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HAPPY SNOW IN HOKKAIDO 
จุดเด่น 

 ชมแหลง่แชอ่อนเซนทดีทีสีดุ Noboribetsu Onsen 
 ชมหบุเขานรก Jigokudani 
 ชมและชมิผลติภัณฑจ์ากนมสดทมีชีอืของฮอกไกโดท ีLake Hills Farm 
 ชมความงามของ ทะเลสาบโทยะ 
 ชมววิแบบพาโนรามาท ีSailo Observatory Point 
 ชม ลานสกแีละเพลิดเพลนิกับการเลน่สเลจท ีคโิรโระ สกรีสีอรท์ Kiroro Ski Resort 
 ชมเมอืงแหง่ความโรแมนตกิทเีกา่แกท่างประวตัศิาสตร ์ณ เมอืงโอตารุ 
 ชมผลติภัณฑห์ลายรูปแบบของกลอ่งดนตรที ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี
 ชม โรงงานเป่าแกว้ Kitaichi Glass Otaru 
 ชม ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เป็นอาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกินั 
 ชม หอนาฬกิาเกา่ซปัโปโร  
 ชมสวนสาธารณะ สวนโอโดร ิ
 ชอ้ปปิงเต็มอมิ ณ ยา่นใจกลาง เมอืงซปัโปโร,่ ยา่นทานุกโิกจ ิ 
 ผอ่นคลายกับการแชนํ่าแร ่ออนเซน 
 ***อสิระเต็มวนั*** ชอ้ปปิงตามอธัยาศยั  
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ชอืโปรแกรม HAPPY SNOW IN HOKKAIDO   
จํานวน 5 วนั 3 คนื  
 

วนัท ี รายละเอยีดการทอ่งเทยีว มอือาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 
D1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  

TG670 BKK-CTS 23:45-08:30 
- / - / -  

D2 ชโิตเซะ - โนโบริเบทส ึออนเซน - หุบเขานรก จโิกคุดานิ - เลค ฮลิ 
ฟารม์ - จดุชมววิ ไซโล 

- / L / D Lake Toya Kkohantei 
Hotel or SML 

D3 ลานสก ีคโิรโระสกรีีสอร์ท - คลองโอตารุ - พิพธิภัณฑก์ล่องดนตร ี- 
โรงงานเป่าแกว้ - ออิอน มอลล ์

B / - / D Water Mark Hotel 
Sapporo or SML 

D4 ***อสิระเต็มวนั*** เทยีวชมศาลเจา้ฮอกไกโด คลองโอตาต ุโรงงาน
เป่าแกว้ ทําเนียบรัฐบาล หอนาฬิกา ทานุกิโคจิ หรือชอ้ปปิงตาม
อัธยาศยั 

B / - / - Water Mark Hotel 
Sapporo or SML 

D5 ชโิตเซะ - สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 
TG671 CTS-BKK 10:30-15:30 

B / - / -  

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  
 

วนัท ี1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
20:30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชัน 4 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบนิ 
THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ 

 
23:45 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญปีุ่ น โดย

เทยีวบนิท ีTG670 

วนัท ี2 ชโิตเซะ - โนโบรเิบทส ึออนเซน - หบุเขานรก จโิกคดุาน ิ- เลค ฮลิ ฟารม์ - จดุชมววิ ไซโล 

 
08:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน ชโิตเซะ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขนัตอน

การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย สําคญั!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหารสด 
จําพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั นําท่านเดนิทางสู ่โนโบ
รเิบทส ึNOBORIBETSU เป็นเมอืงในกงิจังหวดัอบิรุ ิในจังหวดัฮกไกโด ของประเทศญปีุ่ น จัดตังในฐานะตําบล
เมอื ค.ศ. 1961 ตงัอยูท่างตะวนัตกเฉยีงใตข้องนครซปัโปะโระ นอกจากนีเมอืงยังกนิพนืทขีองอทุยานแห่งชาตชิ ิ
โกะส-ึโทยะ บางสว่นดว้ย เนอืงดว้ยตัวเมอืงเป็นเมอืงทตีงัอยู่บนปากแม่นํา ดังนันจกึมพีนืทคีอ่นขา้งแคบ ซงึห่าง
จากชายฝังราว 6 กโิลเมตร ยังเป็นทตีงัของ โนะโบะรเิบะส-ึอนเซ็ง ทผีูค้นสามารถเพลดิเพลนิกับนําพุรอ้นจํานวน
มาก โดยทนีีเป็นหนึงในรีสอร์ททมีีชอืเสยีงมากในประเทศญีปุ่ น และถอืเป็น "เมืองนําพุรอ้น" ทใีหญ่ทสีดุใน
ในฮกไกโด ซงึสถานทแีห่งนี ยังเป็นทตีงัของ หุบเขานรก จโิงะกดุัง  นอกจากนี โนะโบะรเิบะส ึยังเป็นทตีงัของ
อทุยานหมสีนํีาตาล ซงึเป็นหมเีฉพาะถนิของฮกไกโด ซงึหมสีนํีาตาล ยังถอืเป็นสญัลักษณ์อย่างหนงึของเมอืงนี
อกีดว้ย  โนโบรเิบทส ึออนเซ็น Noboribetsu Onsen เมอืงโนโบรเิบทสอึอนเซ็นวา่กันวา่นําแร่ของทนี ีมคีวาม
แตกตา่งกันถงึ 9 แบบ ซงึแร่ธาตุทมีอียู่ก็เชน่ กํามะถัน, เกลอื, โซเดยีมไบคารบ์อเนต เป็นตน้ เลอืกแชก่ันตัว
เปือยไดเ้ลย คนญปีุ่ นกับการแชนํ่ารอ้นนันเป็นสงิคูก่ัน บา้งก็วา่เอาไวค้ลายเครยีดจากการทํางาน บา้งก็วา่ชว่ยให ้
สขุภาพดเีลอืดลมไหลเวยีนดขีนึ หรอืไมก็่ชว่ยใหห้ายจากความเมอืยลา้จากการดําเนนิชวีติ คนญปีุ่ นกับการแชนํ่า

