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(Sapporo- Sapporo 6Day / 4Nights) By Thai Airways (TG) 
 ชมความสวยงามของทุ่งดอกไมห้ลากสีสันท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น ณ “เมืองฟุราโน”  
 น าท่านชมทุ่งขา้วบาร์เล่ย ์ไร่มนัฝร่ัง ไร่ขา้วโพด ถนนท่ีใชใ้นการถ่ายท าโฆษณาท่ีสวยท่ีสุด ณ “เมืองบิเอะ” 
 นัง่กระเชา้สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” ช่ืนชมทิวทศัน์ “ภูเขาไฟฟูจิน้อย” ท่ีเกิดใหม่จากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก 
 ชมความน่ารัก “ฟาร์มหมีสีน า้ตาล” ท่ีหาดูไดเ้ฉพาะเกาะฮอกไกโดเท่านั้น 
 พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ท่ีอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัพวยพุง่ข้ึนมา 
 สัมผสัวถีิชีวติของ “ชนเผ่าไอนุ” ณ “หมู่บ้านไอนุ” ชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด 

 ต่ืนตากบัเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตทีว่่าการรัฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ”  
 เลือกซ้ืออาหารทะเลสดๆ พื้นเมือง ท่ี “ตลาดเช้า”  
 ชอ้ปป้ิงจุใจยา่นสุดฮิตท่ี “ถนนคนเดินทานุกิโคจิ / ซึซึกโินะ / มิตซุย เอ้าท์เลต็” ท่ีรวมสินคา้ไว้
หลากหลาย 

  ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 

 
 
 

 

“สะสมไมล์กบักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

ก าหนดวนัเดินทาง 

2 – 7 / 22-27 ก.ค. 2014 
 
 
 
 

52,900.- 

       
          Mt.Uzu San                       Bear Farm                   Old Government               Morning Market 

เริ่มต้น 
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วนัที่หน่ึง           กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ 

20.00น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ... ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ Dพบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอย
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข D (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2)  
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

23.45น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 670 
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ -น่ังกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน า้ตาล - บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” โนโบริเบ็ทสึ 

08.00น. ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถือวา่เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 5 ของญ่ีปุ่น และเป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอ็กไกโด ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผา่พื้นเมืองฮอกไกโด ก่อนท่ีชาวญ่ีปุ่นจะเขา้ไปจบั
จอง ... ภายในหมู่บา้นมีการจดัแสดง “ระบ าพืน้เมือง” พร้อมชม “บ้านจ าลอง” และ “พิพิธภัณฑ์” ท่ีจดัแสดง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจนชมการแสดงฝีมือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ 
งามๆ จากไม ้นอกจากนั้น ท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติความเป็นอยูต่ ั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
หลงัอาหารน าท่านเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ“น่ังกระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่
อากาศเอือ้อ านวย)ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดบ่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่นในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา และเป็นจุดศูนยก์ลาง
ท่ีท าให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกน้ี จะมีการปะทุข้ึนมาเป็นระยะทุก20-50 ปี ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของพื้นท่ีแถบน้ีอยู่อย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่เกิดการระเบิดคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ท าให้
เกิด “ภูเขาไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปัจจุบนัภูเขาลูกน้ีหยุดเติบโตแลว้แต่ยงัมีควนัขาวปะทุออกมา 
ตามรอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซ่ึงมีความร้อนสูงมาก เป็นยอดเขาท่ีหิมะไม่อาจปกคลุมไดใ้นฤดูหนาว 
... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมกบัความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทศัน์ในอีกรูปแบบหน่ึงจากนั้นน าท่านชม
แหล่งอนุรักษ์ “หมีสีน ้าตาล” พนัธ์ุหมีท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ซ่ึงจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน 
และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ... ต่ืนตากบัความน่ารักของนอ้งหมีตวัเล็กท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตวัโตอายุ 12 
ขวบ ... และประหลาดใจกบัหมีแสนรู้ท่ีท าท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น ยกมือไหวข้อ หรือ นอนยกขารอขอ
แอป๊เป้ิล หรือกวกัมือเรียกขอเพื่อแลกกบัการไดกิ้นแอปเป้ิลหรือคุกก้ี .อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารัก
ของเหล่าหมีสีน ้าตาล พร้อมบนัทึกภาพความน่ารักตามอธัยาศยั แลว้น าท่านชมความแปลกของธรรมชาติท่ี  
“จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานก” บ่อโคลนเดือดท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรค์ข้ึนอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนั ซ่ึงเกิดจาก
ความร้อนใตพ้ิภพเผาผลาญก ามะถนัแลว้พวยพุ่งข้ึนมารวมตวักนัจนเกิดเป็นแอ่ง ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกัเมือง “โนโบริเบ็ทสึ” เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไกโด ท่ีอุดมสมบูรณ์ไป
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ดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามไม่วา่จะเป็นตน้ไม,้ ทะเลสาบ, หนองบึง และแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย พร้อมทั้งอาบ
น ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและ
พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
ทีพ่กั : Hotel Mahoroba หรือเทยีบเท่า  
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตล์ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่  

