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วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) (23.45-08.30)   ✈ 
 

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – สวน
หมภูีเขาไฟโชวะชินซัน – นิเซโกะ 

-  


HOTEL 
NISEIKO GREEN LEAF 
HOTEL OR  SIMILAR 

3 
นิเซโกะ สก ีรีสอร์ท (เล่นสก)ี – โอตารุ - คลองโอตารุ –  พิพิธภณัฑ์
เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปป้ิง JR STATION –  
‚เทศกาลประดับไฟซัปโปโร‛ – ซัปโปโร 

  - 
SMILE SAPPORO PREMIUM 
HOTEL OR  SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต็ – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ศาล
เจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานโิจ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – ซัปโปโร 

  - 
SMILE SAPPORO PREMIUM 
HOTEL OR  SIMILAR 

5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45) 


✈ - -  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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2000 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)                          

พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก  
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

2345 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกดุานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – สวนหมภูีเขาไฟโชวะชินซัน – นิเซโกะ 

0830 ถึงสนามบินชิโตเซ่ ‚เมืองซัปโปโร‛ ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง ‚โนโบริเบทสึ‛ เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อนํ้ าพุร้อนประจาํภูมิภาคฮอกไกโด ...เพ่ือนาํ ท่านเดินทางสู่ 
‚จิโกคุดานิ‛ หรือ ‚หุบเขานรก‛ เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยูต่อนเหนือยา่นบ่อนํ้าร้อนโนโบริเบทสึ  นํ้ าร้อนในลาํธารของหุบ
เขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุกาํมะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ าของย่านบ่อนํ้ าร้อน เส้นทางตามหุบเขา สามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือยๆ
ประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อนํ้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ50 องศา และยงัมีบ่อโคลนเดือดท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติอุดมไปดว้ยแร่กาํมะถนัท่ีเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพ เผาผลาญกาํมะถนั แลว้พวยพุ่งข้ึนมารวมกนัจนเกิดเป็น
แอ่งและไหลผา่นเป็นแม่นํ้ าหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่เทา้ และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบนัทึกภาพ
ความประทบัใจตามอธัยาศยั... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)                            
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นําท่านเดินทางสู่ ‚ทะเลสาบโทยะ‛ หรือ ‚โทโยโกะ‛ หน่ึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของญ่ีปุ่น ...เพ่ือนํา                            
ท่านเปล่ียนบรรยากาศ เป็นการ ‚นั่งกระเช้าไฟฟ้า‛ สู่ ‚ภูเขาไฟอุสึ‛ (Mt. Usuzan)  (ในกรณีที่อากาศเอือ้อ านวย) ...                   
ท่ีได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีทาํให้เกิดทะเลสาบ                      
โทยะและพบว่า  ภู เขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50  ปี ท ําให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์                            
ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่อย่างต่อเน่ือง ... จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาํให้เกิด ‚ภูเขาไฟโชวะชินซัง‛                        
(Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบันภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแล้ว แต่ยงัมีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของ                             
พ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ...  อิสระให้ท่านได ้                           
ช่ืนชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง … 

จากนั้นนาํท่านชมแหล่งเพาะพนัธุ์หมี สีนํ้ าตาล ‚สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน‛ (Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้
กบั สถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสึ ท่านสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีนํ้ าตาลไดอ้ย่างใกลชิ้ดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุ
ร้าย ท่ีจะมาโชวลี์ลา ออ้นขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากตอ้งการใกลชิ้ดกบัเหล่าหมีก็
สามารถ เขา้ไปยงัห้องสังเกตการณ์พิเศษ ‛กรงมนุษย‛์ ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีนํ้ าตาลเดินผ่านไปมา ท่านจะไดย้ินเสียงและได้
กล่ินของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียงัมีร้านขายขนมปัง และแอปเป้ิล กบันักท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมี                   
อีกด้วย …อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมี สีนํ้ าตาล พันธุ์หมีท่ีหาได้ยาก                    
ในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ชาวไอนุเช่ือกนัว่าหมีสีนํ้ าตาล                         
น้ีถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ยพร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั… 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองนิเซโกะ” (Niseko) เป็นแหล่งสกีรีสอร์ทท่ีฮอกไกโด เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างภูเขา Niseko 
Annupuri และภูเขา Yotei เมืองน้ีเป็นแหล่งเล่นสกีท่ีนิยมกันมากท่ีสุดในญ่ีปุ่น และยงัมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะจาก
ออสเตรเลียและเอเซียมากนัไม่นอ้ยทุกปี  

