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 สมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานบนลานสกทีี่ “Shikisai Snow Land” ที่ปกคลุมด้วยหิมะจนขาวโพลน 

 ชมความอศัจรรย์ “อาโออิเคะ” สระนํา้สนีํา้เงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด 

 อิ่มอร่อยกบัรสชาติราเมนต้นตาํรับแท้สไตล์ญ่ีปุ่ น “หมู่บา้นราเมน” ได้รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ 

 ด่ืมดํ่ากบัความงดงามของ “เมืองโอตารุ” เมืองที่เตม็ไปด้วยลาํคลองและต้นกาํเนิดศิลปะ “เครื่องแกว้และกล่องดนตรี” 

 สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “โรงงานช็อกโกแล็ต” สนิค้าที่ขึ้นช่ืออกีอย่างของเกาะฮอกไกโด 

 ต่ืนตากบัเมือง “ซปัโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตทีว่่าการรฐับาล” & “หอนาฬิกาโบราณ”  

 ช้อปป้ิงจุใจย่านสดุฮิตที่ “ย่านซึซึกิโนะ” แหล่งรวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเลและปูยกัษ ์3 ชนิด 

จากทะเลฮอกไกโดใหท่้านรบัประทานอย่างจุใจ 
 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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กําหนดวนัเดินทาง 

 

 29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 60 (6วนั4คนื)  

 

วนัพฤหสับดีที ่29 ธนัวาคม 2559 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) 

20.00  พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเ์ตอร ์C  

*** พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) *** 
หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสารจําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง 

23.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถิน่ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัศุกรที์ ่30 ธนัวาคม 2559  เมืองบิเอะ - Blue Pond – Snow Land (กิจกรรมลานสกี) - โซอุนเคียว 

08.30 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอ็กไกโด ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอก

ไกโด ที่ได้ช่ือว่า “Small Town Of The Most Beautiful 

Hills” ความเลก็ที่แสนน่ารักของเมืองน้ีอยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรา

มาวิวระหว่างสองข้างทางที่เตม็ไปด้วยหิมะขาวโพลน โดยมีสีฟ้าครามของ

ท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขาเส้นทางที่เรียกกันว่า “Patchwork” 

... ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนับเป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการ

ถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจาํอย่างยิ่ง ... โดยสถานที่แห่งน้ีเป็นที่รู้จัก

กันดีและได้รับความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์และโฆษณาสินค้าต่างๆ  มากมาย อาทิ 

รถยนต์นิสสัน มาสด้า และบุหร่ีไมลด์เซเว่น ... แล้วนาํท่านแวะชมความงดงามของ “สระน้ําสีน้ําเงิน หรือ อาโออิเคะ” สระ

นํา้สีนํา้เงินที่สวยงามจับตาเหมือนต้องมนต์สะกด ... สระน้ีเกดิหลังจากการสร้างเขื่อนในต้นนํ้าของแม่นํ้าบิเอะ เขื่อนได้สร้าง

ขึ้ นเพ่ือป้องกันการระเบิดของภูเขาโทคาชิ ซ่ึงเกิดระเบิดขึ้ นในเดือนธันวาคม ปี  1988 ... การสร้างเขื่อนได้มีผลทําให้

กระแสนํา้ของแม่นํา้บิเอะไหลย้อน และสะสมจนกาํเนินเกิดบ่อนํ้าสีนํ้าเงินในป่า แร่ธาตุในนํ้าซ่ึงเป็นแร่อลูมิเนียมไฮด๊อกไซด์ 

ทําให้เกิดคล่ืนแสงสีฟ้าเช่นเดียวกับช้ันบรรยากาศโลกสะท้อนเป็นกระจกส่องประกายระยับตัดกับทิวไม้ ที่ลอบล้อมใน

ธรรมชาติได้งดงามจับใจ ... อสิระให้ท่านได้เกบ็ภาพประทับใจตามอธัยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
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นาํท่านสัมผัสกบัประสบการณ์ความสนุกสนานบนกจิกรรมลานสกี ... ให้ท่าน

