
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
09 – 13 มกรำคม 2563 

39,900.- 
20 – 24 กมุภำพนัธ ์2563 

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

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
 



 
 

 
     

คอนเฟิรม์
เดนิทำง 
15 ทำ่น 

ไม่บงัคบัทปิ 
ไกด ์/ คนขบัรถ 

ม ีWIFI บนรถบสั 
ตลอดกำรเดนิทำง 

มนี ้ำดืม่ 1 ขวด 
บรกิำรทุกวนั 

ประกนัอบุตัเิหต ุ รสบสั + 
โรงแรม 
มำตรฐำน 

 

 
วนัทีห่น่ึง กรุงเทพ ฯ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ– สนำมบนิชโิตเซ ่(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 ) 
2000 พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช ัน้ระหว่างประเทศขาออก (ช ัน้ 4) ณ เคานเ์ตอร ์C (ใกลก้บัประตูทางเขา้

หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
หมำยเหต ุ: เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิำรกอ่นเวลำเครือ่งออก 60 นำท ีและไม่มปีระกำศเตอืนผูโ้ดยสำร
ขึน้เครือ่ง ดงันั้นผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลำเครือ่งออกอย่ำงน้อย 1 
ช ัว่โมง 

2355 ออกเดนิทางจาก กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 670  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง .... เวลาทอ้งถิน่ต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 

วนัทีส่อง ชโิตเซ ่– โนโบรเิบทส ึ– บ่อโคลนจโิกคุดำนิ – ภูเขำไฟอุสซึนั (เคเบิล้) – ฟำรม์หมสีนี ้ำตำล – ออน
เซน 

0820 ถงึสนำมบนิชโิตเซ ่“เมอืงซปัโปโร” ประเทศญีปุ่่น ถอืว่าเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัที ่5 ของญีปุ่่น และเป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิ การศกึษา และการเมอืงการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผ่านพธิศีุลกากรและตรวจคนเขา้เมอืง 

 
น าท่านเดนิทางสู่เมือง “โนโบรเิบทส”ึ เมืองทีม่ีช ือ่เสยีงดา้นบ่อน ้าพุรอ้นประจ าภูมิภาคฮอกไกโด ... เพือ่น าท่าน
เดนิทางสู่ “จโิกคุดำนิ” หรอื “หุบเขำนรก” เป็นหุบเขาทีง่ดงามตัง้อยู่ตอนเหนือย่านบ่อน ้ารอ้นโนโบรเิบทส ึน ้า
รอ้นในล าธารของหุบเขาแห่งนีม้แีรธ่าตุก ามะถนัซึง่เป็นแหล่งตน้น ้าของย่านบ่อน ้ารอ้น เสน้ทางตามหุบเขาสามารถ

วนัที ่ ก ำหนดกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ– สนำมบนิชโิต
เซ ่(เกำะฮอกไกโด) ( 23.55 – 08.20 )   

✈  

2 

ชิโตเซ่ – โนโบรเิบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดำนิ – 
ภูเขำไฟอุสซึนั (เคเบิล้) – ฟำรม์หมีสนี ้ำตำล – 

ออนเซน  

-   

HOTEL 

TOYA SUN PALACE 
RESORT & SPA 
OR SIMILAR 

3 

โทยะ – รุสุซ ึสก ีรสีอรท์ (เล่นสก)ี – คลองโอตำรุ 
– พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตร ี– ถนน
ซำไกมำจ ิ– ซปัโปโร – “เทศกำลประดบัไฟซปัโป
โร” 

  - 

ANA HOLIDAY INN 
SAPPORO 
SUSUKINO OR 
SIMILAR 

4 

ซปัโปโร – ตลำดปลำนิโจ – ศำลเจำ้ฮอกไกโด – 
อำคำรทีท่ ำกำรรฐับำลเกำ่ – หอนำฬกิำโบรำณ – 
สวนโอโดร ิ– ชอ้ปป้ิงทำนุกโิคจ ิ– ชอ้ปป้ิงมติซยุ
เอำทเ์ล็ท 

  - 
AIR TERMINAL 
HOTEL OR SIMILAR  

5 
สนำมบนิชโิตเซ ่– กรุงเทพ ฯ สนำมบนิสุวรรณ
ภูม ิ( 10.00 – 15.50 ) 