รอ้นนันเป็นสงิคู่กัน บา้งก็ว่าเอาไวค้ลายเครียดจากการทํางาน 
บา้งก็วา่ชว่ยใหส้ขุภาพด ีเลอืดลมไหลเวยีนดขีนึ หรอืไม่ก็ชว่ยให ้
หาจากความเมือยลา้จากการดําเนินชวีิต หุบเขาจโิกคุดาน ิ
Jigokudani หรือเรียกอีกอย่างว่า หุบเขานรก อยู่ในเขต
อทุยานแห่งชาต ิShikotsu-Toya เมอืง Noboribetsu ทเีรยีกวา่
หบุเขานรกนันเพราะทนีมีทีงับอ่โคลน และบอ่นํารอ้นทเีดอืดตาม
ธรรมชาตกิระจายไปทัวบรเิวณเสมอืนนรกทมีกีระทะทองแดงทมีี
ควันรอ้นๆอยู่ตลอดเวลา และถอืเป็นแหล่งกําเนดินําแร่และออน
เซนทมีชีอืเสยีงทสีดุบนเกาะฮอกไกโด เป็นบ่อโคลนเดอืดตาม
ธรรมชาต ิอุดมไปดว้ยแร่กํามะถันซงึเกดิจากความรอ้นใตพ้ภิพ 
หุบเขานรกจิโกคุดานิมีลักษณะเป็นเนินเขา มีทางเดินให ้
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นักท่องเทยีวไดช้มปรากฏการณ์ทางธรรมชาตติลอดขา้งทาง หากเดนิไปเรือยๆจะพบกับ อุโอนุมะ ซงึเป็นบ่อ
กํามะถันขนาดใหญ่ มอีณุหภูม ิ50 องศาเซลเซยีส และยังมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมากมักแชเ่ทา้เพือเป็นการผ่อน
คลายและเชอืวา่ชว่ยในการรักษาโรคทเีกยีวกบัเทา้ไดเ้ป็นอยา่งดอีกีดว้ย 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เลคโทยะ ใหท้า่นไดส้มัผัสทัศนียภาพ
อันสวยงามของ เลค ฮลิ ฟารม์ Lake Hill Farm ถา้หากคณุ
ชอบไอศกรีมและทวิทัศน์ทสีวยงามคุณจะรักทนี ีนอกเหนือจาก
การไดล้มิลองไอศกรีมทดีทีสีุดในฮอกไกโดแลว้ Lake Hill 
Farm ยังมีทวิทัศน์อันสวยงามของภูเขาโดยรอบและความ
สนุกสนานสําหรับทังครอบครัว รา้นคา้ทีฟาร์มมีครีมนุ่มและ
ไอศกรมีมากมายรวมทงัวานลิลาชอ็คโกแลตชาเขยีวและคนทไีม่
ธรรมดาเชน่เกลอืสฟ้ีา ลกูเกดรัม และ Mille-feuille  นอกจากนี
ยังมีรายการอนืทน่ีารับประทานเชน่คุกกแียมพุดดงิชสีและเนย
แข็งทยีอดเยียม ถัดจากรา้นเป็นรา้นอาหารเล็กๆ ทใีหบ้ริการ
อาหารกลางวนั (แกงขา้วแซนดว์ชิ ฯลฯ) และเคก้ นอกจากความพงึพอใจในรสชาตแิลว้ Lake Hill ยังมพีนืทโีลง่
กวา้งตดิกับรา้นคา้ และรา้นอาหารทซีงึทกุคนสามารถเพลดิเพลนิกับทัศนียภาพตระหง่านของภูเขา Mt. Yotei 
เป็นภูเขาทดีเูหมอืนภูเขาไฟฟจู ิเป็นทรีูจั้กกันวา่ Ezo Fuji ปลอ่งภูเขาไฟทมีคีวามสงูประมาณ 2 กม. ตงัแตต่น้

เดือนกรกฎาคมจนถึงตน้เดือนสงิหาคม จะมีดอกไมม้ากกว่า 
100 ชนดิและมนีกกวา่ 130 ชนดิอยู่ทนี ีตงัแตค่วามสงูท ี1,700 
เมตรขนึไป ท่านสามารถเดนิเลน่ หรือทําสันทนาการกลางแจง้
ไดอ้กีดว้ย นอกจากนียังมีอุปกรณ์เกมกฬีาทสีามารถใชง้านได ้
ฟรี สําหรับเด็กๆ ก็จะไดส้นุกสนานกับการเลียงกระต่าย แพะ 
และมา้ ไดเ้วลานําทา่นแวะจุดชมววิแบบพาโนราม่าท ีจุดชมววิ 
ไซโล Sailo Observatory Point ทะเลสาบโทยะในฮอกไก
โดมีชือเสียงเป็นสถานทีท่องเทียว บนเนินเขาทางดา้นทิศ
ตะวันตกของทะเลสาบทมีเีป็นจุดชมววิดทีสีดุเรยีกวา่ "หอดดูาว
ไซโล" ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลสาบโทยะ
ไดอ้ยา่งชดัเจนและสวยงาม 

 
คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารอสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นกับการแชนํ่าแร่ ออนเซ็น Onsen สปาแบบฉบับญปีุ่ นแทต้ามอัธยาศยั 
 
ทพีกั Lake Toya Kahantei Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัท ี3 ลานสก ีคโิรโระสกรีสีอรท์ - คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงงานเป่าแกว้ - ออิอน มอลล ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านตามรอยหนังดังเดนิทางสู่ คโิรโระสกรีสีอรท์ Kiroro 

