
 
 

 
 

รหสัทวัร ์AJP71-09 

Hokkaido Snow 

Icebreaker 

หิมะเย็นสุดขั้ว 6 วัน 4 คืน by XJ  

 
   พกัโซอนุเคียวแช่ออนเซน็ 2 คืน พกัโอตาร ุ1 คืน อ่ิมหน าท่ีร้านบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 



 
 

 
 

เล่นสกีหิมะท่ีฟรุาโน่ เดินเล่นในหมู่บ้านโรแมนติกนิงเก้ิลเทอเรส  

ล่องเรือตดัน ้าแขง็ท่ีมอมเบตสึ ll  สมัผสัประสบการณ์เยน็สดุขัว้ท่ี ICE PAVILLION 

บนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์น ้ำหนกักระเป๋ำ 20 กก. มบีรกิำรอำหำรรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

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

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาไม่เอาตัว๋เครื่องบิน พกัเด่ียว 

30 ม.ค. - 4 ก.พ. 66 49,999.- 37,999.- 11,000.- 

1 - 6 ก.พ. 66 

***Sapporo snow 
festival*** 

59,999.- 47,999.- 15,000.- 

6-11 ก.พ. 66 

***Sapporo snow 
festival*** 

59,999.- 37,999.- 15,000.- 

13-18 ก.พ. 66 46,999.- 34,999.- 11,000.- 

15 - 20 ก.พ. 66 46,999.- 34,999.- 11,000.- 

22 - 27 ก.พ. 66 46,999.- 34,999.- 11,000.- 

1 - 6 ม.ีค. 66 49,999.- 37,999.- 11,000.- 

8 - 13 ม.ีค. 66 46,999.- 34,999.- 11,000.- 

*ไม่มรีำคำเดก็  

**รำคำดงักล่ำวไม่รวมค่ำทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บำทต่อท่ำน (ลูกคำ้) 

 

วนั โปรแกรม อาหาร Hotel 

1 BKK -/-/- x 

2 

CTS - ศำลเจำ้ฮอกไกโด - โรงงำนชอ็กโกแลต - โอตำรุ - คลองโอตำรุ - โรงเป่ำแกว้ - 

พพิธิภณัฑ์กล่องดนตร ี- พกัโอตำรุ  
-/L/D 

Hotel Torifito Otaru 

Canal (Onsen)  

หรอืเทยีบเท่ำ 

3 

ฟุรำโน่ - เล่นสกหีมิะทีฟุ่รำโน่ - หมำลำกเลื่อน - บำนำน่ำโบ้ท - Ningle Terrece - 

บ่อน ้ำสฟ้ีำ - โซอุนเคยีว - เทศกำลน ้ำตกน ้ำแขง็ (Sounkyo Hot Spring Ice 

Fall Festival) 

B/-/D 

Sounkyo Onsen hotel 

(Onsen)  

หรอืเทยีบเท่ำ 



 
 

 
 

4 

ล่องเรอืตดัน ้ำแขง็มอ็มเบตส ึ- พพิธิภณัฑน์ ้ำแขง็คำมคิำว่ำ -  

โซอุนเคยีว  
 B/L/D 

Sounkyo Onsen hotel 

(Onsen)  

หรอืเทยีบเท่ำ 

5 พพิธิภณัฑส์ำเก - สวนสตัวอ์ำซำฮยีำม่ำ - พำเหรดเพนกวนิ - ซปัโปโร  - ทำนุกโิคจ ิ B/L/- 
Sapporo Tokyu rei 

hotel หรอืเทยีบเท่ำ 

6 CTS-BKK B/-/- x 

 

DAY 1  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

 23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิทีเ่คำท์เตอร ์โดยมเีจำ้หน้ำทีอ่ ำนวยสะดวกกำรเชค็อนิ 

  

DAY 2   สนำมบนินิวชโิตเสะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานชอ็กโกแลต - โอตาร ุ- พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร - 

คลองโอตาร ุ- โรงเป่าแก้ว - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - พกัโอตาร ุ 

 03.05 น. ออกเดนิทำงจำกประเทศไทย โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอก็ซ์ เทีย่วบนิที ่XJ620  

>>มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง<< 

 

