
 

 

 

 

 

 

รหัสทัวร ์AJP71-01 

Hokkaido Snow Icing  หิมะนุ่มฟู  

ซัปโปโร อาซาฮคีาว่า โซอุนเคียว โอตารุ 

5วัน3คนื by XJ 

 



 

 

 

 

 

 

แช่ออนเซน็ท่ีโซอนุเคียว 1 คืน พกัโอตาร ุ1 คืน อ่ิมอร่อยท่ีร้านบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

เล่นสกีหิมะท่ีชิกิไซโนโอกะ  ชมเทศกาลน ้าตกน ้าแขง็โซอนุเคียว 

ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน  ชมพิพิธภณัฑน์ ้าแขง็คามิคาว่า  

บนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ์ น ้ำหนกักระเป๋ำ 20 กก. มบีรกิำรอำหำรรอ้นและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

เท่ียวเตม็ทุกวนั ** Free wifi on bus ** น ้ำดื่มบรกิำรบนรถวนัละ 1 ขวด 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน พกัเด่ียว 

20-24 ม.ค. 66 37,999.- 25,999.- 9,000.- 

3-7 ก.พ. 66 

Sapporo Snow 
festival 

49,999.- 37,999.- 10,000.- 

3-7 ม.ีค. 66 39,999.- 27,999.- 9,000.- 

*ไมม่รีำคำเดก็  

**รำคำดงักลำ่วไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,200 บำทต่อท่ำน (ลกูคำ้) 

 

วนั โปรแกรม อาหาร Hotel 

1 BKK นดัเวลำ 23.00 น. (-/-/-) x 

2 

CTS XJ620 - รบัประทำนอำหำรเทีย่ง - บ่อน ้ำสฟ้ีำ - เทศกาลน ้าตกน ้าแขง็ 

(Sounkyo Hot Spring Ice Fall Festival) (-/L/D) 
Sounkyo Onsen 

hotel หรอืเทยีบเท่ำ 

เท่ียง : JPN SET                        เยน็ : ท่ีโรงแรม 

3 

พพิธิภณัฑน์ ้ำแขง็คำมคิำวำ่ - สวนสตัวอ์ำซำฮยีำม่ำ - ชมพาเหรดเพนกวิน - 

หมูบ่ำ้นรำเมง - ฟุรำโน่ - เล่นสกีหิมะทีช่กิไิซโนะโอกะ - โอตำร ุ
(B/-/D) 

Hotel Sonia Otaru 

หรอืเทยีบเท่ำ 

เท่ียง :  อิสระรบัประทานอาหาร     เยน็ : บฟุเฟ่ต์ชาบ ู

4 

คลองโอตำร ุ- ถนนซำไกมำจ ิ- โรงเป่ำแกว้คติำอชิ ิ- พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี- 

โรงงำนชอ็กโกแลต - ศำลเจำ้ฮอกไกโด - JTC -  สวนโอโดร ิ- Sapporo TV 

Tower - ทำนุกโิคจ ิ (B/L/-) 

Tokyu Rei 

Sapporo hotel 

หรอืเทยีบเท่ำ 

เท่ียง : บฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 3 ชนิด    เยน็ : อิสระรบัประทานอาหาร 

5 CTS-BKK XJ621 (B/-/-) x 

 



 

 

 

 

 

 

DAY 1  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

 23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภมู ิทีเ่คำทเ์ตอร ์โดยมเีจำ้หน้ำทีอ่ ำนวยสะดวกกำรเชค็อนิ 

  

DAY 2   สนำมบนินิวชโิตเสะ - บ่อน ้ำสฟ้ีำ - เทศกำลน ้ำตกน ้ำแขง็โซอุนเคยีว 

 02.05 น. ออกเดนิทำงจำกประเทศไทย โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอก็ซ์ เทีย่วบนิที ่XJ620  

>>มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง<< 

 