 

✈ 
   



เดินไต่ขึน้เนินไปเร ือ่ยๆ ประมาณ 20-30 นาทีจะพบบ่อโอยุนุมะ (Oyunuma) เป็นบ่อน ้ารอ้นทีม่ีอุณหภูมิ 50 
องศา และยงัมีบ่อโคลนเดอืดทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตอิุดมไปดว้ยแรก่ ามะถนัทีเ่กดิจากความรอ้นใตพ้ภิพเผาผลาญ
ก ามะถนั แลว้พวยพุ่งขึน้มารวมกนัจนเกดิเป็นแอ่งและไหลผ่านเป็นแม่น ้าหลายรอ้ยเมตร สามารถเพลดิเพลนิไปกบั
การแชเ่ทา้ และเชญิท่านเลอืกหามุมถูกใจบนัทกึภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1) 

 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเปลีย่นบรรยากาศเป็นการ “นั่งกระเชำ้ไฟฟ้ำ” สู่ “ภูเขำไฟอุส”ึ (Mt. Usuzan) 
(ในกรณีทีอ่ำกำศเอือ้อ ำนวย) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นภเูขาไฟทีร่ะเบดิบ่อยทีสุ่ดในญีปุ่่นในชว่ง 100 ปีทีผ่่านมา และเป็น
จุดศูนยก์ลางทีท่ าใหเ้กดิทะเลสาบโทยะและพบว่าภูเขาไฟลูกนี ้จะมีการปะทุขึน้มาเป็นระยะทุก 20-50 ปีท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงภูมทิศันข์องพืน้ทีแ่ถบนีอ้ยู่อย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งเกดิการระเบดิคร ัง้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าให ้
เกดิ “ภูเขำไฟโชวะชนิซงั” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกนีห้ยุดเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุ
ออกมาตามรอยแยกแตกของพืน้หินบนยอดเขาซึง่มีความรอ้นสูงมาก เป็นยอดเขาทีห่ิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดู
หนาว อสิระใหท่้านไดช้ ืน่ชมกบัความสวยงามของธรรมชาตแิละววิทวิทศันใ์นอกีรปูแบบหน่ึง 
จากน้ันน าท่านชมแหล่งเพาะพนัธุห์มีสีน ้าตาล “สวนหมีภูเขำไฟโชวะชนิซนั”(Showa-Shinzan Bear 
Park) ตัง้อยู่ใกลก้บั สถานีกระเชา้ภูเขาไฟอุสึท่านสามารถเยีย่มชมลูกหมีสนี ้าตาลไดอ้ย่างใกลช้ดิผ่านกระจกใส 
และมีหมีโตเต็มวยัทีไ่ม่ดุรา้ย ทีจ่ะมาโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักท่องเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารกัน่าเอ็นดูทเีดยีว หาก
ตอ้งการใกลช้ดิกบัเหล่าหมก็ีสามารถเขา้ไปยงัหอ้งสงัเกตการณพ์เิศษ ”กรงมนุษย”์ ซึง่จะมองเห็นหมีสนี ้าตาลเดนิ
ผ่านไปมา ท่านจะไดย้นิเสยีงและไดก้ลิน่ของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆนอกจากนีย้งัมีรา้นขายขนมปัง และแอป
เป้ิล กบันักท่องเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย …อสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัความน่ารกัฉลาดแสนรูข้องของเหลา่
หม ีสนี ้าตาลพนัธุห์มทีีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ซึง่จะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่าน้ัน 
ชาวไอนุเช ือ่กนัว่าหมสีนี ้าตาลนีถ้อืเป็นสตัวเ์ทพเจา้ของพวกเขาอกีดว้ย ใหท่้านไดบ้นัทกึภาพความน่ารกัของเหล่า
หมสีนี ้าตาลตามอธัยาศยั 