 11.40 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนินิวชโิตเสะ จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น (เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

โปรดปรบัเวลำนำฬกิำของท่ำนใหเ้ป็นเวลำทอ้งถิน่) ผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง 

 

ฮอกไกโด (Hokkaido / 北海道) เป็นทัง้ภูมภิำค ชื่อของเกำะ และยงัเป็นหนึ่งใน 47 จงัหวดัของประเทศญีปุ่่ น 

โดยชื่อมคีวำมหมำยของชื่อตำมตวัว่ำ “ทำงสู่ทะเลเหนือ” เกำะฮอกไกโด ตัง้อยู่เหนือสุดของประเทศญีปุ่่ น มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบัที ่2 รองจำก 

เกำะฮอนช ู(Honshu) ซึง่เป็นเกำะหลกัของญีปุ่่ น โดยมอุีโมงรถไฟชนิคนัเซน็ใตท้ะเลชื่อว่ำ อุโมงคเ์ซกงั (Seikan Tunnel) 

เชื่อมระหว่ำงทัง้สองเกำะบรเิวณช่องแคบช่องแคบสงึำรุ (Tsugaru Strait) 

 

 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ‘ศาลเจ้าฮอกไกโด’ เป็นสถำนทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีห่ำ้มพลำดเมื่อมำเยอืนเมอืงซปัโปโร ก ในปีค.ศ. 1869 

รฐับำลไดย้กเลกิระบบศกัดนิำ แลว้แทนทีด่ว้ยระบบจงัหวดั และเขำ้ควบคุมทอ้งที ่ จกัรพรรดเิมจไิดเ้ลอืกเทพสำมองค์ 

เพื่อใหป้กปักคุม้ครองกำรบุกเบกิฮอกไกโด เทพโอคุนิทำมะ เทพโอนำมุจ ิ และเทพซุกุนำฮโิคนะสถติอยู่ในสถำนทีท่ีเ่รยีกว่ำ ศำลเจำ้ซปัโปโรจงิจะ 

ซึง่ต่อมำเป็นทีรู่จ้กัในชื่อศำลเจำ้ฮอกไกโดจงิกู ส่วนเทพเจำ้องคท์ีส่ ีท่ีส่ถติอยู่ทีน่ี่กค็อืจกัรพรรดเิมจ ิ ศำลเจำ้แห่งนี้ถูกท ำลำยจำกไฟไหมใ้นปีค.ศ. 

1974 แต่กไ็ดร้บักำรบูรณะในปีค.ศ. 1978 

 
***ส าคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เข้าประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 
 

 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอิชิยะ (Ishiya Chocolate Factory) 

เป็นโรงงำนในเมอืงซปัโปโรทีผ่ลติชอ็กโกแลตอนัเลื่องชื่ออย่ำง Shiroi Koibito คุก้กีส้อดไสไ้วทช์อ็กโกแลต 

ทีท่ ำจำกนมโคจำกฮอกไกโดทีว่่ำกนัว่ำอร่อยทีสุ่ดในญีปุ่่ น ท ำใหคุ้กกีส้อดไสไ้วทช์อ็กโกแลตอย่ำง Shiroi Koibito 

มรีสชำตอิร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทัง่กลำยมำเป็นของฝำกยอดนิยมตดิอนัดบัสงูสุดของเกำะฮอกไกโด นอกจำกของฝำกแสนอร่อยแลว้ 

ภำยในบรเิวณของโรงงำนผลติชอ็กโกแลตยงัมสี่วนของพพิธิภณัฑ์ (มคี่ำใชจ้่ำย ไม่รวมในค่ำทวัร)์ สวนส ำหรบันัง่เลน่ มรีำ้นอำหำรอร่อยๆ 

ใหไ้ดเ้ลอืกชมิ 

จำกนัน้ออกเดนิทำงสู่ เมืองโอตาร ุ เป็นเมอืงท่ำส ำคญัของซปัโปโร และบำงส่วนของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่ำด  ต ่ำของภูเขำเทง็งุ 

ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีำฤดหูนำวทีม่ชีื่อเสยีง ชม คลองโอตำร ุ หรอื “โอตำรุอุนงะ” มคีวำมยำว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 