Ski Resort ตงัอยูท่หีมูบ่า้นอะไกกาวา่ Akaigawa Village ใกล ้
เมอืงโอตารุ สามาถเดนิทางจากเมอืงซัปโปโรไปไดอ้ย่างสะดวก
ดว้ยรถไฟ ในฤดหูนาวพืนทรีอบๆรสีอร์ทจะเป็นสถานทเีลน่สกทีี
มหีมิะคณุภาพด ีเป็นสขีาวละเอยีดเหมอืนแป้งฝุ่ น ลอ้มรอบดว้ย
ทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา นอกจากนีท่านยังจะไดส้นุกไป
กับบา้นนําแข็ง ซงึสามารถเขา้ไปถา่ยรูปเลน่ไดฟ้รอีกีดว้ย 

 
เทยีง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ไ ด ้เ ว ล า นํ า ท่ า น
เดนิทางสู่ เมอืงโอ
ตารุ  เมืองโรแมน
ติกทีควบคู่ ไปกั บ
ความเ ก่ า แก่และ
คว าม สํ า คัญ ทา ง
ประวัติศาสตร์ นํา
ท่านชม คลองโอ
ตารุ ทีมีความยาว 
1,140 เมตร  และ

เชอืมตอ่กับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับ
ยุคอตุสาหกรรมการขนสง่ทางเรือบรเิวณปากอา่ว ซงึในยามคําคนืคลองแห่งนีไดรั้บคําขนานนามวา่เป็นจุดทโีร
แมนตกิทสีดุ หลงัจากซมึซบับรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิแลว้ใหท้า่นไดพ้ลดิเพลนิกับเสยีงเพลงของกลอ่งดนตรี
ท ีพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีเป็นอาคารเกา่แกส่องชนั ทภีายนอกถูกสรา้งขนึจากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทํา
ดว้ยไม ้พพิิธภัณฑแ์ห่งนีสรา้งขนึในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทเีก่าแก่ และควรแก่การ
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อนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิและดา้นหนา้ของพิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีท่านจะไดช้ม นาฬกิาไอนําโบราณ 
สไตลอ์ังกฤษทเีหลอือยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน นาฬกิานีจะพ่นไอนํา มีเสยีงดนตรีดังขนึทุกๆ 15 นาท ี
เหมือนกับนาฬกิาไอนําอกีเรือนทแีคนาดา จากนันพาท่านชม โรงงานเป่าแกว้คติะอจิ ิโอะโตะรุ Kitaichi 
Glass Otaru กอ่ตังขนึเมอืปี1901โดยในชว่งแรกเป็นโรงงานผลติตะเกยีงนํามัน ตอ่มาก็หันมาผลติทุน่ลกูแกว้ 
(ชาวประมงใชใ้นการถ่วงอวนจับปลา) ทีกําลังเป็นทีนิยมอยู่ในขณะนัน ธุรกิจนีทําไดด้ีจนทําใหก้ิจการ
เจรญิเตบิโตเป็นอย่างมากซงึถา้พูดถงึแกลเลอร ีและรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คงไม่มใีครไม่รูจ้ักรา้นนีเป็น
แน่ เป็นรา้นทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมมากในกลุม่นักทอ่งเทยีวทงัคนญปีุ่ นและชาวตา่งชาต ิจากนันใหท้า่น
อสิระชอ้ปปิงท ีออิอน มอลล ์Aeon Mall เป็นทรีวมเอาซปุเปอรม์าเก็ตขนาดใหญ ่ราคาถูก และรา้นคา้ ตา่งๆ
เอาไวภ้ายใน เป็นหา้งหนึงทีชาวญีปุ่ นใชช้วี ิตประจําวันร่วมกับทนีี โดยมาจับจ่ายใชส้อย หรือทานขา้วกัน 
โดยเฉพาะวันหยุดเรามักเห็นครอบครัวชาวญปีุ่ นขับรถมาซอืของใชป้ระจําวัน แวะหาอะไรทานเบาๆ ในฟู้ดคอรด์ 
แลว้ก็กลบับา้น ทา่นสามารถหาซอืของฝาก ของกนิ หรอืผลไมส้ดๆ ไดท้นีทีเีดยีวครบครัน 
 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั Water Mark Hotel Sapporo  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท ี4 ***อสิระเต็มวนั*** เทยีวชมศาลเจา้ฮอกไกโด คลองโอตาตุ โรงงานเป่าแกว้ ทําเนยีบรฐับาล หอ
นาฬกิา ทานุกโิคจ ิหรอืชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเต็มวนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทยีวสัมผัสบรรยากาศ
และชอ้ปปิงไดอ้ยา่งเต็มอมิ  
 
