะซาฮิกาวะ	(Asahikawa-shi)	เมืองใหญอันดับ	2	ของเกาะฮอกไกโด	รองจากเมือง

ซัปโปโร	เป็นเมืองหน่ึงในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด	เมืองแหงน้ีอุดมไปดวยแมน้ําลําธารหลายสาย
และลอมรอบไปดวยภูเขา	และยังเป็นเมืองที่หนาวที่สุดของญี่ป ุน
อิสระใหทานชอปป้ิงที่	อิออน	มอลล	(Aeon	Mall)	เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น
อาหารสดใหม	และอุปกรณภายในบาน	นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย	เชน	MUJI,	100	yen	shop,
Sanrio	store,	Capcom	games	arcade	และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ	เป็นตน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษี
สินคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	สวนรานอาหารก็มีใหเลือกมากมายจําหนายอาหารหลายประเภท	ราน
กาแฟ	และศูนยอาหารบริการ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ภายในศูนยอาหารของอิออน	มอลล
พักที	่ART	ASAHIKAWA	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อิสระอาหารคํ่า

น้ําตกริวเซ	และน้ําตกกิงกะ	น้ําตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็น
ริ้วสวยงาม	น้ําตกทั้งสองสายตั้งอยูหางกันเพียง	300	เมตร	สามารถสังเกตเห็น
ไดงาย	น้ําตกริวเซ	ซึ่งถูกเรียกวาเป็น	“น้ําตกแหงดาวตก”	เพราะสายน้ําเสน
ใหญไหลลงมาจากซอกผา	เวลาถูกแสงอาทิตยจะแลดูคลายดาวตก	เคียงคูกับ
น้ําตกกิงกะ	หรือ	“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน”	ที่ในฤดูรอนจะเห็นสายน้ําเป็นริ้ว
เล็กๆ	ไขวกันไปมา	แลดูชดชอย

	รับประทานอาหารเที่ยง

จําเป็นตองสํารองที่ลวงหนา	เพื่อชมธารน้ําแข็งที่ทาเรือ	Monbetsu	เมื่อตอง
เจอกับธารน้ําแข็งจํานวนมาก	เรือ	Garinko-go	II	จะใชสวานขนาดยักษตัดธาร
น้ําแข็งเหลาน้ันใหพนทาง	ความสนุกตื่นเตนอยูตรงที่ยามที่เรือชนเขากับน้ํา
แข็งแลวผลักน้ําแข็งเหลาน้ันออกไป	และถาคุณอยากเห็นภาพที่ใกลขึน้ก็
สามารถไปดูไดที่หองโดยสารดานหนาบนชั้นหน่ึงของเรือ

เมืองอาซาฮิกาวามีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากซัปโปโร	เมืองอาซาฮิกา
วาไดชื่อวาเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแหงหน่ึงของญีป ุ
นอีกดวย	สถานที่ทองเที่ยวในเมืองสวนใหญจึงเกี่ยวของกับความเย็น

หางอิออนหนาสถานีอาซาฮีคาวา	สะดวกสบาย	หาของกินงาย	มีรานคา,
Supermarket,	Food	court	และโรงภาพยนตอยูภายใน	ที่น่ีมีสินคามากมายให
เลือกชอปป้ิง	และ	ซุปเปอรมารเก็ต	ขนาดใหญ

	พักที่	ART	ASAHIKAWA	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําคณะเดินทางสู	ลานสกีชิกิไซ	(Shikisai	no	oka)	เนินที่ราบกวางใหญที่มีโรลคุงและโรลจัง	เป็นหุนฟาง

ขนาดใหญ	ซึ่งเป็นสัญลักษณของลานสกีแหงน้ี	ทานสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริการอยูที่น่ี	ทั้ง
แบบ	Snow	Raft	เรือยางขนาดใหญที่สามารถน่ังเป็นกลุม	หรือเดี่ยว	ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่กําหนด	และ
ยังมี	Banana	Boat	ที่ลากดวยสโนวโมบิวที่ลากซิกแซกตามสันเนิน	สรางความสนุกสนานตื่นเตนไดมากเลยที
เดียว	และ	Sled	สําหรับพาหนะสวนตัว	ที่ไหลลงจากเนินสูง	โดยใชขาของผูเลนในการบังคับทิศทางความชาเร็ว
และยังมีกิจกรรมหิมะตางๆ	เชน	ขับรถสโนวโมบิว	(ราคาไมรวมอุปกรณเครื่องเลนตางๆ)
รับประทานอาหารเทีย่ง