โดยมโีกดงัเก่ำบรเิวณโดยรอบซึง่ไดร้บักำรปรบัปรุงเป็นรำ้นอำหำรเรยีงรำยอยู่ ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอื บรรยำกำศสุดแสนโรแมนตกิ 

คลองแห่งนี้สรำ้งเมื่อปี 1923 จำกกำรถมทะเล เพื่อใชส้ ำหรบัเป็นเสน้ทำงกำรขนถ่ำยสนิคำ้มำเกบ็ไวท้ีโ่กดงั 

แต่ภำยหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละมกีำรถมคลอง ครึง่หนึ่งเพื่อท ำถนนหลวงสำย 17 แลว้เหลอือกีครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถำนทีท่่องเทีย่ว 

มกีำรสรำ้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดงเป็นทำงเดนิเทำ้กวำ้งประมำณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอธัยาศยั  

ชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตร ี เป็นหนึ่งในรำ้นคำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอำคำรมคีวำมเก่ำแก่สวยงำม 

และถอืเป็นอกีหนึ่งในสถำนทีส่ ำคญัทำงประวตัศิำสตรเ์มอืงชม พพิธิภณัฑ์กล่องดนตร ี

เป็นหนึ่งในรำ้นคำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรใีนญีปุ่่ น โดยตวัอำคำรมคีวำมเก่ำแก่สวยงำม 

และถอืเป็นอกีหนึ่งในสถำนทีส่ ำคญัทำงประวตัศิำสตรเ์มอืง  

เครื่องแกว้นับเป็นอกีหนึ่งสนิคำ้ทีข่ ึน้ชื่อของเมอืงโอตำรุ Kitaichi Glass เป็นแบรนดเ์ครื่องแกว้ชัน้น ำของโอตำรุ 

โดยโรงงานเป่าแก้วคิตะอิจินัน้ถอืเป็นแหล่งผลติเครื่องแกว้คุณภำพสงูทีเ่ป็นทีรู่จ้กัและไดร้บักำรยอมรบัมำอย่ำงยำวนำน 

โรงงำนแห่งนี้มปีระวตัเิก่ำแก่นบัรอ้ยปี มทีัง้หมด 8 สำขำในเมอืง มสีำขำทีใ่หญ่ทีสุ่ดคอื สำขำที ่3 มโีซนรำ้นคำ้และคำเฟ่ “Kitaichi Hall” 

ทีป่ระดบัตกแต่งดว้ยตะเกยีงน ้ำมนัจ ำนวน 167 ชิน้ และตกแต่งกระจกสทีีฝ้่ำทัง้แถบสรำ้งบรรยำกำศสุดพเิศษ 

ใครชื่นชอบกำรประดษิฐห์รอือยำกไดแ้กว้ทีไ่ม่เหมอืนใคร กส็ำมำรถเขำ้ร่วมเวริค์ชอ็ปท ำเครื่องแกว้ของตวัเองทีม่แีค่ชิน้เดยีวในโลกไดใ้นเวลำเพยีง 

1-2 ชัว่โมง 

เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตาร ุ (Otaru Snow Light Path Festival) 

เป็นเทศกำลทีท่ัง้ยิง่ใหญ่และยงัโด่งดงัระดบัประเทศของเมอืงโอตำรุ (Otaru) จดัขึน้เป็นประจ ำทกุปีในช่วงเดอืนกุมภำพนัธ์ 

ช่วงนี้นับว่ำเป็นเทศกำลทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วจ ำนวนมำกมำยงัเมอืงนี้ เพรำะภำยในเมอืงจะทัง้สวยงำมและเตม็ไปดว้ยควำมโรแมนตกิมำกเป็นพเิศษ 

ภำยในเมอืงจะแบ่งออกเป็น 2 พืน้ทีห่ลกัในกำรจดัเทศกำลในช่วงเวลำ 17:00-21:00 นัน่กค็อื Unga Kaijo และ Temiyasen 

