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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

HJ0902: CHRISTMAS Hokkaido ski  5D3N  (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
22 – 26 ธันวาคม 2562 (วันคริสต์มาส)  

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดินทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดินทาง 
มนี า้ดื่ม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหตุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

 
วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 ) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

2345 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ 
(เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )   ✈ 

 

2 
สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกดุานิ – ภูเขา

ไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ออนเซน   
- 

 
HOTEL 

TOYA HOT SPA HOTEL 
HANABI OR SIMILAR  

3 
โทยะ – รุสุซึ สก ีรีสอร์ท (เล่นสก)ี – คลองโอตารุ – 
ถนนซาไกมาจิ – พพิิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – 
ซัปโปโร – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ 

   
NEW OTANI INN 
SAPPORO OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – 
พิพิธภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปป้ิง

มติซุย เอาท์เลต็ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”   
  



NANDA 
NEW OTANI INN 
SAPPORO OR SIMILAR  

5 
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
( 10.00 – 15.50 ) 



✈   



 

HJ0902: CHRISTMAS Hokkaido ski  5D3N  (TG) 

 
วนัทีส่อง สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกดุานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ออนเซน 

0830 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  

น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่
“จิโกคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยูต่อนเหนือย่านบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ น ้ าร้อนในล าธารของ
หุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ าของยา่นบ่อน ้าร้อน เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือยๆ 
ประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ 50 องศา และยงัมีบ่อโคลนเดือดท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัท่ีเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนั แลว้พวยพุ่งข้ึนมารวมกนัจน
เกิดเป็นแอ่งและไหลผา่นเป็นแม่น ้ าหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่เทา้ และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อากาศเอือ้อ านวย) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าให้
เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์
ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท  าให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. 
Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขา
ซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของ
ธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้นน าท่านชมแหล่งเพาะพนัธุ์หมีสีน ้ าตาล “สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน” (Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้
กบั สถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีน ้ าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุ
ร้าย ท่ีจะมาโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากตอ้งการใกลชิ้ดกบัเหล่าหมีก็



 

HJ0902: CHRISTMAS Hokkaido ski  5D3N  (TG) 

สามารถเขา้ไปยงัห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผา่นไปมา ท่านจะไดย้นิเสียงและได้
กล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากน้ียงัมีร้านขายขนมปัง และแอปเป้ิล กบันักท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีก
ดว้ย … อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมีสีน ้ าตาล พนัธุ์หมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั 
ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ชาวไอนุเช่ือกนัว่าหมีสีน ้ าตาลน้ีถือเป็นสัตว์
เทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ยพร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : TOYA HOT SPA HOTEL HANABI หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตล์ญ่ีปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

 
วนัทีส่าม โทยะ  – รุ สุ ซึ  สกี  รีสอร์ท (เ ล่นสกี) – คลองโอตารุ  – ถนนซาไกมาจิ  – พิพิธภัณฑ์ เค ร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – 

ซัปโปโร – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

  

นาํท่านเดินทางสู่ “รุสุซึ รีสอร์ท” รีสอร์ทท่ีอยูก่ลางหุบเขาทัว่พ้ืนท่ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดช่วงหน้าหนาว ... อิสระ
ให้ท่านไดเ้ต็มอ่ืมกบัการพกัผอ่นสาํหรับครอบครัวดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ท่านจะไดส้ัมผสักบั “หิมะ” นาํท่านสนุกสนาน
กบักิจกรรมตามอธัยาศยั การเล่น “ทูบ” แผน่ยางวงกลมท่ีจะนาํท่านสไลดล์งมาบนทางลาดชั้นท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะขาว
โพลนสะอาดตา หรืออิสระให้ท่านได้เ ลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่าง  ๆ อีกมากมาย 
(ไม่รวมค่าบริการส าหรับกจิกรรมต่าง ๆ ค่าเช่าชุดสก ีอุปกรณ์ ครูฝึกสอน และรองเท้าเดินบนน ้าแข็ง) ให้ท่านไดต่ื้นเตน้
ทา้ทายความกลา้แบบไม่ตอ้งเมม้กบัการล่ืนไถลดว้ย “สกี” กบัลานสกีขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมภูเขาเอาไวท้ั้งหมด 3 ลูก 
และมีคอร์สสกีมากกว่า 30 คอร์ส ปลดปล่อยความมนัส์ไปกบั “สุนัขลากเลื่อนหิมะ” ท่ีท่านจะรู้จกัความน่าของสุนัข
แสนรู้พนัธุ์ไซบีเร่ียน (ถาดกระดานเลือ่น สโนว์บอร์ด สก ีสโนว์โมบิล 15 นาท ี: 1,200 บาท/คนั (ขับคนเดียว) // 30 นาท ี: 
2,400 บาท/คนั (ขับคนเดียว) , Snow Rafting (แพยาง 10 นาท)ี ผู้ใหญ่ท่านละ 800 บาท // เด็กท่านละ 600 บาท , สโนว์
ชูส์ 60 นาที : 1,200 บาท/ท่าน (ผู้ ร่วมกิจกรรมข้ันต ่า 2 ท่าน) นอกจากน้ียงัมีโซนสําหรับน้อง ๆ หนู ๆ “Kid Park” 
ไดส้นุกสนานกบั คอร์สสกีเร่ิมต้นส าหรับเด็ก หรือเร้าใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูก ๆ กบัการ “นั่งเลื่อนลานน ้าแข็ง” ไป
พร้อม ๆ กนัดว้ยความยาวกว่า 60 เมตร นอกจากน้ียงัมีสโนว์โมบิวน่ังเรือยางบนหิมะขี่ม้า ฯลฯ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
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 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุซ่ึงในสมยัก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟคูลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมือง
ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” 
นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต 
Le TAOท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดิน
ชมไดต้ามอธัยาศยั...จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือน
บนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั
ข้ึนทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน ้าออกมาทุกๆ ชัว่โมงเหมือนกบันาฬิกาไอน ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน อิสระให้ท่านเดินชมได้
ตามอธัยาศยั พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบั
เคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” 
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระ
ให้ท่านได ้“เลอืกซื้อเลอืกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่าง ๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทั่วไปในญ่ีปุ่น ซ่ึงได้รับ
ค าแนะน าและพัฒนาจากผูเ้ ช่ียวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้ นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐาน 
การวางผงัเมืองของอเมริกา 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้มากกว่า 
4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Cameraจ าหน่ายกล้องดิจิตอลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLOขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ 
Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั : NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – พิพิธภณัฑ์เบียร์ซัปโปโร – สวนโอโดริ – หอนาฬิกา – ช้อปป้ิงมิตซุย 
เอาท์เลต็ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  