 10.40 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนินิวชโิตเสะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

โปรดปรบัเวลำนำฬกิำของท่ำนใหเ้ป็นเวลำทอ้งถิน่) ผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง 

 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทัง้ภูมภิำค ชือ่ของเกำะ และยงัเป็นหนึ่งใน 47 

จงัหวดัของประเทศญีปุ่่ น โดยชื่อมคีวำมหมำยของชือ่ตำมตวัว่ำ “ทำงสูท่ะเลเหนือ” เกำะฮอกไกโด 

ตัง้อยูเ่หนือสุดของประเทศญีปุ่่ น มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัที ่2 รองจำก เกำะฮอนช ู(Honshu) ซึง่เป็นเกำะหลกัของญีปุ่่ น 

โดยมอีุโมงรถไฟชนิคนัเซน็ใตท้ะเลชือ่วำ่ อุโมงคเ์ซกงั (Seikan Tunnel) 

เชือ่มระหวำ่งทัง้สองเกำะบรเิวณชอ่งแคบชอ่งแคบสงึำรุ (Tsugaru Strait) 

 

 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง Blue Pond หรือ สระน ้าสีฟ้า 

แหง่เมอืงบเิอนี้มชีือ่อกีอยำ่งวำ่กระจกสะทอ้นทอ้งฟ้ำเนื่องจำกควำมกระจ่ำงใสทีม่กัจะสะทอ้นเงำทอ้งฟ้ำไวอ้ย่ำงสวยงำม 

ซึง่แทจ้รงิแลว้สระแหง่นี้เกดิขึน้โดยบงัเอญิ โดยสระน ้ำสฟ้ีำแห่งนี้สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1988 

เพือ่เป็นส่วนหนึ่งของแผนควบคุมกำรกดัเซำะดนิ โดยไดร้บักำรออกแบบใหป้้องกนับเิอ จำกควำมเสยีหำยจำกโคลนทีถ่ล่มจำก 

ภเูขำไฟโทกำจทิีอ่ยูใ่กล ้ ๆ ซึง่ภูเขำไฟลกูนี้เป็นภเูขำไฟทีย่งัปะทุ ตัง้อยูใ่นอุทยำนแหง่ชำตไิดเซต็สซึงั ซึง่สฟ้ีำทีน่่ำสวยงำม 

น่ำตกตะลงึของสระแหง่นี้เป็นผลมำจำกกำรผสมผสำนของแรธ่ำตุธรรมชำตหิลำยอยำ่ง เชน่ 

คอลลอยดลัอลูมเินียมไฮดรอกไซดจ์นเกดิเป็นสระน ้ำทีส่วยงำม 

 
***ส าคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 

 

 

 

 

 

ในฤดหูนำวจะมกีำรเปิดไฟสวยงำมจนเหมอืนหลุดมำจำกภำพวำดแหง่นี้นี่เอง

 

สระแหง่นี้ไดร้บัควำมสนใจมำกขึน้กวำ่เดมิอกี เมือ่ในเดอืนกรกฎำคม ค.ศ. 2014 Apple ไดป้ล่อย OS X 

Mountain Lion ซึง่มภีำพของสระสฟ้ีำอยูด่ว้ย เนื่องจำกรปูถ่ำยของสระไดเ้ป็นหนึ่งใน 15 

ภำพวอลเปเปอรท์ีเ่ผยแพรอ่อกมำท ำใหส้ระแหง่นี้โด่งดงัมำกยิง่ขึน้ และดว้ยทวิทศัน์เปลีย่นแปลงอยู่บ่อย ๆ 

สระสฟ้ีำแหง่นี้จงึควรเป็นจุดหมำยในกำรถ่ำยรปูอนัดบัตน้ ๆ ในสถำนทีท่ีค่วรมำเยอืนใหไ้ด ้ทีใ่ชก้นัอยำ่งแพรห่ลำยทัว่โลก 

