
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17315  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
09 – 13 มกรำคม 2563 

39,900.- 20 – 24 กมุภำพนัธ์ 2563 

25 – 29 มกรำคม 2563 (วนัหยุดตรุษจีน) 41,900.- 
 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 
มนี า้ด่ืม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ 
(เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )   ✈ 

 

2 
ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจโิกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน 

(เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ออนเซน  
- 

 
HOTEL 

TOYA SUN PALACE 
RESORT & SPA 
OR SIMILAR 

3 
โทยะ – รุสุซึ สก ีรีสอร์ท (เล่นสก)ี – คลองโอตารุ – 
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจ ิ– 
ซัปโปโร – “เทศกาลประดบัไฟซัปโปโร” 

  - 
ANA HOLIDAY INN 
SAPPORO SUSUKINO 
OR SIMILAR 

4 
ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการ
รัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ช้อปป้ิงทานุกิ
โคจิ – ช้อปป้ิงมติซุยเอาท์เลท็ 

  - 
AIR TERMINAL 
HOTEL OR SIMILAR  

5 
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ
( 10.00 – 15.50 ) 

 

✈    



วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 ) 

2000 พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2)  พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  
หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอนิปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้เคร่ือง 
ดงันั้นผู้โดยสำรจ ำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

 
 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 670 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจโิกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิล้) – ฟาร์มหมสีีน า้ตาล – ออนเซน 

0820 ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่ น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “โนโบริเบทสึ” เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้ าพรุ้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ 
“จโิกคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เป็นหุบเขาท่ีงดงามตั้งอยูต่อนเหนือยา่นบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึ น ้ าร้อนในล าธารของ
หุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้าของยา่นบ่อน ้ าร้อน เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ึนเนินไปเร่ือยๆ 

http://bit.ly/2NMk5YE


ประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ 50 องศา และยงัมีบ่อโคลนเดือดท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัท่ีเกิดจากความร้อนใตพิ้ภพเผาผลาญก ามะถนั แลว้พวยพุ่งข้ึนมารวมกนัจน
เกิดเป็นแอ่งและไหลผ่านเป็นแม่น ้ าหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่เทา้ และเชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บนัทึกภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อากาศเอ้ืออ านวย) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และเป็นจุดศูนยก์ลางท่ีท าให้
เกิดทะเลสาบโทยะและพบวา่ภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก 20-50 ปีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์
ของพ้ืนท่ีแถบน้ีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าใหเ้กิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. 
Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยดุเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมาตามรอยแยกแตกของพ้ืนหินบนยอดเขา
ซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของ
ธรรมชาติและววิทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึง 

จากนั้นน าท่านชมแหล่งเพาะพนัธ์ุหมีสีน ้ าตาล “สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน”(Showa-Shinzan Bear Park) ตั้งอยูใ่กล้
กบั สถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยีย่มชมลูกหมีสีน ้ าตาลไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นกระจกใส และมีหมีโตเต็มวยัท่ีไม่ดุ
ร้าย ท่ีจะมาโชวลี์ลาออ้นขออาหารจากนกัท่องเท่ียว เป็นภาพท่ีน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากตอ้งการใกลชิ้ดกบัเหล่าหมีก็
สามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุษย”์ ซ่ึงจะมองเห็นหมีสีน ้ าตาลเดินผา่นไปมา ท่านจะไดย้นิเสียงและได้
กล่ินของหมีผา่นรูระบายอากาศเลก็ๆนอกจากน้ียงัมีร้านขายขนมปัง และแอปเป้ิล กบันกัท่องเท่ียวไดป้้อนอาหารหมีอีก
ดว้ย …อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักฉลาดแสนรู้ของของเหล่าหมี สีน ้ าตาลพนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั 
ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ชาวไอนุเช่ือกนัวา่หมีสีน ้ าตาลน้ีถือเป็นสัตว์
เทพเจา้ของพวกเขาอีกดว้ย ... ใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้ าตาลตามอธัยาศยั 

ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 



 
 