วนัทีส่าม ฟุราโน่ - โทมิตะ ลาเวนเดอร์ ฟาร์ม – เมืองบิเอะ – โซอนึเคียว  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุราโน่” เมืองเล็กๆ ท่ีเต็มไปดวย้ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และดอกไมน้านาชนิด รวมถึง
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ และบ ารุงผิวพรรณ ท่ีสกดจัากดอกไมต่างๆ ท่ีมีกล่ินหอมและประโยชน์มากมาย ... เพื่อ
น าท่านเดินทางสู่ 
“ฟาร์มโทมิตะ” ฟาร์มลาเวนเดอร์และดอกไมสี้สันสดใส ... ให้ท่านได้สัมผสัความงดงามของ ทุ่งสายรุ้ง 
หลากหลายดว้ยสีสันสลบักนัอยา่งงดงามราวกบัภาพวาด ... ซ่ึงภายในฟาร์มแห่งน้ีมีดอกไมอ้ยูท่ ั้งหมด 6 สวน ท่ี
ผลดักนัออกดอกเบ่งบานสลบักนัตามฤดูกาล (พ.ค. ดอกป๊อปป้ี / มิ.ย.-ก.ค. ดอกฮามานะสึหรือดอกลาเวนเดอร์ 
การบานของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพของอากาศ) ... ในฤดูร้อนส าหรับฮอกไกโดน้ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาชมดอกไม้
กนัมากท่ีสุด คือ ช่วงปลายเดือนมิถุนายน-สิงหาคม แต่ช่วงท่ีสวยท่ีสุดคือเดือนกรกฎาคมซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ี
ดอกไมทุ้กสวนพร้อมใจกนัผลิบานและส่งกล่ินหอม โดยท่านจะไดเ้ดินชมทุ่งดอกไมต่้างๆ ท่ีสวยงามทอดยาว
ไปสุดลูกหูสายตา มองแล้วสุดแสนโรแมนติคยิ่งนัก... อิสระให้ท่านเลือกชมและซ้ือ “ผลิตภัณฑ์จากลาเวน
เดอร์” มากมายตามอธัยาศยั  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ท่ีได้ช่ือว่า “Small 
Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กท่ีแสนน่ารักของเมืองน้ีอยูท่ี่ภาพวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามาวิว
ระหวา่งสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยทุ่งขา้วบาร์เล่ยต์ดัสลบักบัไร่ขา้วโพดและมนัฝร่ังสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของ
ทอ้งฟ้าตดัเป็นฉากหลงัสลบัเนินเขาเส้นทางท่ีเรียกกนัวา่ “Patchwork” ชมความงามของภูเขาไดเสทซึนบัเป็น
สถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกบัการถ่ายรูปและบนัทึกไวใ้นความทรงจ าอยา่งยิง่ ... โดยสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี
และไดรั้บความนิยมของชาวญ่ีปุ่นเพราะไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์และโฆษณาสินคา้ต่างๆ มากมาย 
อาทิ รถยนตนิ์สสัน มาสดา้ และบุหร่ีไมลด์เซเวน่ ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โซอันเคียว” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของ “อุทยานแห่งชาติไดเซ้ทซึซัง” เพื่อน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
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ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
ทีพ่กั : Sounkaku Grand Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  น า้ตกกงิกะ - หมู่บ้านราเม็ง – ถนนคนเดินทานุก ิโคจิ – ซึซึกโินะ – ซัปโปโร   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
น าท่านเดินทางสู่ “น ้าตกกิงกะ” ท่ีอยูด่า้นซ้าย และ “น ้าตกริวเซย์” ท่ีอยูด่า้นขวา ... น ้ าตกทั้งสองสายน้ีมีตน้
ก าเนิดมาจากแหล่งน ้าเดียวกนัแต่แยกเป็นสองสาย ... เพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของธรรมชาติของน ้ าตกท่ี
จดัไดว้่าเป็นวิวธรรมชาติท่ีสวยท่ีสุดติดหน่ึงในร้อยของญ่ีปุ่น น ้ าตกทั้งสองแห่งน้ีมีตน้น ้ าอยู่ในเขตภูเขาโซอุน
เคียว ... สามารถสัมผสัความแรงของสายน ้ าท่ีไหลรวมกนักลายมาเป็นแม่น ้ าอิชิคาริไดห้ลงัจากฤดูหนาว ส่วน
ในช่วงฤดูหนาวน ้าตกทั้งสองแห่งน้ีจะแขง็ตวักลายเป็นน ้าแขง็ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอาซาฮิกา
ว่า” เมืองใหญ่อนัดบั 2 ซ่ึงตั้งอยูส่่วนกลางของเกาะฮอกไกโดและยงัเป็นศูนยก์ลางในการเดินทางไปเยี่ยมชมยงั
ภูมิภาคต่างๆของเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย  ... เพื่อเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเม็งแห่งอาซาฮีกาว่า” ศูนยร์วมร้านราเม็ง