Kaijo ซึง่จรงิๆกต็ัง้อยู่ไม่ไกลกนันักแบบสำมำรถเดนิเพยีง 15 นำทกีถ็งึ 

แถมยงัสำมำรถเดนิแบบชลิๆเพื่อชื่นชมบรรยำกำศระหว่ำงทำงไดอ้กีดว้ย 

ควำมพเิศษของเทศกำลนี้กเ็ป็นกำรทีท่ัว่ทัง้เมอืงโอตำรุจะประดบัประดำไปดว้ยแสงไฟ และรปูปัน้หมิะขนำดเลก็ เป็นระยะเวลำ 10 วนั 

บรรยำกำศของเมอืงทีป่กคลุมดว้ยหมิะ รวมกบัแสงจำกโคมไฟระยบิระยบัท ำใหร้ื่นรมย์ พืน้ทีจ่ดังำนในส่วนของ “Unga Kaijo” 

จะตัง้อยู่บนถนนยำว 300 เมตร บรเิวณรมิคลองโอตำรุ(Otatru Canal) โกดงัเก่ำ และโคมไฟก๊ำซแบบโบรำณรมิคลอง 

ท ำใหบ้รรยำกำศโรแมนตกิมำกขึน้ไปอกีเท่ำตวั แถมรมิทำงยงัมรีปูปัน้หมิะเลก็ๆและแสงไฟจำกเทยีน สำมำรถเดนิมำจำก Otaru Station 

ไปยงัคลองเพยีงแค่ 10 นำทเีท่ำนัน้เองค่ะ ระหว่ำงคลองและสถำนีรถไฟกจ็ะเป็นพืน้ทีจ่ดังำน “Temiyasen Kaijo” 

ทอดยำวประมำณครึง่กโิลเมตรไปตำมรำงรถไฟเก่ำเทมยิำเซน็ ขำ้งทำงมซีุม้อำหำร โคมไฟ และรปูปัน้หมิะ คลำ้ยกนักบัพืน้ที ่ Unga Kaijo 

เพยีวจะต่ำงกนัอยู่ตรงทีจ่ะมรีำ้นอำหำรใหแ้วะมำกกว่ำ 

นอกจำกนี้ชำวบำ้นในพืน้ทีก่จ็ะตกแต่งรำ้นคำ้และทีอ่ยู่อำศยัของพวกเขำดว้ยโคมไฟบรเิวณดำ้นหน้ำเพื่อใหก้ลมกลนืเป็นส่วนหนึ่งของงำนเทศกำลนี้

อกีดว้ยนะคะ เรยีกไดว้่ำเป็นเทศกำลฤดหูนำวทีท่ัง้มเีสน่หแ์ละน่ำหลงใหลมำกๆเลยล่ะค่ะ 



 
 

 
 

ส าหรบัปี 2023 เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตาร ุจะจดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 11-18 ก.พ. 2023 

กรุป๊ท่ีเดินทางพีเรียดวนัท่ี 13-17 ก.พ. 2023 จะสามารถเดินไปร่วมงานเทศกาลได้ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

ท่ีพกั Torifito Otaru  Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 3     ฟรุาโน่ - เล่นสกีหิมะท่ีฟรุาโน่ - หมาลากเลื่อน - บานาน่าโบท๊ - Ningle Terrece -  บ่อน ้าสีฟ้า - 

โซอนุเคียว - เทศกาลน ้าตกน ้าแขง็ (Sounkyo Hot Spring Ice Fall Festival) 

 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Furano Ski Area เป็นสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงอย่ำงมำกอกีเเห่งของฮอกไกโด 

เเละเป็นสถำนทีเ่คยจดักำรเเขง่ขนัสกรีะดบัโลกมำหลำยรำยกำรเเลว้ ลำนสกฟูีรำโน่ 

นัน้ประกอบไปดว้ยพืน้ทีเ่ล่นสกทีีป่ระกอบไปดว้ยยอดเขำสองยอดเขำดว้ยกนั โดยมกีำรเชื่อมต่อกนั โดยมทีัง้ทำงลำดต ่ำส ำหรบัผูท้ีเ่ริม่ตน้เล่นสกี 

หรอืจะเป็นทำงลำดทีม่คีวำมสงูชนัตำมล ำดบัส ำหรบันักเล่นสกทีีม่ปีระสบกำรณ์เพิม่มำกขึน้ตำมล ำดบั 