ค ำ่          รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 
ทีพ่กั : TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรอืเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ ์“กำรอำบน ้ำแรธ่รรมชำต”ิ เพือ่สุขภาพ / “โอนเซน็” (Onsen) 
น ้าแรส่ไตลญ์ีปุ่่นใหท่้านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซ ึง่ชาวญีปุ่่นเช ือ่ว่าน ้าแรธ่รรมชาตนีิม้สี่วนชว่ยเร ือ่ง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่ำม โทยะ – รุสุซ ึสก ีรสีอรท์ (เล่นสก)ี – คลองโอตำรุ – พพิธิภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตร ี– ถนนซำ
ไกมำจ ิ– ซปัโปโร – “เทศกำลประดบัไฟซปัโปโร” 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ “รุสุซ ึรสีอรท์” รสีอรท์ทีอ่ยู่กลางหุบเขาทั่วพืน้ทีจ่ะปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดชว่งหนา้หนาว ... 
อิสระใหท่้านไดเ้ต็มอืม่กบัการพกัผ่อนส าหรบัครอบครวัดว้ยกจิกรรมต่าง ๆ ท่านจะไดส้มัผสักบั “หมิะ” น าท่าน
สนุกสนานกบักจิกรรมตามอธัยาศยั การเล่น “ทูบ” แผ่นยางวงกลมทีจ่ะน าท่านสไลดล์งมาบนทางลาดช ัน้ทีป่กคลมุ
ไปดว้ยหิมะขาวโพลนสะอาดตา หรอือิสระใหท่้านไดเ้ลือกเพลิดเพลินกบัประสบการณใ์หม่กบักจิกรรมต่าง ๆ อีก
มากมาย (ไม่รวมค่ำบรกิำรส ำหรบักจิกรรมต่ำง ๆ ค่ำเช่ำชุดสก ีอุปกรณ ์ครูฝึกสอน และรองเทำ้เดนิ
บนน ้ำแข็ง) ใหท่้านไดต้ืน่เตน้ทา้ทายความกลา้แบบไม่ตอ้งเมม้กบัการลืน่ไถลดว้ย “สก”ี กบัลานสกขีนาดใหญ่ที่

ครอบคลุมภูเขาเอาไวท้ัง้หมด 3 ลูก และมีคอรส์สกมีากกว่า 30 คอรส์ ปลดปล่อยความมนัสไ์ปกบั “สุนัขลำก
เลือ่นหมิะ” ทีท่่านจะรูจ้กัความน่าของสุนัขแสนรูพ้นัธุไ์ซบเีร ีย่น (ถำดกระดำนเลือ่น สโนวบ์อรด์ สก ีสโนวโ์ม
บิล 15 นำที : 1,200 บำท/คนั (ขบัคนเดยีว) // 30 นำที : 2,400 บำท/คนั (ขบัคนเดยีว) , Snow 



Rafting (แพยำง 10 นำท)ี ผูใ้หญ่ท่ำนละ 800 บำท // เด็กท่ำนละ 600 บำท , สโนวชู์ส ์60 นำท ี: 
1,200 บำท/ท่ำน (ผูร้่วมกิจกรรมขัน้ต ่ำ 2 ท่ำน) นอกจากนี้ยงัมีโซนส าหรบันอ้ง ๆ หนู ๆ “Kid Park” 
ไดส้นุกสนานกบั คอรส์สกเีร ิม่ตน้ส ำหรบัเด็ก หรอืเรา้ใจทัง้คุณพ่อคุณแม่และลูก ๆ กบัการ “นั่งเลือ่นลำน
น ้ำแข็ง” ไปพรอ้ม ๆ กนัดว้ยความยาวกว่า 60 เมตร นอกจากนีย้งัมสีโนวโ์มบวินั่งเรอืยำงบนหมิะขีม่ำ้ ฯลฯ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) 

