


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินชิโตเซะ	-	โนโบริเบทสึ	-	จิโกกุดานิ	-	ภูเขาไฟโชวะชินซัง	-	ภูเขาไฟ
อุสุ	-	ฟารมหมีสีน้ําตาล	-	ทะเลสาบโทยะ	-	ออนเซ็น

พักที่	TOYA
HANABI
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองโอตารุ	-	คลองโอตารุ	-	พิพิธภัณฑกลองดนตรี	-	พิพิธภัณฑเครื่องแกว	-
ลานสกีซัปโปโรบังเค	-	เมืองซัปโปโร

พักที่
La’GENT
SAPPORO
หรือเทียบ
เทา

4 ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด	-	หอนาฬิกาซัปโปโร	-	สวนโอโดริ	-	เทศกาล
หิมะเมืองซัปโปโร	-	ตลาดโจไก	-	ซัปโปโรโดม	-	มิตซุยเอาทเล็ต	ฮอกไกโด	-
ทานูกิโคจิ	-	ยานซูซูกิโนะ	-	บุฟเฟต	SEA	FOOD	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	TOYA
HANABI
หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินชิโตเซะ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	เม.ย.	61	-	27	เม.ย.	61 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿8,900



บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชัน้	4	สนามบินสุวรรณภูมิ
เคานเตอรสายการบิน	Asia	Atlantic	Airlines	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
23.05	น.	ออกเดินทางสูเมืองซัปโปโร	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายบิน	Asia	Atlantic	Airlines	เที่ยวบินที่

HB7904	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	6.50	ช่ัวโมง)	*บริการอาหารรอน	และเครื่องดื่มบนเครื่อง*	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.55	น.	เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ	เกาะฮอกไกโด	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน

เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!
ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ	***
นําทางสู	เมืองโนโบริเบ็ตสึ	สถานตากอากาศและน้ําแรที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด	ซึ่งมีน้ํารอนที่

แตกตางกัน	11	ชนิด	นับเป็นน้ํารอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของญี่ป ุน	ภายในเมืองแหงน้ีเต็มไปดวย
โรงแรม	และที่พักสไตลญี่ป ุนเรียวกังมากมาย
นําทานชม	จิโกกุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังไมดับถูกปกคลุมไปดวยหมอกควันและกลิ่น

ของกัมมะถัน	ชมบอน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยู
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	ภูเขาไฟโชวะชินซัน	(Showa	Shinzan)	เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม	มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ป ุน

เกิดขึน้โดยการเกิดแผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี	มีความชสูง	290	เมตร	ในระหวางปี	1943-
1945	สมัยจักรรพรรดิโชวะ	ปัจจุบันยังคงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ	ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับ
ภูเขาไฟอุสุ
จากน้ันนําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ าขึ้นสูยอดเขาอุสุ	เพื่อชมทิวทัศนแบบพาโนรามา	จากจุดชมวิวดานบน

ทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ	ทะเลสาบโทยะ	(Lake	Toya)	และภูเขาโชวะชินซัน(Showa
Shinzan)	และจุดชมวิวอีกแหงหน่ึงก็จะเห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ
อุสุในปี	1977	ซึ่งระเบิดปะทุติดตอกันนานถึง	2	ปี	จนกลายเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยูในปัจจุบัน	ภูเขาไฟอุสุ
(Usuzan)	เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท	มีความสูง	733	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ในรอบรอยปีที่ผานมาเกิดการ
ปะทุขึน้	4	ครั้ง	คือ	ปี	ค.ศ.	1910,1944-45,	1977	และปี	2000	ซึ่งทําใหเถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็นระยะ
ทางไกลทําลายอาคารตาง	ๆ	ในพื้นที่บางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน
นําทานชม	ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล	(BearPark)	เป็นสถานที่เพาะพันธุหมีสีน้ําตาล	นักทองเที่ยวสามารถ

เยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลไดอยางใกลชิดผานกระจกใส	และมีหมีโตเต็มวัยที่ไมดุรายโชวลีลาออนขออาหารจากนัก
ทองเที่ยว	เป็นภาพที่นารักนาเอ็นดูทีเดียว	หากใครตองการใกลชิดกวาน้ีก็สามารถเขาไปยังหองสังเกตการณ