แตส่ิง่ทีส่ ำคญักวำ่นัน้กค็อืสระแหง่นี้ไดก้ลำยเป็นสถำนทพกัทำงจติใจของใครหลำย ๆ คน 

 

เทศกาลน ้าแขง็โซอนุเคียว (Sounkyo Ice Fall Festival) 

เป็นเทศกำลทีจ่ดัขึน้เป็นประจ ำทุกปีทีโ่ซอุนเคยีวอนเซน็ (Sounkyo Onsen) ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิหุบเขำโซอุนเคยีว 

(Sounkyo Gorge) ทีโ่ด่งดงัจำกววิน ้ำตกและหน้ำผำสงูชนัถงึ 24 กโิลเมตรใจกลำงเกำะฮอกไกโด 

ทีน่ี่ท่ำนสำมำรถเดนิเล่นชมอนุสำวรยีน์ ้ำแขง็ขนำดยกัษ์ โดมน ้ำแขง็ และอุโมงคน์ ้ำแขง็ควำมยำว 100 



 

 

 

 

 

 

เมตรทีบ่รเิวณลำนน ้ำแขง็กนัก่อน ซึง่กระดำนลื่นน ้ำแขง็นัน้เป็นทีน่ิยมมำกในหมูเ่ดก็ๆ 

และเมือ่ถงึเวลำกลำงคนืจะมกีำรประดบัไฟไลทอ์พัสรีุง้ 

หำกมองจำกจุดชมววิจะเหน็ภำพทวิทศัน์สวยงำมรำวกบัโลกแหง่จนิตนำกำรเลยทเีดยีว 

ส ำหรบัชว่งวนัหยดุสุดสปัดำหจ์ะมกีำรแสดงดอกไมไ้ฟและมกีำรเปิดบำรเ์หลำ้ญีปุ่่ นอกีดว้ย 

และหลงัจำกเทีย่วเล่นแลว้ขอแนะน ำใหม้ำแชน่ ้ำพรุอ้นทีโ่ซอุนเคยีวอนเซน็ เพื่ออบอุ่นรำ่งกำยใหค้ลำยหนำวกนัเป็นกำรปิดทำ้ย 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพกั Sounkyo Kanko Hotel [Onsen] หรือเทียบเท่า 

DAY 3     พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็คามิคาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า - ชมพาเหรดเพนกวิน - หมู่บา้นราเมง - ฟรุาโน่ - 

เล่นสกีหิมะท่ีชิกิไซโนะโอกะ - โอตาร ุ

 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ พิพิธภณัฑหิ์มะและน ้าแขง็คามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) เป็นพพิธิภณัฑข์นำดใหญ่ 

โดยสรำ้งใหเ้ป็นโลกน ้ำแขง็ทีม่อีุณหภมูภิำยในต ่ำถงึ -20 องศำเซลเซยีส ดำ้นหน้ำของพพิธิภณัฑเ์ป็นศูนยข์ำยของทีร่ะลกึ 

ภำยในพพิธิภณัฑม์แีกลลอรีใ่ตด้นิทีร่วบรวมชิน้งำนทีท่ ำมำจำกน ้ำแขง็ ทำงเดนิอุโมงคน์ ้ำแขง็ ทีป่ระดบัประดำดว้ยไฟสวยงำม 

บำรน์ ้ำแขง็ และถ ้ำจ ำลองหนิงอกหนิยอ้ย นอกจำกนัน้ยงัม ีสตัวท์ะเลทีอ่ำศยัอยูใ่ตน้ ้ำแขง็ เช่น คลโิอเนะ (Clione) 

หรอืทีรู่จ้กักนัในชือ่ผเีสือ้ทะเลใหช้มกนัอกีดว้ย 

 

สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) 

เป็นสวนสตัวท์ีม่ชีือ่เสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซำฮคิำวำ่กลำงเกำะฮอกไกโดซึง่ทำงสวนสตัวอ์นุญำตใหผู้เ้ขำ้ชมไดเ้ขำ้ชม

