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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

09 – 13 มกรำคม 2019 
29 มกรำคม – 02 กุมภำพนัธ์ 2019 
28 กุมภำพนัธ์ – 04 มีนำคม 2019 

39,900.- 

 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 
สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไก
โด) (23.45-08.30)   ✈  

2 
ชิโตเซ่– หมู่บ้ำนรำเมง็– สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ– น ำ้ตกกงิกะ &ริว
เซย์ – โซอุนเคยีว – “เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคยีว” 

-  
RAMENG 



HOTEL

MOUNT VIEW HOTEL  

OR SIMILAR  

3 
โซอุนเคยีว – ไบบำอสิโนวแลนด์ – คลองโอตำรุ – ถนนซำไกมำจิ 
– หอนำฬิกำ – ซัปโปโร – ช้อปป้ิงย่ำนซึซึกโินะ – “เทศกำล
ประดับไฟซัปโปโร” 

 
  
SKI - 

SAPPORO TOKYU REI 
HOTEL OR SIMILAR 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)   

2000  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  *** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสำร จ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 45 นำท ี*** 

 2345 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเมง็ – สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ – น ำ้ตกกงิกะ & ริวเซย์ – โซอุนเคยีว – “เทศกำลน ำ้แข็งโซอุนเคยีว” 

0840 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

    

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ำ” เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากซปัโปโร ไดช่ื้อว่าเป็นหลงัคาของ ฮอก
ไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่งอำซำฮิกำว่ำ” ศูนยร์วมร้าน
ราเมง็ติดอนัดบัของเมืองอาซาฮิกาว่าและของเกาะฮอกไกโด...หมู่บา้นแห่งน้ีประกอบดว้ยร้านราเม็งท่ีมีช่ือเสียง8ร้านท่ี
ต่างแข่งขนักนัท าราเมง็ของตนเองให้อร่อยท่ีสุดเพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาและยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมงอาซาฮิกาว่าเพ่ือให้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกล้ิมลองรสชาติของราเมง็ร้าน
เด็ดตามสไตลข์องท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมง็ (1) 

4 
ซัปโปโร – อสิระช้อปป้ิงหรือท่องเทีย่วตำมสถำนทีต่่ำงๆ ภำยใน
ซัปโปโร ตำมอธัยำศัย 

 - - 
SAPPORO TOKYU REI 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
ซัปโปโร –สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
(10.45 – 15.45) 



✈ - -  
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หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ” เป็นสวนสัตวแ์ห่งเมืองหนาวท่านจะไดเ้ห็นสัตวแ์ปลกๆ 
หลากหลายสายพนัธุ์ รวมไปถึงสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นโซนขั้วโลก ... น าท่านต่ืนตากบั “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ารัก
ภายในสวนสัตวใ์ห้ท่านไดบ้นัทึกภาพอย่างใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินและอุโมงค์ใตน้ ้ าท่ีท่านจะไดช้มเพนกวินว่ายน ้ าได้
อย่างใกลชิ้ดถึง 360 องศา ... “หมขีำวขั้วโลก” ท่ีเดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักท่ีหาชมไดย้ากไม่ตอ้งไปไกลถึงขั้ว
โลก พร้อมชมความซุกซนของ “แพนด้ำแดง”เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธ์ุไซบีเร่ียน”และ“ฝูงสุนัขจิ้งจอก”
นอกจากน้ีท่านจะไดพ้บกบัสัตวพ้ื์นเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพ้ืนเมือง นกฮูก เหยีย่ว และสิงโตทะเลท่าน
จะไดเ้พลิดเพลินไปกบัเหล่าสัตวน์านาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคียว” (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  2 ช่ัวโมง มีระยะทำงโดยประมำณ 115 
กม.) หมู่บา้นเล็กๆอนัแสนน่ารักท่ีอยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและ ยงัอยู่ในเขต “อุทยำนแห่งชำติไดเซ็ทสึซัง” นอกจากน้ี
โซอุนเคียวยงัเป็นแหล่งน ้ าแร่ออนเซนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของญ่ีปุ่น ชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดของ
จิตรกรท่ีรังสรรค์ข้ึนในฤดูหนาว ซ่ึงถูกปกคลุมไปดว้ยน ้ าแข็ง และหิมะขาวโพลนสะทอ้นแสงอาทิตยว์าววบัจบัตา ซ่ีง
เป็นอีกหน่ึงทศันียภาพซ่ึงหาชมไดใ้นฤดูหนาวเท่านั้น 