พิเศษ	”กรงมนุษย”	ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผานไปมา	และไดยินเสียงและกลิ่นของหมีผานรูระบายอากาศ
เล็ก	ๆ	นอกจากน้ียังยังขายขนมปังและแอปเป้ิล	ใหนักทองเที่ยวไดปอนอาหารหมีอีกดวย
นําทานเดินทางไปยัง	ทะเลสาบโทยะ	(Lake	Toya)	วนอุทยานแหงชาติชิโกทสุ	เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแอง

ปากปลองภูเขาไฟที่มีขนาดใหญอันดับสามของญี่ป ุน	และผลจากการระเบิดของภูเขาไฟทําใหมีลาวาทับถมจน
ปิดกั้นทางน้ําไหลไมใหออกจากทะเลสาบได	ดานหลังมีภูเขาอุสุและภูเขาโชวะชินซัง	สวนดานหนามีภูเขาโยเทอิ
จึงเป็นภาพทิวทัศนที่สวยงามอยางยิ่ง	จนไดชื่อวาเป็นวิวที่งดงามที่สุดอันดับสามของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว
นําทานพักคางคืน	ณ	ที่พักบริเวณทะเลสาบ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
พักที	่TOYA	HANABI	หรือระดับเดียวกัน	อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญีป่ ุน	(ออนเซน)

ทาอากาศยานชิโตะเซะ	เป็นทาอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด	ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปะโระ	ซึ่งจัดวาเป็นทา
อากาศยานที่มีขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด	และเป็นสนามบินที่มีคนใชบริการ
มากเป็นอันดับ	3	ของญี่ป ุน

เป็นเมืองที่อุดมไปดวยธรรมชาติ	อยูทางภาคตะวันตกของเกาะฮอกไกโด	และ
มีน้ําพุรอนที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด	ทั้งออนเซนธรรมชาติ	และหุบเขา	จิโก
กุดานิ	ที่เราสามารถเห็นน้ําพุรอนพุงขึน้มาจากใตดินตามธรรมชาติไดตลอด
เวลา	อีกทั้งยังเป็นแหลงที่รวมรีสอรทสําหรับการพักผอนแชออนเซนที่ติดระ
ดับตนๆอีกดวย

เป็นบอโคลนเดือดตามธรรมชาติ	อุดมไปดวยแรกํามะถันซึ่งเกิดจากความรอน
ใตดิน	บริเวณดานบนของผิวดินจะมีแรกํามะถันสีเหลืองเป็นจํานวนมาก

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึน้ใหม	มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ป ุน	เกิดขึน้โดยการเกิด
แผนดินไหวและกอตัวขึน้บนพื้นที่ราบทุงขาวสาลี	สูง	290	เมตร	ในปัจจุบันยัง
คงมีควันกํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ	ภูเขาไฟแหงน้ีตั้งอยูใกลกับ
ภูเขาไฟอุสุ	ซึ่งสามารถมองเห็นภูเขาไฟไดอยางชัดเจนจากจุดชมวิวภูเขาไฟอุสุ
โดยขึน้กระเชาอูสุซัน

เป็นภูเขาไฟที่ยังไมดับสนิท	สูง	733	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ในรอบรอยปีที่
ผานมาเกิดการปะทุขึน้	4	ครั้ง	คือ	ปี	1910,1944-45,	1977	และ	2000	ซึ่งทําให
เถาถานจํานวนมากพุงออกมาเป็นระยะทางไกลทําลายอาคารตางๆในพื้นที่
บางสวนของเมืองโทยะโกะออนเซน	และเน่ืองจากมีการเฝาระวังติดตามและ
ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่ทันสมัย	ทําใหคาดการณการปะทุของภูเขาไฟได
ลวงหนา	เพื่อใหผูคนอพยพออกจากเมืองไดทัน	จึงไมมีใครไดรับบาดเจ็บ



เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา
สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก

ฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ

เป็นฟารมอนุรักษหมีสีน้ําตาล	เป็นอีกหน่ึงแหงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยม
มากในเกาะฮอกไกโด	มีหมีมากกวา100ตัว	อายุตั้งแตอายุหน่ึงขวบจนถึง
สามสิบปี	สามารถใหอาหารหมีไดอยางใกลชิด	และสามารถเพลิดเพลินกับ
การแสดงแสนนารักของเจาหมีสีน้ําตาลแสนรูที่ถูกฝึกมาเป็นอยางดี