สตัวน์ำนำชนิดจำกหลำกหลำยมมุมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนสวนสตัวแ์หง่อื่นๆ ไดแ้ก่ 

อุโมงคแ์กว้ผำ่นสระวำ่ยน ้ำของเหล่ำเพนกวนิ และโดมแกว้ขนำดเลก็ทีอ่ยูต่รงกลำงของโซนหมขีัว้โลกและหมำป่ำ 



 

 

 

 

 

 

ผูเ้ขำ้ชมจะมองเหน็ไดอ้ยำ่งชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัเป็นสวนสตัวแ์หง่แรกทีม่กีำรจดัใหน้กเพนกวนิออกเดนิในชว่งฤดหูนำว 

(กรณีตรงกบัวนัสวนสตัวปิ์ด จะจดัโปรแกรมอื่นทดแทน) 

 

 อิสระรบัประทานอาหารเท่ียง ณ หมู่บา้นราเมง็  

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ลานสกีชิกิไซโนโอกะ สนุกสนำนไปกบักจิกรรมอำท ิSnow mobile, ถำดเลื่อน เป็นตน้ 

(ไมร่วมคำ่อุปกรณ์) 

 

*ในกรณีทีล่ำนสกทีีร่ะบุไวปิ้ด หรอืมเีหตุอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถไปลำนสกทีีร่ะบุดำ้นบนได ้

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรน ำท่ำนไปยงัลำนสกอีื่น 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั Sonia Otaru Hotel หรือ Torifito Otaru Canal hotel หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

 

 

 

DAY 4 คลองโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจิ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - โรงงานชอ็กโกแลต - 

ศาลเจ้าฮอกไกโด - JTC -  สวนโอโดริ - ทานุกิโคจิ 

 

 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  

จำกนัน้ออกเดนิทำงสู่ เมืองโอตาร ุเป็นเมอืงท่ำส ำคญัของซปัโปโร และบำงสว่นของเมอืงตัง้อยูบ่นทีล่ำด  

ต ่ำของภูเขำเทง็งุ ซึง่เป็นแหล่งสกแีละกฬีำฤดหูนำวทีม่ชีือ่เสยีง ชม คลองโอตำรุ หรอื “โอตำรุอุนงะ” มคีวำมยำว 1.5 

กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง โดยมโีกดงัเก่ำบรเิวณโดยรอบซึง่ไดร้บักำรปรบัปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรยีงรำยอยู่ 

ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยำกำศสุดแสนโรแมนตกิ คลองแหง่นี้สรำ้งเมือ่ปี 1923 จำกกำรถมทะเล 

เพือ่ใชส้ ำหรบัเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสนิคำ้มำเกบ็ไวท้ีโ่กดงั แต่ภำยหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีำรถมคลอง 

ครึง่หนึ่งเพือ่ท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถำนทีท่่องเทีย่ว 

มกีำรสรำ้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทำงเดนิเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอธัยาศยั 

 

ชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี เป็นหนึ่งในรำ้นคำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น 

โดยตวัอำคำรมคีวำมเก่ำแก่สวยงำม และถอืเป็นอกีหนึ่งในสถำนทีส่ ำคญัทำงประวตัศิำสตรเ์มอืงชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ี

เป็นหนึ่งในรำ้นคำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอำคำรมคีวำมเก่ำแก่สวยงำม 

และถอืเป็นอกีหนึ่งในสถำนทีส่ ำคญัทำงประวตัศิำสตรเ์มอืง  



 

 

 

 

 

 

เครือ่งแกว้นับเป็นอกีหนึ่งสนิคำ้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงโอตำรุ Kitaichi Glass 