ติดอนัดบัของเมืองอาซาฮีกาวา่และของเกาะฮอกไกโด ใหท้่านไดเ้ลือกร้านเด็ดตามสไตล์ของท่านเองรับประกนั
ความอร่อยแน่นอน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นราเมง็ (7) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองซปัโปโร ... เพื่อน าท่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดิน “ทานุกิ โคจิ” ในร่มอนัเก่าแก่ กวา่ 
130 ปี ของเมืองซปัโปโร ท่ีมีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านคา้มากมายนบั 200 ร้านท่ีให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆอยา่งจุใจอาทิ เช่น ร้านสินคา้ 98 เยนร้านรองเทา้และกระเป๋าราคาถูกท่ีมีให้เลือกหลากหลายแบบท่ีเร่ิมตน้
ราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเคร่ืองส าอางร้านขายอุปกรณ์เก่ียวกบัสนขั ร้านขายผลไมพ้ื้นเมือง ร้านเกมส์ ร้าน
ขายเส้ือผา้ ร้านอาหาร ฯลฯ ... จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ซึซึกิโนะ” ท่ีมีร้านคา้ มากกวา่ 4,500 ร้านให้ท่านได้
เลือกจบัจ่ายซ้ือของมากมาย เช่น ร้าน Big Camera จ าหน่ายกลอ้งดิจิตอล เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ 
ร้าน100เยน ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นร้าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเคร่ืองส าอาง อาทิ 
Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo ... ถนนในซปัโปโรจะไม่สมบูรณ์ไปไดเ้ลยถา้หากปราศจากร้านราเม็งซ่ึง
แหล่งท่ีข้ึนช่ือ คือ “Ramen Yokocho” หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ตรอกราเม็ง” ศูนยร์วมร้านราเมนท่ีข้ึน
ช่ือท่ีสุดในซปัโปโร แต่ละร้านไม่ใหญ่โตนกั แต่จะสังเกตไดว้า่ร้านไหนอร่อย จากจ านวนคิวของลูกคา้ท่ีรออยู ่
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าค ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ 
ในเมืองซปัโปโร *** 
ทีพ่กั : Sapporo Grand Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ห้า ตลาดเช้า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อดีตทีว่่าการรัฐบาล –สวนโอโดริ –หอนาฬิกาโบราณ- มิตซุย เอ้าท์เลต็ –ซัปโปโร   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า” น าท่านชมและเลือกซ้ืออาหารทะเลต่างๆนานา อาทิเช่น ปลาแซลม่อน ปูยกัษท์ะเล 
หอยเชลล์ สัตวน์ ้ าเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆ เป็นตน้ ... ตลาดแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งทั้งร้านปลาสด ผกัสดและผลไม้
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สด มากมายกวา่ 70 ร้านคา้ท่ีเอาสินคา้วางขายอยา่งน่าชม ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ
เดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ... ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปก
ปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี
ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต ... แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีสาหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่ง
น้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป ... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ท าการรัฐบาลเก่า” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
1888 สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมือง ซปัโปโร ท าให้นกัท่องเท่ียวทอ้งถ่ินและต่างชาติ
รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหล่ียม ... น ามาจากท่ีท าการรัฐแมสซาซูเสททใ์นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูท่ี้ออกแบบอาคารน้ีเป็นสถาปนิกทอ้งถ่ิน และสร้างอาคารน้ีโดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารน้ี
เคยเป็นอาคารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้
ตอ้งสร้างข้ึนมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบนัถูกอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นสมบติัท่ีมีความส าคญัทางดา้นวฒันธรรม และ