ชวงบาย



นําทานชม	คลองโอตารุ	สัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ	มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคาร
กออิฐแดง	โดยคลองโอตารุสรางเสร็จในปี	1923	ถือวาเป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล	ใชเป็นเสนทางขนถาย
สินคาจากเรือใหญ	ลงสูเรือขนถาย	แลวนําสินคามาเก็บไวภายในโกดัง	แตภายหลังไดเลิกใชและถมคลองครึ่ง
หน่ึงทําเป็นถนนหลวงสาย	17	สวนที่เหลือไวครึ่งหน่ึงก็ไดทําการปรับปรุงเป็นสถานที่ทองเที่ยว	ทั้งยังปรับปรุง
ทางเดินเลียบคลองดวยอิฐสีแดง	อิสระใหทานรูปเป็นที่ระลึก
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย	เชน	พิพิธภัณฑกลองดนตรีและเครื่องแกว	ที่

รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย	ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคา
พื้นเมืองงานฝีมือตาง	ๆ	อาทิเชน	ตุกตาแกว	ชาม	แกว	โคมไฟ	เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี	ซึ่งมีกลอง
ดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ	โดยทานสามารถเลือกเพลงตาง	ๆ	ไดดวยตัวของทานเอง	รานขายเครื่อง
แกว	ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิว๋ไปจนถึงโคมระยา	รานขายขนมอบตางๆ	ที่ทานสามารถชิมตามใจชอบโดย
เฉพาะราน	KITAKARO	ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ	ใหมๆ	ใหอรอยจนลืมอวนกันเลยทีเดียว	และเหมาะที่จะ
ซื้อของฝากเป็นอยางดี	และยังมีอีกหน่ึงรานที่ทานตองมีเวลากับรานน้ี	คือราน	LeTAO	รานชีสเคกแสนอรอย
ดวยบรรยากาศในรานตกแตงดวยไมที่แสนอบอุน	ขับกลอมดวยเพลงสากลแบบมิวสิคบอกซ
นําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด	ศูนยกลางทางดานวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และ

การปกครองของเกาะ	ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู	เกาะฮอกไกโด	และเคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิคฤดูหนาวในปี
ค.ศ.	1972	ที่มีชื่อเสียงเป็นอยางมาก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	NANDA
บริการทานดวย	บุฟเฟ ตป้ิงยางซีฟ ูดจากทะเลสดๆ	นานาชนิด	ตัง้แตหอยนางรม	หอยเชลล	หอย

แมลงภูนิวซีแลนด	หอยตลับ	กุงกามกราม	กุงแมน้ํา	กัง้	ปลาไข	ปลาแซลมอน	และไฮไลทนัน่ก็คือ	ปู
ฮอกไกโด	นัน่เอง	ปูของทีน่ี่มีใหเลือกดวยกัน	3	ชนิด	ตัง้แตขาปูยักษทาระบะ	ปูหิมะ	และปูขนตัวใหญ
ทีเ่รียงรายกันอยูบนเคานเตอรใหคุณเลือกไดแบบไมอัน้
พักที	่La’GENT	STAY	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสวนดอกไม	4	ฤดู	ที่มีดอกไมหลากหลายชนิดรวมถึงดอกลาเวนเดอร	และ
มีหุนฟางขนาดใหญชื่อโรลคุงและโรลจังเป็นสัญลักษณของสวน

พิพิธภัณฑกลองดนตรี	หรือ	Otaru	Orgel	Emporium	ที่น่ีเป็นแหลงรวบรวม
กลองดนตรีสารพัดรุปแบบ	หลากหลายสไตล	ลักษณะเป็นอาคารเกาแก	3	ชั้น
ภายนอกถูกสรางขึน้จากอิฐแดง	และโครงสรางภายในทําดวยไม	โดยไดรับ
อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่น่ีในสมัยกอน	จนในปัจจุบันกลายมา
เป็นแหลงผลิตกลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปีที่โดงดังที่สุดของญี่ป ุนเลยก็วาได