เป็นแบรนดเ์ครื่องแกว้ชัน้น ำของโอตำรุ 

โดยโรงงานเป่าแก้วคิตะอิจินัน้ถอืเป็นแหล่งผลติเครือ่งแกว้คุณภำพสงูทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและไดร้บักำรยอมรบัมำอย่ำงยำวนำน 

โรงงำนแหง่นี้มปีระวตัเิก่ำแก่นบัรอ้ยปี มทีัง้หมด 8 สำขำในเมอืง มสีำขำทีใ่หญ่ทีสุ่ดคอื สำขำที ่3 มโีซนรำ้นคำ้และคำเฟ่ 

“Kitaichi Hall” ทีป่ระดบัตกแต่งดว้ยตะเกยีงน ้ำมนัจ ำนวน 167 ชิน้ 

และตกแต่งกระจกสทีีฝ้่ำทัง้แถบสรำ้งบรรยำกำศสดุพเิศษ ใครชืน่ชอบกำรประดษิฐห์รอือยำกไดแ้กว้ทีไ่มเ่หมอืนใคร 

กส็ำมำรถเขำ้รว่มเวริค์ชอ็ปท ำเครือ่งแกว้ของตวัเองทีม่แีคช่ิน้เดยีวในโลกไดใ้นเวลำเพยีง 1-2 ชัว่โมง 

 รบัประทานอาหารเท่ียง  ณ ร้านอาหาร**เมนูบฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์**  

 
 

อสิระชอ้ปป้ิงทีด่วิตีฟ้ร ีJTC ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อสนิคำ้ เครือ่งส ำอำง ฯลฯ  

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ‘ศาลเจ้าฮอกไกโด’ เป็นสถำนทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีห่ำ้มพลำดเมือ่มำเยอืนเมอืงซปัโปโร  

ในปีค.ศ. 1869 รฐับำลไดย้กเลกิระบบศกัดนิำ แลว้แทนทีด่ว้ยระบบจงัหวดั และเขำ้ควบคุมทอ้งที ่

จกัรพรรดเิมจไิดเ้ลอืกเทพสำมองค ์เพือ่ใหป้กปักคุม้ครองกำรบุกเบกิฮอกไกโด เทพโอคุนิทำมะ เทพโอนำมุจ ิ

และเทพซุกุนำฮโิคนะสถติอยูใ่นสถำนทีท่ีเ่รยีกว่ำ ศำลเจำ้ซปัโปโรจงิจะ ซึง่ต่อมำเป็นทีรู่จ้กัในชือ่ศำลเจำ้ฮอกไกโดจงิกู 

ส่วนเทพเจำ้องคท์ีส่ ีท่ ีส่ถติอยูท่ีน่ี่กค็อืจกัรพรรดเิมจ ิศำลเจำ้แห่งนี้ถูกท ำลำยจำกไฟไหมใ้นปีค.ศ. 1974 

แต่กไ็ดร้บักำรบูรณะในปีค.ศ. 1978 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอิชิยะ (Ishiya Chocolate Factory) 

เป็นโรงงำนในเมอืงซปัโปโรทีผ่ลติชอ็กโกแลตอนัเลื่องชือ่อยำ่ง Shiroi Koibito คุก้กีส้อดไสไ้วทช์อ็กโกแลต 

ทีท่ ำจำกนมโคจำกฮอกไกโดทีว่ำ่กนัวำ่อรอ่ยทีสุ่ดในญีปุ่่ น ท ำใหคุ้กกีส้อดไสไ้วทช์อ็กโกแลตอยำ่ง Shiroi Koibito 

มรีสชำตอิรอ่ยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทัง่กลำยมำเป็นของฝำกยอดนิยมตดิอนัดบัสงูสุดของเกำะฮอกไกโด 



 

 

 

 

 

 

นอกจำกของฝำกแสนอรอ่ยแลว้ ภำยในบรเิวณของโรงงำนผลติชอ็กโกแลตยงัมสี่วนของพพิธิภณัฑ ์(มคีำ่ใชจ้่ำย 