ได้เต็มอื่มกับการพักผ่อนสําหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

ท่ามกลางหิมะละลานตาและสนุกสนานไปกบัการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศ

แบบธรรมชาติที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับกิจกรรม

ต่างๆ มากมายบนลานสกี ฟรี!!! ให้ท่านได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับ

กระดานถาดเล่ือนหิมะ หรือ Snow Mobile & Snow Rafting 10 

นาที ... อสิระให้ท่านเลือกเพลิดเพลินกบัประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่างๆ 

อกีมากมายหรือเลือกมุมถูกใจกบัการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (ลานสกเีปิดทาํการ

ประมาณต้นเดือน ธ.ค. แต่ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความมากน้อยของหิมะและสภาพ

อากาศ) ... จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บ้านเล็กๆ อัน

แสนน่ารักที่อยู่ท่ามกลางหุบผาสูงและยังอยู่ในเขต “อุทยานแห่งชาติได

เซ็ทสึซงั” นอกจากน้ีโซอุนเคียวยังเป็นแหล่งนํา้แร่ออนเซนที่มีช่ือเสียงโด่งดัง

ของญ่ีปุ่น ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นนับล้านเข้ามาตากอากาศ แช่

นํา้แร่เพ่ือสุขภาพและบาํรุงผิวพรรณ  

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : Sounkyo Kanko Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง  
 

วนัเสารที์ ่31 ธนัวาคม 2559  น้ําตกกิงกะ & น้ําตกริวเซย ์- หมู่บา้นราเม็ง – โรงงานเหลา้สาเก - ถนนสายชอ้ปป้ิงเฮวะ  

      เอออน มอลล ์– อาซาฮิกาว่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางชมความงามของ “น้ําตกกิงกะ” หรือ “น้ําตกแม่น้ําสีเงิน” มีขนาดความสูง 

120 เมตร ในฤดูร้อนนํา้ที่ไหลลงมาจากหน้าผาน้ันมีลักษณะเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กันไปมาดู

คล้ายเส้นด้ายสีเงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหน่ึงนํ้าตก “น้ําตกริวเซย”์ หรือ 

“น้ําตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เน่ืองจากนํ้าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผาน้ัน

เม่ือต้องกบัแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกบัดวงดาวที่กาํลังตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากน้ีนํ้าตก

ทั้งสองยังได้ช่ือว่าเป็นนํ้าตกคู่สามีภรรยาอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะ

แขง็ตัวกลายเป็นนํา้แขง็ ... อสิระให้ท่านเที่ยวชมได้ตามอธัยาศัยและบันทึกภาพความสวยงาม

ตามอธัยาศัย ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิกาว่า” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ

สองรองจากซัปโปโร ได้ช่ือว่าเป็นหลังคาของ ฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหน่ึงของญีปุ่น ... เพ่ือนําท่านเดินทางสู่ 

“หมู่บา้นราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า” ศูนย์รวมร้านราเมง็ติดอนัดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บ้านแห่ง

น้ีประกอบด้วยร้านราเมงที่มีช่ือเสียง 8 ร้านที่ต่างแข่งขันกนัทาํราเมงของตนเองให้อร่อยที่สุด เพ่ือสืบทอดมรดกทางปัญญาที่
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ถ่ายทอดกนัมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพ่ือให้เป็นที่เล่ืองลือไปทั่วโลก ... อิสระให้ท่านได้

เลือกร้านเดด็ตามสไตล์ของท่านเองรับประกนัความอร่อยแน่นอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมง็ ***Cashback ท่านละ 1,500 เยน*** (4) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “โรงงานเหลา้สาเกโอโตโกยาม่า” ซ่ึงเป็นสาเกที่มีช่ือเสียงในระดับหัวแถวของญ่ีปุ่น ... นําท่าน