ศาลเจา้ฮอกไกโด Hokkaido Shrine เป็นศาลเจา้ของ
ศาสนาพุทธนิกายชนิโตประจําเกาะฮอกไกโด สรา้งขนึในปี 
1871 ยุคเรมิพัฒนาเกาะ ไดอ้ัญเชญิเทพมาประทับทังหมด 4 
องค ์จากศาลเจา้มพีืน ทเีชอืมตอ่กับสวนมารุยามะ ในฤดใูบไม ้
ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบานในฤดูรอ้น วันที 14-16 
มถิุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ 
Sapporo Matsuri ซงึจะแหข่บวนไปตามถนน  

เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกทีควบคู่ไปกับความเก่าแก่แล
ความสําคัญทางประวัตศิาสตร ์ ชมความงามของ คลองโอตารุ 
ทีมีความยาว 1,140 เมตร และเชือมต่อกับอ่าวโอตารุ ใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนสง่
ทางเรือบริเวณปากอ่าว ซงึในยามคําคืนคลองแห่งนีไดร้ับคํา
ขนานนามวา่เป็นจดุทโีรแมนตกิทสีดุ 
พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีอาคารเก่าแก่สองชัน ทภีายนอกถูก
สรา้งขนึจากอฐิแดง แต่โครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภัณฑ์
แ ห่ ง นี ส ร ้า ง ขึน ใ น ปี  1 910  ปั จ จุ บั น นั บ เ ป็ น ม ร ด กทา ง
สถาปัตยกรรมทเีกา่แก ่และควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ 
นาฬกิาไอนําโบราณ สไตลอ์ังกฤษทเีหลอือยู่เพยีง 2 เรอืนบน
โลกเท่านัน นาฬิกานีจะพ่นไอนํา มีเสยีงดนตรีดังขนึทุกๆ 15 
นาท ีเหมอืนกับนาฬกิาไอนําอกีเรอืนทแีคนาดา  
โรงงานเป่าแกว้คติะอจิ ิโอะโตะรุ Kitaichi Glass Otaru 
ก่อตังขนึเมือปี1901โดยในช่วงแรกเป็นโรงงานผลิตตะเกียง
นํามัน ต่อมาก็หันมาผลติทุ่นลูกแกว้ ชาวประมงใชใ้นการถ่วง )
 (อวนจับปลา จนทกํีาลังเป็นทนียิมอยู่ในขณะนัน ธุรกจินีทําไดด้ี
ทําใหก้จิการเจริญเตบิโตเป็นอย่างมากซงึถา้พูดถึงแกลเลอร ี
และรา้นขายเครอืงแกว้ในโอะตะรุ คงไมม่ใีครไม่รูจ้ักรา้นนเีป็นแน่ 
เป็นรา้นทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมมากในกลุม่นักทอ่งเทยีว
ทงัคนญปีุ่ นและชาวตา่งชาต ิ 
รา้นกาแฟ ฮลัโหล คติต ีท่านจะเพลดิเพลนิกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชอืดัง คติต ีใหท้่านได ้
เลอืกซอืสนิคา้และถา่ยรูปตามอัธยาศยั 
ศาลากลางจงัหวดั หรือ ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด เป็น
อาคารทสีรา้งในแบบของอเมรกินั ทเีรยีกวา่ Neo Baroque สรา้ง
ปี 1888 เพือเป็นศาลากลางของฮอกไกโด มาเป็นเวลา 80 ปี 