เป็นทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลม	มีเสนรอบวงยาวประมาณ	40	กิโลเมตร
เกิดจากปากปลองภูเขาไฟ	ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่น้ําจะไมแข็งตัว
ในชวงฤดูหนาว	ในหนารอนอากาศก็เย็นสบาย	เหมาะสําหรับเดินเลน	ป่ัน
จักรยาน	หรือลองเรือชมทิวทัศนอันงดงาม	กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรง
กลาง	คือ	เกาะนากาจิมะสามารถลงไปเดินเลนได(ยกเวนฤดูหนาว)	และใน
ชวงไฮทซีซั่น	ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม	จะมีการจุดพลุใน
เวลา	20:45	ของทุกๆคืน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารของโรงแรม
	พักที่	TOYA	HANABI	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
เชาน้ีนําทานเดินทางสู	เมืองโอตารุ	เมืองทาที่เจริญรุงเรืองในฐานะที่เป็นเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่

19	ถึง	20	และยังเป็นเมืองมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกวที่สวยงาม	และมีสไตลรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ
นําทานชม	คลองโอตารุ	สัญลักษณของเมืองโอตารุที่ไดรับความนิยมถายภาพ	มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคาร

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

รวบรวมกลองดนตรีและเครื่องแกวอันงดงามและหายากไวมากมาย	ทานสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินคา
พื้นเมืองงานฝีมือตาง	ๆ	อาทิเชน	ตุกตาแกว	ชาม	แกว	โคมไฟ	เพลิดเพลินไปกับรานขายกลองดนตรี	ซึ่งมีกลอง
ดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ	โดยทานสามารถเลือกเพลงตาง	ๆ	ไดดวยตัวของทานเอง	รานขายเครื่อง
แกว	ที่มีตั้งแตกระดิ่งแกวอันจิว๋ไปจนถึงโคมระยา	รานขายขนมอบตางๆ	ที่ทานสามารถชิมตามใจชอบ
รับประทานอาหารเทีย่ง	(Japanese	Hokkei	Set)

ชวงบาย



นําทานไปยัง	SAPPORO	BANKEI	SKI	AREA	ลานสกีที่มีความสูงถึง	482	เมตร	มีลูสกีทั้งหมด	14	ลูสกี
ประกอบไปดวย	คอรสสําหรับมือใหมและครอบครัว	6	คอรส	เนินลูสกีชันปานกลาง	4	คอรส	และเนินลูสกีแบบ
ยาก	สําหรับผูที่ชํานาญแลวอีก	4	คอรส	และมี	SNOW	KIDS	PARK	สวนสนุกสําหรับเด็กเล็ก	มีทอสไลเดอร
ลิฟทสายพานสําหรับผูที่ไมเคยมีประสบการณ	พรอมทั้งศูนยอาหารและที่น่ังสําหรับนักพักบริการ	(ราคาไมรวม
อุปกรณเครื่องเลนตางๆ)
นําทานเดินทางสู	เมืองซัปโปโร	เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด	ศูนยกลางทางดานวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และ

การปกครองของเกาะ	ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู	เกาะฮอกไกโด	และเคยเป็นสถานที่จัดโอลิมปิคฤดูหนาวในปี
ค.ศ.	1972	ที่มีชื่อเสียงเป็นอยางมาก

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที	่La’GENT	SAPPORO	หรือระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองทาเล็กๆติดชายฝ่ังทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด	เมืองโอตารุเป็น
แหลงวัตถุดิบทางทะเลที่มีคุณภาพ

คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑและรานคา
น้ําในคลองใสสะอาดสะทอนภาพทิวทัศนอาคารและในยามอาทิตยกําลังลับ
ขอบฟาก็จะสะทอนภาพออกมาเป็นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

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

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	(Japanese	Hokkei	Set)



ราคาไมรวมอุปกรณเครื่องเลนตางๆในลานสกี	SAPPORO	BANKEI	SKI	AREA
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

