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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

HJ0907:SAPPORO&OTARU SNOW LIGHT FESTIVAL 5D3N (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
09 – 13 กมุภาพนัธ์ 2563  

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 
มนี า้ดืม่ 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

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

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

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

2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

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

 

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจโิกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน 
(เคเบิล้) – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – “ถนนประดบัไฟและ

อุโมงค์ประดบัไฟ โทยะโคะออนเซ็น”  
- 

 
HOTEL 

HOTEL HANABI TOYA 
OR SIMILAR 

3 
โทยะ – คโิรโระ สก ีรีสอร์ท (เล่นสก)ี – ซัปโปโร – “เทศกาล
หิมะซัปโปโร” – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิง 
ซึซึกโินะ  

  
 

NANDA 

SAPPORO EXCEL 
HOTEL TOKYU OR 
SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปป้ิงมติซุย 
เอาท์เลท็ – คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่อง
ดนตรี – ถนนซาไกมาจ ิ– “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ”  

   
SAPPORO EXCEL 
HOTEL TOKYU OR 
SIMILAR 

5 
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ
( 10.00 – 15.50 ) 

 

✈   



 

HJ0907:SAPPORO&OTARU SNOW LIGHT FESTIVAL 5D3N (TG) 

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

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – “ถนนประดับไฟและอุโมงค์
ประดบัไฟ โทยะโคะออนเซ็น” 

0820 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

 

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

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลังอาหารกลางวนัน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) 
(ในกรณีที่อากาศเอื้ออ านวย) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็นจุด
ศูนยก์ลางท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าใหเ้กิด “ภูเขา
ไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตก
ของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชม
กบัความสวยงามของธรรมชาติและววิทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 
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จากนั้นพาท่านเปล่ียนบรรยากาศไป “ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ” (Boat Cruise on Lake Toya) ถือไดว้า่เป็นกิจกรรมสุด
ฮิตท่ีถา้ยงัทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) แลว้ตอ้งมาให้ได ้เพราะแค่ยืนชมริมทะเลสาบมนัไม่สาแก่ใจ ให้ท่านไดล่้องลง
ไปจะไดบ้รรยากาศกว่าเยอะ แถมยงัทาํให้การชมทะเลสาบไดรู้้ลึกรู้จริงเพราะไดเ้ห็นกนัทุก ๆ มุมไปเลย โดยเรือท่ี
ให้บริการนั้นจะมีขนาดใหญ่ท่ีจุคนไดก้ว่า 100 คน การล่องเรือ 1 รอบ ใช้เวลา 40-50 นาที บนเรือมีส่ิงอาํนวยความ
สะดวก หอ้งกนัลมและติดฮีทเตอร์สาํหรับหนา้หนาวอีกดว้ย กิจกรรมการล่องเรืองของท่ีน่ีนั้นจะเร่ิมจากออกจากท่าเรือ 
Nakanoshima หลงัโรงแรม Grand Toya ซ่ึงเรือล่องชมนั้นจะออกจากท่าแลว้วนรอบเกาะนากาจิมะท่ีอยู่ใจกลาง
ทะเลสาบ 

 

