รห ัสโปรแกรม : 17315

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

09 – 13 มกรำคม 2563
20 – 24 กุมภำพันธ์ 2563
25 – 29 มกรำคม 2563 (วันหยุดตรุษจีน)

คอนเฟิ ร์ มเดินทาง
15 ท่ าน

วันที่
1
2

3

4
5

ไม่ บังคับทิป
ไกด์ / คนขับรถ

มี WIFI บนรถบัส
ตลอดการเดินทาง

กาหนดการเดินทาง

39,900.41,900.-

มีนา้ ดื่ม 1 ขวด
บริการทุกวัน

เช้ า

เทีย่ ง

กรุงเทพ ฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่
(เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่ อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน
(เคเบิล้ ) – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล – ออนเซน
โทยะ – รุสุซึ สกี รีสอร์ ท (เล่ นสกี) – คลองโอตารุ –
พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ –
ซัปโปโร – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”
ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการ
รัฐบาลเก่ า – หอนาฬิ กาโบราณ – สวนโอโดริ – ช้ อปปิ้ งทานุกิ
โคจิ – ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอาท์ เล็ท
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ
( 10.00 – 15.50 )

ประกันอุบัตเิ หตุ

ค่า

รสบัส + โรงแรม
มาตรฐาน

โรงแรม

✈





✈

TOYA SUN PALACE
 HOTEL RESORT & SPA
OR SIMILAR
ANA HOLIDAY INN
SAPPORO SUSUKINO

OR SIMILAR




-

AIR TERMINAL
HOTEL OR SIMILAR

วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพ ฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )

2000

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำรจำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

2355

ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่ อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้ ) – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล – ออนเซน

0820

ถึงสนามบินชิ โตเซ่ “เมื องซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นาท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสี ยงด้านบ่อน้ าพุร้อนประจาภูมิภาคฮอกไกโด ... เพื่อนาท่านเดินทางสู่
“จิโกคุดานิ” หรื อ “หุบเขานรก” เป็ นหุ บเขาที่งดงามตั้งอยูต่ อนเหนื อย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริ เบทสึ น้ าร้อนในลาธารของ
หุบเขาแห่งนี้มีแร่ ธาตุกามะถันซึ่งเป็ นแหล่งต้นน้ าของย่านบ่อน้ าร้อน เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ นึ เนินไปเรื่ อยๆ

ประมาณ 20-30 นาที จะพบบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็ นบ่อน้ าร้อนที่ มีอุณหภูมิ 50 องศา และยังมีบ่อโคลนเดื อดที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ กามะถันที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกามะถัน แล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมกันจน
เกิดเป็ นแอ่งและไหลผ่านเป็ นแม่น้ าหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้า และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการ “นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า” สู่ “ภู เขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อากาศเอื้ออานวย) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปี ที่ผา่ นมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่ทาให้
เกิดทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟลูกนี้ จะมีการปะทุข้ ึนมาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์
ของพื้นที่แถบนี้อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาให้เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt.
Showa shinzan) ปั จจุบนั ภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้วแต่ยงั มีควันขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพื้นหิ นบนยอดเขา
ซึ่งมีความร้อนสู งมาก เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของ
ธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรู ปแบบหนึ่ง
จากนั้นนาท่านชมแหล่งเพาะพันธุ์หมีสีน้ าตาล “สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน”(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยูใ่ กล้
กับ สถานีกระเช้าภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยีย่ มชมลูกหมีสีน้ าตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุ
ร้าย ที่จะมาโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็ นภาพที่ น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากต้องการใกล้ชิดกับเหล่าหมีก็
สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย์” ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ าตาลเดินผ่านไปมา ท่านจะได้ยนิ เสี ยงและได้
กลิ่นของหมีผา่ นรู ระบายอากาศเล็กๆนอกจากนี้ยงั มีร้านขายขนมปั ง และแอปเปิ้ ล กับนักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีก
ด้วย …อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักฉลาดแสนรู ้ของของเหล่าหมี สี น้ าตาลพันธุ์หมีที่หาได้ยากในปั จจุบนั
ซึ่ งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี้ ถือเป็ นสัตว์
เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ... ให้ท่านได้บนั ทึกภาพความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ าตาลตามอัธยาศัย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)

ทีพ่ กั : TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันทีส่ าม

โทยะ – รุ สุ ซึ สกี รี ส อร์ ท (เล่ นสกี ) – คลองโอตารุ – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ –
ซัปโปโร – “เทศกาลประดับไฟซัปโปโร”