SAPPORO	BANKEI	SKI	AREA	ลานสกีที่มีความสูงถึง	482	เมตร	มีลูสกี
ทั้งหมด	14	ลูสกี	ประกอบไปดวย	คอรสสําหรับมือใหมและครอบครัว	6	คอรส
เนินลูสกีชันปานกลาง	4	คอรส	และเนินลูสกีแบบยาก	สําหรับผูที่ชํานาญแลว
อีก	4	คอรส	และมี	SNOW	KIDS	PARK	สวนสนุกสําหรับเด็กเล็ก	มีทอสไลเด
อร	ลิฟทสายพานสําหรับผูที่ไมเคยมีประสบการณ	พรอมทั้งศูนยอาหารและที่
น่ังสําหรับนักพักบริการ	(ราคาไมรวมอุปกรณเครื่องเลนตางๆ)

เมืองซัปโปโร	เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ	5	ของญี่ป ุน	แม
ในเมืองซัปโปโรจะไมมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายนักแตในฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดเทศกาลน้ําแข็งที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนโดยทุกๆปีจะมีนักแกะสลักน้ําแข็ง
ฝีมือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝีไมลายมือใหไดเห็นกัน

	พักที่	La’GENT	SAPPORO	หรือเทียบเทา

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

เป็นตึกสไตลนีโอบารอค	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
-	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	Sapporo	ซึ่งเมสซี่เจ	(ชนาธิป	สรงกระสินธ)	กองกลางทีมชาติไทย	ก็เลนใหกับทีม



คอนซาโดเลซัปโปโร	แหงน้ีดวยเชนกัน
นําคณะเดินทางไปยัง	MITSUI	OUTLET	PARK	เอาทเลทซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในฮอกไกโด	เพียบพรอมดวย

สินคาสําหรับทุกคนตั้งแตแบรนดชั้นนําจากตางประเทศ	สินคาแฟชั่นหญิงชาย	และเด็ก	จนถึงอุปกรณกีฬาและ
กิจกรรมกลางแจงและสินคาทั่วไป	ประกอบดวยแบรนดดังถึง	130	แบรนด	ซึ่งในบรรดาแบรนดดังเหลาน้ี	จะมี
ถึง	58	แบรนดที่เป็นแบรนดที่เพิ่งเปิดสาขาในฮอกไกโด	และ	9	แบรนดที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ป ุน
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
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	NANDA	บริการทานดวย	บุฟเฟ ตป้ิงยางซีฟ ูดจากทะเลสดๆ

นานาชนิด	ตั้งแตหอยนางรม	หอยเชลล	หอยแมลงภูนิวซีแลนด	หอยตลับ	กุงกามกราม	กุงแมน้ํา	กั้ง	ปลาไข
ปลาแซลมอน	และไฮไลทน่ันก็คือ	ปูฮอกไกโด	น่ันเอง	ปูของที่น่ีมีใหเลือกดวยกัน	3	ชนิด	ตั้งแตขาปูยักษทาระบะ
ปูหิมะ	และปูขนตัวใหญ	ที่เรียงรายกันอยูบนเคานเตอรใหคุณเลือกไดแบบไมอั้น
พักที	่TOYA	HANABI	หรือระดับเดียวกัน	อิสระใหทานอาบน้ําแรรวมแบบญีป่ ุน	(ออนเซน)

	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

ไฮไลทของงานเทศกาลหิมะในฮอกไกโด	เป็นงานเทศกาลหิมะที่ยิ่งใหญที่สุดใน
ญี่ป ุน	และเลื่องชื่อเป็นที่รูจักไปทั่วโลก	โดยงานเทศกาลหิมะในซัปโปโรมีอยู	3
จุดหลักๆ	คือ	เทศกาลหิมะสึโดเมะ	เทศกาลน้ําแข็งซูซูกิโนะ	และจุดไฮไลท
สําคัญก็คืองานเทศกาลหิมะซัปโปโรที่จัดขึน้ที่สวน“โอโดริ”	สวนสาธารณะ
สําคัญใจกลางเมือง



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

	รับประทานอาหารเที่ยง	(Japanese	Hokkei	Set)

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

บุฟเฟต	SEA	FOOD	สําหรับทานที่ชื่นชอบชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ	ใหทาน
ไดเลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม	และ	อาหารนานาชนิด	ใหทานไดเลือกรับ
ประทานอยางจุใจ



บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

	พักที่	TOYA	HANABI	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

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.	สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	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)


