่ วชมงานเทศกาลฤดูหนาว “SOUNKYO ICE FESTIVAL”
“เที ย

เมื องเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขา”
่ วชมงานเทศกาลแสงเทียน “OTARU SNOW LIGHT PATH FESTIVAL” ทีส่ ดุ แห่งความโรแมนติ ค”
“เที ย
 สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานบนลายสกีที่ “Sahoro Ski Resort”
 นัง่ แชร์ ลฟิ ท์ขึ ้นชมวิวเมืองซัปโปโร “Okurayama Ski Jump Stadium” ในมุมมองแบบ 360 องศา
 เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า” ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในญี่ปนุ่
 อิ่มอร่ อยกับรสชาติราเมนต้ นตํารับแท้ สไตล์ญี่ปนุ่ “หมู่บ้านราเมน” ได้ รับการกล่าวขานความอร่ อยยาวนานกว่าทศวรรษ
 สัมผัสประสบการณ์ความเย็นแบบสุดขัวในระดั
้
บ – 41 องศา ณ “พิพธิ ภัณฑ์ ถาํ ้ นํา้ แข็ง” สถานที่ที่ทําจากหิมะ
 ดื่มดํ่ากับความงดงามของ “เมืองโอตารุ ” เมืองที่เต็มไปด้ วยลําคลองและต้ นกําเนิดศิลปะ “เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ”
 ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต “Shiroi Koibito” ที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด
 ตื่นตากับเมือง “ซัปโปโร” ชมสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ... “อดีตที่ว่าการรั ฐบาล” & “หอนาฬิกาโบราณ”
 ช้ อปปิ ง้ จุใจ “ซึซก
ึ ิโนะ / ถนนคนเดินทานุกิโคจิ” แหล่งช้ อปที่รวมสินค้ าไว้ หลากหลาย

 ผ่ อนคลายกับการแช่ นํา้ แร่ ธรรมชาติ (ONZEN)
 อาหารมือ
้ พิเศษ!

บุฟเฟ่ ต์ อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิด ปูยักษ์ – ปูหมิ ะ – ปูขน
จากทะเลฮอกไกโด ให้ ท่านรั บประทานแบบไม่ อัน้

59,900.“สะสมไมล์ กับกลุ่ม Star Alliances 50 %”

กําหนดวันเดินทาง
 11 - 16 กุมภาพันธ์ 59 (6วัน4คืน)

Okura Ski Jump

วันที่หนึ่ง
2000

2345

วันที่สอง
0830

เที่ยง

Sahoro Ski Resort

Sounkyo Ice Festival

Otaru Snow Light Path

กรุ งเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
พร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ... ชัน้ ระหว่ างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์ เตอร์ C
*** พบกับเจ้ าหน้ าที่ที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้ าเคาน์ เตอร์ หมายเลข C
(ใกล้ กับประตูทางเข้ าหมายเลข 2) ***
หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง
ดังนัน้ ผู้โดยสารจําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 1 ชั่วโมง
ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้ องถิ่นต่ างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
ศาลเจ้ าฮอกไกโด - จุดชมวิวโอคุระยาม่ า (นั่งแชร์ ลฟ
ิ ท์ ) - Sahoro Ski Resort
ถึงสนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ ปุ่น ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่ อันดับที่ 5 ของญี่ ปุ่น และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด ... ผ่านพิธีศลุ กากรและตรวจคนเข้ าเมือง
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้ สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไก
โด ... ศาลเจ้ าชินโตนีค้ อยปกปั กษ์ รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้ จะไม่ได้ มีประวัติศาสตร์ อันยาวนาน
เก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต ... แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้ คนท้ องถิ่นได้ กราบไหว้ สงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่สงิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ าแห่งนี ้
เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสืบไป ... จากนันนํ
้ าท่านสู่ “ภูเขาโอคุระยามา” เป็ นสถานที่ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิ กฤดูหนาว
ซึ่งจัดขึ ้นที่ซปั โปโรในปี 1972 และยังเป็ นสถานที่สอนกีฬาสกีจมั พ์อีกด้ วยในช่วงที่ไม่มีการจัดการแสดงหรื อแข่งขันกีฬา ... นํา
ท่านสัมผัสประสบการณ์การ “นั่งแชร์ ลฟ
ิ ท์ ” สู่ “จุดชมวิวโอคุระ” จากจุดกระโดดสกีจมั๊ ที่สงู ถึง 307 เมตร เหนือระดับนํ ้าทะเล
ซึ่งจากจุดชมวิวนี ท้ ่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ของเมืองซัปโปโรและทุ่งราบอิชิคาริ ... อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความ
ประทับใจได้ ในมุมมองแบบ 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “Sahoro Ski Resort” ให้ ทา่ นเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติที่ถกู โอบล้ อมไปด้ วยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน ... เพื่อนําท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้ งต่างๆ อาทิ เช่น Ski
binding, Ski Boards ที่ให้ ท่านเลือกเล่นตังแต่
้ ระดับเริ่ มต้ นจนถึงระดับโปร ... หรื อสนุกสนานกันเป็ นครอบครัวกับลานสกีสําหรับ
เด็กเล่น Snow Sled, Snow Kids Park หรื อจะเลือกขี่สโนว์โมบิลล์ตะลุยหิมะก็ได้ หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุด
และอุปกรณ์ ได้ ... อิสระให้ ท่านเล่นเครื่ องเล่นหรื อเลือกมุมถูกใจกับการถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก (ราคานี ้รวมเฉพาะค่าเครื่ องเล่น
Snow Rafting (1 รอบ) / จะไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์ในการเล่นสกี)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
ที่พัก : Sahoro Ski Resort หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ ้าแร่ในไสตล์ญี่ปนุ่
ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึง่ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่านํ ้าแร่ธรรมชาตินี ้มีสว่ นช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่สาม
เช้ า

สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า - หมู่บ้านราเม็ง – พิพธิ ภัณฑ์ ถาํ ้ นํา้ แข็ง – เทศกาล “SOUNKYO ICE FESTIVAL”
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า” เป็ นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้ เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวม
ไปถึ ง สัตว์ ที่ อ าศัยอยู่ใ นโซนขัว้ โลก ... นํ า ท่า นตื่ น ตากับ “นกเพนกวิน ” เดิ น อวดความน่ า รั กภายในสวนสัต ว์ ใ ห้ ท่า นได้
บันทึกภาพอย่างใกล้ ชิดกับเจ้ าเพนกวินและอุโมงค์ใต้ นํ ้าที่ท่านจะได้ ชมเพนกวินว่ายนํ ้าได้ อย่างใกล้ ชิดถึง 360 องศา ... “หมี
ขาวขัว้ โลก” ที่เดินอวดโฉมให้ ทา่ นชมความน่ารักที่หาชมได้ ยากไม่ต้องไปไกลถึงขัวโลก
้ ... พร้ อมชมความซุกซนของ “แพนด้ า
แดง” ... เฝ้าชมความสง่างามของ “เสือพันธุ์ไซบีเรี่ ยน”และ “ฝูงสุนัขจิง้ จอง” ... นอกจากนี ้ท่านจะได้ พบกับสัตว์พื ้นเมืองหา
้ าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเม็งแห่ งอา
ยากอีกมากมาย เช่น นกกระเรี ยนพื ้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเล... จากนันนํ
ซาฮีกาว่ า” ศูนย์รวมร้ านราเม็งติดอันดับของเมืองอาซาฮีกาว่าและของเกาะฮอกไกโด ... หมู่บ้านแห่งนี ้ประกอบด้ วยร้ านราเมง
ที่มีชื่อเสียง 8 ร้ านที่ต่างแข่งขันกันทําราเมงของตนเองให้ อร่ อยที่สดุ เพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมงอาซาฮีกาว่าเพื่อให้ เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก ... อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกร้ านเด็ดตาม
สไตล์ของท่านเองรับประกันความอร่อยแน่นอน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ ้ านราเม็ง (4)

