
T2G-CTS02XJ FIRST SNOW HOKKAIDO ASAHIKAWA  5D3N (XJ) 

ฮอกไกโด อาซาฮิคาว่า บิเอะ โอตารุ  5วนั 3คืน 

โดยสายการบิน AIR ASIA (XJ) 
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เทียวเมืองท่าสุดโรแมนติก โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

เต็มอมิเพลิดเพลินกบัลานหิมะ ชิกิไซโนะโอกะ  

ไหวพ้ระขอพร ณ ศาลเจา้คามิกาว่า เมืองอาซาฮิคาว่า 

ชมบ่อนาํสีฟ้า เมืองบิเอะ / หมู่บา้นราเมน / ไหวพ้ระใหญ่ Hill of Buddha 

พิเศษ +++ ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน ณ สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า 

>>> พกัอาซาฮิคาว่า 1 คืน / ซปัโปโรยา่นชอ้ปปิง 2 คืน <<< 

* บุฟเฟตปิ์งยา่ง + ขาปูยกัษ ์3 ชนิด / ชาบูชาบู * 

** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวนัฟรีเดย ์มีรถ + ไกดพ์าเทียวทุกวนั ** 
 
 

วันที กาํหนดการ เชา้ เทยีง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40)- สนามบินชิโตเสะ --> เมือง

บิ เอะ  ชมไลท์อัพ  บ่อนํา สี ฟ้ า  (BLUE POND) Illumination of 

Shirogane Blue Pond - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง 

  X 
ASAHIKAWA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 

ศาลเจา้คามิกาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรด

เพนกวิน - ลานสกีชิกิไซโนะโอกะ – ซัปโปโร – ทีทาํการรัฐบาล

เก่าฮอกไกโด – DINNER บุฟเฟตปิ์งยา่ง + ขาปูยกัษ ์

   

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปปิง 

4 
ตลาดปลาโจไก - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

– พระใหญ่ Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – ทานุกิโคจิ 
  X 

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)   X - 
 

 

วันเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดียว เพิม 

18 – 22 พ.ย. 2565 35,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

25 - 29 พ.ย. 2565 35,999 6,000 

2 - 6 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 

9 – 13 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 

 

ความหนาแน่นของหมิะจะมากหรือนอ้ย ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ 

ซึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
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วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.3  น. พรอ้มกนัที สนามบินสุวรรณภูมิ ชนั 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร…์…. สายการบินแอรเ์อเชีย เพือเตรียม

ตวัเดินทาง และผ่านขนัตอนการเช็คอนิ 

วันที 2 สนามบินชิโตเสะ – เมืองบิเอะ ชมไลทอ์พั บ่อนาํสีฟ้า (BLUE POND) Illumination of Shirogane 

Blue Pond - อาซาฮิคาว่า – หมู่บา้นราเมง 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบินท ีXJ620 

 สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ทีนัง จดัทีนังแบบ 3-3-3 (นาํหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือนาํหนักเพิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 7 วนัทาํการ) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

10.40น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลงัจากผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ญีปุ่ นแลว้ (เวลาทีญีปุ่ นเร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพือสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***สาํคัญมาก!! ประเทศญีปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนือสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 
 

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร ( ) 
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จากนันนําท่านชม สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระนาํสีฟ้า (Blue Pond) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 
ชม.) ตงัอยู่ฝังซา้ยของแม่นํา Bieigawa ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองบิเอะ นอกเมืองนําพุรอ้นชิโรกาเนะ 

(Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ .  กิโลเมตร ตงัชือตามสีของนําทีเกิดจากแร่ธาตุ

ตามธรรมชาติ โดยเพิงเกิดขึนจากการกนัเขือนเพือป้องกนัไม่ใหโ้คลนภูเขาไฟ Tokachi ทีปะทุขึนเมือปี  

ไหลเขา้สู่เมือง จากลานจอดรถใชเ้วลาเพียง -  นาทีในการเดินผ่านป่าไปยงัสระนํา 

สระนาํสีฟ้า ตงัแต่ตน้เดือนพฤศจิกายนไปจะเริมเปิดไฟไลท์อพั Illumination of Shirogane Blue Pond 

ซึงเป็นเทศกาลเฉพาะในฤดูหนาวเท่านัน ซึงเป็นสถานทีเลืองชือในเรืองของความงามทีแตกต่างกนัไปในแต่ละ

ฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิงในฤดูหนาวนัน ทิวทัศน์หิมะสีขาวบริสุทธิทีตัดกนักับสีฟ้าของทะเลสาบและแม่นํา