วนัทีส่าม โทยะ – รุ สุ ซึ  สกี  รีสอร์ท (เ ล่นสกี) – คลองโอตารุ  – พิพิธภัณฑ์เค ร่ืองแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ  – 
ซัปโปโร – “เทศกาลประดบัไฟซัปโปโร” 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “รุสุซึ รีสอร์ท” รีสอร์ทท่ีอยูก่ลางหุบเขาทัว่พ้ืนท่ีจะปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดช่วงหนา้หนาว ... อิสระ
ให้ท่านไดเ้ต็มอ่ืมกบัการพกัผ่อนส าหรับครอบครัวดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ท่านจะไดส้ัมผสักบั “หิมะ” น าท่านสนุกสนาน
กบักิจกรรมตามอธัยาศยั การเล่น “ทูบ” แผน่ยางวงกลมท่ีจะน าท่านสไลดล์งมาบนทางลาดชั้นท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะขาว
โพลนสะอาดตา หรืออิสระให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลินกับประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย 
(ไม่รวมค่ำบริกำรส ำหรับกจิกรรมต่ำง ๆ ค่ำเช่ำชุดสก ีอุปกรณ์ ครูฝึกสอน และรองเท้ำเดินบนน ้ำแข็ง) ให้ท่านไดต่ื้นเตน้
ทา้ทายความกลา้แบบไม่ตอ้งเมม้กบัการล่ืนไถลดว้ย “สกี” กบัลานสกีขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมภูเขาเอาไวท้ั้งหมด 3 ลูก 
และมีคอร์สสกีมากกวา่ 30 คอร์ส ปลดปล่อยความมนัส์ไปกบั “สุนัขลำกเล่ือนหิมะ” ท่ีท่านจะรู้จกัความน่าของสุนขัแสน
รู้พนัธ์ุไซบีเร่ียน (ถำดกระดำนเล่ือน สโนว์บอร์ด สกี สโนว์โมบิล 15 นำที : 1,200 บำท/คัน (ขับคนเดียว) // 30 นำที : 
2,400 บำท/คัน (ขับคนเดียว) , Snow Rafting (แพยำง 10 นำที) ผู้ใหญ่ท่ำนละ 800 บำท // เด็กท่ำนละ 600 บำท , สโนว์
ชูส์ 60 นำที : 1,200 บำท/ท่ำน (ผู้ร่วมกิจกรรมขั้นต ่ำ 2 ท่ำน) นอกจากน้ียงัมีโซนส าหรับนอ้ง ๆ หนู ๆ “Kid Park” 



ไดส้นุกสนานกบั คอร์สสกีเร่ิมต้นส ำหรับเด็ก หรือเร้าใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และลูก ๆ กบัการ “นั่งเล่ือนลำนน ้ำแข็ง” ไป
พร้อม ๆ กนัดว้ยความยาวกวา่ 60 เมตร นอกจากน้ียงัมีสโนว์โมบิวนั่งเรือยำงบนหิมะขี่ม้ำ ฯลฯ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

 

 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ท่ีมีความยาว 1,140 เมตร และเช่ือมต่อกบัอ่าวโอตารุซ่ึงในสมยัก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ท่ียคุอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟ่ืองฟคูลองแห่งน้ีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางในการขนส่งสินคา้จาก
คลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอธัยาศยักบัอาคารเก่าแก่ริม
คลองและววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ... แลว้น าท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปป้ิงส าคญัของเมือง
ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากคลองโคตารุซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ “ร้านเคร่ืองแก้ว” “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” 
นอกจากน้ีตลอดทั้งสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิยงัเตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต 
Le TAOท่ีมีขายเฉพาะท่ีโอตารุ เคก้และขนมอนัเล่ืองช่ือต่างๆมากมาย ของท่ีระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดิน
ชมไดต้ามอธัยาศยั...จากนั้นน าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พียง 2 เรือน
บนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบใหก้บัเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสียงดนตรีดงั
ข้ึนทุกๆ 15 นาทีและจะพน่ไอน ้ าออกมาทุกๆ ชัว่โมงเหมือนกบันาฬิกาไอน ้ าอีกเรือนท่ีลอนดอน อิสระใหท่้านเดินชมได้
ตามอธัยาศยั พร้อมน าท่านช่ืนชมความงดงามของศิลปะท่ี “พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วและกล่องดนตรี” ท่านจะไดต่ื้นตากบั
เคร่ืองประดบัและตกแต่งท่ีท ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรูปแบบท่ีงดงามยิ่งนัก หรือจะเลือกชม “กล่องดนตรี” 
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีบรรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพร้อมทั้ งชม “การสาธิต” การผลิตเคร่ืองแก้วด้วยช่างผูช้  านาญการ 
... อิสระใหท่้านได ้“เลือกซ้ือเลือกชม” สินคา้ท่ีผลิตจากเคร่ืองแกว้ต่าง ๆ ติดไมติ้ดมือฝากคนทางบา้น 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของญ่ีปุ่น 
ผงัเมืองซัปโปโรมีลักษณะคลา้ยตารางหมากรุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญ่ีปุ่น ซ่ึงได้รับ
ค าแนะน าและพัฒนาจากผู ้เ ช่ียวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้ นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพ้ืนฐาน 
การวางผงัเมืองของอเมริกา 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