น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง 
ฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนั
ยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู่ ณ 
ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโรท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปด
เหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกาผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และ
สร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศอาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์
ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้  าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมี
ความส าคญัทางดา้นวฒันธรรมและส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร” (Sapporo Beer Museum) ฮอกไกโดนั้นข้ึนช่ือว่าเป็น
แหล่งผลิตเบียร์คร้ังแรกของประเทศญ่ีปุ่น เปิดเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 โดยในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นโรงกลัน่ในช่วงยุค
เมจิมาก่อน ต่อมาภายหลังจึงมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  โดยด้านในของ
พิพิธภณัฑจ์ะแนะน าประวติัของเบียร์ในญ่ีปุ่น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ ทั้งความละเอียดของขอ้มูลและ
การจดัแสดงน่ีดีหมด เสียอยา่งเดียวตรงท่ีไม่ค่อยมีขอ้มลูภาษาองักฤษมากนกั ท่ีน่าจะถูกใจหลายคนแบบสุดก็ตรงบริเวณ
ดา้นหลงันิทรรศการมีให้ชิมเบียร์ฟรีอีกดว้ย เพราะเหตุน้ีเมืองซปัโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเป็นยี่ห้อท่ีนิยม
ท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงมีการกลัน่เบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบนั และยงัส่งออกไปทัว่โลกอีกดว้ย ท่ีน่ีจึงถือเป็น
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แหล่งท่ีเราจะสามารถเรียนรู้ถึงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีไม่ไดโ้ด่งดงัแค่ระดบัประเทศเท่านั้น เพราะแบรนด์เบียร์ของฮอกไก
โดน้ีมีช่ือเสียงดงัไกลระดบัโลกเลยทีเดียว 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทาง
ทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ีงดงาม และช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะ ดา้นทิศตะวนัออกของสวนโอโดริ 
เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ี
สวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟ
ประดบัประดาเพ่ือความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซัปโปโร  (ไม่รวมค่าเข้าชม) ... และน าท่าน 
ผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซัปโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัถือว่าเป็น
สมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนับ 100 ปีทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษ์ไว้
เป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มติซุย เอาท์เลท็” เอาทเ์ล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้ 
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 
130 ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนดท่ี์เป็นแบรนดท่ี์เพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์
ท่ีเปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินค้าส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) NANDA บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลนานาชนิดอาทสุิดยอดอาหาร
ทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อย่าง ประกอบด้วย ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตวัโต กุ้งทะเล 
ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาตสิดใหม่จากทะเล นอกจากนีย้งัมเีนือ้หมู เนือ้ววั เนือ้ไก่ ไส้กรอก ผกัสดมากมาย ฟักทอง ข้าวโพด 
พริกหวาน เห็ดหอม เพื่อให้ท่านน าไปย่างพร้อมทั้งเทมปุระหลายหลายแบบ ไก่ทอด ซาชิมิปลาสด ๆ ซูชิหน้าต่าง ๆ เช่น 
หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ อาหารพืน้เมอืงปรุงพร้อมทาน เช่น ย า ๆ ปลาต้มซอส ตบท้าย
ความอร่อยด้วยขนมหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล และเคร่ืองดื่มเป็นน า้อดัลมและชา 
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หลังอาหารค ่า น าท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับไฟของเมือง 
ซัปโปโรและเป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวของเมืองอีกดว้ย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีในแต่ละส่วน 
ของย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม ทั้ งน้ีเพ่ือเป็น 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว และกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง … ซ่ึง Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลท่ีมีอายุ
เก่าแก่จดัข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1981 โดยในปีน้ีจะเป็นคร้ังท่ี 36 แลว้ มีการขยายพ้ืนท่ีจดังานและเพ่ิมไฟ LED กว่า 
520,000 ดวงมาไวใ้นงานคร้ังน้ีทั้งยงัเพ่ิมความยิง่ใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย … อิสระให้ทุกท่าน
เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั : NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 10.00 – 15.50 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

 
 

1000 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1550 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 

 

 
 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 50,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 45,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 38,900.- 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%) 
 
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 
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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 ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลกูคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

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

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 
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8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