ส าหรับจดังานเล้ียงตอ้นรับบุคคลท่ีส าคญัทางการเมืองของรัฐบาลญ่ีปุ่น 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ” เป็นถนนซ้ึงมีความกวา้ง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียว
ของตน้ไมท้  าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พกัผ่อนหยอ่นใจ ปลายสุดของถนนเป็น
ท่ีตั้งของหอเสาทีวสูีง 147.2 เมตร ภายในบริเวณน้ีมีร่องไมด้อก น ้ าพุ และประติมากรรมเป็นช้ินๆ ตั้งประดบัอยู ่
และทุกปีในฤดูหนาว ณ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีจกังานเทศกาลหิมะท่ีมีการแข่งขนัการน าหิมะมาสลกัแป็นรูปต่างๆ 
อนัเป็นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ... จากนั้นน าท่านชมสัญลกัษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซปัโปโร ซ่ึง
สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์คู่เมือง นอกจากน้ียงัถือว่าเป็นสมบติัทางวฒันธรรม
อนัมีค่าของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงยงัคงบอกเวลาอยา่งเท่ียงตรงมานานนบั 100 ปี ทั้งยงัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นสมบติัล ้า
ค่าทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของญ่ีปุ่นอีกดว้ย ... สมควรก่เวลาน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี “มิตซุย เอ้าท์เล็ต” ซ่ึงถือเป็นแหล่ง
เลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ของเมือง ภายในแบ่งออกเป็นร้านคา้ต่างๆมากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท
ผลดัเปล่ียนกนัลดราคา อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายร้านคา้ชั้นน า 
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ช้เวลาไดอ้ย่างคุม้ค่าอาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในเมืองซปัโปโร *** 
ทีพ่กั : Sapporo Grand Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  (10) (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียม
เดินทางไปสนามบิน)สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่” 

10.45น.  ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเทีย่วบิน TG 671 
16.15น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

อตัราค่าบริการ วนัที ่2 – 7 ก.ค. 57  
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                     ท่านละ 52,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                        ท่านละ 52,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                    ท่านละ 47,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)                ท่านละ 39,900.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่                                                                                        ท่านละ 8,000.- บาท 
มีตั๋วแล้วลด                                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อตัราค่าบริการ วนัที ่22 – 27 ก.ค. 57 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                     ท่านละ 54,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                        ท่านละ 54,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                    ท่านละ 49,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)                ท่านละ 41,900.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่                                                                                       ท่านละ 8,000.- บาท 
มีตั๋วแล้วลด                                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 



 

 7 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 

การยกเลกิ : กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ :   

รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / 
เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 