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : NISEIKO GREEN LEAF HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ ‚การอาบน า้แร่ธรรมชาต‛ิเพ่ือสุขภาพ/ ‚โอนเซ็น‛ (Onsen) นํ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่นให้
ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
  
 

วนัทีส่าม นิเซโกะ สก ีรีสอร์ท (เล่นสก)ี – โอตารุ - คลองโอตารุ –  พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปป้ิง JR 
STATION – เทศกาลประดับไฟซัปโปโร  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
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 นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีท่ี  ‚นิเซโกะ‛ สกีรีสอร์ทท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในญ่ีปุ่น                       
โดยเป็นท่ีรู้จักจากหิมะท่ีเป็นปุยนุ่ม  มีพ้ืนท่ีธรรมชาติอันงดงาม ลู่สกีกว้างท่ีมีระยะทางยาว   ทุ่งหิมะปกคลุม                                   
สุดลูกหูลูกตา และกิจกรรมการเล่นสกีท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว และสําหรับผูท่ี้แสวงหาความน่าต่ืนเต้น                            
นอกลานสกี ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ี มกัไม่พบในสกีรีสอร์ทในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของญ่ีปุ่น โดยผูส้นใจสามารถออกไปสํารวจพ้ืนท่ี                       
ธรรมชาติไดผ้่านทางประตูพิเศษซ่ึงมีกระจายอยู่รอบๆ บริเวณรีสอร์ทต่างๆ ...อิสระให้เลือกมุมถูกใจกับการถ่ายภาพ            
เ ป็นท่ีระลึก  หรื อ เพลิ ดเพลินกับประ สบกา รณ์ใหม่กับ กิจกร รมต่ างๆ  อีกมากมา ย  ด้วยกิจ กรร มกลา งแจ้ง                              
ท่ามกลางหิมะละลานตาและสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติท่ีถูกโอบล้อม                                     
ไปด้วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดานเล่ือนหิมะ สโนว์โมบิล                          
สกี สโนวบ์อร์ด (มีให้บริการเฉพาะ Slade หรือ Tube เท่านั้น / หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและ
อุปกรณ์ได้ ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สก ีครูฝึกสอน และกจิกรรมต่างๆ ภายในลานสก)ี … 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ‚เมอืงโอตารุ‛ ศนูยก์ลางการคา้ทางนํ้ า ท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะ
ไดเ้พลินตากบัทศันียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่ายของญ่ีปุ่น ... ถึงเมือง          ‚โอ
ตารุ‛ เมืองท่ีท่านจะไดซึ้มซบักบัภาพบรรยากาศและกล่ินอายประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส                              

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

  

 นาํท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920  ท่ี
ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู  คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า                          
ในตัว เ มืองโอตารุออกไปยังท่า เ รือบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเ ดินเ ล่น  พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคาร                                        
เก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้นาํท่านเดินสู่ ‚ถนนซาไกมาจิ‛ (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิง                        
สําคัญของเมืองตั้ งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ ‚ร้านเคร่ืองแก้ว‛ ‚พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี‛ และ                       
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‚นาฬิกาไอน ้าโบราณ‛ ... นอกจากน้ีตลอดทั้ งสองข้างทางของถนน ซาไกมาจิ  ยงัเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนม                                 
แสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เค้กและขนมอันเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย                          
ของท่ีระลึก  และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศยั  ... จากนั้ นนําท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ                         
“นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์อังกฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ 
ประเทศแคนนาดา มอบให้กับเมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังข้ึนทุกๆ 15 นาที  และ จะพ่นไอนํ้ าออกมา                     
ทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ ตามอธัยาศยั ... พร้อมนาํท่านช่ืนชม
ความงดงามของศิลปะท่ี ‚พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี‛ ท่านจะได้ ต่ืนตากับเคร่ืองประดับและตกแต่ง                                   
ท่ีท ํามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก . . .  หรือจะเลือกชม ‚กล่องดนตรี‛ รูปแบบต่างๆ                                  
ท่ีบรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม ‚การสาธิต‛ การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้าํนาญการ ... อิสระให้ท่านได้  
‚เลอืกซื้อเลอืกชม‛ สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น... 