ถอืว่ำไดร้บัควำมนิยมจำกบรรดำนักเล่นสกเีป็นอย่ำงยิง่ 

นอกจำกนี้เเลว้ยงัมลีานสโนวบ์อรด์ ทีส่ำมำรถเล่นทัง้ในส่วนของการล่องแพหิมะ หรอืจะเป็นรถลุยหิมะ หรือพาราเซล  

บานาน่าโบ้ท สโนวโมบิล และสุนัขลากเล่ือนไดอ้กีดว้ย เเละมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครนัเลยทเีดยีว  Furano Ski Area 

กย็งัมคีอรส์ส ำหรบักำรฝึกกำรเล่นสกอีกีดว้ย เเละมอุีปกรณ์ใหเ้ช่ำอกีดว้ย (ไม่รวมค่าอปุกรณ์และคอรส์เรียน) 

 

กรณีทีล่ำนสกทีีฟุ่รำโน่มหีมิะไม่เพยีงพอ(เนื่องจำกสภำพอำกำศ) 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรจดัหำลำนสกใีหม่ใหท้่ำนหรอืจดัโปรแกรมเทีย่วใหม่ 

 อิสระรบัประทานอาหารเท่ียง เพ่ือให้ท่านสนุกกบักิจกรรมได้อย่างเตม็ท่ี 

นิงเก้ิลเทอเรส (Ningle Terrace) ตัง้อยู่ในบรเิวณโรงแรม New Furano Prince ซึง่เป็น 1 ใน 2 

สกรีสีอรท์ของเมอืง Furano โดยมลีกัษณะเป็นเหมอืนเป็นหมู่บำ้นเลก็ๆ ทีเ่ตม็ไปดว้ยกระท่อมไมน่้ำรกัๆ สรำ้งเรยีงรำยไปตำมทำงเดนิ 

โดยกระท่อมแต่ละหลงักค็อืรำ้นขำยของแต่ละรำ้น กระท่อมแต่ละหลงัใน Ningle Terrace สรำ้งมำจำกวสัดุธรรมชำตทิัง้หมด 

ทำงเดนิกท็ ำมำจำกแผ่นไมก้ระดำนเชน่กนั เรยีกไดว้่ำเหมอืนชมกระท่อมไมใ้นป่ำ รำ้นคำ้ในนี้ ส่วนใหญ่จะขำยสนิคำ้ทีเ่ป็นงำนฝีมอื งำนไม ้

งำนเซรำมคิ งำนแกะสลกั เป็นตน้ ในฤดหูนำว เมื่อหมิะตกโปรยปรำยลงมำ จะยิง่เพิม่เสน่หใ์หแ้ก่ Ningle Terrace 



 
 

 
 
เพรำะว่ำตำมทำงเดนิไมก้จ็ะมหีมิะสขีำวเกำะอยู่รอบๆ บนหลงัคำกระท่อมไมก้จ็ะมหีมิะกองอยู่ดำ้นบน 

ยิง่ยำมค ่ำคนืจะมกีำรเปิดไฟตำมทำงเดนิและกระท่อมต่ำงๆ ยิง่ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งนี้เหมอืนดนิแดนในฝัน 

 

Blue Pond หรือ บ่อน ้าสีฟ้า 

แห่งเมอืงบเิอนี้มชีื่ออกีอย่ำงว่ำกระจกสะทอ้นทอ้งฟ้ำเนื่องจำกควำมกระจ่ำงใสทีม่กัจะสะทอ้นเงำทอ้งฟ้ำไวอ้ย่ำงสวยงำม 

ซึง่แทจ้รงิแลว้สระแห่งนี้เกดิขึน้โดยบงัเอญิ โดยสระน ้ำสฟ้ีำแห่งนี้สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1988 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนควบคุมกำรกดัเซำะดนิ 

โดยไดร้บักำรออกแบบใหป้้องกนับเิอ จำกควำมเสยีหำยจำกโคลนทีถ่ล่มจำก ภูเขำไฟโทกำจทิีอ่ยู่ใกล ้ๆ ซึง่ภูเขำไฟลูกนี้เป็นภูเขำไฟทีย่งัปะทุ 

ตัง้อยู่ในอุทยำนแห่งชำตไิดเซต็สซึงั ซึง่สฟ้ีำทีน่่ำสวยงำม น่ำตกตะลงึของสระแห่งนี้เป็นผลมำจำกกำรผสมผสำนของแร่ธำตุธรรมชำตหิลำยอย่ำง 