น าท่านเดินทางชมความงามของ “น ำ้ตกกิงกะ” หรือ “น ้ำตกแม่น ำ้สีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตรในฤดูร้อนน ้าท่ีไหล
ลงมาจากหน้าผานั้นมีลกัษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวก้นัไปมาดูคลา้ยเส้นดา้ยสีเงินแสนงดงามส่วนไม่ไกลกนันักมีอีก
หน่ึงน ้ าตก “น ำ้ตกริวเซย์” หรือ “น ำ้ตกดำวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เน่ืองจากน ้าตกท่ีไหลออกมาจากชะง่อนผานั้น
เม่ือตอ้งกบัแสงอาทิตย ์ดูงดงามคลา้ยกบัดวงดาวท่ีก าลงัตกมาจากฟากฟ้า นอกจากน้ีน ้ าตกทั้งสองยงัไดช่ื้อว่าเป็นน ้าตกคู่
สามีภรรยาอีกดว้ยส่วนในช่วงฤดูหนาวน ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแข็งตวักลายเป็นน ้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเท่ียวชมไดต้าม
อธัยาศยัและบนัทึกภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 

หลังอาหารค ่า น าท่านชมอาณาจกัรน ้ าแข็งขนาดมหึมา ณ “เทศกำล แกะสลักน ้ำแข็งโซอุนเคียว เฮียวบะกุ” ท่ีจดัริม
แม่น ้ าอิชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (เทศกำลงำนตั้งแต่ 25 มกรำคม – 18 มนีำคม 2019) 
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ภายในงาน จะประดบัประดาดว้ยประติมากรรมน ้าแข็งและหิมะรูปทรงต่างๆท่ีสะทอ้นกบัแสงแดดในช่วงกลางวนัเป็นสี
ขาว อมฟ้า และในช่วงกลางคืนน ้าแข็งเหล่าน้ีจะสะทอ้นแสงไฟสีรุ้ง ราวกบัโลกแห่งจินตนาการ เช่นตน้คริสตม์าส บา้น
อิกลูของชาวเอสกิโม ถ ้าน ้ าแข็ง    ท่ีมีหินงอกหินยอ้ยคลา้ยของจริง อุโมงคน์ ้ าแข็ง และ บาร์น ้ าแข็ง เป็นตน้ ...ต่ืนตาต่ืนใจ
กบัโดมและปราสาทน ้ าแข็งขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถเดินเขา้ไปเยี่ยมชมภายในไดอี้กดว้ย...ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัความ
งามของประติมากรรมน ้ าแข็ง ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นเทศกาลน ้ าแข็งท่ีมีรูปแบบแตกต่างและยิ่งใหญ่อลงัการไม่แพเ้มืองอ่ืนๆ 
ในฮอกไกโด 

ทีพ่กั : MOUNT VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ” เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่ง
ปลัง่ 
 

วนัทีส่ำม โซอุนเคียว – ไบบำอิสโนวแลนด์ – คลองโอตำรุ – ถนนซำไกมำจิ – หอนำฬิกำ – ซัปโปโร – ช้อปป้ิงย่ำนซึซึกิโนะ – “เทศกำล
ประดับไฟซัปโปโร” 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

   

