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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

10 – 14 กุมภำพนัธ์ 2019 49,900.- 
 
 

วันที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เช้ำ เที่ยง ค ำ่ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (08.00 – 16.25) – 
โจซังเค 

✈ - 

HOTEL 
JOZANKEI VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

2 
โจซังเค – ซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรัฐบำล
เก่ำ – หอนำฬิกำ – สวนโอโดริ – “เทศกำลหิมะซัปโปโร” 

  


HOTEL
JOZANKEI VIEW 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
โจซังเค – โคคุไซ สก ีรีสอร์ท – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ำ้ – 
ถนนซำไกมำจิ – “เทศกำลแสงไฟริมคลองโอตำรุ” – ซัปโปโร 

  - 

APA HOTEL & 
RESORT SAPPORO 
HOTEL OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – ภูเขำไฟอุสึซัน
(เคเบิล้) – สวนหมภูีเขำไฟโชวะชินซัน – ซัปโปโร – ช้อปป้ิงซึซึกิ
โนะ – “เทศกำลประดับไฟซัปโปโร” 

  - 
APA HOTEL & 
RESORT SAPPORO 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
ซัปโปโร – ตลำดเช้ำโจไก – ช้อปป้ิง มติซุยเอำท์เลต็ – สนำมบิน 
ชิโตเซ่ (18.00 – 23.50) 

 - ✈  

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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วนัอำทติย์ที ่10 กุมภำพันธ์ 2019 กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด) (08.00 – 16.25) – โจซังเค  

0600 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C   
(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

0800 ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 680 

  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ช่ัวโมง ... เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

1625 ถึงสนำมบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่บริเวณ “โจซังเค” เป็นเมืองในหุบเขาท่ีไดรั้บสมญานามว่าเป็นสถานท่ี ตน้น ้ าแร่ออน
เซนของโจซงัเคเป็นน ้าพุร้อนท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) บุฟเฟ่ต ์

ทีพ่กั : JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัจันทร์ที ่11 กุมภำพันธ์ 2019 โจซังเค – ซัปโปโร – ศำลเจ้ำฮอกไกโด – อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ – หอนำฬิกำ – สวนโอโดริ –  
“เทศกำลหิมะซัปโปโร” 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

   

 น าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศำลเจ้ำซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง 
ฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์
อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิต
อยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น (TAS) TG 680-681 SAPPORO & OTARU SNOW LIGHT ILLUMINATION FESTIVAL PROGRAM 5D4N 

จากนั้ นพาท่านเดินทางไป “อำคำรที่ท ำกำรรัฐบำลเก่ำ” 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 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

   

  หลังอาหารกลางวนัน าท่านผ่านชม “หอนำฬิกำโบรำณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1878 
ปัจจุบนั นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอย่างเท่ียงตรงมานานนับ 
100 ปีทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนนซ่ึงมีความกวา้ง 105 ม. และยาวถึง 3.8 กม. สีเขียวของตน้ไมท้  าให้
สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ปลายสุดของถนนเป็นท่ีตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 
ม. ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู ่ และทุกปีในฤดูหนาว ณ สถานท่ีแห่งน้ี
เป็นท่ีจกังานเทศกาลหิมะท่ีมีการแข่งขนัการน าหิมะมาสลกัแป็นรูปต่างๆ อนัเป็นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

 

  

 

 

จากนั้นพาท่านไปชม “เทศกำลหิมะซัปโปโร” (SAPPORO SNOW FESTIVAL) คือ งานเทศกาลหิมะและน ้าแข็งท่ีจดัข้ึน
ในช่วงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี (วนัท่ี 4 – 11 กุมภาพนัธ์) ในเมืองซปัโปโรของฮอกไกโด งานเทศกาลน้ีมีอายกุว่า 
70 ปีแลว้ ภายในงานมีไฮไลท์อยู่ท่ีการจดัแสดงประติมากรรมหิมะเล็กใหญ่มากมายกลางเมือง  ซ่ึงนับเป็นงานอีเวน้ท์
ประจ าฤดูหนาวท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีผูค้นจากทัว่โลกเดินทางมาเขา้ร่วมงานกว่า 2,600,000 คนเลยทีเดียว และท่ีเป็นข่าวใหญ่
ทุกปีคือกลุ่มคนไทยท่ีชนะการแข่งขนัประกวดประติมากรรมหิมะภายในงานมาอย่างต่อเน่ือง โดยธีมของประติมากรรม
หิมะจะแตกต่างกนัไปในแต่ละปี โดยมีขอบเขตกวา้งมากตั้งแต่สถาปัตยกรรมทางประวติัศาสตร์ อยา่งสถาปัตยกรรมช่ือ
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ดงัระดบัโลกและปราสาทญ่ีปุ่นไปจนถึงตวัการ์ตูนจากอนิเมะ ประติมากรรมหิมะบางช้ินมีความสูง 15 เมตร กวา้ง 25 
เมตรเลยทีเดียว 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่บริเวณ “โจซังเค” เป็นเมืองในหุบเขาท่ีไดรั้บสมญานามว่าเป็นสถานท่ี ตน้น ้ าแร่ออน
เซนของโจซงัเคเป็นน ้าพุร้อนท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) บุฟเฟ่ต ์