 
หลงัอาหารกลางวนัน าท่านแวะชม “คลองโอตำรุ” ทีม่ีความยาว 1,140 เมตร และเช ือ่มต่อกบัอ่าวโอตารุซ ึง่ใน
สมยัก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทียุ่คอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอืเฟ่ืองฟูคลองแห่งนีไ้ดถู้กใชเ้ป็นเสน้ทางในการ
ขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุออกไปยงัท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวใหท่้านเดินเล่นพรอ้มถ่ายรูปตาม
อธัยาศยักบัอาคารเกา่แกร่มิคลองและววิทวิทศันท์ีส่วยงาม ... แลว้น าท่านเดนิสู่ “ถนนซำไกมำจ”ิ (Sakaimachi 
Street) ย่านชอ้ปป้ิงส าคัญของเมืองตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุซ ึง่เป็นที่ต ั้งของ “รำ้นเครือ่งแกว้” 
“พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร”ี และ “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” นอกจากนีต้ลอดทัง้สองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ
ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายขนมแสนอรอ่ยนานาชนิด อาทิ ชอ็คโกแล็ต Le TAO ทีม่ีขายเฉพาะทีโ่อตารุ เคก้และ
ขนมอนัเลือ่งช ือ่ต่างๆ มากมาย ของทีร่ะลกึและรา้นอาหารรา้นกาแฟใหท่้านเดนิชมไดต้ามอธัยาศยั...จากน้ันน าท่าน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั “นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ” สไตลอ์งักฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรอืนบนโลกเท่าน้ัน ซึง่เป็น
ของขวญัจากเมืองแวนคูเวอร ์ประเทศแคนนาดามอบใหก้บัเมืองโอตารุ นาฬิกาจะมีเสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาที
และจะพ่นไอน ้าออกมาทุกๆ ช ัว่โมงเหมอืนกบันาฬกิาไอน ้าอกีเรอืนทีล่อนดอน อสิระใหท่้านเดนิชมไดต้ามอธัยาศยั 
พรอ้มน าท่านชืน่ชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภณัฑเ์ครือ่งแกว้และกล่องดนตร”ี ท่านจะไดต้ืน่ตากบั
เคร ือ่งประดบัและตกแต่งทีท่ ามาจากแกว้มากมายหลากหลายรปูแบบทีง่ดงามยิง่นัก หรอืจะเลอืกชม “กล่องดนตร”ี 
รูปแบบต่าง ๆ ทีบ่รรเลงเพลงอนัแสนไพเราะพรอ้มทัง้ชม “กำรสำธติ” การผลติเคร ือ่งแกว้ดว้ยชา่งผูช้  านาญการ 
อสิระใหท่้านได ้“เลอืกซือ้เลอืกชม” สนิคา้ทีผ่ลติจากเคร ือ่งแกว้ต่าง ๆ ตดิไมต้ดิมอืฝากคนทางบา้น 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “ซปัโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 
ของญีปุ่่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคลา้ยตารางหมากรกุ ซึง่แตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมอืงทัว่ไปในญีปุ่่น ซึง่
ไดร้บัค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ช ีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงัน้ันผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐาน 
การวางผงัเมอืงของอเมรกิา 
*** เพือ่ใหท่้ำนใชเ้วลำไดอ้ย่ำงคุม้คำ่ อำหำรมือ้เย็นอสิระตำมอธัยำศยั ใหท่้ำนไดเ้ลอืกชมิรำ้นอรอ่ย
จำกรำ้นคำ้ตำ่ง ๆ *** 

  
หลงัอาหารค ่า น าท่านชมความงามของเทศกาล “Sapporo White Illumination” คอืเทศกาลประดบัไฟของ
เมืองซปัโปโร และเป็นงานเทศกาลประจ าฤดูหนาวของเมืองอกีดว้ย ลกัษณะการจดังานจะมีการแบ่งพืน้ทีใ่นแต่ละ
ส่วนของย่านใจกลางเมือง และตามถนนเสน้การคา้หลกั ในการประดบัดวงไฟหลากสีเพือ่ความสวยงาม ทัง้นีเ้พือ่
เป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว และกระตุน้เศรษฐกจิไดอ้ีกทางหน่ึง ซึง่ Sapporo White Illumination เป็น
เทศกาลทีม่ีอายุเก่าแก่จดัขึน้คร ัง้แรกในปีค.ศ. 1981 โดยในปีนีจ้ะเป็นคร ัง้ที ่36 แลว้ มีการขยายพืน้ทีจ่ดังานและ
เพิม่ไฟ LED กว่า 520,000 ดวงมาไวใ้นงานคร ัง้นี ้ทัง้ยงัเพิม่ความยิง่ใหญ่ของกจิกรรม และการแสดงต่าง ๆ อีก
มากมาย อสิระใหทุ้กท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั : ANA HOLIDAY INN SAPPORO SUSUKINO หรอืเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี ่ ซปัโปโร – ตลำดปลำนิโจ – ศำลเจำ้ฮอกไกโด – อำคำรทีท่ ำกำรรฐับำลเก่ำ – หอนำฬิกำโบรำณ – 
สวนโอโดร ิ– ชอ้ปป้ิงทำนุกโิคจ ิ– ชอ้ปป้ิงมติซยุเอำทเ์ล็ท 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 



