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ก าหนดการเดินทาง ราคา 

10 – 15 กุมภาพนัธ์ 2561 51,900.- 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

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

2 
ชิโตเซ่ –  ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – 
หอนาฬิกา –สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW 
FESTIVAL  

-  - 
APA HOTEL & RESORT 
SAPPORO OR  SIMILAR 

3 
ซัปโปโร –ตลาดนิโจ  – โรงงานช็อกโกแลต็ – คลองโอตารุ – 
พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ –เทศกาล
แสงไฟริมคลองโอตารุ OTARU SNOW LIGHT PATH 

  - 
APA HOTEL & RESORT 
SAPPORO OR  SIMILAR 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วนัทีห่นึ่ง  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

2000 พร้อมกนัท่ี 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 – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา –สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะ SAPPORO SNOW 
FESTIVAL 

0830 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  

                              

FESTIVAL – ซัปโปโร – ช้อปป้ิง  JR SAPPORO STATION 

4 
ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ – ถนนช้อปป้ิง      
โกคุราคุ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีี
น า้ตาล 

   
TOYA MANSEIKAKU  

HOTEL  LAKE SIDE 
TERRACE  OR  SIMILAR 

5 ทะเลสาบโทยะ – คโิรโระ สก ีรีสอร์ท – ช้อปป้ิง เรร่า เอาท์เลท็   - 
KITA HIROSHIMA 

CLASSE CHITOSE 

HOTEL OR  SIMILAR 

6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ (10.55-16.45) 


✈ - -  
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นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด”  หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร”  เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง       
ฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์
อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดังเช่นภูมิภาคคันโต... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสําหรับให้คนทอ้งถ่ินได้กราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี                      
สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาํให้นักท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน     
และต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหล่ียม... นํามาจากท่ีทาํการรัฐแมสซาซูเสทท์                         
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ 
อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม ้                      
ทาํให้ต้องสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมีความสําคญัทางดา้นวฒันธรรม                 
และสาํหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีสาํคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

   
 นาํท่านผา่นชม “หอนาฬิกาโบราณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซัปโปโร สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ซ่ึงยงัคงบอกเวลา
อยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัลํ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย ..               
นาํท่านชมความยืง่ใหญ่อลงัการกบั “เทศกาลหิมะซัปโปโรประจ าปี 2018”  (SAPPORO SNOW FESTIVAL) คร้ังท่ี 69                        
ณ “สวนโอโดริ” เทศกาลฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในฮอกไกโด เป็น “สุดยอดแห่งเทศกาลหิมะ” ซ่ึงจะจัดในช่วง                     
เดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี … เทศกาลน้ีมีการจัดข้ึนคร้ังแรกในปี 1950 และ จัดมาตลอดเร่ือยมา ...โดยในปี 2018                          
จัดข้ึนในช่วงวันท่ี 5-12 กุมภาพันธ์  2018 เป็นระยะเวลาทั้ งหมด 8 ว ัน ... ต่ืนตาต่ืนใจกับประติมากรรมนํ้ าแข็ง                          
ขนาดใหญ่เล็กท่ีเรียงรายอยู่ท่ามกลางหิมะหนานุ่ม  พร้อมชมการประกวดการแกะสลักหิมะ การจัดแสดงโชว ์                     
ผลงานแกะสลักนํ้ าเเข็ง มีความงดงามราวกับคริสตัล มากกว่า 200 ช้ิน เป็นจุดท่ีดึงดูดผูค้น เข้ามาชมงานอย่าง                         
ลน้หลามทุกๆปี และการแสดงต่างๆ ไฮไลทข์องช่วงกลางคืนมีการแสดงแสงสี light up หลากสีสันสาดส่องกับ                    
เหล่ารูปสลักหิมะอันตระการตา นอกจากน้ีภายในงานยงัมีร้านค้า ร้านอาหารอร่อยๆอยู่เต็มงาน ให้ท่านเลือกชิม                          
ล้ิมรสความอร่อยได้ตามอัธยาศยั และยงัสามารถชมวิวไดท่ี้ตึก TV Tower เพ่ือชมความงดงามของวิวทิวทศันืได ้                        
ทั้งงานพร้อมเก็บภาพความประทบัใจอนัน่าจดจาํ (ไม่รวมค่าเข้าชม) 
 *** เพ่ือให้ท่านไดใ้ช้เวลาไดอ้ย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า
ต่างๆ*** 