เช่น คอลลอยดลัอลูมเินียมไฮดรอกไซดจ์นเกดิเป็นสระน ้ำทีส่วยงำม ในฤดหูนำวจะมกีำรเปิดไฟสวยงำมจนเหมอืนหลดุมำจำกภำพวำดแห่งนี้นี่เอง 

 

สระแห่งนี้ไดร้บัควำมสนใจมำกขึน้กว่ำเดมิอกี เมื่อในเดอืนกรกฎำคม ค.ศ. 2014 Apple ไดป้ล่อย OS X Mountain 

Lion ซึง่มภีำพของสระสฟ้ีำอยู่ดว้ย เนื่องจำกรปูถ่ำยของสระไดเ้ป็นหนึ่งใน 15 

ภำพวอลเปเปอรท์ีเ่ผยแพร่ออกมำท ำใหส้ระแห่งนี้โด่งดงัมำกยิง่ขึน้ และดว้ยทวิทศัน์เปลีย่นแปลงอยู่บ่อย ๆ 

สระสฟ้ีำแห่งนี้จงึควรเป็นจุดหมำยในกำรถ่ำยรปูอนัดบัต้น ๆ ในสถำนทีท่ีค่วรมำเยอืนใหไ้ด ้ทีใ่ชก้นัอย่ำงแพร่หลำยทัว่โลก 

แต่สิง่ทีส่ ำคญักว่ำนัน้กค็อืสระแห่งนี้ไดก้ลำยเป็นสถำนทพกัทำงจติใจของใครหลำย ๆ คน 



 
 

 
 

 

เทศกาลน ้าแขง็โซอนุเคียว (Sounkyo Ice Fall Festival) เป็นเทศกำลทีจ่ดัขึน้เป็นประจ ำทุกปีทีโ่ซอุนเคยีวอนเซน็ 

(Sounkyo Onsen) ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณเชงิหุบเขำโซอุนเคยีว (Sounkyo Gorge) ทีโ่ด่งดงัจำกววิน ้ำตกและหน้ำผำสงูชนัถงึ 24 

กโิลเมตรใจกลำงเกำะฮอกไกโด ทีน่ี่ท่ำนสำมำรถเดนิเลน่ชมอนุสำวรยีน์ ้ำแขง็ขนำดยกัษ์ โดมน ้ำแขง็ และอุโมงคน์ ้ำแขง็ควำมยำว 100 

เมตรทีบ่รเิวณลำนน ้ำแขง็กนัก่อน ซึง่กระดำนลืน่น ้ำแขง็นัน้เป็นทีน่ิยมมำกในหมู่เดก็ๆ และเมื่อถงึเวลำกลำงคนืจะมกีำรประดบัไฟไลทอ์พัสรีุง้ 

หำกมองจำกจุดชมววิจะเหน็ภำพทวิทศัน์สวยงำมรำวกบัโลกแห่งจนิตนำกำรเลยทเีดยีว 

ส ำหรบัช่วงวนัหยดุสุดสปัดำหจ์ะมกีำรแสดงดอกไมไ้ฟและมกีำรเปิดบำรเ์หลำ้ญีปุ่่ นอกีดว้ย 

และหลงัจำกเทีย่วเล่นแลว้ขอแนะน ำใหม้ำแช่น ้ำพุรอ้นทีโ่ซอุนเคยีวอนเซน็ เพื่ออบอุ่นร่ำงกำยใหค้ลำยหนำวกนัเป็นกำรปิดทำ้ย 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั Sounkyo Kanko Hotel, Sounkyo Mt.View  หรือเทียบเท่า 

อิสระแช่ออนเซน็ท่ีโรงแรม การแช่ออนเซน็หน่ึงในวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น 

คนญ่ีปุ่ นแช่ออนเซน็เพื่อสุขภาพร่างกาย และเพ่ือให้ผิวพรรณงดงามเนียนนุ่ม 

 

DAY 4  ล่องเรือตดัน ้าแขง็มอ็มเบตสึ - Ice pavillion - โซอนุเคียว 

 

