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ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 
  

 

 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (08.00-16.25) – โจซังเค ✈ -  
HOTEL

JOZANKEI VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

2 
โจซังเค – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปป้ิง ถนนโกคุ
ราคุ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – สวนหมภูีเขา
ไฟโชวะชินซัน – โทยะ 

  


HOTEL
 TOYA ONSEN 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
โทยะ – รุสุซึ สกรีีสอร์ท(เล่นสก)ี – คลองโอตารุ – พิพธิภณัฑ์เคร่ือง
แก้วและกล่องดนตรี –  ถนนซาไกมาจ ิ– ซัปโปโร 

   

SMILE PREMIUM 
SAPPORO HOTEL OR  
SIMILAR 

4 
จุดชมววิโอคุรายาม่า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาล
เก่า – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – เอกมิาเอะ – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” 
– ซัปโปโร  

  
 

NANDA 

SMILE PREMIUM 
SAPPORO HOTEL OR  
SIMILAR 

5 
ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – ตลาดเช้าโจไก – ช้อปป้ิงมติ
ซุย เอาท์เลต็ – สนามบินชิโตเซ่ (18.00-23.50) – กรุงเทพฯ 

  ✈ 

“สะสมไมล์กับกลุ่มStar Alliances 50 %” 
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วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) – โจซังเค 

0600 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูม.ิ.. ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกับเจ้าหน้าท่ีท่ีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

0800 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 680 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

1625 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับท่ี 5 ของญี่ปุ่น และเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่บริเวณ “โจซังเค” เป็นเมืองในหุบเขาท่ีได้รับสมญานามว่าเป็นสถานท่ี ต้นน้ําแร่ออน
เซนของโจซังเคเป็นน้ําพุร้อนท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แหล่งออนเซนโจซังเคนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ-โทยะ 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) บุฟเฟ่ต์ 

ทีพ่กั : JOZANKEI VIEW HOTELหรือเทยีบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “ออนเซน” (Onsen) น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม และในขณะท่ีแช่ออนเซนท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติท่ีอยู่
โดยรอบออนเซนแห่งน้ี ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง  

 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปป้ิง ถนนโกคุราคุ – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้)                   
สวนหมภูีเขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 

นําท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านบ่อน้ําพุร้อนประจําภูมิภาคฮอกไกโด ...เพ่ือนําท่านเดินทางสู่
“จิโกคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยู่ตอนเหนือย่านบ่อน้ําร้อนโนโบริเบทสึ น้ําร้อนในลําธารของ
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หุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกํามะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําของย่านบ่อน้ําร้อน เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆ
ประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน้ําร้อนท่ีมีอุณหภูมิ 50 องศา และยังมีบ่อโคลนเดือดท่ี
เกิดขึ้นตามธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่กํามะถันท่ีเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกํามะถัน แล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมกันจน
เกิดเป็นแอ่งและไหลผ่านเป็นแม่น้ําหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้า และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

พาท่านไปแหล่งช้อปป้ิง “ถนนโกคุราคุ” (Gokuraku Shopping Street) ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง รอบด้านมี
ร้านอาหาร และร้านขายของมายมายตั้งอยู่ท้ังสองฝ่ังถนน เช่น ร้านขายของท่ีระลึกมากมาย ร้านขายขนมขบเคี้ยวท่ีเป็นท่ี
นิยมในฮอกไกโด ร้านไอศกรีม ฯลฯ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเลือกดูและช้อปป้ิงตามอัธยาศัย นอกเหนือจาก
การช้อปป้ิงแล้วคุณยังสามารถมองหารูปป้ันปีศาจท่ีน่ารักมากมายท่ีติดตั้งไว้ตามแนวถนน ให้ท่านได้สามารถถ่ายภาพ
เก็บไว้เป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

 

 นําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” หรือ “โทโยโกะ” หนึ่งในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น...เพ่ือนําท่านเปลี่ยน
บรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณทีีอ่ากาศเอือ้อ านวย)...ท่ีได้ช่ือว่าเป็นภูเขา
ไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา และเป็นจุดศูนย์กลางท่ีทําให้เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟ
ลูกนี้ จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพ้ืนท่ีแถบนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ... 
จนกระท่ังเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทําให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ... ปัจจุบัน
ภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้อนสูงมาก เป็น
ยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ใน
อีกรูปแบบหนึ่ง… 

จากนั้นนําท่านชมแหล่งเพาะพันธุ์หมีสีน้ําตาล“สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน”(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้
กับ สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ําตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยท่ีไม่ดุ
ร้าย ท่ีจะมาโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากต้องการใกล้ชิดกับเหล่าหมีก็
สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ําตาลเดินผ่านไปมา ท่านจะได้ยินเสียงและได้
กลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากนี้ยังมีร้านขายขนมปัง และแอปเป้ิล กับนักท่องเท่ียวได้ป้อนอาหารหมีอีก
ด้วย …อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมี สีน้ําตาลพันธุ์หมีท่ีหาได้ยากในปัจจุบัน 
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ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น . .. ชาวไอนุเช่ือกันว่าหมีสีน้ําตาล                         
นีถ้ือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วยพร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย… 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

ทีพ่กั : TOYA ONSEN HANABI HOTELหรือเทยีบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วนัทีส่าม โทยะ – รุสุซึ สกรีีสอร์ท (เล่นสก)ี – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  

นําท่านเดินทางสู่ “รุสุซึ รีสอร์ท” รีสอร์ทท่ีอยู่กลางหุบเขาท่ัวพ้ืนท่ีจะปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดช่วงหน้าหนาว.... อิสระ
ให้ท่านได้เต็มอื่มกับการพักผ่อนสําหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ”... นําท่านสนุกสนาน
กับกิจกรรมตามอัธยาศัย...การเล่น“ทูบ” แผ่นยางวงกลมท่ีจะนําท่านสไลด์ลงมาบนทางลาดช้ันท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะ
ขาวโพลนสะอาดตา... หรืออิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมา ย...       
(ไม่รวมค่าบริการส าหรับกจิกรรมต่างๆ ค่าเช่าชุดสกี อุปกรณ์ ครูฝึกสอน และรองเท้าเดินบนน ้าแข็ง)... อาทิ ตื่นเต้นท้า
ทายความกล้า แบบไม่ต้องเม้มกับการลื่นไถลด้วย “สก”ีกับลานสกีขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมภูเขาเอาไว้ท้ังหมด 3 ลูก และ
มีคอร์สสกีมากกว่า 30 คอร์ส.... ปลดปล่อยความมันส์ไปกับ “สุนัขลากเลือ่นหิมะ” ท่ีท่านจะรู้จักความน่าของสุนัขแสนรู้
พันธุ์ไซบีเรี่ยน... (ถาดกระดานเลื่อน สโนว์บอร์ด สกี สโนว์โมบิล 15 นาที : 1,200 บาท/คัน (ขับคนเดียว) // 30 นาที : 
2,400 บาท/คนั (ขับคนเดียว) , Snow Rafting (แพยาง 10 นาท)ี ผู้ใหญ่ท่านละ 800 บาท // เด็กท่านละ 600 บาท , สโนว์
ชูส์ 60 นาท ี: 1,200 บาท/ท่าน (ผู้ร่วมกจิกรรมข้ันต า่ 2 ท่าน)…นอกจากนี้ยังมี โซนสําหรับน้องๆ หนูๆ “Kid Park” ได้
สนุกสนานกับ คอร์สสกีเร่ิมต้นส าหรับเด็ก... หรือเร้าใจท้ังคุณพ่อคุณแม่และลูกๆ กับการ“นั่งเลื่อนลานน ้าแข็ง” ไป
พร้อมๆกันด้วยความยาวกว่า 60 เมตร... นอกจากนี้ ยังมี   สโนว์โมบิวน่ังเรือยางบนหิมะขี่ม้า ฯลฯ.... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
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 นําท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว1,140เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุซึ่งในสมัยก่อนประมาณค.ศ. 1920ท่ียุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟูคลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอ
ตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม ... แล้วนําท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปป้ิงสําคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลอง
โคตารุซึ่งเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” นอกจากนี้ตลอดท้ังสอง
ข้างทางของถนนซาไกมาจิยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAOท่ีมีขายเฉพาะท่ี
โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย...
จากนั้นนําท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ “นาฬิกาไอน า้โบราณ” สไตล์อังกฤษ ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็น
ของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีและ
จะพ่นไอน้ําออกมาทุกๆ ช่ัวโมงเหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย  ...  
พร้อมนําท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับ
และตกแต่งท่ีทํามาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม  “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ี
บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมท้ังชม “การสาธิต” การผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชํานาญการ ... อิสระให้ท่านได้ 
“เลอืกซื้อเลอืกชม” สินค้าท่ีผลิตจากเครื่องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน 