ทีพ่กั : JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน ้ำแร่ธรรมชำติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัองัคำรที ่12 กุมภำพันธ์ 2019 โจซังเค – โคคุไซ สกี รีสอร์ท – คลองโอตำรุ – หอนำฬิกำไอน ้ำ – ถนนซำไกมำจิ – “เทศกำลแสงไฟริม
คลองโอตำรุ” – ซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

   

พาท่านเดินทางเขา้สู่ “โคคุไซ สก ีรีสอร์ท” เป็นลานสกีขนาดใหญ่ให้เล่นมากมายตั้งแต่มือใหม่จนถึงขั้นมืออาชีพ รีสอร์ท
ซ่ึงตั้งยู่เมืองโจซงัเค ทัว่พ้ืนท่ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดช่วงหน้าหนาว ... ให้ท่านไดเ้ต็มอ่ืม กบัการพกัผ่อนส าหรับ
ครอบครัวดว้ยกิจกรรมกลางแจง้ต่างๆ ท่ามกลางหิมะละลานตา และสนุกสนานไปกบัการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศ
แบบธรรมชาติท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและหิมะอนัขาวโพลน กบักิจกรรมต่างๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดาน
เล่ือนหิมะ สโนวโ์มบิล สกี สโนวบ์อร์ด ... อิสระให้ท่านเลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กบักิจกรรมต่างๆ อีก
มากมายหรือเลือกมุมถูกใจกบัการถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก (หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ 
ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สกี ครูฝึกสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
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น าท่านแวะชม “คลองโอตำรุ” ท่ีมีความยาว1,140เมตรและเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุซ่ึงในสมยัก่อนประมาณค.ศ. 1920ท่ียุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟูคลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอ
ตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมืองตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลอง
โคตารุซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้ำนเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” และ “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” นอกจากน้ีตลอดทั้งสอง
ขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAOท่ีมีขายเฉพาะท่ี
โอตารุ เค้กและขนมอันเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดินชมไดต้ามอัธยาศยั 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นำฬิกำไอน ำ้โบรำณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็น
ของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบัเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงัข้ึนทุกๆ 15 นาทีและ
จะพ่นไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมงเหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน ...อิสระให้ท่านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั...  
พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบัเคร่ืองประดบั
และตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ท่ี
บรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเคร่ืองแกว้ดว้ยช่างผูช้  านาญการ ...อิสระให้ท่านได ้“เลือก
ซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่างๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือค ำ่อสิระตำมอธัยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ** 

   

หลงัอาหารค ่าพาท่านไปชม “เทศกำลแสงไฟริมคลองโอตำรุ” (Otaru Snow Light Path Festival) นับเป็นเทศกาลท่ีทั้ง
ยิง่ใหญ่และยงัโด่งดงัระดบัประเทศของเมืองโอตารุ (Otaru) โดยนบัเป็นเทศกาลในฤดูหนาวท่ีจะจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ (วนัท่ี 8 – 17 กุมภาพนัธ์) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัการจดัเทศกาลหิมะซัปโปโร ช่วงน้ีนับว่า
เป็นเทศกาลท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากมายงัเมืองน้ี เพราะภายในเมืองจะทั้งสวยงามและเต็มไปดว้ยความโรแมนติ
กมากเป็นพิเศษ ภายในเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 พ้ืนท่ีหลกัในการจดัเทศกาลในช่วงเวลา 17:00-21:00 นัน่ก็คือ Unga Kaijo 
และ Temiyasen Kaijo ซ่ึงจริงๆก็ตั้งอยูไ่ม่ไกลกนันักแถมยงัสามารถเดินเร่ือยๆเพ่ือช่ืนชมบรรยากาศระหว่างทางไดอี้ก
ต่างหาก ความพิเศษของเทศกาลน้ีก็เป็นการท่ีทัว่ทั้งเมืองโอตารุจะประดบัประดาไปดว้ยแสงไฟ และรูปป้ันหิมะขนาด
เล็ก เป็นระยะเวลา 10 วนั บรรยากาศของเมืองท่ีปกคลุมด้วยหิมะ รวมกับแสงจากโคมไฟระยิบระยบัท าให้ร่ืนรมย์ 
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นอกจากน้ีชาวบา้นในพ้ืนท่ีก็จะตกแต่งร้านคา้และท่ีอยู่อาศยัของพวกเขาดว้ยโคมไฟบริเวณดา้นหน้าเพ่ือให้กลมกลืน
เป็นส่วนหน่ึงของงานเทศกาลน้ีอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัความสวยงามท่ีน่าหลงใหลของเทศกาลน้ี 

สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 

ทีพ่กั : APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัพุธที ่13 กุมภำพันธ์ 2019 ซัปโปโร – โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – ภูเขำไฟอุสึซัน(เคเบิล้) – สวนหมภูีเขำไฟโชวะชินซัน –
ซัปโปโร – ช้อปป้ิงซึซึกโินะ – “เทศกำลประดับไฟซัปโปโร” 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

   

น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ 
“จิโกคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยูต่อนเหนือยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ  น ้ าร้อนในล าธารของ
หุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถนัซ่ึงเป็นแหล่งต้นน ้ าของย่านบ่อน ้ าร้อน เส้นทางตามหุบเขา สามารถเดินไต่ข้ึนเนินไป
เร่ือยๆประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ50 องศา และยงัมีบ่อโคลนเดือดท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัท่ีเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพ เผาผลาญก ามะถนั แลว้พวยพุ่งข้ึนมารวมกนัจน
เกิดเป็นแอ่งและไหลผ่านเป็นแม่น ้ าหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่เทา้ และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

 

หลังอาหารกลางวนัน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำ” สู่ “ภูเขำไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อำกำศเอื้ออ ำนวย) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าให้
เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์
ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท  าให้เกิด “ภูเขำไฟโชวะชินซัง” (Mt. 
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Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขา
ซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของ
ธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้นน าท่านชมแหล่งเพาะพนัธุ์หมีสีน ้ าตาล“สวนหมีภูเขำไฟโชวะชินซัน”(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยู่ใกล้
กบั สถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีน ้ าตาลไดอ้ย่างใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุ
ร้าย ท่ีจะมาโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนักท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากตอ้งการใกลชิ้ดกบัเหล่าหมีก็
สามารถเขา้ไปยงัห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผา่นไปมา ท่านจะไดย้นิเสียงและได้
กล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากน้ียงัมีร้านขายขนมปัง และแอปเป้ิล กบันกัท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีก
ดว้ย …อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมี สีน ้ าตาลพนัธุ์หมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั 
ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ชาวไอนุเช่ือกนัว่าหมีสีน ้ าตาล                         น้ี
ถือเป็นสัตวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ยพร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั 

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
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 (จดัวนัสุดทา้ยวนัท่ี 14 มีนาคม) ลกัษณะการจดังานจะมีการแบ่ง
พ้ืนท่ีในแต่ละส่วนของย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการคา้หลกัในการประดบัดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง…Sapporo White Illuminationเป็นเทศกาล
ท่ีมีอายุเก่าแก่จดัข้ึนคร้ังแรกในปี 1981 โดยในปีน้ีจะเป็นคร้ังท่ี 36 แลว้ มีการขยายพ้ืนท่ีจดังานและเพ่ิมไฟ LED กว่า 
520,000 ดวงมาไวใ้นงานคร้ังน้ีทั้งยงัเพ่ิมความยิง่ใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่าน
เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
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ทีพ่กั : APA HOTEL & RESORT SAPPORO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัพฤหัสบดีที ่14 กุมภำพันธ์ 2019 ซัปโปโร – ตลำดเช้ำโจไก – ช้อปป้ิง มติซุยเอำท์เลต็ – สนำมบินชิโตเซ่ (18.00 – 23.50) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน) 

   

น าท่านเดินทางสู่  “ตลำดโจไก” ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไป                                     
นอกตลาดขายส่งซัปโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหน่ึงในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง ร้านค้า
ต่างๆจ าหน่ายอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล ์และ                          ยงั
มีผลผลิตอ่ืนๆในท้องถ่ิน เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝร่ังตามฤดูกาล สินค้าท่ีตลาดแห่งน้ีมีราคาเหมาะสม                    
ไม่แพงมากนัก  เ ช่นเ ดียวกันกับตลาดอ่ืนๆ  ทั่วประเทศญ่ี ปุ่น อาหารท้อง ถ่ินท่ี ข้ึนช่ือ คือ อาหารทะเลสดๆ                                   
เสิร์ฟพร้อมขา้ว เรียกว่า “ดงบุริ” .... อิสระให้ทุกท่านเลือกซ้ืออาหารสดต่างๆอยา่งจุใจ 

 

น าท่านเดินทางช้อปป้ิงท่ี “มิตซุย เอำท์เล็ท” เอาท์เล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซ้ือสินค้า  
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต่์างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 
ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้ งสินค้าส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

** เพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อสิระอำหำรม้ือกลำงวนัตำมอธัยำศัย ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ** 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่” 
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1800 ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 681 

2350 ถึงสนำมบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมำยเหตุ :  รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นต้น 

 
 
 
อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                                ท่านละ 49,900.- บาท 

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

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

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 37,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 8,000.- 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) 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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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 
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 
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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 

 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้  าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6เดือ 
 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
ทั้งหมด 

 
 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถี่ถ้วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่ำนเอง... 