ซงึเป็นอาคารทสีรา้งดว้ยอฐิแดง ปี1969 ไดข้นึทะเบียนเป็น
มรดกทางวฒันธรรมทสีาํคญั  
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หอนาฬกิาซปัโปโร Sapporo Clock Tower ซงึเป็นโรงฝึกหัดของมหาวทิยาลัยฮอกไกโด ใกล ้ๆ กันก็จะเป็น
สวนโอโดร ิซงึตังอยู่ใจกลางเมอืงซัปโปโร ยาว 1.2 กม.เป็นทพัีกผ่อนของประชาชนและเป็นสถานทใีชจั้ดงาน
เทศกาลหมิะดว้ย  
สวนโอโดร ิOdori เป็นสวนสาธารณะทตีงัอยู่ในใจกลางของ มตีน้กําเนดิมาจากการทเีด็กนักเรยีนชนัมัธยมตน้
และมัธยมปลายในซัปโปโรแกะสลักรูปปันนําแข็ง 6 ตัวไวท้สีวนโอโดร ิเมอืปีค.ศ.1950 (ปีโชวะท ี25) ปัจจุบัน
กลายเป็นงานเทศกาลฤดูหนาวขนาดใหญ่ งานหนึงของซัปโปโรทมีีผูเ้ขา้เยยีมชมกว่า 2 ลา้นคนทังในและ
ตา่งประเทศท ี1 ~ 12 โจเมะของโอโดร ิประมาณ 1.5 ก.ม. จะมปีระตมิากรรมหมิะใหญ่เล็กเรยีงรายอยู่ ตอน
กลางคนืมกีารสอ่งไฟดว้ยท ี11 โจเมะซงึมกีารประกวดประตมิากรรมหมิะนานาชาตนัิน จะมทีมีจากประเทศตา่งๆ 
ทัวโลกเขา้ร่วมประกวด สามารถชมขันตอนการแกะสลักไดร้ะหว่างทมีีการจัดงาน สถานทจัีดงานซโึดมนันจะ
มสีไลเดอรข์นาดยักษ์ และจัดกจิกรรมทสีามารถสมัผัสกับหมิะไดท้สีถานทจัีดงานซซุกุนัิน ทา่นจะสนุกสนานกับ
การประกวดการแกะสลกันําแข็ง สอ่งไฟ และแทง่นําแข็งไดง้านเทศกาลหมิะซปัโปโร  
ทานุกโิคจ ิTanuki Koji ถนนคนเดนิเป็นแหลง่ชอ้ปปิงเกา่แก่
ทสีบืทอดมาตังแต่ยุคบุกเบกิ เหมาะสําหรับจับจ่ายซอืหาของ
ฝากจากฮอกไกโดเป็นชมุชนรา้นคา้ประมาณ 200 รา้นทอดยาว
กว่า 1 กโิลเมตรตลอดทศิตะวันออกและตะวันตกของใจกลาง
เมืองซัปโปโรเชอืมต่อกันดว้ยหลังคาโครงสรา้งทีรองรับทุก
สภาพอากาศตังแต่เขตนิช ิ1 โจเมะจนถึงนิช ิ7 โจเมะ จึง
สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลถงึฝนหรือหมิะ แสงแดดถือ
กําเนิดตังแต่ยุคบุกเบกิ เมือรัฐบาลเมจกํิาหนดใหซ้ัปโปโรเป็น
เมอืงบกุเบกิของฮอกไกโดในปีค.ศ.1869 (ปีเมจทิ ี2) โดยเรมิมี
การสรา้งรา้นคา้และรา้นอาหารขนึบริเวณเขต 2-3 โชเมะใน
ปัจจุบันและถูกเรียกว่า ทานุกโิคจ ิ ในชว่งปีเมจทิ ี6 ในชุมชน
รา้นคา้มีรา้นทังเก่า และใหม่สลับสับเปลยีนเขา้มาทังรา้นขายของทรีะลกึ รา้นคาราโอเกะและอนืๆ เป็นตน้ มี
นักทอ่งเทยีวมาจับจ่ายใชส้อยมากมายเป็นแหลง่ชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ยความคกึคักมชีวีติชวีา และไดพ้บไดเ้จอสงิ
ใหม่ๆ  ทกุครังทมีาเดนิ 