ชม “พิพิธภณัฑส์าเก โอโทโกะ ยาม่า” ท่านจะได้ชมเร่ืองราวประวัติการทาํสาเกที่นิยมดื่มของชาวญ่ีปุ่น ... ภายในมีการจัด

แสดงเคร่ืองมือและกรรมวิธใีนการผลิตสาเกในสมัยโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 340 ปี ... โดยสาเกที่น่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่าง

มากเน่ืองจากนํ้าที่ใช้ในการหมักะมีต้นกําเนิดมากจากหิมะที่ปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปีของเทือกเขาไทเซะซึ  และด้วย

ภมิูอากาศอนัหนาวเยน็บวกกบัการคัดสรรข้าวที่เหมาะสมที่สุดในการนํามาผลิตทาํให้ได้สาเกรสเยี่ยม ... อิสระให้ท่านได้ชม

กระบวนการผลิตและล้ิมลองสาเกรสชาติกลมกล่อมตามอธัยาศัย ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “ถนนชอ้ปป้ิงเฮวะ” (Heiwa 

Dori) หรือ Kaimono Koen ... ถนนคนเดินหลักใจกลางเมืองสุดฮิป ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าทั่วไป 

ห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนม และในฤดูร้อนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม้ และอืน่ๆ มาเปิดขายกนัอย่างคึกคัก ... ซ่ึงถนน

แห่งน้ีเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างย่านธุรกจิทางฝั่งตะวันออก กบัย่านร้านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝั่งตะวันตก เร่ิมเปิดตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1972 ... นับเป็นแห่งแรกของญ่ีปุ่นที่จัดให้เป็นถนนคนเดินแบบถาวร และยังมีระบบทาํความร้อนที่พ้ืนเพ่ือไม่ให้นํา้แขง็

จับจนล่ืนในช่วงฤดูหนาว ... แล้วนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน มอลล ์อาซาฮิกาว่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ 

นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่าน

ได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศัยอย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) 

ทีพ่กั : Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า 

 

วนัอาทิตยที์ ่01 มกราคม 2560  โรงงานช็อกโกแล็ต - เมืองโอตารุ –คลลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน้ําโบราณ 

      พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - ซปัโปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้าขึ้ นช่ืออีกอย่างของฮอกไกโด เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” 

คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภมิูอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทาํให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยม

กลมกล่อมไม่แพ้ชอ็กโกเแลต็จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยกว่็าได้ ... ภายในโรงงานแห่งน้ีมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิต

ตั้งแต่ยุคแรกเร่ิม แบบจาํลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าได้

อย่างจุใจ ... จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... 

ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากบัทัศนียภาพอนังามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น  
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารนาํท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ึงในสมัยก่อนประมาณ 

ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟู คลองแห่งน้ีได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าใน

ตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิว

ทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนําท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปป้ิงสาํคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่

ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ “รา้นเครื่องแกว้” “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” ... 

นอกจากน้ีตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเตม็ไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ชอ็คโกแล็ต Le 

TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ  เค้กและขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชม

ได้ตามอธัยาศัย ... หรือลองชิม “ไอศครีมสายรุง้” (Rainbow Tower Soft Cream) ไอศกรีม 7 สี 7 รสชาติที่ขึ้ นช่ือ

ของโอตารุที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง ... จากน้ันนําท่านเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่

เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่าน้ัน ... ซ่ึงเป็นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กับเมืองโอตารุ ... 

นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอนํา้ออกมาทุกๆ ช่ัวโมง เหมือนกบันาฬิกาไอนํา้อกีเรือนที่ลอนดอน ... 