ไมร่วมในคำ่ทวัร)์ สวนส ำหรบันัง่เล่น มรีำ้นอำหำรอรอ่ยๆ ใหไ้ดเ้ลอืกชมิ 

สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตัง้อยูใ่จกลำงเมอืงซปัโปโร 

เป็นสวนสำธำรณะทีแ่ยกเมอืงออกเป็นสองฝัง่ คอืทำงทศิเหนือและทศิใต ้มทีีจ่อดรถกวำ้งประมำณกโิลมตรครึง่ กนิพืน้ทีถ่งึ 

12 บลอ็กของเมอืงนี้ 

สวนแหง่นี้ในช่วงฤดรูอ้นนี่กจ็ะเป็นเสมอืนแหล่งโอเอซสิของเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยควำมเขยีวขจแีละดอกไมห้ลำกหลำยสำยพนัธุ์ 

ยิง่ในชว่งฤดหูนำวนี่เรยีกวำ่ส ำคญัมำกๆ เพรำะจะเป็นสถำนทีห่ลกัในกำรจดัเทศกำลหมิะซปัโปโร 

(ประมำณตน้เดอืนกุมภำพนัธข์องทุกปี) 

นอกจำกจะไดด้ื่มด ่ำกบัควำมรืน่รืน่กบับรรยำกำศแบบเยน็สบำยๆกนัในสวนแห่งนี้แลว้นัน้ 

ทำงดำ้นทศิตะวนัออกของสวนโอโดร ิเป็นทีต่ัง้ของ ทีวีทาวเวอรซ์ปัโปโร (Sapporo TV Tower) สงู 150 เมตร 

ซึง่ดำ้นบนมจีุดชมววิทีส่ำมำรถมองเหน็ววิทีส่วยงำมของสวนสำธำรณะแหง่นี้และเมอืงโดยรอบแบบ 360 องศง 

จุดชมววิอยูท่ีค่วำมสงู 90 เมตร ยิง่กลำงคนืนี่ยิง่สวยมำกๆ เพรำะตวัทำวเวอรจ์ะเปิดไฟประดบัประดำเพือ่ควำมสวยงำม 

นบัเป็นสถำนทีท่ีน่่ำสนใจอกีแห่งหนึ่งของซปัโปโร (ไมร่วมคำ่ขึน้หอคอย 1000 เยน)  

ทีบ่รเิวณสวนโอโดรนิี้เอง เป็นสถำนทีจ่ดังำนเทศกำลหมิะทีม่ชีื่อเสยีงและยิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในญีปุ่่ น 

เริม่จำกกำรทีน่กัเรยีนชัน้มธัยมตน้ และมธัยมปลำยในทอ้งถิน่สรำ้งประตมิำกรรมหมิะจ ำนวน 6 ตวัทีส่วนโอโดร ิเมือ่ปี ค.ศ. 

1950 นัน้ 

ปัจจุบนัไดก้ลำยเป็นงำนเทศกำลขนำดใหญ่ในฤดหูนำวของซปัโปโรทีม่ผีูม้ำเยอืนจำกทัง้ในและต่ำงประเทศถงึประมำณกวำ่ 2 

ลำ้นคน พืน้ทีป่ระมำณ 1.5 ตำรำงกโิลเมตรของสวนโอโดรจิะมปีระตมิำกรรมหมิะต่ำงๆ ตัง้เรยีงรำยกนั 

และจะมกีำรแสดงแสงสตีัง้แต่พระอำทติยต์กดนิจนถงึ 22:00 น. 

