“สะสมไมล์กบ
ั กลุ่ม Star Alliances 50 %”

กำหนดกำรเดินทำง
09 – 13 มกรำคม 2019
29 มกรำคม – 02 กุมภำพันธ์ 2019
28 กุมภำพันธ์ – 04 มีนำคม 2019
วันที่

กำหนดกำรเดินทำง

1

สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไก
โด) (23.45-08.30)

2

ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเม็ง– สวนสัตว์ อำซำฮิยำม่ ำ– นำ้ ตกกิงกะ &ริว
เซย์ – โซอุนเคียว – “เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว”

3
4
5

โซอุนเคียว – ไบบำอิสโนวแลนด์ – คลองโอตำรุ – ถนนซำไกมำจิ
– หอนำฬิ กำ – ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งย่ ำนซึซึกโิ นะ – “เทศกำล
ประดับไฟซัปโปโร”
ซัปโปโร – อิสระช้ อปปิ้ งหรื อท่องเทีย่ วตำมสถำนทีต่ ่ ำงๆ ภำยใน
ซัปโปโร ตำมอัธยำศัย
ซัปโปโร –สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ
(10.45 – 15.45)

รำคำ

39,900.เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

โรงแรม

✈

-

 MOUNT VIEW HOTEL
RAMENG HOTELOR SIMILAR


SKI

-

SAPPORO TOKYU REI
HOTEL OR SIMILAR



-

-

SAPPORO TOKYU REI
HOTEL OR SIMILAR


✈

-

-





วันทีห่ นึ่ง

กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนำมบินชิโตเซ่ (เกำะฮอกไกโด)

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C
(ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
*** หมำยเหตุ : เคำน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริกำรก่ อนเวลำเครื่ องออก 60 นำที และไม่ มปี ระกำศเตือนผู้โดยสำรขึน้ เครื่ อง
ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่ อนเวลำเครื่ องออกอย่ ำงน้ อย 45 นำที ***

2345

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 670
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง ... เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

ชิโตเซ่ – หมู่บ้ำนรำเม็ง – สวนสัตว์ อำซำฮิยำม่ ำ – นำ้ ตกกิงกะ & ริวเซย์ – โซอุนเคียว – “เทศกำลนำ้ แข็งโซอุนเคียว”

0840

ถึงสนำมบิน ชิ โตเซ่ “เมื องซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