หลังอาหารนําท่านสู่เมืองคามิคาวะเพื่อชม “พิพิธภัณฑ์ ถาํ ้ นํา้ แข็ง” เป็ นสถานที่จดั ถํ ้าที่ทําจากหิมะ ท่านจะได้ ชื่นชมกับ
ผลงานการปั น้ ตุ๊กตาหิมะ ... นอกจากนี ้ภายในถํ ้ายังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถํ ้าหินงอกหินย้ อย ... และไฮ
ไลท์ที่สําคัญของที่นี่คือ “ห้ องลมจําลอง” เชิญชวนท่านพิสจู น์ความเย็นในระดับ – 41 องศาเซลเซียส ถือเป็ นลมพายุจําลองที่
รุ นแรงที่สดุ ในญี่ปนุ่ ณ ขณะนี ้ เมื่อกดปุ่ มนี ้จะมีลมพายุกระหนํ่าพัดใส่ นอกจากนี ้ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการปั น้ หิมะเป็ นรู ป
้ าท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บ้าน
ตุ๊กตา ... อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ... จากนันนํ
เล็กๆ อันแสนน่า รั กที่ อ ยู่ท่ามกลางหุบผาสูง และยัง อยู่ในเขต “อุ ทยานแห่ งชาติไดเซ็ท สึซั ง ” ... เพื่ อนํ า ท่า นเดิน ทางชม
“เทศกาลนํา้ แข็งโซอุนเคียว” (Sounkyo Hyobaku Matsuri) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว ... โดยจะจัดแสดง
ประติมากรรมที่ทําจากหิมะและนํ ้าแข็ง อาทิ เสานํ ้าแข็ง อุโมงค์นํ ้าแข็ง และโดมนํ ้าแข็งบนพื ้นที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่นํ ้าอิชิ
คาริ ซึง่ จะมีการประดับประดาไฟหลากสีงดงามตระการตา รวมถึงการเต้ นรํ าของชนเผ่าพื ้นเมืองของชาวไอนุ, การตีกลองเฮียว
บาคุ และการจุดดอกไม้ ไฟเฉลิมฉลอง ... นอกจากนี ้เมืองโซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งนํ ้าแร่ออนเซนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปนุ่ ใน
ุ่ บล้ านเข้ ามาตากอากาศ แช่นํ ้าแร่เพื่อสุขภาพและบํารุงผิวพรรณ
แต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปนนั

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
ที่พัก : Sounkyo Kanko Hotel หรื อเทียบเท่ า
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ ้าแร่ในไสตล์ญี่ปนุ่
ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึง่ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อว่านํ ้าแร่ธรรมชาตินี ้มีสว่ นช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้ เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่ส่ ี

นํา้ ตกกิงกะ & นํา้ ตกริวเซย์ - เมืองโอตารุ – คลลองโอตารุ - ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอนํา้ โบราณ
พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี - “เทศกาล OTARU SNOW LIGHT PATH” – โอตารุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางชมความงามของ “นํา้ ตกกิงกะ” หรื อ “นํา้ ตกแม่ นํา้ สีเงิน” มีขนาดความสูง 120 เมตร ในฤดูร้อนนํ ้าที่ไหลลง
มาจากหน้ าผานัน้ มีลกั ษณะเป็ นเส้ นขาวเล็กๆ ไขว้ กันไปมาดูคล้ ายเส้ นด้ ายสีเงินแสนงดงาม ... ส่วนไม่ไกลกันนักมีอีกหนึ่ง
้ ่อต้ อง
นํ ้าตก “นํา้ ตกริวเซย์ ” หรื อ “นํา้ ตกดาวตก” มีขนาดความสูง 90 เมตร เนื่องจากนํ ้าตกที่ไหลออกมาจากชะง่อนผานันเมื
กับแสงอาทิตย์ ดูงดงามคล้ ายกับดวงดาวที่กําลังตกมาจากฟากฟ้า ... นอกจากนีน้ ํ า้ ตกทังสองยั
้
งได้ ชื่อว่าเป็ นนํา้ ตกคู่สามี
ภรรยาอีกด้ วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวนํ ้าตกทังสองแห่
้
งนี ้จะแข็งตัวกลายเป็ นนํ ้าแข็ง ... อิสระให้ ท่านเที่ยวชมได้ ตามอัธยาศัยและ
บันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้ าทางนํ ้าที่โดด
เด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่านจะได้ เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความ
เป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายของญี่ปนุ่