 
น าท่านเดนิทางสู่ “ตลำดปลำนิโจ” ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนีส้รา้งขึน้เมือ่ 
ปีค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนีรู้จ้กักนัในนาม “ครวัทะเลของชำวเมอืงซปัโปโร” เพราะสตัวท์ะเลทีจ่บัไดส้่วน
ใหญ่จะหาไดจ้ากทะเลแถบนีท้ัง้สิน้ ซ ึง่จะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ทีท่่าเรอืเลยทีเดียว ลูกคา้ส่วนใหญ่จะม ี
ทัง้นักท่องเทีย่วในประเทศ และต่างประเทศ รวมถงึชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใชส้อยกนัเสมอ ทีน่ี่ยงัขึน้ช ือ่เร ือ่งไข่หอย
เม่น และไขป่ลาแซลมอนอกีดว้ย 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ศำลเจำ้ฮอกไกโด” หรอืเดิมชือ่ “ศำลเจำ้ซปัโปโร” เปลี่ยนเพื่อใหส้มกบัความ
ยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด ศาลเจา้ชนิโตนีค้อยปกปักษร์กัษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข ถงึแมจ้ะ
ไม่ไดม้ีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเชน่ภูมิภาคคนัโต แต่ทีน่ี่ก็เป็นทีส่ าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบ
ไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่งิสถติอยู่ ณ ศาลเจา้แห่งนี ้เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจสบืไป 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6) 

 
น าท่านเดินทางสู่ “อำคำรทีท่ ำกำรรฐับำลเก่ำ” สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนีถ้ือเป็น
สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงซปัโปโร ท าใหนั้กท่องเทีย่วทอ้งถิน่และต่างชาตริูจ้กักนัอย่างแพรห่ลาย สไตลก์ารสรา้งของโดม
แปดเหลีย่ม น ามาจากทีท่ าการรฐัแมสซาซเูสททใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนีเ้ป็นสถาปนิกทอ้งถิน่  
และสรา้งอาคารนีโ้ดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนีเ้คยเป็นอาคารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่น และเป็น
สญัลกัษณข์องรฐับาลเมจ ิแต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าใหต้อ้งสรา้งขึน้มาใหม่ในปีค.ศ. 1911 ปัจจุบนัถูกอนุรกัษไ์วใ้ห ้
เป็นสมบตัทิีม่คีวามส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และส าหรบัจดังานเลีย้งตอ้นรบับุคคลทีส่ าคญัทางการเมอืงของรฐับาล
ญีปุ่่น 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู ่“สวนสำธำรณะโอโดร”ิ สวนทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซปัโปโร แยกเมอืงออกเป็นสองฝ่ัง คอื
ทางทศิเหนือและทศิใต ้มทีีจ่อดรถกวา้งประมาณกโิลเมตรครึง่ กนิพืน้ทีถ่งึ 12 บล็อกของเมอืง ในชว่งฤดูรอ้นจะเป็น
พืน้ทีส่เีขยีวทีง่ดงาม และชว่งตน้เดอืนกุมภาพนัธจ์ะเป็นสถานทีห่ลกัในการจดัเทศกาลหมิะ ดา้นทศิตะวนัออกของ
สวนโอโดร ิเป็นที่ต ัง้ของ ทีวีทำวเวอรซ์ปัโปโร (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ดา้นบนมีจุดชมวิวที่