ทีพ่กั : APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
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^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) ให้ท่านได้
พกัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่าม ซัปโปโร –ตลาดนิโจ  – โรงงานช็อกโกแลต็ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ –เทศกาล
แสงไฟริมคลองโอตารุ OTARU SNOW LIGHT PATH FESTIVAL – ซัปโปโร – ช้อปป้ิง JR SAPPORO STATION 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

   
นาํท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้านิโจ” ตลาดปลาท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานมามากกว่า 100 ปี คึกคกัไปดว้ยเสียงตะโกน      
ของพ่อค้าให้ท่านด่ืมดํ่าและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษ์ทะเล หอยเชลล ์                           
สัตวน์ํ้ าเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นตน้ ตลาดแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งทั้งร้านปลาสด ผกัสด และ ผลไมส้ด มากมายกว่า                  
70 ร้านคา้ท่ีเอาสินค้าวางขายอย่างน่าชม ...นาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” ผูผ้ลิตของฝากข้ึนช่ืออย่างขนม 
“Shiroi Koibito” สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมาย                         
ทัว่ทั้ งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อม                        
ไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในอาณาจักรช้อกโกแลตแห่งน้ีมีการจัดแสดง                     
อุปกรณ์การผลิตตั้ งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถ                      
เลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งจุใจ... นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนยก์ลางการคา้ทางนํ้ าท่ีโดดเด่นท่ีสุด                
ในเกาะฮอกไกโด . ..  ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิต                              
ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญ่ีปุ่น . ..ถึงเมือง “โอตารุ” เมืองท่ีท่านจะได้ซึมซับกบัภาพบรรยากาศและกล่ินอาย
ประหน่ึงว่าเดินอยูใ่นเมืองเวนิส 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

   
นาํท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920                               
ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้า                         
ในตัวเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวบริเวณริมคลองจึงมีโกดังเก็บสินค้าสร้างไวม้ากมาย แต่ปัจจุบนั              
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ได้ปรับปรุงโกดังเก่าเหล่านั้ นเป็นร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงพิพิธภัณฑ์ ทาํให้บริเวณริมคลองกลายเป็น                        
ถนนสายเล็ก ๆ เหมาะกับการเดินเล่นชมวิวทิวทศัน์ ...อิสระให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักับอาคาร                                     
เก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้นาํท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านชอ้ปป้ิง                 
สําคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ                         
“นาฬิกาไอน า้โบราณ” ... นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนน ซาไกมาจิ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อย
นานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอันเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึก                     
และร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั พร้อมนาํท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์
เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได ้ต่ืนตากบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีทาํมาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบ                                      
ท่ีงดงามยิ่งนัก .. . หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้ งชม                               
“การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้าํนาญการ ... อิสระให้ท่านได้  “เลือกซื้อเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ือง
แกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น... จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตล์องักฤษ                 
ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้ น ... ซ่ึงเป็นของขวญัจาก เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา มอบให้กับเมือง                    
โอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาที  และ จะพ่นไอนํ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํ้ า                       
อีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได ้ตามอธัยาศยั ...  