นันช่างเป็นภาพงดงามสะกดสายตาอย่างมาก 
 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับ  ของฮอกไกโด และยงัขึนชือว่าเป็นเมืองที

หนาวทีสุดๆ เพราะหิมะจะตกบ่อยและตกถีมาก เนืองจากอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะซึงเป็นทําเลทีอยู่ห่าง

จากทะเลทีสุด และยงัแวดลอ้มดว้ยภูเขารอบดา้นอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวะ (Asahikawa Ramen Village) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชม.) ราเมนของทีนีมีรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์และไดร้บัการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ

หมู่บา้นราเมนอาซาฮิคาวะไดถื้อกาํเนิดขนึในปี  โดยรวบรวมรา้นราเมนชือดงัของเมืองอาซาฮิคาวา่ทงั  

รา้นมาอยู่รวมกนัเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บา้นราเมนทีรวบรวมรา้นดังขนัเทพไวใ้นทีเดียว และยงัมี

หอ้งเล็กๆทีจดัแสดงประวตัิความเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนีใหส้าํหรบัผูที้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย 

อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ หมู่บา้นราเมน 

ทีพกั  PREMIER CABIN HOTEL ASAHIKAWA หรือระดบัเทียบเท่า 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หากท่านใดตอ้งการชอ้ปปิงต่อ แนะนํา อิออน ทาวน ์(สามารถเดินจากโรงแรมไป

ได)้ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาวา่ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือของฝาก ของทีระลึกกนั อาทิ ขนมโมจิ 

เบนโตะ ผลไม ้และขนมขึนชือของญปีุ่ น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือไดที้นีเช่นกนั 

  หมายเหตุ : ชอืโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
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วันที 3 ศาลเจา้คามิกาว่า - สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน - ลานสกีบิเอะ - ซปัโปโร – 

JR TOWER – DINNER บุฟเฟตข์าปู 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นํา ท่านเ ดินทางสู่  ศาลเจ ้าคามิคา ว่า  (KAMIKAWA 

SHRINE) ศาลเจา้นีทีตงัอยู่บนเนินเขาภายในส่วนของสวน

คากุระโอกะ เลยเขตเมืองมานิดนึงหน้าหนาวสวยมาก ปก

คลุมไปดว้ยหิมะตัวศาลเจา้ใหญแ่ละอลงัการมาก ยิงในหน้า

หนาว ดูน่าเกรงขามสุดๆไปเลย ดา้นขา้งศาลเจา้จะมีสวน

ใหเ้ดินเล่นถ่ายรูป บรรยากาศเงียบสงบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นําท่านสู่ สวนสัตวอ์ะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นสวนสัตวที์มี

ชือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึงทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม

สตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลกัษณ์ทีไม่เหมือนสวนสตัวแ์ห่งอืนๆ  

ไฮไลทข์องทีนี ไดแ้ก่ อุโมงค์แกว้ผ่านสระวา่ยนําของเหล่าเพนกวนิ และโดมแกว้ขนาดเล็กทีอยูต่รงกลางของ
โซนหมีขวัโลกและหมาป่า ผูเ้ขา้ชมจะมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน สวนสตัวแ์ห่งนียงัเป็นสวนสตัวแ์ห่งแรกทีมีการจดั

ใหน้กเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ท่านจะได ้ชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกลชิ้ด 

เทยีง   บริการอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร (4) 
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ ชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka Snow World) หรือ เนินสีฤดู (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.) เมืองบิเอะ ฮอกไกโด เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่มีพืนทีถึง  เฮคเตอร ์ในช่วงฤดูรอ้น

เต็มไปดว้ยดอกไมที้บานสะพรงั ในฤดูหนาวสถานทีแห่งนีจะถูกปกคลุมและกลายเป็นเมืองหิมะ ลานกวา้งๆ 

กลายเป็นลานสกีขนาดใหญ่ อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเล่นสกี Snow Mobile, Snow Rafting (ไม่รวมค่า

เช่าชุดและค่าเช่าอุปกรณ)์ 

หมายเหตุ หากลานหิมะที ชิกิไซโนะโอกะ หิมะไม่หนาพอใหเ้ล่นกิจกรรมได ้เราจะเปลียนเป็นลานสกีอืนๆ 

เพอืใหลู้กคา้ไดเ้ต็มอิมกบักิจกรรมแทน 
 

 