สามารถมองเห็นวิวทีส่วยงามของสวนสาธารณะแห่งนีแ้ละเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ทีค่วามสูง 90 เมตร ในชว่ง
กลางคนืทาวเวอรจ์ะเปิดไฟประดบัประดาเพือ่ความสวยงาม เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจอกีแห่งหน่ึงของซปัโปโร (ไม่รวม
ค่ำเขำ้ชม) และน าท่าน ผ่ำนชม “หอนำฬิกำโบรำณ” สญัลกัษณค์ู่เมืองซปัโปโร ซึง่สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ. 
1878 นอกจากนีย้งัถอืวา่เป็นสมบตัทิางวฒันธรรมอนัมคี่าของชาวญีปุ่่น ซึง่ยงัคงบอกเวลาอย่างเทีย่งตรงมานานนับ 
100 ปี ทัง้ยงัไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นสมบตัลิ า้ค่าทางวฒันธรรมทีส่ าคญัของญีปุ่่นอกีดว้ย 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ “ทำนุก ิโคจ”ิ ย่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดนิในรม่อนัเกา่แกก่ว่า 130 ปี ของเมอืงซปัโปโร 
ทีม่คีวามยาวกว่า 900 เมตร กบัรา้นคา้มากมายนับ 200 รา้น ทีใ่หท่้านเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ต่าง ๆ อย่างจใุจ อาทเิชน่ 
รา้นสนิคา้ 98 เยน รา้นรองเทา้ และกระเป๋าราคาถูกทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายแบบ เร ิม่ตน้ราคาตัง้แต่ 1050 เยน รา้น
ขายเคร ือ่งส าอาง รา้นขายอุปกรณเ์กีย่วกบัสุนัข รา้นขายผลไมพ้ืน้เมอืง รา้นเกมส ์รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นอาหาร  
น าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงที่ “มิตซยุ เอำทเ์ล็ท” เอาทเ์ล็ทที่แรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้
สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ช ือ่ดงัหลากหลายทัง้แบรนดต์่างประเทศ และแบรนดด์งัของญีปุ่่น และสนิคา้ดรีาคาพเิศษทีม่ี 
ใหเ้ลอืกถงึ 130 รา้นคา้ ซึง่ในบรรดาแบรนดด์งัเหล่านี ้จะมถีงึ 58 แบรนดท์ีเ่ป็นแบรนดท์ีเ่พิง่เปิดสาขาในฮอกไกโด 
และ 9 แบรนดท์ีเ่ปิดตวัเป็นคร ัง้แรกในประเทศญีปุ่่น มีทัง้สนิคา้ส าหรบัสุภาพบุรุษและสุภาพสตร ีเด็ก อุปกรณก์ฬีา 
นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie Folie, Furla 
Godiva Levi Vans  
*** เพือ่ใหท่้ำนใชเ้วลำไดอ้ย่ำงคุม้คำ่ อำหำรมือ้เย็นอสิระตำมอธัยำศยั ใหท่้ำนไดเ้ลอืกชมิรำ้นอรอ่ย
จำกรำ้นคำ้ตำ่ง ๆ *** 



ทีพ่กั : AIR TERMINAL HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
วนัทีห่ำ้ สนำมบนิชโิตเซ ่– กรุงเทพ ฯ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ( 10.00 – 15.50 ) 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (7) 

(กรุณำตรวจสอบสมัภำระใหเ้รยีบรอ้ย เพือ่เตรยีมเดนิทำงไปสนำมบนิ) 
สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่“สนำมบนิชโิตเซ”่ 

1000 ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิชโิตเซ ่โดยสำยกำรบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 671 
1550 ถงึ สนำมบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

** รำยกำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำรบนิ เป็นตน้ ** 
 
 
 
 
 

 
 

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

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ                                                                        ท่ำนละ 39,900.- บำท 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)                           ท่ำนละ 35,900.- บำท 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มเีตยีงเสรมิ)         ท่ำนละ 35,900.- บำท 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไมม่เีตยีงเสรมิ)     ท่ำนละ 29,900.- บำท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                           ท่ำนละ   6,000.- บำท 

มตี ัว๋แลว้ลด                                                                            ท่ำนละ 15,000.- บำท 

 
อตัรำคำ่บรกิำร  (25 – 29 ม.ค. –> วนัตรุษจนี) 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ                                                                        ท่ำนละ 41,900.- บำท 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)                           ท่ำนละ 37,900.- บำท 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มเีตยีงเสรมิ)        ท่ำนละ 37,900.- บำท 

เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไมม่เีตยีงเสรมิ)    ท่ำนละ 31,900.- บำท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                          ท่ำนละ   6,000.- บำท 

