


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	ฮอกไกโด	-	อาซาฮิคาวา	-	ตรอกราเม็ง	หรือ	หมูบานรา
เมน	-	สวนสัตวอาซาฮิยามา	-	ชมขบวนพาเหรดเพนกวินญี่ป ุน	-	ถนนเฮวะ
-	อิออน	มอลล	อาซาฮิคาวา

พักที่	ART
ASAHIKAWA
หรือเทียบเทา

3 สวนชิคิไซโนะโอกะ	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด	-	เมืองซัปโปโร
พักที่	TMARK
CITY
SAPPORO
หรือเทียบเทา

4 ศาลเจาฮอกไกโด	-	โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ	-	เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ
-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-	เมืองซัปโปโร	-	บุฟเฟต
SEA	FOOD	-	บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	TMARK
CITY
SAPPORO
หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยว	เมืองซัปโปโร	ฮอกไกโด
พักที่	TMARK
CITY
SAPPORO
หรือเทียบเทา

6 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

4	เม.ย.	61	-	9	เม.ย.	61 ฿36,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿10,900



บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้4	สนามบินสุวรรณภูมิ
เคานเตอรสายการบิน	Asia	Atlantic	Airlines	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
23.05	น.	ออกเดินทางสูเมืองซัปโปโร	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายบิน	Asia	Atlantic	Airlines	เที่ยวบินที่

HB7904	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6.50	ชั่วโมง)*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินชิโทเซ	เกาะฮอกไกโด	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน

เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญ
มาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ	***
นําทานเดินทางสู	อะซาฮิกาวะ	(Asahikawa)	เมืองใหญอันดับ	2	ของเกาะฮอกไกโด	รองจากเมืองซัปโปโร

เป็นเมืองหน่ึงในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด	เมืองแหงน้ีอุดมไปดวยแมน้ําลําธารหลายสายและลอม
รอบไปดวยภูเขา	และยังเป็นเมืองที่หนาวที่สุดของญี่ป ุน
แลวนําทานเดินทางสู	หมูบานราเมง	เป็นหมูบานที่รวมรานราเมนชื่อดังของเมืองจํานวน	8	รานไวภายใน

หมูบานแหงน้ี	ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่	2	โดยการผสมผสานบะหมี่
หลายชนิดของจีน	และเปิดหมูบานราเมนขึน้ในปี	1996	เพื่อเผยแพรอาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของเมืองอะซา
ฮิกาวะใหเป็นที่รูจักในวงกวาง	นอกจากน้ันภายในบริเวณหมูบานยังมีศูนยการคา	และศาลเจาเพื่อใหคูรักมาขอ
พรเพื่อใหชีวิตคูรอนแรงเหมือนน้ําซุปและยืนยาวเหมือนเสนบะหมี่จากเทพเจา	2	องค
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	หมูบานราเมง

ชวงบาย
นําทานชม	สวนสัตวอะซาฮิยามะ	(Asahiyama	Zoo)	เป็นสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะ

ซาฮิกาวะ	กลางเกาะฮอกไกโด	ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลายมุม
มอง	เป็นเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่น	ๆ	ไฮไลท	ไดแก	อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน
และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป า	ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน	
อิสระใหทานชอปป้ิงยานใจกลางเมืองบริเวณ	ชอปป้ิงยานถนนเฮวะ	(Heiwa	Dori)	เป็นถนนคนเดินหลักของ

เมืองอะซาฮิกาวะ	สองขางทางเต็มไปดวยรานคาทั่วไป	หางสรรพสินคา	รานแบรนดเนม	และในฤดูรอนจะมีแผง
ขายของสด	ผักผลไม	และอื่น	ๆ	มาเปิดขายกันอยางคึกคัก	ซึ่งถนนแหงน้ีเป็นแนวแบงเขตระหวางยานธุรกิจทาง
ฝ่ังตะวันออก	กับยานรานอาหาร	และคลับ	บาร	ทางฝ่ังตะวันตก	เริ่มเปิดตั้งแตปี	1972	นับเป็นแหงแรกของญี่ป ุน
ที่จัดใหเป็นถนนคนเดินแบบถาวร	