และมกีำรจดัประกวดประตมิำกรรมหมิะจะมทีมีจำกประเทศต่ำงๆ ทัว่โลกเขำ้ร่วม 

นอกจำกสถำนทีจ่ดังำนซึง่มสีไลเดอรข์นำดใหญ่และจดังำนเทศกำลกลำงแจง้ทีจ่ะมโีอกำสไดส้มัผสัหมิะแลว้ 

ทีส่ถำนทีจ่ดังำนซุซุกโินะยงัมกีำรประกวดแกะสลกัน ้ำแขง็ และแสดงแสงสปีระตมิำกรรมน ้ำแขง็และไอซบ์ำรด์ว้ย 



 

 

 

 

 

 

สถำนทีจ่ดังำนแต่ละแหง่จะใหค้วำมหมำยทีแ่ตกต่ำงกนัไป จงึขอเชญิไปดื่มด ่ำกบังำนเทศกำลในฤดหูนำวใหเ้ตม็ที่ 

 

อิสระช้อปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ  แหล่งชอปป้ิงทีอ่ยูภ่ำยใตห้ลงัคำคลุมยำวระยะทำงกวำ่ 1 กโิลเมตร ถูกแบ่งเป็น 7 

ส่วนหรอื 7 บลอ็ค สองขำ้งทำงเตม็ไปดว้ยรำ้นขำยสนิคำ้มำกมำยกวำ่ 100 รำ้น ทัง้รำ้นขนม อำหำร ยำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ 

ABC Mart หรอืแมแ้ต่รำ้นDon Quijote สำรพดัรำ้นคำ้ในยำ่นนี้ นอกจำกสถำนทีแ่หง่นี้ทีม่อีำยมุำกกวำ่ 100 ปี 

จะเป็นแหล่งชอปป้ิงแลว้ ยงัใชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรม เทศกำลต่ำงๆ เชน่ เทศกำลทะนุก ิชว่งฤดหูนำว 

หรอืจะใชเ้ป็นจุดรวมพลของหนุ่มสำวชำวญีปุ่่ น เพือ่นดัไปปำรต์ีส้งัสรรคก์นัต่อยำมดกึ  

บำงทกีเ็หน็คนมำเปิดหมวกรอ้งเพลงกนัดว้ยนะ 

อสิระรบัประทำนอำหำรเยน็ 

 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงวนัที ่3-7 กุมภำพนัธ ์อสิระเดนิชมงำนเทศกำลแกะสลกัหมิะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น Sapporo Snow 

festival 

 ท่ีพกั Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 5  สนำมบนิชโิตเสะ - กรุงเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงไปยงัสนำมบนินิวชโิตเสะ เพือ่เดนิทำงกลบัประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมนิวบนิชโิตเสะ โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ์  



 

 

 

 

 

 

เทีย่วบนิที ่  XJ621 

17.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการกา

รเดินทาง 

ตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ 

วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 

ท้ังน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว

ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ 

1. ทวัรน์ี้ส ำหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร ์

ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ 

ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไมว่่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นีกัท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงน้อยกวำ่ 30 ท่ำน 

โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัก่อนกำรเดนิทำงส ำหรบัประเทศทีไ่มม่วีซี่ำ  



 

 

 

 

 

 

และอยำ่งน้อย 15 วนัก่อนกำรเดนิทำงส ำหรบัประเทศทีม่วีซี่ำ  

แต่หำกทำงนกัท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นีกัท่องเทีย่วรว่มเดนิทำงยกวำ่ทีท่ำงบรษิทั

ก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรต่อไป 

4. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองตัว๋เครือ่งบนิ 

ในกรณีทีน่กัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้ำหนงัสอืเดนิทำงใหก้บัทำงบรษิทัพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ 

5. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศและเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ 

บรษิทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ 

ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน 

กำรปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ควำมเจบ็ป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ 

เปลีย่นแปลงตำรำงบนิ กำรบรกิำรของสำยกำรบนิ และเหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัรำคำ่บรกิำรนี้ค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัทีท่ำงบรษิทัเสนอรำคำ ดงันัน้ 

ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ขึน้ 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ คำ่ตัว๋เครือ่งบนิ คำ่ภำษเีชือ้เพลงิ 

คำ่ประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 