สมควรแก่เวลานาํท่าน เดินทางสู่เมือง ‚ซัปโปโร‛ เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางความเจริญ อนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไป ในญ่ีปุ่นซ่ึงไดรั้บคาํแนะน่า
และพฒันา จากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของ
อเมริกา ... 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟซัปโปโร” สวรรค์แห่งนักชอ้ปโดยมีห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุ
และอาคาร ESTA เป็นตน้ ในอาคาร ESTA มีศนูยอ์าหารสไตล์ธี์มพาร์ค ‘ราเม็ง รีพับลิค ซัปโปโร’ ท่านจะสามารถล้ิมรส
ราเมงช่ือดังจากทัว่ฮอกไกโดได้ท่ีน้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูชาเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้ นของ BIC 
CAMERA และ ศนูยก์ารคา้ใตดิ้น ‘เอเปีย’ ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝาก
จากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจูเก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย  

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ*** 

 

 

หลงัอาหารคํ่า นาํท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดบัไฟของเมืองซัปโปโร
และเป็นงานเทศกาลประจาํฤดูหนาวของเมืองอีกดว้ย ลกัษณะการจดังานจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีในแต่ละส่วนของย่านใจกลาง
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เมืองและตามถนนเส้นการคา้หลกัในการประดบัดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
และกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง… Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลท่ีมีอายเุก่าแก่จดัข้ึนคร้ังแรกในปี 1981 
โดยในปีน้ีจะเป็นคร้ังท่ี 36 แลว้ มีการขยายพ้ืนท่ีจดังานและเพ่ิมไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไวใ้นงานคร้ังน้ีทั้งยงัเพ่ิม
ความยิง่ใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL SAPPORO PREMIUM SUSUKINO หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต็ – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลานิโจ – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – ซัปโปโร  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ‚โรงงานช็อกโกแลต็‛ สินคา้ข้ึนช่ืออีกอยา่ง  ของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์                    ‚โค
นม‛ คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่ทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให้  ‚ช็อกโกแล็ต‛                  
มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการ                    
จดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยคุแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการ การผลิต และ   

นาํท่านเดินทางสู่ ‚อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า‛ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคาร น้ี ถื อ เ ป็น สั ญ ลัก ษ ณ์
แห่งเมือง ซปัโปโร ทาํให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหล่ียม ... 
นาํมาจากท่ีทาํการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคาร
น้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ 
แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้าํให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมีความสําคญัทางดา้น
วฒันธรรม และสาํหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีสาํคญัทางการเมือง ของรัฐบาลญ่ีปุ่น ... สามารถเลือกชมและเลือกซ้ือ
สินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
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นาํท่านเดินทางสู่ ‚ศาลเจ้าฮอกไกโด”  หรือเดิมช่ือ ‚ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความ ยิง่ใหญ่ของเกาะเมืองฮ
อกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชน ชา ว เ ก า ะ ฮ อ ก ไ ก โ ด  มี ค ว า ม ส ง บสุ ข ถึ ง แ ม้จ ะ ไ ม่ไ ด้ มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนั โต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสําหรับให้คนท้องถ่ินได้กราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป ... 

นาํท่านเดินทางสู่ ‚ตลาดปลานิโจ‛ ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งน้ี สร้างข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 
1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม ‚ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร‛ เพราะ สัตวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่จะหาไดจ้าก
ทะเลแถบน้ีทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ี ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะมีทั้งนักท่องเท่ียวใน
ประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบา้นเขา้ มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ือง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน 

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น ‚ซึซึกโินะ‛ ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big 
Camera จาํหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน 
Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนในซัปโปโรจะไม่
สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเม็งซ่ึงแหล่งท่ีข้ึนช่ือ คือ “Ramen Yokocho” หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัดีในช่ือว่า 
“ตรอกราเมง็” ศนูยร์วมร้านราเมนท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดในซปัโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนกั แต่จะสังเกตไดว้่าร้านไหนอร่อย จาก
จาํนวนคิวของลูกคา้ท่ีรออยู ่ 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ*** 

ทีพ่กั : SMILE HOTEL SAPPORO PREMIUM SUSUKINO หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ‚สนามบินชิโตเซ่‛ 

1045 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 671 
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1645 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 

 

อตัราค่าบริการ  เดนิทางวนัที่ 07 – 11  ธันวาคม 2561 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 44,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 40,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 33,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 
 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั  

 
 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้  
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในแต่ละกรุ๊ป)  
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง 
บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด  
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2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านทาํ
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบ
เด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