และทานสามารถเดินขามฝ่ังถนนมายัง	อิออนมอลล	(Aeon	Mall)	เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทอง
เที่ยวชาวตางชาติ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่หลากหลายมากกวา	150	ราน
จําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม	และอุปกรณภายในบาน	นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย	เชน
MUJI,	100	yen	shop,	Sanrio	store,	Capcom	games	arcade	และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ	เป็นตน	

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าภายในศูนยอาหารของอิออน	มอลล
พักที	่ART	ASAHIKAWA	หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

ฮอกไกโดเป็นเกาะทางเหนือสุดของประเทศ	ใหญเป็นอันดับที่สองรองจาก
เกาะฮอนชู	เมืองหลักของเกาะฮอกไกโดคือซัปโปโร	เป็นศูนยกลางในดาน
ตางๆ	ไมวาจะเป็นดานธรรมชาติ	พิพิธภัณฑที่รวบรวมประวัติศาสตรความเป็น
มาของฮอกไกโดในดานตางๆไวดวยกัน	ออนเซ็น	และที่พลาดไมได	คืออาหาร
การกิน	เพราะเป็นเมืองที่เป็นเกาะ	จึงมีแหลงอาหารทะเลนานาชนิดที่สงตอไป
ยังทั่วประเทศอีกดวย

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



สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
อิสระอาหารคํ่าภายในศูนยอาหารของอิออน	มอลล

สวนสัตวอะซาฮิยามา	ที่น่ีปลอยใหเพนกวินอยูกันอยางอิสระ	ทั้งในน้ํา	และบน
บก	เดินเลนกลางหิมะอยางมีความสุข	มีโชวสําคัญวันละสองรอบ	ก็คือขบวน
พาเหรดนกเพนกวิน	ซึ่งคนที่ไปสวนสัตวแหงน้ี	ไมพลาดที่จะชมขบวนนก
เพนกวินตัวเล็กตัวนอย	เดินพาเหรดกลางหิมะอยางสนุกสนาน	ไมใชเดินแค
สิบยี่สิบกาว	แตเดินเลนกันเป็นกิโลๆ	ประมาณสองกิโล	รอบสวนสัตว	นารัก
มาก

ถนนชอปป้ิงเฮวะ(Heiwa	Dori)	เป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาวา	สอง
ขางทางเต็มไปดวยรานคาทั่วไป	หางสรรพสินคา	รานแบรนดเนม	และในฤดู
รอนจะมีแผงขายของสด	ผักผลไม	และอื่นๆมาเปิดขายกันอยางคึกคัก	ซึ่งถนน
แหงน้ีเป็นแนวแบงเขตระหวางยานธุรกิจทางฝ่ังตะวันออก	กับยานรานอาหาร
และคลับ	บาร	ทางฝ่ังตะวันตก	เริ่มเปิดตั้งแตปี	1972	นับเป็นแหงแรกของ
ญี่ป ุนที่จัดใหเป็นถนนคนเดินแบบถาวร	และยังมีระบบทําความรอนที่พื้นเพื่อ
ไมใหน้ําแข็งจับจนลื่นในชวงฤดูหนาว

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

	พักที่	ART	ASAHIKAWA	หรือเทียบเทา

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	(ราคาไมรวมอุปกรณเครื่องเลนตางๆ)
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะเดินทางไปยัง	MITSUI	OUTLET	PARK	เอาทเลทซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด	เพียบพรอมดวย

สินคาสําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนําจากตางประเทศ	สินคาแฟชั่นหญิงชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป	ประกอบดวยแบรนดดังถึง	130	แบรนด	ซึ่งในบรรดาแบรนดดังเหลาน้ี	จะมี
ถึง	58	แบรนดที่เป็นแบรนดที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด	และ	9	แบรนดที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ป ุน
นําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด	ศูนยกลางทางดานวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และ

การปกครองของเกาะ	ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู	เกาะฮอกไกโด	และเคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิคฤดูหนาวในปี
ค.ศ.	1972	ที่มีชื่อเสียงเป็นอยางมาก



ราคาไมรวมอุปกรณเครื่องเลนตางๆที	่ลานสกีชิกิไซ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที	่TMARK	CITY	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสวนดอกไม	4	ฤดู	ที่มีดอกไมหลากหลายชนิดรวมถึงดอกลาเวนเดอร	และ
มีหุนฟางขนาดใหญชื่อโรลคุงและโรลจังเป็นสัญลักษณของสวน

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

	พักที่	TMARK	CITY	SAPPORO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	ศาลเจาฮอกไกโด	(Hokkaido	Shrine)	เป็นศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจําเกาะ

ฮอกไกโด	สรางขึน้ในปี	1871	ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ	ไดอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด	4	องค	จากศาลเจามีพื้นที่
เชื่อมตอกับสวนมารุยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน	ในฤดูรอน	วันที่	14-16	มิถุนายนของ
ทุกปี	จะจัดเทศกาล	Sapporo	Festival	หรือ	Sapporo	Matsuri	ซึ่งจะแหขบวนไปตามถนน
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง	โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”	(Ishiya	Chocolate	Factory)	ทานสามารถชม

ขั้นตอนการทําชอคโกแลตที่ขึน้ชื่อของเมืองซัปโปโร	โดยเฉพาะSHIROI	KOIBITO	ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวที่
เป็นที่นิยมทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด	และพิพิธภัณฑชอคโกแลต	ชมถวยชามที่ใชสําหรับใสชอคโกแลตที่มีความ
สวยงามเป็นเอกลักษณ	และแนะนําใหทานชิมชา	หรือกาแฟรอนของที่น่ี	พรอมทั้งสั่งขนมเคกแสนอรอยราดดวย
ชอคโกแลตเขมขน	ในสวนที่เป็นคอฟฟ่ีชอฟ	บริเวณชั้น	2	ของอาคารทรงสไตลยุโรป	(อิสระใหทานถายรูปบริเวณ



ดานนอก	ไมรวมตัว๋คาเขาชมภายใน)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษ

ที่	19	ถึง	20	และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกวที่สวยงาม	และมีสไตลรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

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
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	หอยแมลงภูนิวซีแลนด	หอยตลับ	กุงกามกราม	กุงแมน้ํา	กัง้
ปลาไข	ปลาแซลมอน	และไฮไลทนัน่ก็คือ	ปูฮอกไกโด	นัน่เอง	ปูของทีน่ี่มีใหเลือกดวยกัน	3	ชนิด
ตัง้แตขาปูยักษทาระบะ	ปูหิมะ	และปูขนตัวใหญ	ทีเ่รียงรายกันอยูบนเคานเตอรใหคุณเลือกไดแบบ
ไมอัน้
พักที	่TMARK	CITY	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ศาลเจาฮอกไกโด	เป็นศาลเจาของลัทธิชินโตที่มีอายุเกาแกถึง	140	ปีเชื่อกันวา
เป็นที่สถิตยของเทพเจาโยฮะชิระผูพิทักษฮอกไกโดมาตั้งแตยุคบุกเบิกดินแดน
น้ีจึงมีผูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับสวนมารุ
ยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน

โรงงานสุดนารัก	ที่ตอบสนองความฝันของเด็กๆ	มาที่น่ีคุณจะไดพบกับการ
ผลิตขนม	โดยมีเสนทางการเดินชม	ทั่วทั้งโรงงานโดยจุดตางๆ	ก็จะใหทั้งความ
รู	และความเพลิดเพลินไปดวย	นอกจากน้ียังมีคาเฟ 	รานขายของฝาก	และสวน
สวยๆ	ใหน่ังเลนดวย