มตี ัว๋แลว้ลด                                                                            ท่ำนละ 15,000.- บำท 
 

**กรุณำอำ่นเง่ือนไขดำ้นล่ำงกอ่นช ำระมดัจ ำทุกคร ัง้ / กรุณำสง่ส ำเนำพำสปอรต์กอ่นกำรเดนิทำง 15 วนั** 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ไป - กลบัช ัน้ทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าทีพ่กั หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืระดบัเดยีวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดนิทาง 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 1,000,000.- บำท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร ือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย และค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 
3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าภาษีเช ือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี  
5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

*** ขอสงวนสทิธิเ์ฉพำะลูกคำ้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ท่องเทีย่ว หรอืส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนัน้ หำกท่ำน
ถูกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของทำงประเทศไทย และญีปุ่่นปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง ถอืเป็น
เหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะคนื
คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้สิน้แกท่่ำน *** 

***หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเหลอือำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน*** 



เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  
✓ ส าหรบัการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
✓ ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วนัท าการ 
กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงนิมดัจากทัง้หมด 
4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
6. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการนัตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสาย

การบนิและค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่า
ยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่ และฟังผลวซีา่หลงัจากวนัทีท่างบรษิทัไดด้ าเนินการออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ ถา้วซีา่ไม่ผ่าน 
ทางบรษิทัขอเรยีกเก็บค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน้อยู่กบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในแต่ละกรุป๊)  

8. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการ
เดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

หมำยเหต ุ
1. บรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ สภาวะอากาศ ปัญหาการจราจรอุบตัิเหตุ การเมือง สายการบิน อตัราแลกเปลีย่น หรอื
ปัญหาอืน่ ๆ โดยทางบรษิทัจะแกไ้ข และค านึงถงึประโยชน ์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

2. ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่น / การน าสิง่ของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาต ิและการยกเลกิเทีย่วบนิ 

3. ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบรษิัทสามารถคืนเงินมดัจ า หรอืค่าทวัรไ์ดก็้ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนน้ันใหแ้ลว้ 

4. บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสูญหายอนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน เกดิจากการโจรกรรม และ
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัทีน่ั่งบนสายการบนิ หากลูกคา้ในกรุป๊ส่งเล่มพาสปอรต์ไม่ถงึ 15 ท่าน ทางสายการบนิไทย
จะไม่รบัจดัทีน่ั่งล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งน่ังแยกกนัทัง้กรุป๊ แต่ทางบรษิทัจะพยายามจดัใหส้มาชกิแต่ละบา้นไดน่ั้ง
ดว้ยกนั โปรดทราบ ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ั่ง  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรบัการเดินทางชว่งปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญีปุ่่น อาจเจอปัญหารถตดิ คนแน่นตามสถานทีท่่องเทีย่ว 
ต่าง ๆ รา้นอาหารคนเยอะ หรอืในชว่งฤดูหนาวฟ้ามดืเรว็ รวมถงึชว่งปีใหม่รา้นคา้จะปิดบางส่วน รา้นอาหารปิดเรว็กว่าปกต ิ
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจกอ่นจองทวัร ์

8. เน่ืองจากโรงแรมในญีปุ่่นหอ้งพกัมขีนาดค่อนขา้งเล็ก เรยีนแนะน าว่าใหจ้องหอ้งพกัส าหรบั 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสรมิเตยีงแลว้ตอ้งการเปลีย่นภายหลงัอาจไม่มหีอ้งว่าง ส าหรบัเด็กเสรมิเตยีงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญีปุ่่นไม่มบีรกิรยกกระเป๋า ขอความรว่มมอืจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมทีอ่ยู่ในเมอืง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถงึโรงแรม 

10. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืมากกว่า  6 เดอืน 
11. เมื่อ ท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหร ือค่าทัวรท์ ั้งหมดกับทางบร ิษัทแลว้ จะถือว่า ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง 

ต่าง ๆ ทัง้หมด 
 

...โปรดอำ่นขอ้ควำมใหถ้ีถ่ว้นกอ่นกำรจองทวัรทุ์กคร ัง้เพือ่ประโยชนแ์กต่วัท่ำนเอง... 