 พาท่านไป “ไบบำอ ิสโนวแลนด์” ดินแดนหิมะแห่งฮอกไกโด ให้ท่านไดท้  ากิจกรรมกบัหิมะท่ีแทจ้ริงในทุ่งหิมะอนักวา้ง
ใหญ่ของฮอกไกโดสร้างความเพลิดเพลินให้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผูใ้หญ่ โดยในโปรแกรมจะมีกิจกรรมให้ท่านไดเ้ล่นอยู ่3 
อย่าง ไดแ้ก่ “Snow Tubing” ซ่ึงเป็นการเล่นหิมะสุดคลาสสิก ทั้งเด็กและผูใ้หญ่สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกบั
เนินลาดชนัแบบพิเศษได ้ต่อดว้ย “Football” ซ่ึงเป็นการยงิลูกเขา้โกลฟุตบอลเล็กๆกลางหิมะ และ “Bubble Ball” ให้
ท่านเขา้ไปใน Bubble ball โปร่งแสงแล้วสนุกไปกับการกล้ิงตีลังกาไปมา ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย (ท่ีไม่รวม
ค่าใชจ่้าย) ให้ท่านไดร่้วมกิจกรรม อาทิเช่น “Snow Cabin Touring” ท่ีให้ท่านไดน้ั่งรถชมรอบๆลานหิมะอนักวา้งใหญ่ 
วิวทุ่งหิมะอนักวา้งใหญ่นอกหน้าต่างอาจท าให้คุณไดพ้บกับสุนัขจ้ิงจอกก็เป็นได้, “Snowmobile Touring” ทวัร์ไป
รอบๆสระน ้ าทั้ง 7 แห่งให้สนามกอล์ฟอันกวา้งใหญ่ วิ่งไปรอบๆหิมะเน้ือละเอียดด้วยความสดช่ืนเบิกบาน, “Mini 
Snowmobile” เด็กๆก็ขับไดด้ว้ยตัวเอง! ขบัข่ีสะดวกและง่ายดายไปกับคอร์ส 1รอบ 1 km ดว้ย มินิสโนว์โมบิล, “หำ
สมบัติ” ให้ท่านไดขุ้ดลงไปในหิมะนุ่มน่ิม เพ่ือตามหาสมบติั จะหาไดก้นัก่ีช้ินกนันะ?, “Snowshoeing” ให้ท่านไดใ้ส่
รองเทา้เดินเล่นชมหิมะปุยๆนุ่มๆ, “Foot golf” เตะลูกบอลบนหิมะ โดยเป้าหมายคือเตะให้ลงหลุม, “Fatbike” วิ่งไปบน
พ้ืนหิมะอนักวา้งใหญ่ดว้ยจกัรยานลอ้ยกัษ!์, “Snow Rafting” นัง่บนเรือยางท่ีถูกลากโดยสโนวโ์มบิลขนาดใหญ่ ต่ืนเตน้
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เร้าใจไปกบัความเร็วและการล่ืนไถล ท่ีสามารถสัมผสัไดแ้ค่ท่ีฮอกไกโดเท่านั้น! และอีกหน่ึงกิจกรรมให้ท่านได ้“ท ำโม
จ”ิ โดยเอาท่อนไมใ้หญ่ๆทุบขา้วเหนียวร้อนๆท าเป็น “โมจิ” แถมยงักินไดเ้ลยดว้ย!  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ลานสกี (4) 

     

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านแวะชม“คลองโอตำรุ”ท่ีมีความยาว 1,140 เมตรและเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุซ่ึงในสมยัก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟูคลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่“ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมือง
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ“ร้ำนเคร่ืองแก้ว”“พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”และ“นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” 
นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต
Le TAOท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดิน
ชมไดต้ามอธัยาศยั...จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” สไตล์องักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือน
บนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั
ข้ึนทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน ้าออกมาทุกๆ ชัว่โมงเหมือนกบันาฬิกาไอน ้าอีกเรือนท่ีลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชม
ไดต้ามอธัยาศยั ... พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตา
กบัเคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิง่นัก หรือจะเลือกชม“กล่องดนตรี” 
รูปแบบต่างๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ... อิสระ
ให้ท่านได ้“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น และน าท่านผ่านชม“หอ
นำฬิกำโบรำณ” สัญลกัษณ์คู่เมืองซัปโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทาง
วฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปีทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติั
ล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น ผงัเมืองซปัโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้น
และเมืองทัว่ไปในญ่ีปุ่นซ่ึงได้รับค าแนะน่าและพฒันาจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ดงันั้ นผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็น
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพ้ืนฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ท่ีสุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกโินะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกว่า 
4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ  าหน่ายกล้องดิจิตอลเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
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อิเล็คทรอนิคส์ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง 
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo   

** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ** 

  

หลงัอาหารค ่าน าท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดบัไฟของเมืองซปัโป
โรและเป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวของเมืองอีกดว้ย ลกัษณะการจดังานจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีในแต่ละส่วนของย่านใจ
กลางเมืองและตามถนนเส้นการคา้หลกัในการประดบัดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง…Sapporo White Illuminationเป็นเทศกาลท่ีมีอายเุก่าแก่จดัข้ึนคร้ังแรก
ในปี 1981 โดยในปีน้ีจะเป็นคร้ังท่ี 36 แลว้ มีการขยายพ้ืนท่ีจดังานและเพ่ิมไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไวใ้นงานคร้ังน้ี
ทั้งยงัเพ่ิมความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั 

ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่  ซัปโปโร – อสิระช้อปป้ิงหรือท่องเทีย่วตำมสถำนทีต่่ำงๆ ภำยในซัปโปโร ตำมอธัยำศัย 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

     

ท่านสามารถอิสระท่องเท่ียวไดต้ามอัธยาศยั หรือ ไกด์น าท่านเยี่ยมชมภายในตวัเมือง ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมือง 
ซปัโปโร ดว้ยตวัเอง (ไม่รวมในค่ำใช้จ่ำย) แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ สามารถเลือกเท่ียวไดใ้น 1 วนั 

ตึกรัฐบำลเก่ำ  ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโรท าให้
นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของโดมแปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซา
ซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกาผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ
อาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้  าให้
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ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรมและส าหรับ
จดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

ตลำดปลำยำมเช้ำ เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1903 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซปัโปโร ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมือง 1 บล็อค เป็นท่ีนิยม
ส าหรับชาวบา้นและนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะแวะเวียนไปท่ีตลาดเพ่ือจบัจ่ายผลผลิตในทอ้งถ่ิน และอาหารทะเลสดๆ เช่น ปู 
ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ 

ช้อปป้ิง JR TOWER สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปโดยมีห้างสรรพสินคา้มากมาย เช่น พาซิโอ ไดมารุและอาคาร ESTA เป็นตน้ 
ในอาคาร ESTA มีศูนยอ์าหารสไตล์ธี์มพาร์ค “รำเมง็ รีพับลคิ ซัปโปโร” ท่านจะสามารถล้ิมรสราเมงช่ือดงัจากทัว่ฮอกไก
โดได้ท่ีน้ี นอกจากน้ียงัมีตึกของ BIC CAMERA ซ่ึงเป็นสถานท่ีแห่งการบูชาเคร่ืองใชอิ้เล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ียงัมี 
UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเส้ือผา้มากมายท่ีอยู่เหนืออาคาร 7 ชั้นของ BIC CAMERA และ ศูนยก์ารค้าใต้ดิน  
“เอเปีย” ท่ีมีโดมกระจกเช่ือมจากใตดิ้นข้ึนมายงัพ้ืนดินเป็นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมนัจู
เก่าแก่ก็มาเปิดสาขาอยูด่ว้ย 

สวนสัตว์มำรุยำมะ เป็นสวนสัตวแ์ห่งท่ี 10 ของประเทศ มีสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม สัตวปี์ก สัตวเ์ล้ือยคลาน 184 ชนิด จ านวน 
991 ตวัท่ีเล้ียงและจดัแสดงอยู ่ในปัจจุบนัมีการด าเนินการบูรณะปรับปรุงสถานท่ีดว้ยแนวคิด “นิทรรศการการด ารงชีวิต
ตามธรรมชาติ” ท่ีทั้งสัตว์และผูเ้ยี่ยมชมจะสามารถรู้สึกถึงความเป็นหน่ึงเดียวกัน โดยการจ าลองท่ีอยู่ของสัตว์ให้
ใกลเ้คียงกบัสภาพตามธรรมชาติมากท่ีสุดเพ่ือกระตุน้ให้สัตวแ์สดงพฤติกรรมการใชชี้วิตตามท่ีควรจะเป็น เป็นป่าสงวนมี 
“ป่าสวนสัตว”์ เน้ือท่ีประมาณ 2 เฮกเตอร์ ท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือสัมผสักบัธรรมชาติรอบตวัของซัปโปโรเม่ือ 50 ปีก่อน ซ่ึง
ไม่มีสวนสัตวแ์ห่งใดในประเทศท่ีมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์เท่าท่ีน่ี 

โรงงำนเบียร์ซัปโปโร ท่ีเก่าแก่ร่วม 100 ปี น าชม “พิพิธภณัฑ์เบียร์” ท่ีเล่าถึงความเป็นมาของการกลัน่เบียร์และให้ความรู้
ในการผลิตเบียร์ 

ร้ำนร้อยเยน ภายในร้านจะมีจ าหน่ายสินคา้สภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเทา้ และขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ ภายในบา้น 
เคร่ืองจามชาม ชุดกาแฟ ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นสินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายในประเทศญ่ีปุ่น 