จากนัน เดินทางเขา้สู่ เมืองซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) แวะถ่ายรูป ทีทาํการรฐับาลเก่าฮอก

ไกโด (Former Hokkaido Government Office Building) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี  นับเป็นอาคาร

ขนาดใหญ่แห่งหนึงในไม่กีอาคารของญปีุ่ นในสมยันัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหน้ามีสญัลกัษณด์าวหา้

แฉก ธงรูปดาวเจ็ดีคแฉก และสวนหย่อมทีร่มรืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และตน้แปะก๊วยอาคารแห่งนีเคยเป็น

ทีทําการรัฐบาลทอ้งถินสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมหอ้งทํางานต่างๆ และ

หอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูบุฟเฟตข์าปู + บุฟเฟตปิ์งยา่ง 

ทีพกั KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  

โรงแรมใกลย้า่นชอ้ปปิง เต็มอิมใหท่้านชอ้ปปิงไดต้ามอธัยาศยั ตลอดทงัคืน 

  หมายเหตุ : ชอืโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
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วันที 4 ตลาดปลาโจไก - โอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – ไหวพ้ระ

ใหญ่ Hill of the Buddha – MITSUI OUTLET – เต็มอิมชอ้ปปิงทานุกิโคจิ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

จากนันนําท่านเดินชม ตลาดปลาโจไก (Jogai Market) ตลาดสดของซัปโปโรทีรวบรวมเอารสชาติความสด

ของฮอกไกโดไวม้ากมายทุกเชา้จะมีผัก ผลไมเ้ก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทัวฮอกไกโด และปลาทีจบัมา

สดๆ จะถูกนํามายังศูนยก์ลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตังแต่รา้นขายปลาสดๆ รา้นผลไม ้รา้นอาหารแหง้ 

รา้นปลาตากแหง้เค็ม และอืนๆ เรียงรายกว่า  รา้นมีวตัถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีใหเ้ลือกหาตังแต่  

โมงเชา้ นอกจากนี ยงัพรงัพรอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทงัรา้นซูชิและรา้นอาหารชุดทีใชว้ตัถุดิบจากตลาด ไดลิ้มรส

อาหารของฤดูกาลนันๆ ในราคาย่อมเยา 
 

 

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที

เป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษที  ถึง  เมืองท่าเล็กๆทีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึงมีรา้นขาย

ของอยูต่ลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนันส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบ

เป็นตะวันตกเนืองจากในอดีต เมืองโอตารุไดร้ับอิทธิพลมาจาก การทําการคา้ระหว่างประเทศญีปุ่ นเองและ

ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดังทีอยู่ตามริมคลอง เมือวิทยาการ

เจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปลียนไปเขา้ท่าทีใหญ่และขนส่งเขา้โกดังไดง่้ายขึน ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่านี 

จึงถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภณัฑ ์

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความ

เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต  ฝังคลองทียังคงความเป็นญีปุ่ นแบบดังเดิม คลองโอตารุสรา้งเพือใหเ้รือเล็ก
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ลําเลียงแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครืองแกว้ชือดังของโอตารุ และยังมีเครืองแกว้

หลากหลายใหท่้านชืนชม และเลือกซือได ้เมืองนีมีชือเสียงในดา้นการทาํเครืองแกว้ต่างๆ  

เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตงัอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal 

Area) ทีถือเป็นแหล่งท่องเทียวแลนมารก์ของ

เมืองนีมากนัก นับเป็นถนนทีมีเสน่หแ์ละเต็ม

เปียมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว 

เนืองจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มา

อย่างดีเยียม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช็อป

ปิงชือดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบนันี ใน

ระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค  

ต้นยุค   เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ 

และการคา้การขนส่งทีหลากหลาย เต็มไป

ด้วยบริษัทช้อปปิง อาคารต่างๆเป็นแบบ

สไตล์ตะวนัตก ปัจจุบันไดร้บัการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของทีระลึก รา้นเสือผา้ 

และพิพิธภณัฑต์่างๆมากมาย 

 

จากนันนําท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ใหท่้านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ทีแสน

อ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามทีจะทําให้

ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยียม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 

,  แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกทํากล่องดนตรีแบบทีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ 

ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการนําเพลงกล่องดนตรีทงัเพลงญีปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดี

โปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท้่านไดส้มัผสัและชนืชมกล่องดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท่้านไดท้าํ