จากนั้นพาท่านไปชม “ถนนประดบัไฟและอุโมงค์ประดับไฟ โทยะโคะออนเซ็น” (Toyako Onsen Illumination Street 
and Tunnel) ที่ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) (จัดขึ้นวันที่ 1 พฤศจิกายน – 3 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 – 22.00) 
โดยในช่วงฤดูหนาวนั้นเมืองโทยะก็มีการประดับประดาด้วยหลอดไฟจ านวนกว่า 12,000 ดวงตามถนนจากเมือง 
ออนเซ็นไปยังริมฝ่ังทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เรียกว่า ถนนประดับไฟ (Illumination Street) อยู่ตลอดทั้งปี 
นอกจากนีต้ั้งแต่ช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายนเป็นต้นไป ที่ลานนิงิวะอิฮิโรบะ (Nigiwai Hiroba) ใจกลางเมืองอนเซ็นก็จะ
ได้เห็น อุโมงค์ประดบัไฟ (Illumination Tunnel) อกีด้วย อุโมงค์ที่สว่างไสวระยิบระยับไปตลอดระยะทางราว 70 เมตร
ด้วยหลอดไฟ LED จ านวนกว่า 400,000 ดวงนีน้อกจากจะได้รับความนิยมในหมู่คู่รักแล้ว ก็ยังเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้มา
เทีย่วเป็นครอบครัวทีม่เีดก็เลก็มาด้วยเช่นกนั 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : HOTEL HANABI TOYA หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
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วนัทีส่าม โทยะ – คิโรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี) – ซัปโปโร – “เทศกาลหิมะซัปโปโร” – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปป้ิง 
ซึซึกโินะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีท่ี “คโิรโระ สกี รีสอร์ท” ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะสีขาวหนานุ่ม 
มีความละเอียดเหมือนแป้งฝุ่ น หรือ POWDER SNOW ลอ้มรอบด้วยทศันียภาพอนังดงามของภูเขาหน่ึงในหิมะ 
ท่ีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก โดยท่ีน่ีเป็นรีสอร์ทแห่งแรกและแห่งทีเดียวบนเกาะ Hokkaido ท่ีมีเจา้ของรีสอร์ทเป็นคนไทย
อีกดว้ย  นอกจากกิจกรรมเล่นสกีแลว้ท่ีน่ียงัมีกิจกรรมตะลุยหิมะทา้ทายความหนาวอีกหลายอยา่ง ไม่วา่จะเป็นการเล่น
กระดานเล่ือน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ, บริการนั่งรถ Snow Mobile ส าหรับคนท่ีช่ืนชอบความเร็ว , ข่ียาน 
Snow Segway ซ่ิงไปใหท้ัว่รีสอร์ท, เล่น Snow Rafting ท่ีมีหนา้ตาคลา้ยบานานาโบต้หิมะ ... ทางรีสอร์ทยงัมีโซนสนาม
เด็กเล่น และของเล่นส าหรับเด็ก หรือจะเลือกนั่งกระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ “ยอดเขาอาซาริ” ชมวิวอนัแสนงดงามแบบ 
พาโนรามาสุดตา พร้อมเคาะระฆังแห่งความรักแสนโรแมนติก อีกทั้ งสามารถผ่อนคลายด้วยการแช่ออนเซน 
แถมท้ายด้วยการช้อปป้ิงท่ี “รีสอร์ท มาร์เก็ต” ซ่ึงรวบรวมขนมอร่อยทั่วฮอกไกโดไวค้รบในท่ีเดียว (มีให้บริการ 
เฉพาะ Slade หรือ Tube เท่านั้น / หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกกีส็ามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าชุด
อุปกรณ์สก ีครูฝึกสอน และกจิกรรมต่าง ๆ ภายในลานสก)ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลาง 
ความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน 
และเมืองทั่วไปในญี่ปุ่ น  ซ่ึงได้รับค าแนะน าและพัฒนาจากผู้เ ช่ียวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้ นผัง เมืองจึง ถูก 
ออกแบบเป็นส่ีเหลี่ยมผืนผ้าตามพืน้ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา  … เพื่อพาท่านไปชม “เทศกาลหิมะซัปโปโร” 
(SAPPORO SNOW FESTIVAL 2020) คือ งานเทศกาลหิมะและน ้าแข็งที่จัดขึน้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
(ซ่ึงปีนีจ้ะจดัขึน้ในวนัที ่4 – 11 กมุภาพนัธ์) ในเมอืงซัปโปโรของฮอกไกโด งานเทศกาลนีม้อีายุกว่า 70 ปีแล้ว ภายในงาน
มีไฮไลท์อยู่ที่การจัดแสดงประติมากรรมหิมะเล็กใหญ่มากมายกลางเมือง ซ่ึงนับเป็นงานอีเว้นท์ประจ าฤดูหนาวที่ใหญ่
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ที่สุดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมงานกว่า 2,600,000 คนเลยทีเดียว และที่เป็นข่าวใหญ่ทุกปีคือกลุ่มคนไทยที่
ชนะการแข่งขันประกวดประตมิากรรมหิมะภายในงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยธีมของประตมิากรรมหิมะจะแตกต่างกนัไป
ในแต่ละปี โดยมีขอบเขตกว้างมากตั้งแต่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์  อย่างสถาปัตยกรรมช่ือดังระดับโลกและ
ปราสาทญี่ปุ่ นไปจนถึงตวัการ์ตูนจากอนิเมะ ประตมิากรรมหิมะบางช้ินมคีวามสูง 15 เมตร กว้าง 25 เมตรเลยทเีดยีว 