 
เทยีง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
 
คาํ  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารคํา ตามอธัยาศยั 
 
ทพีกั Water Mark Hotel Sapporo  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ี5 ชโิตเซะ - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
10:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทยีวบนิท ีTG671 
 
15:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดยีว วซีา่ 

เดอืน  มนีาคม 
25 ม.ีค. 61 - 29 ม.ีค. 61  50,900 50,900 48,900 7,900 - 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีททีา่นตอ้งออกตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรุณาจองตวัทสีามารถเลอืนเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนวนัเวลาบนิ มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีททีา่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนอืสตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 
 กรุณาสง่รายชอืผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทหีลังจากทไีดช้ําระค่ามัดจําทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที

เหลอื กรณีททีา่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชอืคูน่อนกับเจา้หนา้ทใีหท้ราบ  
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 กรณีทอีอกตัวเครอืงบนิแลว้สะกดชอื-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากทา่นไม่ดําเนินการสง่สําเนาหนา้
พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตวัเครอืงบนิ 

 หลงัจากททีา่นไดช้าํระคา่มัดจํา และคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ทีา่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้วัเครอืงบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลอืนวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทรีะบเุทา่นัน 
 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทไีม่รูจ้ักกัน กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดยีว

เพมิตามราคาทรีะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน 
 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลกูคา้ทเีดนิทาง 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ (พักเดยีว) ขนึอยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัสิาํหรับนักทอ่งเทยีวเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพอืเป็นสนินําใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนเีพอืมอบใหห้ัวหนา้ทวัรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 ***หากทา่นถกูเจา้หนา้ทตีม.ญปีุ่ นกักตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในระหวา่งถูกกักตัว และสง่ตัว

กลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทงัหมด 
 ***หากทา่นตดิดา่นตม.ทงัฝังประเทศไทยหรอืประเทศญปีุ่ นทําใหไ้ม่สามารถเดนิทางทอ่งเทยีวได ้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทัวรใ์ดๆ ทงัสนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 
 คา่ทพัีกโรงแรมระดับมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอนืๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลยีน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธนิการเปลยีนแปลง 
 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 คา่อตัราเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทนําเทยีว และการอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกันการเดนิทางเพอืใหค้รอบคลุมในเรอืงสขุภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบยีประกันเรมิตน้ 390 บาท ขนึอยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทชีาํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 1,000 บาท /ทา่น  

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่านําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะนันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์าหนักดังนี กระเป๋า

โหลดใตเ้ครอืงบนิจํานวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทสีงัเพมิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และสาํหรับราคานทีางบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทยีวหากมกีารเก็บเพมิ 
 คา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด 
 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 
 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตัวคนตา่งดา้ว 3. ใบสําคัญถนิที

อยู ่4. สาํเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นวิ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการ
ยนืวซีา่ใหท้า่น โดยชาํระคา่บรกิารตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวซีา่)  

 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทไีม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณีน ี
ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์นืให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์
และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
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3. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม
ทพัีกในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพัีกในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
คํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้
เดนิทางเนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสอืมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนืองมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทงับรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทพํีาพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

5. เมอืท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือชําระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิททไีดร้ะบไุวโ้ดยทงัหมด 

 
 

เงอืนไขการจอง / การยกเลกิ  
 
การจอง หรอืสํารองทนีงั 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระ งวดแรก 15,000 บาท  
 สว่นทเีหลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทงัหมด  
 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  
 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการ

ลนืการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม
ในการมัดจําตวั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่งๆ ทเีกดิขนึเหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญปีุ่ น 

 
ชอื – นามสกลุผูจ้อง *:     
จํานวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ตีดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จํานวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชอื – นามสกลุ:   
  
เลขทพีาสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนอืววั ☐  ไมท่านเนอืหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 
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