สมควรแก่เวลานําท่าน เดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น 
ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองท่ัวไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รับคําแนะน่า
และพัฒนาจากผู้เช่ียวชาญชาวอเมริกัน ดังน้ันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพ้ืนฐานการวางผังเมืองของ
อเมริกา 

ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7) 

ทีพ่กั : SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ จุดชมววิโอคุรายาม่า (โอคุระจั้มพ์ฮิลล์) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – เอกมิาเอะ – 
“เทศกาลประดับไฟซัปโปโร” – ซัปโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
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นําทุกท่านเดินทางสู่จุดชมวิว “โอคุระจั้มพ์ฮิลล์” (Okurayama Ski Jump) เป็นจุดชมวิวท่ีวิวดีงามมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
เมืองซัปโปโร เป็นสถานท่ีขึ้นช่ือด้านการเล่นสกีผาดโผนท่ีดังท่ีสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และท่ีจัดงานโอลิมปิคฤดูหนาว
ในปี 1972 เพ่ือนั่งกระเช้าแบบ 2 ท่ีนั่งขึ้นสู่ยอดเขาเพ่ือชมความงามของเมืองซัปโปโรให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็นท่ีะลึก 

นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปลี่ยนเพ่ือให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง 
ฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ท่ีนี่ก็เป็นท่ีสําหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสิงสถิตอยู่ ณ 
ศาลเจ้าแห่งนี้ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจสืบไป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 

   

นําท่านเดินทางสู่ “อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่ง
เมือง ซัปโปโรทําให้นักท่องเท่ียวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นํามา
จากท่ีทําการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ท่ีออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้
โดยใช้วัสดุภายในประเทศอาคารนี้เคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ 
แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติท่ีมีความสําคัญ
ทางด้านวัฒนธรรมและสําหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลท่ีสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น 

 จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโินะ” ท่ีมีร้านค้า มากกว่า 
4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้าน Big Cameraจําหน่ายกล้องดิจิตอลเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิคส์ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLOขายเสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสําอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (10) NANDA บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารทะเลนานาชนิดอาทิสุดยอด
อาหารทะเลของฮอกไกโด ปู 3 อย่าง ประกอบด้วย ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต 
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กุ้งทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล นอกจากนี้ยังมีเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ ไส้กรอก ผักสดมากมาย 
ฟักทอง ข้าวโพด พริกหวาน เห็ดหอม เพ่ือให้ท่านนําไปย่างพร้อมท้ังเทมปุระหลายหลายแบบ ไก่ทอด ซาชิมิปลาสดๆ ซู
ชิหน้าต่างเช่น หน้าปลาไหลย่าง หน้าไข่ปลา หน้าหอยเชลล์ หน้ากุ้ง ฯลฯ อาหารพ้ืนเมืองปรุงพร้อมทานเช่นยําๆ ปลาต้ม
ซอส  ตบท้ายความอร่อยด้วยขนมหวานและผลไม้ตามฤดูกาล และเครื่องดืมเป็นนํ้าอัดลม และชา 