 
 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทาง
ทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ีงดงาม และช่วงตน้เดือนกมุภาพนัธ์จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะ ดา้นทิศตะวนัออกของสวนโอโดริ 
เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ี
สวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟ
ประดับประดาเ พ่ือความสวยงาม เ ป็นสถานท่ี ท่ี น่ าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซัปโปโร  ( ไ ม่รวมค่าเ ข้ าชม) 
และน าท่าน ผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สญัลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงั
ถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปีทั้งยงัไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกวา่ 
4,500 ร้านให้ท่านไดเ้ลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (5) NANDA บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลนานาชนิดอาทสุิดยอดอาหาร
ทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อย่าง ประกอบด้วย ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล 
ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาตสิดใหม่จากทะเล นอกจากนีย้งัมเีนือ้หมู เนือ้ววั เนือ้ไก่ ไส้กรอก ผกัสดมากมาย ฟักทอง ข้าวโพด 
พริกหวาน เห็ดหอม เพือ่ให้ท่านน าไปย่างพร้อมทั้งเทมปุระหลายหลายแบบ ไก่ทอด ซาชิมิปลาสด ๆ ซูชิหน้าต่าง ๆ เช่น 
หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ อาหารพืน้เมอืงปรุงพร้อมทาน เช่น ย า ๆ ปลาต้มซอส ตบท้าย
ความอร่อยด้วยขนมหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล และเคร่ืองดืม่เป็นน า้อดัลมและชา 
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ทีพ่กั : SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปป้ิงมติซุย เอาท์เลท็ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – 
ถนนซาไกมาจ ิ– “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือ 
ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่ 
จะหาได้จากทะเลแถบน้ีทั้ งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ีท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมี 
ทั้งนกัท่องเท่ียวในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ืองไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลม่อนอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินได้กราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 
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หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มิตซุยเอาท์เล็ท” เอาท์เล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ 
เลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงัของญ่ีปุ่นและสินคา้ดีราคาพิเศษท่ีมี
ใหเ้ลือกถึง 130 ร้านคา้ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ีจะมีถึง 58 แบรนดท่ี์เป็นแบรนดท่ี์เพ่ิงเปิดสาขาในฮอกไกโดและ 9 
แบรนดท่ี์เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่นอีก 9 แบนดด์งัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่นมีทั้งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรีเด็กอุปกรณ์กีฬานาฬิการองเทา้ อาทิArmani,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, 
Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

 จากนั้นน าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 
1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟูคลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ใน
ตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากคลองโคตารุซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” นอกจากน้ี
ตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAOท่ี
มีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดินชมไดต้าม
อธัยาศยั...จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก
เท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบใหก้บัเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 
15 นาทีและจะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมงเหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน อิสระให้ท่านเดินชมไดต้าม
อธัยาศยั พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ต่ืนตากับ
เคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” 
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้ งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่างผูช้  านาญการ 
... อิสระใหท่้านได ้“เลอืกซ้ือเลอืกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่าง ๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

 

 

จากนั้นพาท่านไปชม “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ” (Otaru Snow Light Path Festival) นับเป็นเทศกาลทีท่ั้งยิ่งใหญ่
และยงัโด่งดงัระดบัประเทศของเมืองโอตารุ (Otaru) โดยนับเป็นเทศกาลในฤดูหนาวที่จะจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีในช่วง
เดอืนกุมภาพันธ์ (ซ่ึงปีนีจ้ะจัดขึน้ในวันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโร 
ช่วงนีน้ับว่าเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ านวนมากมายังเมืองนี ้เพราะภายในเมืองจะทั้งสวยงามและเต็มไปด้วย
ความโรแมนตกิมากเป็นพเิศษ ภายในเมอืงจะแบ่งออกเป็น 2 พืน้ที่หลักในการจัดเทศกาลในช่วงเวลา 17:00-21:00 นั่นก็
คือ Unga Kaijo และ Temiyasen Kaijo ซ่ึงจริงๆก็ตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักแถมยังสามารถเดินเร่ือยๆเพื่อช่ืนชมบรรยากาศ
ระหว่างทางได้อกีต่างหาก ความพิเศษของเทศกาลนีก้็เป็นการที่ทั่วทั้งเมืองโอตารุจะประดับประดาไปด้วยแสงไฟ และ
รูปป้ันหิมะขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 10 วัน บรรยากาศของเมืองที่ปกคลุมด้วยหิมะ รวมกับแสงจากโคมไฟระยิบระยับ
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ท าให้ร่ืนรมย์ นอกจากนีช้าวบ้านในพืน้ทีก่จ็ะตกแต่งร้านค้าและทีอ่ยู่อาศัยของพวกเขาด้วยโคมไฟบริเวณด้านหน้าเพือ่ให้
กลมกลนืเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลนีอ้กีด้วย ให้ท่านได้เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามที่น่าหลงใหลของเทศกาลนี ้

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (8) 

ทีพ่กั : SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 10.00 – 15.50 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพือ่เตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนิชิโตเซ่” 

1000 ออกเดนิทางจาก สนามบนิชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1550 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 

 

 

 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 38,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง 

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 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. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
 

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

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

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

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

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะนาํวา่ใหจ้องหอ้งพกัสาํหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตวัท่านเอง... 