   
นําท่านชมงานเทศกาล ประจําฤดูหนาวสุดโรแมนติกแห่งเมืองโอตารุ กับ  “เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ”                            
OTARU SNOW LIGHT PATH FESTIVAL ท่ีจดัข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี ใกล้เคียงกับช่วงท่ีจัดงาน                 
เทศกาลหิมะท่ีซัปโปโร โดยทัว่ทั้งบริเวณคลองโอตารุและในตัวเมือง จะประดับไปด้วยแสงไฟ และรูปป้ันหิมะ                  
ขนาดเล็ก พร้อมกบัเพลงจากกล่องดนตรี อนัเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง  เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วนั …อิสระให้ท่าน       
เดินเล่นริมคลองสัมผสักบับรรยากาศของเมืองท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ รวมกบัแสงจากโคมไฟระยิบระยบัท่ามกลางหิมะ                  
สีขาวท่ีมองดูแลว้ให้ความรู้สึกอบอุ่น และโรแมนติก  …สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวง
ของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลางความเจริญ อนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น...นาํทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงต่อท่ี “SAPPORO 
STATION” สถานีรถไฟหลกัของเมืองซปัโปโร รอบๆเต็มไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงโดยเฉพาะทางทิศใต ้ท่านจะไดพ้บกบั 
“JR TOWER” ห้างสรรพสินคา้ ขนาดใหญ่ สูง 38 ชั้นและโรงแรม ท่ีสร้างเช่ือมต่อกบั สถานีรถไฟซัปโปโร ภายใน
รวมเอาสถานท่ีต่างๆ ไวด้ว้ยกนั อาทิเช่น ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ กว่า  600 ร้าน, โรงภาพยนต์ ,โรงแรม , ศูนยก์ารคา้ใตดิ้น               
“เอเปีย” ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจาก ใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต และยงัมีจุดชมวิว T38 ท่ีอยู่ชั้นสูงสุดท่ีสามารถ                    
ชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซ่ึงหากวนัไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นไดไ้กลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ                    
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ภูเขาซนักากุ รวมทั้งสถานท่ีเล่นสกีอนัเล่ืองช่ือของเมืองนิเซโกะและสามารถชมวิวช่วงกลางคืนซ่ึงมีความงดงามเป็น
พิเศษ.. (ไม่รวมค่าเข้าชม)... อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงด้วยบรรยากาศ เดินเล่นสบายๆ                    
พร้อมเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  
 *** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย . . .ให้ท่านได้เ ลือกชิมร้านอร่อย                                 
จากร้านคา้ต่างๆในยา่น JR STATION *** 

ทีพ่กั : APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) ให้ท่านได้
พกัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนเดือด จิโกกุดานิ – ถนนช้อปป้ิงโกคุราคุ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) –                                   
ฟาร์มหมีสีน า้ตาล 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

   
นําท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านบ่อนํ้ าพุร้อนประจําภู มิภาคฮอกไกโด .. . เพ่ือนํา                 
ท่านเดินทางสู่ “จิโกคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้ งอยู่ตอนเหนือย่านบ่อนํ้ าร้อนโนโบริเบทสึ                          
นํ้ าร้อนในลาํธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุกํามะถันซ่ึงเป็นแหล่งต้นนํ้ าของย่านบ่อนํ้ าร้อน เส้นทางตามหุบเขา                   
สามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อนํ้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ                    
50 องศา และยงัมีบ่อโคลนเดือดท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่กํามะถันท่ีเกิดจากความร้อนใต้พิภพ                               
เ ผา ผล า ญ กํา มะ ถัน  แล้ว พว ย พุ่ง ข้ึ น มา ร ว มกัน จ น เ กิ ด เ ป็น แอ่ ง แ ล ะ ไ ห ล ผ่า น เ ป็น แม่นํ้ า ห ล า ย ร้ อ ย เ มต ร                             
สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่เทา้ และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั...                            

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
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นาํท่านสู่ “ถนนช้อปป้ิงโกคุราคุ” ถนนท่ีมีร้านคา้ขายอาหารรวมถึงของพ้ืนเมือง ของท่ีระลึก และอ่ืนๆ อีกมากมาย       
อิสระ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมตามอธัยาศยั ...นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หน่ึงในทะเลสาบ
ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น รวมทั้งเป็นแหล่ง “ออนเซ็น” ท่ีสาํคญัของเกาะฮอกไกโด ...ตั้งอยู่ภายใน “อุทยานแห่งชาติ
ชิค็อทสึ-โทยะ” เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม จุดเด่นอยู่ท่ีตรงใจกลางทะเลสาบมี “เกาะ                         
นากาจิมะ” เกาะขนาดเล็กท่ีสามารถลงไปเดินเล่นได้ (ยกเวน้ฤดูหนาว)  ...อีกหน่ึงความพิเศษของทะเลสาบแห่งน้ี              
คือนํ้ าในทะเลสาบมีความใส เงียบสงบ และในฤดูหนาวนํ้ าในทะเลสาบจะไม่แข็งตวั ...เพ่ือนาํท่านเปล่ียนบรรยากาศ 
เป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ”  (Mt. Usuzan)  (ในกรณีที่อากาศเอือ้อ านวย) ...ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ี
ระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100  ปีท่ีผ่านมา และเป็น จุดศูนย์กลางท่ีทาํให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่า                             
ภูเขาไฟ ลูกน้ีจะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยู่อย่าง
ต่อเน่ือง ... จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาํให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ... 
ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้  แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตาม  รอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อน 
สูงมาก ...เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ ช่ืนชมกบัความสวยงามของธรรมชาติ 
และวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง ... แล้วนําท่านชมแหล่งอนุรักษ์  “หมีสีน ้าตาล”  พนัธุ์หมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั                   
ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ต่ืนตากับความน่ารักของน้องหมีตวัเล็ก                    
ท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบจนถึงหมีตวัโตอายุ 12 ขวบ ... และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ท่ีทาํท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น                
ยกมือไหว้ขอ หรือ นอนยกขารอขอแอปเป้ิล หรือกวักมือเรียกขอเพ่ือแลกกับการได้กินแอปเป้ิลหรือคุกก้ี .. .                         
อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบั ความน่ารักของเหล่าหมีสีนํ้ าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั ... 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