กล่องดนตรีน่ารกัๆ ในแบบทีท่านชืนชอบดว้ยตวัท่านเอง 

เทยีง   บริการอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร (7) 
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จากนันนําท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจา้ (Hill of the Buddha) ตงัอยูที่ เมืองซปัโปโรทางตอนเหนือของประเทศ

ญีปุ่ น ถือว่าเป็นผลงานการสรา้งชินเอกอีกชินหนึงของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่ น

เจา้ของรางวัลพริตซ์เกอร์ทีถือว่าทีสุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน

พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง .  เมตร และมีนําหนัก  ตัน พืนทีทีลอ้มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีก

ทังรายลอ้มดว้ยธรรมชาติอันงดงาม ช่วงฤดูหนาวทีเหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะทีขาว
โพลน อีกจุดหนึงทีพลาดไม่ไดนั้นคือ การเดินลอดไปตามอุโมงคท์ีมาความยาว 40 เมตร ทีเมือเดินไป

จนถึงจุดทีประดิษฐานพระพุทธรูปทีอยูบ่ริเวณปลายทางของอโุมงคแ์ลว้มองยอ้นขนึไป จะมองเห็นเหมือนมีแสง

สะทอ้นอยู่รอบๆองคพ์ระพุทธรูปเปรียบเสมือนรศัมีแสงแห่งฟ้า ซึงไม่สามารถมองไดจ้ากทางดา้นนอก ถือเป็น

อีกส่วนหนึงทีทางสถาปนิกตังใจออกแบบ เพือใหทุ้กๆส่วนมีความพิเศษไม่แพก้นั นับว่าเป็นอีกหนึง Unseen 

Hokkaido สถานทีทีมีความมหศัจรรยแ์ละคุม้ค่าอยา่งยิงสาํหรบัการมาเยือน 
 

จากนันนําท่านช้อปปิง Mitsui Outlet Sapporo เอาท์เล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิงอัน ทีนีเริมเปิด

ใหบ้ริการมาตงัแต่เดือนเมษายนปี  ดา้นในมี

รา้นคา้แบรนด์เนมต่างๆ มากถึง  รา้น ! มีทงั

รา้นคา้ปลอดภาษี รา้นอาหารอร่อยๆ และศูนย์

อาหารขนาดใหญ่โต ทีจุคนไดถึ้ง  ทีนัง แถม

ยังมีร้านจําหน่ายสินค้าพืนเมืองและสินค้าจาก

ฟาร์มทอ้งถินของฮอกไกโดใหไ้ดเ้ลือกซือกลับบา้น

กันดว้ย รา้นคา้ต่างๆ มีจําหน่ายสินคา้ชันนําจาก

ต่างประเทศใหเ้ราไดจ้บัจ่ายใชส้อยในราคาทีถูกกว่า

ปกติไม่ว่าจะเป็น เสือผา้แฟชนัหญิงชาย เสือผา้เด็ก 

นาฬิกา อปุกรณกี์ฬา และอนืๆ อีกมากมาย 
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อิสระใหท้่านท่องเทียว ชอ้ปปิงได้ตามอัธยาศัยที ย่านทานุกิโคจิ แหล่งชอ้ปปิงสตรีทชือดังของฮอกไกโด 

ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินคา้ใหไ้ด้

เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทังเสือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครืองสําอาง รา้นขายของทีระลึก รวม

ไปถึงรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้

กวา่ 200 รา้นคา้ รา้นดงัๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย 

เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีม

บํารุง เครืองสําอาง), Don Quijote : ดองกิ

โฮเตะ(รา้น Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวม

สินคา้นานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.), 

รา้น Brand Name มือสอง, หา้ง Parco ท่านทีตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , หา้งPivot ท่านที

มองหากระเป๋า COACH , เสือ UNIQLO หรือแบรนดฮิ์ตราคาสุดคุม้อย่าง GU เป็นตน้ 

เพือความสะดวกในการชอ้ปปิง อิสระมือเย็น ตามอธัยาศยั 

ทีพกั  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปปิง ท่านสามารถเดินออกมาเพือชอ้ปปิง หรือชมเมืองซัปโปโรในตอนกลางคืนไดต้าม

อธัยาศัย 

  หมายเหตุ : ชอืโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะทาํการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

วันที 5 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพอืเช็คอินเดินทางกลับ 

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เทียวบินที XJ621 

 มีบริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง 

17.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดียว เพิม 

18 – 22 พ.ย. 2565 35,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

25 - 29 พ.ย. 2565 35,999 6,000 

2 - 6 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 

9 – 13 ธ.ค. 2565 37,999 6,000 
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