จุดชมววิบนเขำโอคุระ เป็นจุดชมวิวท่ีวิวดีงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองซปัโปโร เป็นสถานท่ีข้ึนช่ือดา้นการเล่นสกี
ผาดโผนท่ีดงัท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น และท่ีจดังานโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 1972 เพ่ือนัง่กระเชา้แบบ 2 ท่ีนั่งข้ึนสู่ยอดเขา
เพ่ือชมความงามของเมืองซปัโปโรให้ท่านไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นท่ีะลึก 

สวนโอโดริ เป็นถนนซ้ึงมีความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของตน้ไมท้  าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยม
ของคนเมืองในการเดินเล่น พกัผ่อนหยอ่นใจ ปลายสุดของถนนเป็นท่ีตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมี
ร่องไมด้อก น ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู่ และทุกปีในฤดูหนาว ณ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีจกังานเทศกาล
หิมะท่ีมีการแข่งขนัการน าหิมะมาสลกัแป็นรูปต่างๆ อนัเป็นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

โรงงำนซ็อกโกแลต สินคา้ข้ึนช่ืออีกอย่างของฮอกไกโดเน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่
ทั้งเกาะ เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท าให้ “ช็อกโกแลต็” มีรสชาติดีเยีย่มกลมกล่อม
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ไม่แพช็้อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์ลยก็ว่าได้  ... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจดัแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่
ยคุแรกเร่ิม แบบจ าลองโรงงาน ท่านจะไดช้มขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ได้
อยา่งจุใจ หรือหากท่านอยากจะลองท าช็อกโกแล็ตดว้ยฝีมือตวัเองก็สามารถท าได้ 

สวนสำธำรณะโมเอะเระนุมะ ท่ีซ่ึงเหมือนกับก้าวย่างเข้าไปในส่วนหน่ีงของงานปฏิมากรรมศิลปะมากกว่ายืนอยู่ท่ี
สวนสาธารณะ เป็นสวนสาธาณะท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจตลอดทั้งปี โดยในฤดูใบไมผ้ลิมีดอกซากุระบานสะพร่ัง ในฤดูร้อนมี
การเปิดชายหาดโมเอเระบีช ในฤดูใบไมร่้วงใบของตน้สนญ่ีปุ่นคารามาทสึเปล่ียนเป็นสีเหลือง และในฤดูหนาวมีครอส
คนัทรีสกี 

หอคอย ทวีีทำวเวอร์ ท่ีก่อสร้างเสร็จในปีค.ศ.1956 และไดก้ลายเป็นแลนด์มาร์คท่ีเฝ้ามองการพฒันาของซปัโปโรมากว่า
คร่ึงศตวรรษนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็จเป็นตน้มา ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทศันียภาพอันสวยงามของสวนโอโดริท่ี
เปล่ียนรูปลกัษณ์ไปในแต่ละฤดูกาล และบรรยากาศของงานเทศกาลต่างๆจากจุดชมวิวท่ีสูงจากระดบัพ้ืนดิน 90 ม. ถา้
อากาศดีจะสามารถมองเห็นทุ่งราบอิชิคาริและทะเลญ่ีปุ่นดว้ย 

ภูเขำโมอิวะ น าท่านนั่งกระเชา้ เปล่ียนบรรยากาศเพ่ือข้ึนไปชมความงดงามของเมืองซัปโปโร บนความสูง 531 เมตร ณ 
“ภูเขำโมอิวะ” ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นจุดท่ีสามารถมองทิวทศัน์แบบ 360 องศาของเมืองสวยท่ีสุด...อิสระให้ท่านช่ืนชมความ
งดงามและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือกลำงวัน และม้ือค ่ำ อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อย
จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ** 

ทีพ่กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ ซัปโปโร – สนำมบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 

1045 ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1645 ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

****************************************** 

 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 39,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 29,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท 

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง 50%) 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ  ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำท่ำนละ 15,000.- บำท 

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน 
กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 

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

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า  หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

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

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน  
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอ่ืนๆ 
โดยทางบริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด  

 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและโรงแรมท่ี
พกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 

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

 

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

 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ ขอให้ท่านท า
ความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 
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9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
ทั้งหมด 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 