นาท่านเดินทางสู่ “เมืองอำซำฮิกำว่ ำ” เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคาของ ฮอก
ไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพื่อนาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้ำนรำเม็งแห่ งอำซำฮิกำว่ ำ” ศูนย์รวมร้าน
ราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮิกาว่าและของเกาะฮอกไกโด...หมู่บา้ นแห่ งนี้ ประกอบด้วยร้านราเม็งที่มีชื่อเสี ยง8ร้านที่
ต่างแข่งขันกันทาราเม็งของตนเองให้อร่ อยที่สุดเพื่อสื บทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของราเมงอาซาฮิกาว่าเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ท่านได้เลือกลิ้มลองรสชาติของราเม็งร้าน
เด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่ อยแน่นอน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเม็ง (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “สวนสั ตว์ อำซำฮิยำม่ ำ” เป็ นสวนสัตว์แห่ งเมืองหนาวท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ
หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซนขั้วโลก ... นาท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน” เดินอวดความน่ ารัก
ภายในสวนสัตว์ให้ท่านได้บนั ทึ กภาพอย่างใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินและอุโมงค์ใต้น้ าที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ าได้
อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขำวขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ท่านชมความน่ารักที่หาชมได้ยากไม่ตอ้ งไปไกลถึงขั้ว
โลก พร้ อมชมความซุ กซนของ “แพนด้ ำแดง”เฝ้ าชมความสง่างามของ “เสื อพันธุ์ ไซบีเรี่ ยน”และ“ฝู งสุ นัขจิง้ จอก”
นอกจากนี้ท่านจะได้พบกับสัตว์พ้นื เมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื้นเมือง นกฮูก เหยีย่ ว และสิ งโตทะเลท่าน
จะได้เพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์นานาชนิด พร้อมเลือกถ่ายภาพตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “เมืองโซอุนเคียว” (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง มีระยะทำงโดยประมำณ 115
กม.) หมู่บา้ นเล็กๆอันแสนน่ ารักที่ อยู่ท่ามกลางหุ บผาสู งและ ยังอยู่ในเขต “อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ ทสึ ซัง” นอกจากนี้
โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซนที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามดัง่ ภาพวาดของ
จิตรกรที่รังสรรค์ข้ ึนในฤดูหนาว ซึ่ งถูกปกคลุมไปด้วยน้ าแข็ง และหิ มะขาวโพลนสะท้อนแสงอาทิ ตย์วาววับจับตา ซี่ ง
เป็ นอีกหนึ่งทัศนียภาพซึ่งหาชมได้ในฤดูหนาวเท่านั้น
นาท่านเดินทางชมความงามของ “นำ้ ตกกิงกะ” หรื อ “นำ้ ตกแม่ นำ้ สี เงิน” มีขนาดความสู ง 120 เมตรในฤดูร้อนน้ าที่ไหล
ลงมาจากหน้าผานั้นมีลกั ษณะเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้กนั ไปมาดูคล้ายเส้นด้ายสี เงินแสนงดงามส่ วนไม่ไกลกันนักมีอีก
หนึ่งน้ าตก “นำ้ ตกริวเซย์ ” หรื อ “นำ้ ตกดำวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากน้ าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานั้น
เมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ายกับดวงดาวที่กาลังตกมาจากฟากฟ้า นอกจากนี้น้ าตกทั้งสองยังได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่
สามีภรรยาอีกด้วยส่ วนในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่ งนี้ จะแข็งตัวกลายเป็ นน้ าแข็ง ... อิสระให้ท่านเที่ยวชมได้ตาม
อัธยาศัยและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

หลังอาหารค่ า นาท่านชมอาณาจักรน้ าแข็งขนาดมหึ มา ณ “เทศกำล แกะสลักน้ำแข็งโซอุนเคียว เฮียวบะกุ” ที่ จดั ริ ม
แม่น้ าอิชิคาริ ในช่วงฤดูหนาว ปลายเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี (เทศกำลงำนตั้งแต่ 25 มกรำคม – 18 มีนำคม 2019)
ภายในงาน จะประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ าแข็งและหิ มะรู ปทรงต่างๆที่สะท้อนกับแสงแดดในช่วงกลางวันเป็ นสี
ขาว อมฟ้า และในช่วงกลางคืนน้ าแข็งเหล่านี้จะสะท้อนแสงไฟสี รุ้ง ราวกับโลกแห่ งจินตนาการ เช่นต้นคริ สต์มาส บ้าน
อิกลูของชาวเอสกิโม ถ้ าน้ าแข็ง ที่มีหินงอกหิ นย้อยคล้ายของจริ ง อุโมงค์น้ าแข็ง และ บาร์น้ าแข็ง เป็ นต้น ...ตื่นตาตื่นใจ
กับโดมและปราสาทน้ าแข็งขนาดใหญ่ซ่ ึ งสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้อีกด้วย...ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความ

งามของประติมากรรมน้ าแข็ง ซึ่ งจัดได้ว่าเป็ นเทศกาลน้ าแข็งที่มีรูปแบบแตกต่างและยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้เมืองอื่นๆ
ในฮอกไกโด

ทีพ่ กั : MOUNT VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “กำรอำบน้ำแร่ ธรรมชำติ” เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์
ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่ง
ปลัง่
วันทีส่ ำม

โซอุนเคียว – ไบบำอิสโนวแลนด์ – คลองโอตำรุ – ถนนซำไกมำจิ – หอนำฬิ กำ – ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งย่ ำนซึซึกิโนะ – “เทศกำล
ประดับไฟซัปโปโร”