 

   

หลังอาหารค่ํา นําท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโป
โรและเป็นงานเทศกาลประจําฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีในแต่ละส่วนของย่านใจ
กลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม ท้ังนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมก าร
ท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง…Sapporo White Illuminationเป็นเทศกาลท่ีมีอายุเก่าแก่จัดขึ้นครั้งแรก
ในปี 1981 โดยในปีนี้จะเป็นครั้งท่ี 36 แล้ว มีการขยายพ้ืนท่ีจัดงานและเพ่ิมไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งนี้
ท้ังยังเพ่ิมความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย 

ทีพ่กั : SMILE PREMIUM SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัห้า ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ – ตลาดเช้าโจไก – ช้อปป้ิงมติซุย เอาท์เลต็ – สนามบินชิโตเซ่ (18.00-23.50) – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
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หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าขึ้นช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 
“โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายท่ัวท้ังเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้ “ช็อกโกแล็ต”         
มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี้                          
มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต                    
และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างจุใจ 

นําท่านเดินทางสู่   “ตลาดโจไก” ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป                                     
นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึ่งในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านค้า
ต่างๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่  เ ช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์  และ                          
ยังมีผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล สินค้าท่ีตลาดแห่งนี้มีราคาเหมาะสม                    
ไม่แพงมากนัก  เ ช่นเดียวกันกับตลาดอื่นๆ  ท่ัวประเทศญี่ ปุ่น  อาหารท้องถิ่นท่ีขึ้น ช่ือคือ  อาหารทะเลสดๆ                                   
เสิร์ฟพร้อมข้าว เรียกว่า “ดงบุริ” .... อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้ออาหารสดต่างๆอย่างจุใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 

 

นําท่านเดินทางช้อปป้ิงท่ี “มิตซุย เอาท์เล็ท” เอาท์เล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้อสินค้า  
“แบรนด์เนม” ช่ือดังหลากหลายท้ังแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดังของญี่ปุ่น และสินค้าดีราคา พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 
ร้านค้า ซึ่งในบรรดาแบรนด์ดังเหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีท้ังสินค้าสําหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

1800 ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 681 

2350 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 
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อัตราค่าบรกิารเดนิทางวนัที่ 30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2562 

ผู้ใหญ่                                                                            ท่านละ 66,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่1ท่าน)                              ท่านละ 60,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่2ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 60,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่2ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 50,900.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                                     ท่านละ 8,000.- บาท 

มีตั๋วแล้วลด                                                                       ท่านละ 20,000.- บาท 

 

*** กรุณาอา่นเงื่อนไขด้านลา่งก่อนชาํระมัดจําทุกครั้ง 

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ *** 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ  
2. ค่าท่ีพัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ  หรอืระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือสํารวจเส้นทางเท่าน้ันหากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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เงื่อนไขการช าระเงิน ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท 

ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 25 วนั 
 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากท้ังหมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
6. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีนั่ง 

กับสายการบินและค่ามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา  หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด 
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันท่ีทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว  
ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครือ่งบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบิน 

 ในแต่ละกรุ๊ป)  
8. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรอื เข้าประเทศท่ีระบุไว้ ใน  

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 

หมายเหตุ  
 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ 
โดยทางบริษัทฯ จะแก้ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญท่ีสุด  

  
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลกิเท่ียวบิน 

 
3. ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ี
พักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 

 
4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) HOKKAIDO SNOW SKI NEWYEAR PROGRAM 5D4N 30DEC-03JAN  TG 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดท่ีนั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดท่ีนั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันท้ังกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน 
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนั่ง  LONG LEG ทุกกรณี 

 
6. หากท่านท่ีต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
7. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรอืในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านทํา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร ์

 
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรยีนแนะนําว่าให้จองห้องพักสําหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 
9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จําเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า  6 เดือน 

 
11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ท้ังหมด 

 
 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