   

หลงัอาหารค ่าน าท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับไฟของเมือง 
ซัปโปโรและเป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลกัษณะการจดังานจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีในแต่ละส่วน 
ของย่านใจกลางเมืองและตามถนนเส้นการคา้หลักในการประดับดวงไฟหลากสีเพ่ือความสวยงาม ทั้ งน้ีเพ่ือเป็น 



การส่งเสริมการท่องเท่ียว และกระตุน้เศรษฐกิจไดอี้กทางหน่ึง … ซ่ึง Sapporo White Illumination เป็นเทศกาลท่ีมีอายุ
เก่าแก่จดัข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1981 โดยในปีน้ีจะเป็นคร้ังท่ี 36 แลว้ มีการขยายพ้ืนท่ีจดังานและเพ่ิมไฟ LED กว่า 
520,000 ดวงมาไวใ้นงานคร้ังน้ีทั้งยงัเพ่ิมความยิง่ใหญ่ของกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย … อิสระให้ทุกท่าน
เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั : ANA HOLIDAY INN SAPPORO SUSUKINO หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – ช้อปป้ิงทานุกิโคจ ิ
– ช้อปป้ิงมติซุยเอาท์เลท็ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือ 
ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งน้ีรู้จกักนัในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตวท์ะเลท่ีจบัไดส่้วนใหญ่ 
จะหาได้จากทะเลแถบน้ีทั้ งส้ิน ซ่ึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซ้ือท่ีท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมี 
ทั้งนกัท่องเท่ียวในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ท่ีน่ียงัข้ึนช่ือเร่ืองไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลม่อนอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพ่ือให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ... ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินได้กราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

 
 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ี
ถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโรท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตลก์ารสร้างของ
โดมแปดเหล่ียม น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศสหรัฐอเมริกาผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน 
และสร้างอาคารน้ีโดยใช้วสัดุภายในประเทศอาคารน้ีเคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นและเป็น



สัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้ห้เป็น
สมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรมและส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนสำธำรณะโอโดริ” สวนท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองซปัโปโร ซ่ึงแยกเมืองออกเป็นสองฝ่ัง คือทาง
ทิศเหนือและทิศใต ้มีท่ีจอดรถกวา้งประมาณกิโลมตรคร่ึง กินพ้ืนท่ีถึง 12 บล็อคของเมืองในช่วงฤดูร้อนจะเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ีงดงาม และช่วงตน้เดือนกมุภาพนัธ์จะเป็นสถานท่ีหลกัในการจดัเทศกาลหิมะ ดา้นทิศตะวนัออกของสวนโอโดริ 
เป็นท่ีตั้งของ ทีวีทาวเวอร์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ี
สวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์จะเปิดไฟ
ประดับประดาเ พ่ือความสวยงาม เ ป็นสถานท่ี ท่ี น่ าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซัปโปโร  ( ไ ม่รวมค่าเ ข้ าชม) 
และน าท่าน ผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” สญัลกัษณ์คู่เมืองซปัโปโรซ่ึงสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั นอกจากน้ียงั
ถือวา่เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปีทั้งยงัไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้าค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ทานุกิ โคจิ” ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดินในร่ม อนัเก่าแก่กว่า 130 ปี ของเมืองซัปโปโร ท่ีมี
ความยาวกวา่ 900 เมตร กบัร้านคา้มากมายนบั 200 ร้าน ท่ีใหท่้านเดินเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ อยา่งจุใจ อาทิเช่น ร้านสินคา้ 
98 เยน ร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอาง
ร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสุนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมืองร้านเกมส์ ร้านขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ 

น าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มิตซุย เอาท์เล็ท” เอาท์เล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้  
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต์่างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ใหเ้ลือกถึง 130 
ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้ งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 10.00 – 15.50 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนิชิโตเซ่” 

1000 ออกเดนิทางจาก สนามบนิชิโตเซ่ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 671 

1550 ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ  (09 – 13 ม.ค. / 20 – 24 ก.พ.) 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 39,900.- บาท 

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

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการ  (25 – 29 ม.ค. –> วนัตรุษจีน) 

ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 41,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 37,900.- บาท 

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

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 31,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

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



เง่ือนไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

 

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

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

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

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 



8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 
 



 