	รับประทานอาหารเที่ยง

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก



เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	NANDA
	พักที่	La’GENT	STAY	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม-	อดีตอาคารทีว่าการของฮอกไกโด	(Former	Hokkaido	Govt.	Office	Building)	(ตึกอิฐ

แดง)	เป็นตึกสไตลนีโอบารอค	มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเป็นเอกลักษณ	เปรียบ
เสมือนอนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด	ปัจจุบันไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
หอนาฬิกาประจําเมือง	(CLOCK	TOWER)	เป็นหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร	มีหนา

ปัดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา	ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ป ุน	และเป็นสถานที่นักทอง
เที่ยวทั่วโลกรูจัก	และนิยมถายรูปเป็นที่ระลึก
บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ	(Odori	Promenade)	ซึ่งเป็นสวนหยอมขนาดใหญ	ตั้งอยูใจกลางเมืองซัปโป

โร	มีความยามถึง	1.5	กิโลเมตร	บริเวณเกาะกลางมีสวนหยอมขนาดใหญ	และยังเป็นที่ตั้งของหอคอยสง
สัญญาณซัปโปโร	SAPPORO	TOWER	ซึ่งสามารถขึน้ไปชมวิวแบบพาโนรามาของเมืองซัปโปโรไดเลยทีเดียว
ซึ่งบริเวณน้ีในชวงงาน	เทศกาลหิมะซัปโปโร	(Hokkaido	Snow	Festiva)	ครัง้ที	่69	ประจําปี	2018	(จัดขึน้
ในระหวางวันที่	5-11	กุมภาพันธ)	ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญประจําปีของเมืองฮอกไกโดที่จัดขึน้ใน
ชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี	เป็นงานเทศกาลที่ไดรับความสนใจจากผูคนทั้งในและตางประเทศเป็นจํานวน
มาก	ซึ่งแตละปีจะมีนักทองเที่ยวแหเขาชมงานอยางลนหลามโดยในปีลาสุดมียอดผูเขารวมงานถึง	2	ลานคนเลย
ทีเดียว	อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของชาวญี่ป ุนเลยก็วาได	
ตลาดปลาโจไก	(Sapporo	Jogai	Market)	ประกอบดวยรานคา	และรานอาหารกวา	80	ราน	เรียงราย

ตลอดบล็อกขึน้ไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร	เป็นหน่ึงในตลาดที่ใหญที่สุดของเมือง	รานคาตางๆ	จําหนายอาหาร
ทะเล	เชน	ปู	หอยเมนทะเล	ไขปลาแซลมอน	ปลาหมึก	และหอยเชลล	ผลผลิตอื่น	ๆ	ในทองถิ่น	เชน	ขาวโพด
แตงโม	และมันฝรั่งตามฤดูกาล	ราคาก็เหมาะสม	อาหารทองถิ่นที่ขึน้ชื่อคือ	Donburi
รับประทานอาหารเทีย่ง	(Japanese	Hokkei	Set)

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ซัปโปโรโดม	(Sapporo	Dome)	เป็นสนามกีฬาในรมขนาดยักษ	สามารถจุผูชมไดมากถึง

80,000	คน	เปิดใชเมื่อปี	2001	ปัจจุบันใชเป็นสนามสําหรับฝึกซอม	ทีมเบสบอล	Hokkaido	Nippon-Ham	Fighters
และทีมฟุตบอล	Condasole	Sap-poro	ซึ่งเมสซี่เจ	(ชนาธิป	สรงกระสินธ)	กองกลางทีมชาติไทย	ก็เลนใหกับทีม
คอนซาโดเลซัปโปโร	แหงน้ีดวยเชนกัน	ถาพูดถึงความทันสมัยของสนามแหงน้ี	ตัวสนามสามารถสลับชนิดของ
พื้นไดระหวางพื้นหญาจริงและพื้นหญาเทียม	ใชเวลาสลับพื้นที่ประมาณ	5	ชั่วโมงเทาน้ัน	และยังเป็นที่ใชจัด
นิทรรศการ	หรือคอนเสิรตตางๆ	ไดอีกดวย	นอกจากน้ียังมีจุดชมวิว	ที่ทําเป็นทอยื่นออกมา	สามารถมองเห็น
เมืองซัปโปโรไดที่ความสูง	53	เมตร
นําคณะเดินทางไปยัง	MITSUI	OUTLET	PARK	เอาทเลทซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด	เพียบพรอมดวย

สินคาสําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนําจากตางประเทศ	สินคาแฟชั่นหญิงชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป	ประกอบดวยแบรนดดังถึง	130	แบรนด	ซึ่งในบรรดาแบรนดดังเหลาน้ี	จะมี
ถึง	58	แบรนดที่เป็นแบรนดที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด	และ	9	แบรนดที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ป ุน
นอกจากน้ีภายในหางยังมีศูนยอาหารขนาดใหญที่จุได	650	ที่น่ัง	เชนเดียวกับ	Hokkaido	Roko	Farm	Bridge	ซี่ง
เป็นพื้นที่ที่มีสินคาทองถิ่นและสินคาจากฟารม	เอาทเลทที่น่ีจึงเต็มไปดวยสรรพสิ่งใหชาวฮอกไกโดและนักทอง



เที่ยวจากตางชาติไดสัมผัส
อิสระใหทานชอปป้ิงที่ยาน	ถนนทานูกิโคจิ	แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับ

จับจายซื้อหาของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานคา	ทอดยาวกวา	1	กิโลเมตรตลอดทิศ
ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอกันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศ	จึง
สามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดดเป็นแหลงชอปป้ิงที่เต็มไปดวยความคึกคักมีชีวิตชีวา
หรือจะเดินเลนชมเมืองที่	ยานซูซูกิโนะ	(Susukino)	ที่ยานกินดื่มที่ใหญที่สุดของเมืองซัปโปโร	มั่งคั่งดวยราน

คาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด	แตสําหรับราเมน	แนะนําตองไปที่ซอยน้ีคือ	“Ramen
Yokocho”	เป็นซอยราเมน	สามารถเลือกรานตามความชอบ	ทั้งชนิดเสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคราตาง
ๆ

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา
พักที	่La’GENT	STAY	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นอาคารสีแดงอิฐ	สรางในปี	1888	นับเป็นอาคารขนาดใหญแหงหน่ึงในไมกี่
อาคารของญี่ป ุนในสมัยน้ัน	ภายในตกแตงอยางหรูหรา	ดานหนามีสัญลักษณ
ดาวหาแฉก	ธงรูปดาวเจ็ดแฉก	และสวนหยอมที่รมรื่น	เรียงรายดวยตนซากุระ
และตนแปะกวย	อาคารแหงน้ีเคยเป็นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะ
ฮอกไกโด	ปัจจุบันเปิดใหประชาชนเขาชมหองทํางานตางๆ	และหอสมุดเก็บ
บันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร	เป็นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็นอาคารที่สรางขึน้จากไม	ตั้งอยู
ในเขตจูโอ	เมืองซัปโปโร	ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน	เป็นอาคารทรง
ตะวันตกแหงหน่ึง	ในจํานวนนอยที่หลงเหลืออยูในเมืองน้ี	ทําใหรูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง

สวนสาธารณะที่ตั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว	1.5	กิโลเมตร	สวนโอโดริ
เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหน่ึงในญีป ุน	แตลักษณะทั่วไปจะดู
คลายกับเป็นเกาะกลางถนนขนาดใหญอันเป็นตัวแบงเขตเมืองออกเป็นฝ่ัง
เหนือและฝ่ังใต	ในชวงตนเดือนกุมภาพันธสวนแหงน้ีถูกใชเป็นหน่ึงในสถานที่
จัดแสดงผลงานแกะสลักน้ําแข็งจากฝีมือชางแกะสลักจากทั่วโลก