 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทำงสู่ เมืองมอนเบท็สึ เป็นเมอืงชำยฝัง่ทะเลตะวนัออกเฉียงเหนือของเกำะฮอกไกโด และเป็นจุดตัง้ตน้อกีแห่งในกำรรออกเรอืตดัน ้ำแขง็ 

น ำท่ำน ล่องเรอืตดัน ้ำแขง็ (Garinko II) !!!ไฮไลทห์นึ่งของเมอืง 

มอนเบท็สึ เรือ Garinko II สแีดงจะวิง่ตดัทะเลน ้ำแขง็ออกไปนอกชำยฝัง่ทะเลโอคอทสก์ 

น ำนักท่องเทีย่วไปชมกอ้นน ้ำแขง็ทีล่อยมำจำกขัว้โลกเหนือ ในช่วงปลำยฤดหูนำวเดอืนกุมภำพนัธ์-มนีำคม 

เดมิเรอืนี้ใชเ้พื่อส ำรวจน ้ำมนัในรฐัอลำสกำ้ เริม่น ำมำใช ้เป็นกจิกรรมท่องเทีย่วตัง้แต่ปี 2004 กำรล่องเรอืแต่ละรอบใชเ้วลำ 45 นำท-ี1 ชัว่โมง 



 
 

 
 
จนสมควรแก่เวลำ

 

รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ พิพิธภณัฑหิ์มะและน ้าแขง็คามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion) เป็นพพิธิภณัฑข์นำดใหญ่ 

โดยสรำ้งใหเ้ป็นโลกน ้ำแขง็ทีม่อุีณหภูมภิำยในต ่ำถงึ -20 องศำเซลเซยีส ดำ้นหน้ำของพพิธิภณัฑเ์ป็นศูนยข์ำยของทีร่ะลกึ 

ภำยในพพิธิภณัฑม์แีกลลอรีใ่ต้ดนิทีร่วบรวมชิน้งำนทีท่ ำมำจำกน ้ำแขง็ ทำงเดนิอุโมงคน์ ้ำแขง็ ทีป่ระดบัประดำดว้ยไฟสวยงำม บำรน์ ้ำแขง็ 

และถ ้ำจ ำลองหนิงอกหนิยอ้ย นอกจำกนัน้ยงัม ีสตัวท์ะเลทีอ่ำศยัอยู่ใตน้ ้ำแขง็ เช่น คลโิอเนะ (Clione) 

หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อผเีสือ้ทะเลใหช้มกนัอกีดว้ย

 



 
 

 
 
 รบัประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ท่ีพกั Sounkyo Kanko Hotel, Sounkyo Mt.View  หรือเทียบเท่า 

อิสระแช่ออนเซน็ท่ีโรงแรม การแช่ออนเซน็หน่ึงในวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น 

คนญ่ีปุ่ นแช่ออนเซน็เพื่อสุขภาพร่างกาย และเพ่ือให้ผิวพรรณงดงามเนียนนุ่ม 

 

DAY 5 พิพิธภณัฑส์าเก - สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า - พาเหรดเพนกวิน - ซปัโปโร - ซปัโปโร - ทานุกิโคจิ 

 

 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  

พิพิธภณัฑป์ระวติัสาเกโอโตโกะยามะ ทีบ่อกเล่ำประวตัศิำสตรก์ำรผลติ และกำรดื่มสำเกของรำ้นชื่อดงั 

พรอ้มจดัแสดงรำงวลัระดบัโลกมำกมำย สำมำรถเดนิชมทัง้พพิธิภณัฑไ์ดใ้นเวลำเพยีงแค่ 30 นำท ี

ทีด่ำ้นล่ำงมรีำ้นคำ้และมุมใหน้กัท่องเทีย่วไดล้ิม้ลองสำเกหลำกรสชำตไิดฟ้ร ี

สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) 

เป็นสวนสตัวท์ีม่ชีื่อเสยีงในแถบรอบนอกของเมอืงอะซำฮคิำว่ำกลำงเกำะฮอกไกโด 

ซึง่ทำงสวนสตัวอ์นุญำตใหผู้เ้ขำ้ชมไดเ้ขำ้ชมสตัวน์ำนำชนดิจำกหลำกหลำยมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไ่ม่เหมอืนสวนสตัวแ์หง่อื่นๆ ไดแ้ก่ 