เช้ า

เที่ยง

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารนําท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.
1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมือง
โอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ ท่านเดินเล่น พร้ อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่
้ ่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ
สวยงาม ... แล้ วนําท่านเดินสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้ อปปิ ง้ สําคัญของเมืองตังอยู
้
างทาง
ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั ้ “ร้ านเครื่ องแก้ ว” “พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอนํา้ โบราณ” ... นอกจากนี ้ตลอดทังสองข้
ของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิด อาทิ ช็อคโกแล็ต Le TAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้ ก
และขนมอันเลื่องชื่อต่างๆมากมาย ของที่ระลึกและร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... จากนันนํ
้ าท่าน
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอนํา้ โบราณ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลกเท่านัน้ ... ซึ่งเป็ นของขวัญจาก
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้ กบั เมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะมีเสียงดนตรี ดงั ขึ ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพ่นไอนํ ้าออกมา
ทุกๆ ชัว่ โมง เหมือนกับนาฬิกาไอนํ ้าอีกเรื อนที่ลอนดอน ... อิสระให้ ท่านเดินชมได้ ตามอัธยาศัย ... พร้ อมนําท่านชื่นชมความ
งดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่านจะได้ ตื่นตากับเครื่ องประดับและตกแต่งที่ทํามาจากแก้ ว
มากมายหลากหลายรู ปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรื อจะเลือกชม “กล่ องดนตรี ” รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ
พร้ อมทังชม
้ “การสาธิต” การผลิตเครื่ องแก้ วด้ วยช่างผู้ชํานาญการ ... อิสระให้ ท่านได้ “เลือกซือ้ เลือกชม” สินค้ าที่ผลิตจาก
เครื่ องแก้ วต่างๆ ติดไม้ ติดมือฝากคนทางบ้ าน ... สมควรแก่เวลานําท่านสัมผัสเทศกาลสุดโรแมนติคในฤดูหนาว “Otaru Snow
Light Path Festival 2016” ซึง่ ในปี นี ้ที่จดั ขึ ้นในช่วงวันที่ 05-14 กุมภาพันธ์ 2016 ... ให้ ทกุ ท่านได้ อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้ วย
กลิน่ อายความโรแมนติคของแสงเทียน ตกแต่งประดับประดาไปด้ วยโคมไฟ และ รูปปั น้ หิมะ กับ บรรยากาศที่เต็มไปด้ วยหิมะ
ขาวโพลนตัดกับแสงไฟสีทอง ส่องสวางระยิบระยับ ให้ ทกุ ท่านจะได้ สมั ผัสกับกลิ่นอายความโรแมนติก แสงโคมที่สร้ างขึ ้นจาก
หิมะและแสงเทียนที่ถกู จัดวางไว้ ทกุ หนทุกแห่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก : Grand Park Otaru Hotel หรื อเทียบเท่ า
โรงงานช็อกโกแล็ต – พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร - อาคารที่ทาํ การรั ฐบาลเก่ า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ
ช้ อปปิ ้ งถนนคนเดินทานุกโิ คจิ & ซึซกึ โิ นะ - ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อกโกแล็ต” สินค้ าขึ ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพ
เยี่ยมมากมายทัว่ ทังเกาะสภาพภู
้
มิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทําให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลม
้
กล่อมไม่แพ้ ช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยก็วา่ ได้ ... ภายในโรงงานแห่งนี ้มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตังแต่
ยุคแรกเริ่ม แบบจําลองโรงงาน ท่านจะได้ ชมขันตอน
้
กระบวนการการผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ าได้ อย่าง จุ
ใจ หรื อหากท่านอยากจะลองทําชอคโกแล็ตด้ วยฝี มือตัวเองก็สามารถทําได้ ... จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ “พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ซัป
โปโร” เป็ นพิพิธภัณฑ์เบียร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ผลิตภัณฑ์เบียร์ ยี่ห้อซัปโปโรมีจดุ กําเนิดขึ ้นจากที่นี่ ปั จจุบนั
้
ยว นํ ้าส้ ม กาแฟ นํ ้าอัดลม เป็ นยี่ห้อที่คนญี่ปนรู
ุ่ ้ จกั ดีในอันดับ
นอกจากเบียร์ แล้ วยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ออกวางจําหน่ายทังชาเขี
ต้ น ๆ ... ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็ นอาคารสร้ างจากอิฐแดง แต่เดิมคือโรงงานผลิตเบียร์ ซึง่ เปิ ดดําเนินการมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2419
เป็ นโรงงานผลิตเบียร์ แห่งแรกของญี่ปนุ่ ปั จจุบนั กิจการเจริญเติบโตมีโรงงานหลายแห่งทัว่ ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทาํ การรั ฐบาลเก่ า” สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี ้ถือเป็ น
สัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทําให้ นกั ท่องเที่ยวท้ องถิ่นและต่างชาติร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลี่ยม
... นํามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และสร้ างอาคารนี ้
โดยใช้ วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่
ต่อมาถูกไฟไหม้ ทําให้ ต้องสร้ างขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ ไว้ ให้ เป็ นสมบัติที่มีความสําคัญทางด้ าน

วัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี ้ยงต้ อนรับบุคคลที่สําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่ ... แล้ วนําท่านผ่านชมสัญลักษณ์ของ
เมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึง่ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ค่เู มือง นอกจากนี ้ยัง
้ งได้ รับการอนุรักษ์
ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคา่ ของชาวญี่ปนุ่ ซึง่ ยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทังยั
ไว้ เป็ นสมบัติลํ ้าค่าทางวัฒนธรรมที่สําคัญของญี่ ปนอี
ุ่ กด้ วย ... แล้ วนําท่านเดินทางต่อยัง “สวนโอโดริ ” เป็ นถนนซึ่งมีความ
กว้ าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้ นไม้ ทําให้ สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อน
หย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็ นที่ตงของหอเสาที
ั้
วีสงู 147.2 เมตร ภายในบริ เวณนี ้มีร่องไม้ ดอก นํ ้าพุ และประติมากรรมเป็ น
ชิ ้นๆ ตังประดั
้
บอยู่ และทุกปี ในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่จดั งานเทศกาลหิมะที่มีการแข่งขันการนําหิมะมาสลักแป็ นรู ป
ต่างๆ อันเป็ นที่โด่งดังไปทัว่ โลก ... สมควรแก่เวลานําท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน “ทานุ กิ โคจิ” ถนนคนเดินในร่ มอันเก่าแก่กว่า 130 ปี
ของเมืองซัปโปโร ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้ านค้ ามากมายนับ 200 ร้ านที่ให้ ท่านเดินเลือกซื ้อสินค้ าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่น
ร้ านสิน ค้ า 98 เยนร้ านรองเท้ า และกระเป๋ าราคาถูก ที่ มี ใ ห้ เลื อ กหลากหลายแบบที่ เริ่ ม ต้ น ราคาตัง้ แต่ 1050 เยน ร้ านขาย
เครื่ องสําอางร้ านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับสนัข ร้ านขายผลไม้ พื ้นเมือง ร้ านเกมส์ ร้ านขายเสื ้อผ้ า ร้ านอาหาร ฯลฯ ... และย่าน “ซึซึ
กิโนะ” ที่มีร้านค้ ามากกว่า 4,500 ร้ านให้ ท่านได้ เลือกจับจ่ายซื ้อของมากมาย เช่น ร้ าน Big Camera จําหน่ายกล้ องดิจิตอล
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้ าน100เยน ร้ าน UNIQLO ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้ าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและ
เครื่ องสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11) UPGRADE !!!!
บริการท่ านด้ วยบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด “ปู 3 อย่ าง” ทัง้ ปูสุ
ไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ ท่านได้ ลิม้ ลองรสชาติสดใหม่ จาก
ทะเล ซาชิมปิ ลาสดๆ ซูชหิ น้ าต่ าง เช่ น หน้ าปลาไหลย่ าง หน้ าไข่ ปลา หน้ าหอยเชลล์ หน้ ากุ้ง ฯลฯ

คํ่า

ที่พัก : Sapporo Grand Hotel หรื อเทียบเท่ า
วันที่หก
เช้ า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (12)
(กรุ ณาตรวจสอบสัมภาระให้ เรี ยบเรี ยบ เพื่อเตรี ยมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่ ”
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

1045
1545

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ น
ต้ น
*** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลู กค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ยวหรื อสํารวจเส้นทางเท่ านั้น หากท่ านถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่าํ กว่ า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีต๋ วั แล้ วลด

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

59,900.- บาท
55,900.- บาท
55,900.- บาท
47,900.- บาท
9,900.- บาท
13,000.- บาท

***รบกวนส่ งสําเนาพาสปอร์ ตก่ อนการเดินทาง 15 วัน***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
้ ศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชันทั
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่ าประกันอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง 50%)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษี เชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้ น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน

 สําหรับการจอง กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทัง้ หมดก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 14 วัน

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
้
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป คืนมัดจําทังหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายเบื ้องต้ น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทังหมด
้
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
6. ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและ
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
ค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
7. กรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะยื่นวีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันที่ทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว ถ้ าวีซา่ ไม่ผา่ น ทาง
บริ ษัทฯ ขอเรี ยกเก็บค่าตัว๋ เครื่ องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ ้นอยูก่ บั ราคาตัว๋ เครื่ องบินในแต่ละกรุ๊ป)

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน
เป็ นสําคัญที่สดุ
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้