อิสระให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนําท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะที่  “พิพิธภัณฑเ์ครื่องแกว้และกล่อง

ดนตรี” ท่านจะได้ตื่นตากบัเคร่ืองประดับและตกแต่งที่ทาํมาจากแก้วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะ

เลือกชม “กล่องดนตรี” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่าง

ผู้ชาํนาญการ ... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซ้ือเลือกชม” สินค้าที่ผลิตจาก

เคร่ืองแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน ... สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางสู่ เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลาง

ความเจริญอันดับ 5 ของญ่ีปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตาราง

หมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่นซ่ึงได้รับคาํ

แนะน่าและพัฒนาจากผู้เช่ียวชาญชาวอเมริกัน ดังน้ันผังเมืองจึงถูก

ออกแบบเป็นสี่เหล่ียมผืนผ้าตามพ้ืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) 

ทีพ่กั : Hotel Royal Sapporo หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทรที์ ่02 มกราคม 2560  ตลาดเชา้ – ศาลเจา้ฮอกไกโด – อาคารทีทํ่าการรฐับาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ 

      ชอ้ปป้ิงซึซึกิโนะ - ซปัปโร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
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นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดเชา้” นําท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่างๆนานา 

อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยักษ์ทะเล หอยเชลล์ สัตว์นํ้าเคม็สดๆจากทะเลชนิด

ต่างๆ เป็นต้น ตลาดแห่งน้ีเป็นที่ตั้งทั้งร้านปลาสด ผักสดและผลไม้สด มากมาย

กว่า 70 ร้านค้าที่เอาสินค้าวางขายอย่างน่าชม ... จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “ศาล

เจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกับความ

ยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาว

เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่น่ีกเ็ป็นที่

สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งน้ี เพ่ือเป็นขวัญและกาํลังใจสืบไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทําการรฐับาลเก่า” สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็น

สัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาํให้นักท่องเที่ยวท้องถ่ินและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปด

เหล่ียม ... นาํมาจากที่ทาํการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกท้องถ่ิน และสร้าง

อาคารน้ีโดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารน้ีเคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาล

เมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาํให้ต้องสร้างขึ้ นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสาํคัญ

ทางด้านวัฒนธรรม และสาํหรับจัดงานเล้ียงต้อนรับบุคคลที่สาํคัญทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น ... แล้วนําท่านผ่านชม

สัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่

เมือง นอกจากน้ียังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี 

ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติลํา้ค่าทางวัฒนธรรมที่สาํคัญของญี่ปุ่นอกีด้วย ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิงและ

แหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซ้ือของ

มากมาย เช่น ร้าน Big Camera จาํหน่ายกล้องดิจิตอล เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลค็ทรอนิคส์ ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO 

ขายเสื้ อผ้าแฟช่ันวัยรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองสาํอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, 

Kanebo 
 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11) 

บริการท่านดว้ยเมนูสุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ ใหท่้านไดล้ิ้ มลอง

รสชาติสดใหม่จากทะเลพรอ้มน้ําจ้ิมรสแซ่บ นอกจากน้ียงัมีเมนูป้ิงย่าง พรอ้มดว้ย เน้ือหมู เน้ือไก่ พรอ้มผกัสดมากมาย 

ฟักทอง ขา้วโพด พริกหวาน เห็ดหอม เพือ่ใหท่้านไดท้ดลองย่างดว้ยตวัเอง                                                                                

ทีพ่กั : Hotel Royal Sapporo หรือเทียบเท่า 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 

ทวัร์ญ่ีปุ่น TAS_WINTER HOKKAIDO SNOW NEW YEAR 29 DEC – 03 JAN’17 6D4N (69,900)  

http://www.hijapantour.com/ 

วนัองัคารที ่03 มกราคม 2560  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 

15.45  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
 

 

 

 
 

 

อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 69,900.- บาท 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 63,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 63,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 52,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 8,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 25,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนันะคะ*** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น  หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

 

 

 

8 

ทวัร์ญ่ีปุ่น TAS_WINTER HOKKAIDO SNOW NEW YEAR 29 DEC – 03 JAN’17 6D4N (69,900)  

http://www.hijapantour.com/ 

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือ 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง.. 