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึน้ชื่อในอุตสาหกรรมเครื่องแกวที่ดึงดูดดนักทองเที่ยว
จํานวนมากมาซื้อสินคาจําพวกน้ี	นอกจากขายแลว	ยังมีหลายรานที่ใหลูกคา
เขารวมเวิรคชอปทําถวยแกวดวยตัวเอง	โดยมีคาใชจายในการทําแกว	ชาม
หรือแจกันในราคา	2,000-3,000	เยน

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	NANDAบริการทานดวย	บุฟเฟตป้ิงยางซีฟ ูดจากทะเลสดๆ	นานาชนิด
ตั้งแตหอยนางรม	หอยเชลล	หอยแมลงภูนิวซีแลนด	หอยตลับ	กุงกามกราม	กุงแมน้ํา	กั้ง	ปลาไข	ปลาแซลมอน
และไฮไลทน่ันก็คือ	ปูฮอกไกโด	น่ันเอง	ปูของที่น่ีมีใหเลือกดวยกัน	3	ชนิด	ตั้งแตขาปูยักษทาระบะ	ปูหิมะ	และ
ปูขนตัวใหญ	ที่เรียงรายกันอยูบนเคานเตอรใหคุณเลือกไดแบบไมอั้น

	พักที่	TMARK	CITY	SAPPORO	หรือเทียบเทา

บุฟเฟต	SEA	FOOD	สําหรับทานที่ชื่นชอบชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทาน
ไดเลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม	และ	อาหารนานาชนิด	ใหทานไดเลือกรับ
ประทานอยางจุใจ

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



ถายรูปบริเวณดานนอก	ไมรวมตัว๋คาเขาชมภายใน	โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
อิสระใหทานทองเที่ยวเมืองซัปโปโรตลอดทั้งวัน	ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย	ตามรายละเอียด

ดานลาง	โดยทานสามารถใชบริการขนสงสาธารณะ	ทั้งทางรถไฟใตดินและรถประจําทาง	หรือจะชอปป้ิงตาม
ยานตาง	ๆ	ในยานใจกลางเมืองซัปโปโร

สถานทีท่องเทีย่ว
-	อดีตอาคารทีว่าการของฮอกไกโด(Former	Hokkaido	Govt.	Office	Building)	(ตึกอิฐแดง)	เป็นตึก

สไตลนีโอบารอค	มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหนาตางเป็นเอกลักษณ	เปรียบเสมือน
อนุสาวรียการบุกเบิกของฮอกไกโด	ปัจจุบันไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
-	หอนาฬิกาประจําเมือง	(CLOCK	TOWER)	เป็นหอนาฬิกาที่ดํารงอยูในฐานะสัญลักษณของซัปโปโร

มีหนาปัดนาฬิกาทั้งสี่ดานที่ทําจากอเมริกา	ปัจจุบันถือเป็นหอนาฬิกาที่เกาแกที่สุดของญี่ป ุน	และเป็นสถานที่นัก
ทองเที่ยวทั่วโลกรูจัก	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	(จัด

ขึน้ในระหวางวันที่	5-11	กุมภาพันธ)	ซึ่งเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญประจําปีของเมืองฮอกไกโดที่จัดขึน้
ในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี	เป็นงานเทศกาลที่ไดรับความสนใจจากผูคนทั้งในและตางประเทศเป็นจํานวน
มาก	ซึ่งแตละปีจะมีนักทองเที่ยวแหเขาชมงานอยางลนหลามโดยในปีลาสุดมียอดผูเขารวมงานถึง	2	ลานคนเลย
ทีเดียว	อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของชาวญี่ป ุนเลยก็วาได
-	ศาลเจาฮอกไกโด	(Hokkaido	Shrine)	เป็นศาลเจาของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจําเกาะฮอกไกโด

สรางขึน้ในปี	1871	ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ	ไดอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด	4	องค	จากศาลเจามีพื้นที่เชื่อมตอกับ
สวนมารุยามะ	ในฤดูใบไมผลิเหมาะแกการชมดอกซากุระบาน	ในฤดูรอน	วันที่	14-16	มิถุนายนของทุกปี	จะจัด
เทศกาล	Sapporo	Festival	หรือ	Sapporo	Matsuri	ซึ่งจะแหขบวนไปตามถนน
-โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”(Ishiya	Chocolate	Factory)	ทานสามารถชมขั้นตอนการทําชอคโกแลตที่ขึน้

ชื่อของเมืองซัปโปโร	โดยเฉพาะSHIROI	KOIBITO	ขนมสอดไสชอคโกแลตขาวที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งเกาะฮอกไกโด
และพิพิธภัณฑชอคโกแลต	ชมถวยชามที่ใชสําหรับใสชอคโกแลตที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ	และแนะนําให
ทานชิมชา	หรือกาแฟรอนของที่น่ี	พรอมทั้งสั่งขนมเคกแสนอรอยราดดวยชอคโกแลตเขมขน	ในสวนที่เป็นคอฟฟ่ี
ชอฟ	บริเวณชั้น	2	ของอาคารทรงสไตลยุโรป

สถานทีช่อปป้ิง	
อิสระใหทานชอปป้ิงที่ยาน	ถนนทานูกิโคจิ	แหลงชอปป้ิงเกาแกที่สืบทอดมาตั้งแตยุคบุกเบิก	เหมาะสําหรับ

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

คาและแวดลอมไปดวยรานอาหารแยะเต็มไปหมด	อันน้ีแลวแตพี่ชอบแลวครับวาอยากทานอะไร	แตสําหรับรา
เมน	แนะนําตองไปที่ซอยน้ีคือ	“Ramen	Yokocho”	เป็นซอยราเมน	สามารถเลือกรานตามความชอบ	ทั้งชนิด
เสนราเมนน้ําซุปรสชาติและเครื่องเคราตาง	ๆ

อิสระรับประทานอาหารเทีย่ง	และเย็นตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาอยางคุมคา
พักที	่TMARK	CITY	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อิสระรับประทานอาหารเทีย่งและเย็นตามอัธยาศัย

บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว	สัมผัสบรรยากาศ	ซัปโปโร	และชอป
ป้ิงไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน	จากมุมสูง	ที่อาคาร	JR	TOWERเจอาร
ทาวเวอร	เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร	ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร	ซัปโปโร	เป็น
ทั้งหางสรรพสินคา	โรงแรม	โรงภาพยนตร	และศูนยอาหาร	โดยมีจุดชมวิวตั้ง
อยูที่ชั้น	38	เรียกวา	T38	(Tower	Three	Eight)	ที่ระดับความสูง	160	เมตร	จึง
มองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน	กลางคืน
โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ	โดยมีแสง
ไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ	สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ	กันมีตึก	ESTA	ซึ่งที่
ชั้น	10	เป็นศูนยรวมรานราเมน	ซึ่งมีอยูประมาณ	10	ราน	ใหเลือกชิมอรอยไม
แพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน	(ไมรวมตัว๋ขึน้จุดชมวิวราคาประมาณ	700-
1000	เยน)

	พักที่	TMARK	CITY	SAPPORO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินชิโทเซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.55	น.	ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบิน	Asia	Atlantic	Airlines	เที่ยวบินที่

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

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	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
4.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน

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	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

1.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
2.	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	Infant	เด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	9,500.-	ราคาทัวรขางตนยังไม

รวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศก	และหัวหนาทัวรทานละ	1,500	บาท



3.	สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	10,000	บาท
4.	หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่

กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้	รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ
5.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

	ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)