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “รุสุซึ รีสอร์ ท” รี สอร์ทที่อยูก่ ลางหุบเขาทัว่ พื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิ มะตลอดช่วงหน้าหนาว ... อิสระ
ให้ท่านได้เต็มอื่มกับการพักผ่อนสาหรับครอบครัวด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” นาท่านสนุกสนาน
กับกิจกรรมตามอัธยาศัย การเล่น “ทูบ” แผ่นยางวงกลมที่จะนาท่านสไลด์ลงมาบนทางลาดชั้นที่ปกคลุมไปด้วยหิ มะขาว
โพลนสะอาดตา หรื ออิ ส ระให้ ท่ า นได้เ ลื อ กเพลิ ด เพลิ น กับ ประสบการณ์ ใ หม่ กับ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ อี ก มากมาย
(ไม่ รวมค่ ำบริกำรสำหรับกิจกรรมต่ ำง ๆ ค่ ำเช่ ำชุดสกี อุปกรณ์ ครู ฝึกสอน และรองเท้ ำเดินบนน้ำแข็ง) ให้ท่านได้ตื่นเต้น
ท้าทายความกล้าแบบไม่ตอ้ งเม้มกับการลื่นไถลด้วย “สกี” กับลานสกีขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมภูเขาเอาไว้ท้ งั หมด 3 ลูก
และมีคอร์สสกีมากกว่า 30 คอร์ส ปลดปล่อยความมันส์ไปกับ “สุ นัขลำกเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะรู ้จกั ความน่าของสุนขั แสน
รู ้พนั ธุ์ไซบีเรี่ ยน (ถำดกระดำนเลื่อน สโนว์ บอร์ ด สกี สโนว์ โมบิล 15 นำที : 1,200 บำท/คัน (ขับคนเดียว) // 30 นำที :
2,400 บำท/คัน (ขับคนเดียว) , Snow Rafting (แพยำง 10 นำที) ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 800 บำท // เด็กท่ ำนละ 600 บำท , สโนว์
ชู ส์ 60 นำที : 1,200 บำท/ท่ ำน (ผู้ร่วมกิจกรรมขั้นต่ำ 2 ท่ ำน) นอกจากนี้ ยงั มีโซนสาหรับน้อง ๆ หนู ๆ “Kid Park”

ได้สนุกสนานกับ คอร์ สสกีเริ่มต้ นสำหรับเด็ก หรื อเร้าใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูก ๆ กับการ “นั่งเลื่อนลำนน้ำแข็ง ” ไป
พร้อม ๆ กันด้วยความยาวกว่า 60 เมตร นอกจากนี้ยงั มีสโนว์ โมบิวนั่งเรื อยำงบนหิมะขี่ม้ำ ฯลฯ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันนาท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ ึ งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟูคลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้าจาก
คลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนาท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมือง
ตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้ านเครื่ องแก้ ว” “พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นาฬิ กาไอน้าโบราณ”
นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิยงั เต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิ ด อาทิ ช็อคโกแล็ต
Le TAOที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดิน
ชมได้ตามอัธยาศัย...จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิ กาไอน้าโบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อน
บนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั
ขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชัว่ โมงเหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนที่ลอนดอน อิสระให้ท่านเดินชมได้
ตามอัธยาศัย พร้อมนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ตื่นตากับ
เครื่ องประดับและตกแต่งที่ทามาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิง่ นัก หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี ”
รู ป แบบต่ าง ๆ ที่ บ รรเลงเพลงอัน แสนไพเราะพร้ อ มทั้ง ชม “การสาธิ ต ” การผลิ ตเครื่ องแก้ว ด้ว ยช่ างผูช้ านาญการ
... อิสระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่าง ๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น
ผัง เมื องซัป โปโรมี ล ักษณะคล้ายตารางหมากรุ ก ซึ่ ง แตกต่ างจากบรรดาหมู่บ้านและเมื อ งทั่ว ไปในญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ได้รั บ
ค าแนะน าและพัฒ นาจากผู ้เ ชี่ ย วชาญชาวอเมริ กัน ดัง นั้น ผัง เมื อ งจึ ง ถู ก ออกแบบเป็ นสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้า ตามพื้ น ฐาน
การวางผังเมืองของอเมริ กา
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ ***

หลังอาหารค่ านาท่ านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับไฟของเมื อง
ซัปโปโรและเป็ นงานเทศกาลประจาฤดู หนาวของเมื องอี กด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่ งพื้นที่ ในแต่ละส่ วน
ของย่า นใจกลางเมื อ งและตามถนนเส้นการค้า หลักในการประดับ ดวงไฟหลากสี เพื่ อความสวยงาม ทั้ง นี้ เ พื่อ เป็ น

การส่งเสริ มการท่องเที่ยว และกระตุน้ เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง … ซึ่ง Sapporo White Illumination เป็ นเทศกาลที่มีอายุ
เก่าแก่จดั ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1981 โดยในปี นี้ จะเป็ นครั้งที่ 36 แล้ว มีการขยายพื้นที่ จดั งานและเพิ่มไฟ LED กว่า
520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งนี้ท้ งั ยังเพิม่ ความยิง่ ใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย … อิสระให้ทุกท่าน
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั : ANA HOLIDAY INN SAPPORO SUSUKINO หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่ า – หอนาฬิ กาโบราณ – สวนโอโดริ – ช้ อปปิ้ งทานุกิโคจิ
– ช้ อปปิ้ งมิตซุยเอาท์ เล็ท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