อุโมงคแ์กว้ผ่ำนสระว่ำยน ้ำของเหล่ำเพนกวนิ และโดมแกว้ขนำดเลก็ทีอ่ยู่ตรงกลำงของโซนหมขีัว้โลกและหมำป่ำ ผูเ้ขำ้ชมจะมองเหน็ไดอ้ย่ำงชดัเจน 

สวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีม่กีำรจดัใหน้กเพนกวนิออกเดนิในช่วงฤดหูนำว (กรณีตรงกบัวนัสวนสตัวปิ์ด จะจดัโปรแกรมอื่นทดแทน) 

 รบัประทานอาหารเท่ียง  ณ ร้านอาหาร 

 

อิสระช้อปป้ิงท่ี ทานุกิโคจิ  แหล่งชอปป้ิงทีอ่ยู่ภำยใตห้ลงัคำคลุมยำวระยะทำงกว่ำ 1 กโิลเมตร ถูกแบ่งเป็น 7 ส่วนหรอื 7 บลอ็ค 

สองขำ้งทำงเตม็ไปดว้ยรำ้นขำยสนิคำ้มำกมำยกว่ำ 100 รำ้น ทัง้รำ้นขนม อำหำร ยำ เสือ้ผำ้ รองเทำ้ ABC Mart หรอืแมแ้ต่รำ้นDon 

Quijote สำรพดัรำ้นคำ้ในยำ่นนี้ นอกจำกสถำนทีแ่ห่งนี้ทีม่อีำยุมำกกว่ำ 100 ปี จะเป็นแหล่งชอปป้ิงแลว้ ยงัใชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรม 

เทศกำลต่ำงๆ เช่น เทศกำลทะนุก ิช่วงฤดหูนำว หรอืจะใชเ้ป็นจุดรวมพลของหนุ่มสำวชำวญีปุ่่ น เพื่อนัดไปปำรต์ีส้งัสรรคก์นัต่อยำมดกึ  

บำงทกีเ็หน็คนมำเปิดหมวกรอ้งเพลงกนัดว้ยนะ 

 รบัประทานอาหารเยน็ **เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์**  

 



 
 

 
 
 ท่ีพกั Sapporo Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 6  สนำมบนิชโิตเสะ - กรุงเทพฯ 

 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงไปยงัสนำมบนินิวชโิตเสะ เพื่อเดนิทำงกลบัประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมนิวบนิชโิตเสะ โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยีเอก็ซ์  

เทีย่วบนิที ่  XJ621 

17.00 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิำพ 

 

 
 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดิ

นทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ 

วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 

ท้ังน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่ว

นใหญ่เป็นส าคัญ 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

หมายเหต ุ

1. ทวัรน์ี้ส ำหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร ์

ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงน้อยกว่ำ 30 ท่ำน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรเดนิทำงส ำหรบัประเทศทีไ่ม่มวีซี่ำ  และอย่ำงน้อย 15 

วนัก่อนกำรเดนิทำงส ำหรบัประเทศทีม่วีซี่ำ  



 
 

 
 

แต่หำกทำงนักท่องเทีย่วทุกท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงยกว่ำทีท่ำงบรษิทัก ำหนดเพื่อใหค้ณะเดิ

นทำงได ้ ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรต่อไป 

4. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำชื่อ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง 

และอื่นๆ เพื่อใชใ้นกำรจองตัว๋เครื่องบนิ 

ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้ำหนังสอืเดนิทำงใหก้บัทำงบรษิทัพรอ้มกำรช ำระเงนิมดัจ ำ 

5. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 

ภูมอิำกำศและเวลำ ณ วนัทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ 

บรษิทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยใดๆ 

ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษิทั เช่น ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ 

ควำมเจบ็ป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ เปลีย่นแปลงตำรำงบนิ กำรบรกิำรของสำยกำรบนิ 

และเหตุสดุวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ค ำนวณจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ ณ วนัทีท่ำงบรษิทัเสนอรำคำ ดงันัน้ 

ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ค่ำภำษเีชือ้เพลงิ ค่ำประกนัภยัสำยกำรบนิ กำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

 