ตลาดกลางขายสงเมืองซัปโปโร”	ของซัปโปโร	เป็นตลาดที่ไดรับความนิยมซึ่ง
สามารถลองลิ้มชิมรสขาวหนาอาหารทะเล	หรือซูชิที่ใชอาหารทะเลสดๆ	ที่เพิ่ง
ซื้อมาในตอนเชาจากสถานที่ตางๆ	ในฮอกไกโดอยางเต็มที่	ปูที่เรียงรายอยู
หนารานไดรับความนิยมที่สุดเพื่อเป็นของฝากจากทะเล	ขอเชิญดื่มดํ่ าไปกับ
ความอรอยที่มีเฉพาะในตลาดเทาน้ัน

	รับประทานอาหารเที่ยง	(Japanese	Hokkei	Set)



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นสนามกีฬาในรมขนาดยักษ	สามารถจุผูชมไดมากถึง	80,000	คน	เปิดใช
เมื่อปี	2001	ปัจจุบันใชเป็นสนามสําหรับฝึกซอม	ทีมเบสบอล	Hokkaido
Nippon-Ham	Fighters	และทีมฟุตบอล	Condasole	Sapporo	ซึ่งเมสซี่เจ	(ชนา
ธิป	สรงกระสินธ)	กองกลางทีมชาติไทย	ก็เลนใหกับทีมคอนซาโดเลซัปโปโร
แหงน้ีดวยเชนกัน	ถาพูดถึงความทันสมัยของสนามแหงน้ี	ตัวสนามสามารถ
สลับชนิดของพื้นไดระหวางพื้นหญาจริงและพื้นหญาเทียม	ใชเวลาสลับพื้นที่
ประมาณ	5	ชั่วโมงเทาน้ัน	และยังเป็นที่ใชจัดนิทรรศการ	หรือคอนเสิรตตางๆ
ไดอีกดวย	นอกจากน้ียังมีจุดชมวิว	ที่ทําเป็นทอยื่นออกมา	สามารถมองเห็น
เมืองซัปโปโรไดที่ความสูง	53	เมตร

เป็นหางสรรพสินคารูปแบบ	outlet	mall	ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	ใกล
สนามบิน	New	Chitose	ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา	128	ราน	รวม
ถึงรานคาปลอดภาษี	ศูนยอาหารขนาดใหญจุ	650	ที่น่ัง	และรานจําหนาย
สินคาพื้นเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําฮอกไกโด

แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับจับจายซื้อหา
ของฝากจากฮอกไกโด	เป็นชุมชนรานคาประมาณ	200	รานทอดยาวกวา	1
กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร	เชื่อมตอ
กันดวยหลังคาโครงสรางที่รองรับทุกสภาพอากาศตั้งแตเขตนิชิ	1	โจเมะจนถึง
นิชิ	7	โจเมะ	จึงสามารถใชงานไดโดยไมตองกังวลถึงฝนหรือหิมะ	แสงแดด

ยานซูซูกิโนะ	เป็นยานบันเทิงที่ใหญที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ป ุน	เต็มไป
ดวยรานคา	บาร	รานอาหาร	รานคาราโอเกะ	และตูปาจิงโกะ	รวมกวา	4,000
ราน	ปายรานคาสวางไสวยามคํ่าคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว	ในชวงเดือน
กุมภาพันธ	ยานซูซูกิโนะจะจัดเทศกาลหิมะ	เป็นเจาภาพการแขงขันแกะสลัก
น้ําแข็ง	ประจําทุกปี

	พักที่	La’GENT	STAY	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสู	สนามบินชิโทเซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.55	น.	ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบิน	Asia	Atlantic	Airlines	เทีย่วบินที่

HB7905	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	8.30	ชั่วโมง)*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง
16.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทาง	กอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	30
ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีทีสู่ญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บทีน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การจราจร,	การนัดหยุดงาน,	ภัย
ธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	15,000	บาท	พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	ทานควรจัด

เตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน
มิฉะนัน้จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	(2-3	ทาน)	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	หรืออาจมีคาใชจาย
บางสวนเพิม่เติม	**
3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(23	กิโลกรัม)
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
6.	คาทิปคนขับรถ	1,500	บาทตอทิป	(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)
7.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	9,500.-**



**	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวร	ทานละ	1,500	บาท
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	10,000	บาท
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้	รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)