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

พาท่านไป “ไบบำอิ สโนวแลนด์ ” ดินแดนหิ มะแห่งฮอกไกโด ให้ท่านได้ทากิจกรรมกับหิ มะที่แท้จริ งในทุ่งหิ มะอันกว้าง
ใหญ่ของฮอกไกโดสร้างความเพลิดเพลินให้ต้ งั แต่เด็กไปจนถึงผูใ้ หญ่ โดยในโปรแกรมจะมีกิจกรรมให้ท่านได้เล่นอยู่ 3
อย่าง ได้แก่ “Snow Tubing” ซึ่ งเป็ นการเล่นหิ มะสุ ดคลาสสิ ก ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับ
เนิ นลาดชันแบบพิเศษได้ ต่อด้วย “Football” ซึ่ งเป็ นการยิงลูกเข้าโกลฟุตบอลเล็กๆกลางหิ มะ และ “Bubble Ball” ให้
ท่านเข้าไปใน Bubble ball โปร่ งแสงแล้วสนุ กไปกับการกลิ้งตีลงั กาไปมา ส่ วนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย (ที่ไม่รวม
ค่าใช้จ่าย) ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรม อาทิเช่น “Snow Cabin Touring” ที่ให้ท่านได้นงั่ รถชมรอบๆลานหิ มะอันกว้างใหญ่
วิวทุ่งหิ มะอันกว้างใหญ่นอกหน้าต่างอาจทาให้คุณได้พบกับสุ นขั จิ้งจอกก็เป็ นได้, “Snowmobile Touring” ทัวร์ ไป
รอบๆสระน้ าทั้ง 7 แห่ งให้สนามกอล์ฟอันกว้างใหญ่ วิ่งไปรอบๆหิ มะเนื้ อละเอียดด้วยความสดชื่ นเบิ กบาน, “Mini
Snowmobile” เด็กๆก็ขบั ได้ดว้ ยตัวเอง! ขับขี่สะดวกและง่ายดายไปกับคอร์ ส 1รอบ 1 km ด้วย มินิสโนว์โมบิล, “หำ
สมบัติ” ให้ท่านได้ขุดลงไปในหิ มะนุ่มนิ่ ม เพื่อตามหาสมบัติ จะหาได้กนั กี่ชิ้นกันนะ?, “Snowshoeing” ให้ท่านได้ใส่
รองเท้าเดินเล่นชมหิ มะปุยๆนุ่มๆ, “Foot golf” เตะลูกบอลบนหิ มะ โดยเป้ าหมายคือเตะให้ลงหลุม, “Fatbike” วิง่ ไปบน
พื้นหิ มะอันกว้างใหญ่ดว้ ยจักรยานล้อยักษ์!, “Snow Rafting” นัง่ บนเรื อยางที่ถูกลากโดยสโนว์โมบิลขนาดใหญ่ ตื่นเต้น
เร้าใจไปกับความเร็ วและการลื่นไถล ที่สามารถสัมผัสได้แค่ที่ฮอกไกโดเท่านั้น! และอีกหนึ่ งกิจกรรมให้ท่านได้ “ทำโม
จิ” โดยเอาท่อนไม้ใหญ่ๆทุบข้าวเหนียวร้อนๆทาเป็ น “โมจิ” แถมยังกินได้เลยด้วย!
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานสกี (4)