ทีพ่กั : TOYA MANSEIKAKU HOTEL LAKE SIDE TERRACE หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) ให้ท่านได้
พกัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีห้่า ทะเลสาบโทยะ – คโิรโระ สก ีรีสอร์ท (เล่นสก)ี – ช้อปป้ิงเรร่า เอาท์เลท็ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

   
นําท่านสัมผสักับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกีท่ี  “คิโรโระ สกี รีสอร์ท” ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว                       
หนานุ่ม มีความละเอียดเหมือนแป้งฝุ่ น หรือ POWDER SNOW ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา                          
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หน่ึงในหิมะท่ีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก โดยท่ีน่ีเป็นรีสอร์ทแห่งแรกและแห่งทีเดียวบนเกาะ Hokkaido ท่ีมีเจ้าของ                      
รีสอร์ทเป็นคนไทยอีกดว้ย  นอกจากกิจกรรมเล่นสกีแลว้ท่ีน่ียงัมีกิจกรรมตะลุยหิมะทา้ทายความหนาว อีกหลายอย่าง       
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกระดานเล่ือน  Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ, บริการนั่งรถ Snow Mobile สําหรับคนท่ีช่ืนชอบ
ความเร็ว, ข่ียาน Snow Segway ซ่ิงไปให้ทัว่รีสอร์ท, เล่น Snow Rafting ท่ีมีหน้าตาคล้ายบานานาโบต้หิมะ ...                             
ทางรีสอร์ทยงัมี โซนสนามเด็กเล่น และของเล่นสําหรับเด็ก หรือจะเลือก นั่งกระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ “ยอดเขาอาซาริ” 
ชมวิวอนัแสนงดงามแบบพาโนรามาสุดตา พร้อมเคาะระฆงัแห่งความรักแสนโรแมนติก อีกทั้งสามารถผ่อนคลายดว้ย
การแช่ออนเซน แถมทา้ยดว้ยการช้อปป้ิงท่ี “รีสอร์ท มาร์เก็ต” ซ่ึงรวบรวมขนมอร่อยทัว่ฮอกไกโดไวค้รบในท่ีเดียว                       
(มีให้บริการเฉพาะ  Slade หรือ Tube เท่านั้น / หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้                        
ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าชุดอุปกรณ์สก ีครูฝึกสอน และกจิกรรมต่างๆ ภายในลานสก)ี…  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี “เรร่า เอาท์เลท็” แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินคา้แบรนด์ต่างๆ
กว่า 400 ร้าน อาทิ GAP, GUCCI,  FILA, Adidas, SEIKO, Franc Franc, BEAMS, United Arrows, Coach และ 
Free’s Shop และนอกจากน้ียงัมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย แล้วยงัมีโซนจาํหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องถ่ินอย่าง 
Hokkaido Shinhakken Factory ดว้ย ใครอยากหาซ้ือผกั ผลไม ้เหลา้ และ ขนมต่าง ๆ ของฮอกไกโดก็แวะชอ้ปกัน             
ไดท่ี้น่ีเลย... อิสระให้ทุกท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ต่างๆ ในบรรยากาศสบายๆแบบ OUTDOOR 
 *** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย . . .ให้ท่านได้เ ลือกชิมร้านอร่อย                                 
จากร้านคา้ต่างๆในยา่น JR STATION *** 

ทีพ่กั : KITA HIROSHIMA CLASSE CHITOSE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

1045 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways  เทีย่วบิน TG 671 

1645 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  10 – 15 กมุภาพนัธ์ 2561 
ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 46,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 46,900.- 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) 
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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 ขอเก็บเงินมดัจาํจากทั้งหมด 
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 ค่าทวัร์
ทั้งหมด 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 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมท่ี
พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทย
จะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละบา้นไดน้ัง่
ดว้ยกนั 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 หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