นาท่ านเดิ นทางสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลที่ ใ หญ่ที่สุดของเมื องซัปโปโร ตลาดปลาแห่ งนี้ สร้ างขึ้ น เมื่ อ
ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่ งนี้ รู้จกั กันในนาม “ครั วทะเลของชาวเมื องซั ปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่ จบั ได้ส่วนใหญ่
จะหาได้จ ากทะเลแถบนี้ ทั้ง สิ้ น ซึ่ งจะมี ค วามสดมากเหมื อ นไปเดิ น ซื้ อ ที่ ท่ า เรื อ เลยที เ ดี ย ว ลู ก ค้า ส่ ว นใหญ่ จ ะมี
ทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงชาวบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ้นชื่อเรื่ องไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลม่อนอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ
เมื อ งฮอกไกโด ... ศาลเจ้า ชิ น โตนี้ คอยปกปั ก ษ์รั ก ษาให้ช นชาวเกาะฮอกไกโด มี ค วามสงบสุ ข ถึ ง แม้จ ะไม่ ไ ด้มี
ประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่ นับพันปี ดังเช่ นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็ นที่ สาหรั บให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้
ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโรทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของ
โดมแปดเหลี่ยม นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น
และสร้ า งอาคารนี้ โ ดยใช้วสั ดุ ภ ายในประเทศอาคารนี้ เ คยเป็ นอาคารที่ ใหญ่ และสู ง ที่ สุด ในประเทศญี่ ปุ่นและเป็ น

สัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ น
สมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรมและสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือทาง
ทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็ นพื้นที่สี
เขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิ มะ ด้านทิศตะวันออกของสวนโอโดริ
เป็ นที่ต้ งั ของ ทีวีทาวเวอร์ ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สู ง 150 เมตร ซึ่ งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่
สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ ี่ความสู ง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์ จะเปิ ดไฟ
ประดั บ ประดาเพื่ อ ความสวยงาม เป็ นสถานที่ ที่ น่ า สนใจอี ก แห่ งหนึ่ งของซั ป โปโร (ไม่ รวมค่ าเข้ าชม)
และนาท่าน ผ่านชม “หอนาฬิ กาโบราณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั
ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ “ทานุกิ โคจิ” ย่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินในร่ ม อันเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ที่ มี
ความยาวกว่า 900 เมตร กับร้านค้ามากมายนับ 200 ร้าน ที่ให้ท่านเดินเลือกซื้อสิ นค้าต่าง ๆ อย่างจุใจ อาทิเช่น ร้านสิ นค้า
98 เยน ร้านรองเท้าและกระเป๋ าราคาถูกที่มีให้เลือกหลากหลายแบบที่เริ่ มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่ องสาอาง
ร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสุนขั ร้านขายผลไม้พ้นื เมืองร้านเกมส์ ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
นาท่านเดิ นทางช้อปปิ้ งที่ “มิตซุ ย เอาท์ เล็ท” เอาท์เล็ทที่ แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซื้ อสิ นค้า
“แบรนด์ เนม” ชื่อดังหลากหลายทั้งแบนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130
ร้านค้า ซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58 แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่
เปิ ดตัวเป็ นครั้ งแรกในประเทศญี่ ปุ่ น อี ก 9 แบนด์ดังที่ ม าเปิ ดครั้ งแรกในญี่ ปุ่น มี ท้ งั สิ น ค้าสาหรั บ สุ ภาพบุ รุษ และ
สุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่ างคุ้มค่ า อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้ าต่ าง ๆ ***

ทีพ่ กั : AIR TERMINAL HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ ( 10.00 – 15.50 )

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”

1000
1550

ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น

*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ

(09 – 13 ม.ค. / 20 – 24 ก.พ.)

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ท่านละ

39,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

35,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

35,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

29,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

อัตราค่าบริการ

(25 – 29 ม.ค. –> วันตรุษจี น)

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

ท่านละ

41,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ

37,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)

ท่านละ

37,900.- บาท

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)

ท่านละ

31,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 30 วันนะคะ***

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป - กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ ำนละ 1,000,000.- บำท
(หำกอำยุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง 50%)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชาระเงิน  สาหรับการจอง กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000.- บาท

 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน
กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใด ๆ
7. กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินใน
แต่ละกรุ๊ ป)
8. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
หมำยเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปั ญหาอื่น ๆ โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริ ษทั ฯ สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีหอ้ งว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง ถนน
ค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่ำนข้ อควำมให้ ถถี่ ้ วนก่อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ แก่ตวั ท่ ำนเอง...