หลังอาหารกลางวัน นาท่านแวะชม“คลองโอตำรุ ”ที่มีความยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซ่ ึ งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟูคลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้าจาก
คลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริม
คลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ... แล้วนาท่านเดินสู่“ถนนซำไกมำจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมือง
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซ่ ึ งเป็ นที่ ต้ งั ของ“ร้ ำนเครื่ องแก้ ว”“พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ”และ“นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ”
นอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิยงั เต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิ ด อาทิ ช็อคโกแล็ต
Le TAOที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดิน
ชมได้ตามอัธยาศัย...จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อน
บนโลกเท่านั้น ซึ่งเป็ นของขวัญจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้กบั เมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสี ยงดนตรี ดงั
ขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอน้ าออกมาทุกๆ ชัว่ โมงเหมือนกับนาฬิกาไอน้ าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระให้ท่านเดินชม
ได้ตามอัธยาศัย ... พร้อมนาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ตื่น
ตากับเครื่ องประดับและตกแต่งที่ทามาจากแก้วมากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิง่ นัก หรื อจะเลือกชม“กล่ องดนตรี”
รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “กำรสำธิต” การผลิตเครื่ องแก้วด้วยช่างผูช้ านาญการ ... อิสระ
ให้ท่านได้ “เลือกซื้ อเลือกชม” สิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน และนาท่านผ่านชม“หอ
นำฬิ กำโบรำณ” สัญลักษณ์คู่เมืองซัปโปโรซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั นอกจากนี้ ยงั ถือว่าเป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติ
ล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” (ใช้ เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด
ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ น
และเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่นซึ่ งได้รับคาแนะน่ าและพัฒนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึ งถูกออกแบบเป็ น
สี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยา่ นช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่สุดในแถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้า มากกว่า
4,500 ร้านให้ท่านได้เลื อกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จาหน่ ายกล้องดิ จิตอลเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิ คส์ร้าน 100 เยนร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่ องสาอาง
อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำ อำหำรมื้อคำ่ อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อยจำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ **

หลังอาหารค่านาท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คือเทศกาลประดับไฟของเมืองซัปโป
โรและเป็ นงานเทศกาลประจาฤดูหนาวของเมืองอีกด้วย ลักษณะการจัดงานจะมีการแบ่งพื้นที่ในแต่ละส่ วนของย่านใจ
กลางเมืองและตามถนนเส้นการค้าหลักในการประดับดวงไฟหลากสี เพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ ง…Sapporo White Illuminationเป็ นเทศกาลที่มีอายุเก่าแก่จดั ขึ้นครั้งแรก
ในปี 1981 โดยในปี นี้จะเป็ นครั้งที่ 36 แล้ว มีการขยายพื้นที่จดั งานและเพิ่มไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไว้ในงานครั้งนี้
ทั้งยังเพิ่มความยิ่งใหญ่ของกิ จกรรมและการแสดงต่างๆ อีกมากมาย…อิสระให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย

ทีพ่ กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีส่ ี่

ซัปโปโร – อิสระช้ อปปิ้ งหรื อท่ องเทีย่ วตำมสถำนทีต่ ่ ำงๆ ภำยในซัปโปโร ตำมอัธยำศัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

ท่านสามารถอิสระท่องเที่ ยวได้ตามอัธยาศัย หรื อ ไกด์นาท่านเยี่ยมชมภายในตัวเมือง ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมือง
ซัปโปโร ด้วยตัวเอง (ไม่ รวมในค่ ำใช้ จ่ำย) แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน
ตึก รั ฐ บำลเก่ ำ ที่ สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถื อ เป็ นสัญลักษณ์ แ ห่ งเมื อ ง ซัป โปโรทาให้
นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นามาจากที่ทาการรัฐแมสซา
ซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กาผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ
อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้
ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรมและสาหรับ
จัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

ตลำดปลำยำมเช้ ำ เป็ นตลาดเก่าแก่ต้ งั แต่ปี 1903 ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุมพื้นที่เมือง 1 บล็อค เป็ นที่นิยม
สาหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ซึ่ งจะแวะเวียนไปที่ตลาดเพื่อจับจ่ายผลผลิตในท้องถิ่น และอาหารทะเลสดๆ เช่น ปู
ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ
ช้ อปปิ้ ง JR TOWER สวรรค์แห่งนักช้อปโดยมีห้างสรรพสิ นค้ามากมาย เช่น พาซิ โอ ไดมารุ และอาคาร ESTA เป็ นต้น
ในอาคาร ESTA มีศูนย์อาหารสไต์ลธ์ ีมพาร์ค “รำเม็ง รีพบั ลิค ซัปโปโร” ท่านจะสามารถลิ้มรสราเมงชื่อดังจากทัว่ ฮอกไก
โดได้ที่น้ ี นอกจากนี้ ยงั มีตึกของ BIC CAMERA ซึ่ งเป็ นสถานที่ แห่ งการบูชาเครื่ องใช้อิเล็กทรอนิ กส์ นอกจากนี้ ยงั มี
UNIQLO ขนาดใหญ่และร้านขายเสื้ อผ้ามากมายที่อยูเ่ หนื ออาคาร 7 ชั้นของ BIC CAMERA และ ศูนย์การค้าใต้ดิน
“เอเปี ย” ที่มีโดมกระจกเชื่อมจากใต้ดินขึ้นมายังพื้นดินเป็ นจุดสังเกต มีร้านขายของฝากจากฮอกไกโดและร้านขนมมันจู
เก่าแก่ก็มาเปิ ดสาขาอยูด่ ว้ ย
สวนสัตว์ มำรุยำมะ เป็ นสวนสัตว์แห่งที่ 10 ของประเทศ มีสตั ว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน 184 ชนิด จานวน
991 ตัวที่เลี้ยงและจัดแสดงอยู่ ในปั จจุบนั มีการดาเนินการบูรณะปรับปรุ งสถานที่ดว้ ยแนวคิด “นิ ทรรศการการดารงชีวิต
ตามธรรมชาติ ” ที่ ท้ งั สัตว์และผูเ้ ยี่ยมชมจะสามารถรู ้ สึกถึงความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน โดยการจาลองที่ อยู่ของสัตว์ให้
ใกล้เคียงกับสภาพตามธรรมชาติมากที่สุดเพื่อกระตุน้ ให้สตั ว์แสดงพฤติกรรมการใช้ชีวติ ตามที่ควรจะเป็ น เป็ นป่ าสงวนมี
“ป่ าสวนสัตว์” เนื้อที่ประมาณ 2 เฮกเตอร์ ที่มีจุดประสงค์เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวของซัปโปโรเมื่อ 50 ปี ก่อน ซึ่ ง
ไม่มีสวนสัตว์แห่งใดในประเทศที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เท่าที่นี่
โรงงำนเบียร์ ซัปโปโร ที่เก่าแก่ร่วม 100 ปี นาชม “พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ” ที่เล่าถึงความเป็ นมาของการกลัน่ เบียร์และให้ความรู ้
ในการผลิตเบียร์
ร้ ำนร้ อยเยน ภายในร้านจะมีจาหน่ายสิ นค้าสภาพดี อาทิ กระเป๋ า นาฬิกา รองเท้า และข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน
เครื่ องจามชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นสิ นค้าที่ผลิตและจาหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
จุดชมวิวบนเขำโอคุระ เป็ นจุดชมวิวที่วิวดีงามมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของเมืองซัปโปโร เป็ นสถานที่ข้ ึนชื่อด้านการเล่นสกี
ผาดโผนที่ดงั ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และที่จดั งานโอลิมปิ คฤดูหนาวในปี 1972 เพื่อนัง่ กระเช้าแบบ 2 ที่นงั่ ขึ้นสู่ ยอดเขา
เพื่อชมความงามของเมืองซัปโปโรให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็ นที่ะลึก
สวนโอโดริ เป็ นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สี เขียวของต้นไม้ทาให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่นิยม
ของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นที่ต้ งั ของหอเสาทีวสี ูง 147.2 เมตร ภายในบริ เวณนี้ มี
ร่ องไม้ดอก น้ าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ และทุกปี ในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่จกั งานเทศกาล
หิ มะที่มีการแข่งขันการนาหิ มะมาสลักแป็ นรู ปต่างๆ อันเป็ นที่โด่งดังไปทัว่ โลก
โรงงำนซ็อกโกแลต สิ นค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโดเนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทัว่
ทั้งเกาะ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทาให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อม
ไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็วา่ ได้ ... ภายในโรงงานแห่ งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่

ยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าได้
อย่างจุใจ หรื อหากท่านอยากจะลองทาช็อกโกแล็ตด้วยฝี มือตัวเองก็สามารถทาได้
สวนสำธำรณะโมเอะเระนุมะ ที่ ซ่ ึ งเหมือนกับก้าวย่างเข้าไปในส่ วนหนี่ งของงานปฏิ มากรรมศิ ลปะมากกว่ายืนอยู่ที่
สวนสาธารณะ เป็ นสวนสาธาณะที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจตลอดทั้งปี โดยในฤดูใบไม้ผลิมีดอกซากุระบานสะพรั่ง ในฤดูร้อนมี
การเปิ ดชายหาดโมเอเระบีช ในฤดูใบไม้ร่วงใบของต้นสนญี่ปุ่นคารามาทสึ เปลี่ยนเป็ นสี เหลือง และในฤดูหนาวมีครอส
คันทรี สกี
หอคอย ทีวที ำวเวอร์ ที่ก่อสร้างเสร็ จในปี ค.ศ.1956 และได้กลายเป็ นแลนด์มาร์คที่เฝ้ามองการพัฒนาของซัปโปโรมากว่า
ครึ่ งศตวรรษนับตั้งแต่ก่อสร้างเสร็ จเป็ นต้นมา ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพอันสวยงามของสวนโอโดริ ที่
เปลี่ยนรู ปลักษณ์ไปในแต่ละฤดูกาล และบรรยากาศของงานเทศกาลต่างๆจากจุดชมวิวที่สูงจากระดับพื้นดิน 90 ม. ถ้า
อากาศดีจะสามารถมองเห็นทุ่งราบอิชิคาริ และทะเลญี่ปุ่นด้วย
ภูเขำโมอิวะ นาท่านนัง่ กระเช้า เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อขึ้นไปชมความงดงามของเมืองซัปโปโร บนความสู ง 531 เมตร ณ
“ภูเขำโมอิวะ” ที่ ได้ชื่อว่าเป็ นจุดที่สามารถมองทิวทัศน์แบบ 360 องศาของเมืองสวยที่ สุด...อิสระให้ท่านชื่นชมความ
งดงามและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
** เพื่อให้ ท่ำนได้ ใช้ เวลำได้ อย่ ำงคุ้มค่ ำ อำหำรมื้อกลำงวัน และมื้อค่ำ อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ ท่ำนได้ เลือกชิมร้ ำนอร่ อย

จำกร้ ำนค้ ำต่ ำงๆ **

ทีพ่ กั : SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันทีห่ ้ ำ

ซัปโปโร – สนำมบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(กรุณำตรวจสอบสัมภำระให้ เรียบร้ อย เพื่อเตรียมเดินทำงไปสนำมบิน)
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ “สนำมบินชิโตเซ่ ”

1045
1645

ออกเดินทำงจำก สนำมบินชิโตเซ่ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมำยเหตุ : รำยกำรอำจเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็ นต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ เฉพาะลู ก ค้าที่ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่อท่ องเที่ ยวหรื อส ารวจเส้น ทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)

ท่านละ
ท่านละ

39,900.- บาท
35,900.- บาท

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

ท่านละ
ท่านละ

35,900.- บาท
29,900.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

15,000.- บาท

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง
และรบกวนส่งสาเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 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.
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)

เงื่อนไขกำรชำระเงิน

 สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 15,000.- บำท
 ชำระยอดทั้งหมดก่ อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 14 วัน

กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด

5.
6.

7.

8.

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่
กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบิน ในแต่ละ
กรุ๊ ป)
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้ารายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปั ญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อปั ญหาอื่นๆ
โดยทางบริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
2. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง
ไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่
พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
4. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่ งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15ท่าน ทางสายการบินไทยจะ
ไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นงั่ ด้วยกัน
โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEGทุกกรณี
6. หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่าปกติ ขอให้ท่านทา
ความเข้าใจก่อนจองทัวร์

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 6เดือ
11. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด

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

