วันที่
วันแรก

วันทีส่ อง

วันที่สำม

มื้ ออำหำร
เช้ำ กลำงวัน คำ่

รำยกำรทัวร์
สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ620 (02.05-10.40)
สนำมบินชิโตเช่ – เมืองโนโบริเบทสึ – จิ โกคุดำนิ
กระเช้ำอุสุซงั – ฟำร์มหมีสีน้ ำตำล
 TOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ

ลำนสกีรุซุสึ – เมืองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
คลองโอตำรุ DUTY FREE – เมืองซัปโปโร - ทำเนียบเก่ำรัฐบำล
ช้อปปิ้ งซู ซูกิโนะ
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 QUINTESSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่
วันทีห่ ำ้

อิสระช้อปปิ้ ง 1 วันเต็ม ในเมืองซัปโปโร
 QUINTESSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ

สนำมบินชิโตเช่ – สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
XJ621 (11.55-17.50)

กำหนดกำรเดินทำง
***รำคำขำยเป็ นรำคำโปรโมชัน่ ไม่มีรำคำเด็ก*** // INFANT เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 2 ปี รำคำ 7,900 บำท / ท่ำน
ไม่ใช้ตวั๋ หัก 12,000 / ท่ำน // ทิปไกด์ 1,200 บำท / ท่ำน

ช่วงกำรเดินทำง
02 - 06 ธ.ค.65
ตรงวันหยุด วันพ่อ
09 – 13 ธ.ค.65
ตรงวันหยุด วันรัฐธรรมนู ญ

16 – 20 ธ.ค.65
23 – 27 ธ.ค.65

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่ำน

พักท่ำนเดีย่ ว จ่ ำยเพิม่

จำนวนทีน่ งั ่

43,900. 43,900. 38,900. 46,900. -

8,500. 8,500. 8,500. 8,500. -
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35
35
35

30 ธ.ค.65 – 03 ม.ค.66
** New Year **

06 – 10 ม.ค.66
13 – 17 ม.ค.66
20 – 24 ม.ค.66
27 – 31 ม.ค.66
03 – 07 ก.พ. 66
**Snow Festival**
10 – 14 ก.พ. 66
**Snow Festival**

17 – 21 ก.พ.66
24 – 28 ก.พ.66
03 – 07 มี.ค.66
10 – 14 มี.ค.66
17 – 21 มี.ค.66

วันแรก
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กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนัน้ ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22.00

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั ่ง จัดที่นั ่งแบบ 3-3-3 (น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน
หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วันทาการ)

วันทีส่ อง
02:50
10:40

เทีย่ ง

สนำมบินชิโตเช่ – เมืองโนโบริเบทสึ – จิ โกคุดำนิ – กระเช้ำอุสุซงั – ฟำร์มหมีสีน้ ำตำล
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบิน XJ612
ถึง สนำมบินชิโตเช่ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอำทิตย์อุทยั ผ่ำนพิธีศุลกำกรและตรวจคนเข้ำเมือง
เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่เป็ นเมืองตากอากาศชื่อดังแห่ งหนึ่งของญี่ปุ่น มีช่ือเสียงด้ านออนเซ็น เป็ นเมืองที่
เหมาะสาหรับไปพักค้ างคืนและเข้ าออนเซ็นเป็ นอย่างยิ่ง
จิ โกคุดำนิ หรือ หุบเขำนรก ภายในบริ เวณนี้ประกอบไปด้ วยบ่ อน้าพุร้อนและบ่ อโคลนเดือดเกิดขึ้น ตาม
ธรรมชาติ จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหนึ่งพันปี ก่อน ทาให้ มีลักษณะคล้ ายกระทะทองแดง ซึ่งจะมีควัน
พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา จากใต้ พิภพ ทาให้ ผ้ ูคนขนานนามที่แห่งนี้ว่า หุบเขานรก และที่น่ียังเป็ นต้ นกาเนิดบ่ อ
ออนเซนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณแห่งเมืองโนโบริเบทสึ ที่มีช่ ือสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้ วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ำย

กระเช้ำอุสุซัง นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าขึ้นสู่ยอดเขาอุสุ เพื่ อชมทิวทัศน์แบบพาโนราม่า จากจุ ดชมวิวด้ านบน ท่าน
สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ และภูเขาโชวะชินซัน และจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งก็จะ
เห็นวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ท่เี กิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสใุ นปี 1977
ฟำร์มหมีสีน้ ำตำล เป็ นสถานที่เพาะพั นธุ์หมีสีนา้ ตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีนา้ ตาลได้ อย่ าง
ใกล้ ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้ อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็ นภาพที่น่ารักน่า
เอ็นดูทีเดียว หากใครต้ องการใกล้ ชิดกว่ านี้กส็ ามารถเข้ าไปยังห้ องสังเกตการณ์พิเศษ ”กรงมนุ ษย์” ซึ่งจะ
มองเห็นหมีสนี า้ ตาลเดินผ่านไปมา และได้ ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็ก ๆ

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
 ทีพ่ กั TOKA KANKOU HOTEL หรือเทียบเท่ำ
**จำกนั้นพักผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ออนเซ็ น” กำรแช่น้ ำแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่ำจะช่วยกระตุน้ กำร
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันทีส่ ำม

เช้ำ

ลำนสกีรุซุสึ – เมืองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – คลองโอตำรุ – DUTY FREE –
เมืองซัปโปโร - ทำเนียบเก่ำรัฐบำล - ช้อปปิ้ งซู ซูกิโนะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ลำนสกีรุซุสึ ถือเป็ นสกีรีสอร์ทที่ดีและมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของฮอกไกโด ด้ วยความที่รีสอร์ทแห่ งนี้
วิวที่สวยงามเป็ นอย่างมาก เพราะทั้งใกล้ กบั ทะเลสาบโทยะ อีกด้ านหนึ่งเป็ นภูเขาโยเท และยังเป็ นพื้นที่เล่นสกี
กันแบบจุใจที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูกเต็มๆ (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ)

เทีย่ ง
บ่ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เมืองโอตำรุ เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็ น
แหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีช่ ือเสียง
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี มีอายุเกือบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูก
สะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรีในสไตล์ของ ตัวเองขึ้นมาเป็ นที่
ระลึกหรือเป็ นของฝากให้ คนรักได้ อกี ด้ วย
คลองโอตำรุ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบ
ปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้ างเมื่อปี 1923 โดยสร้ างขึ้น
จากการถมทะเล เพื่อใช้ สาหรับเป็ นเส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ท่โี กดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมีการ
ถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้ างถนนเรียบ
คลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้ างประมาณ 2 เมตร
อิสระช้ อปปิ้ ง ณ ดิวตี้ ฟรี ให้ ทา่ นเลือกซื้อสินค้ าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้ า นา้ หอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
ทำเนียบรัฐบำลเก่ำ เริ่มก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้ อิฐมากกว่า 2.5
ล้ านก้ อนเป็ นอิฐที่ทามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้ งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความ
งดงามที่เห็นนั้นได้ รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของ

คำ่

วันทีส่ ี่
เช้ำ

สถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่แี ห่ง จึงได้ รับการขึ้นทะเบียนให้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสาคัญของชาติเมื่อ
ปี พ.ศ. 2512
ย่ำนซู ซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ ดินซูซูกโิ นะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ ของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะใน
ยามค่าคืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ ายไฟโฆษณาสีสนั ต่างๆ บนตึกที่ต้งั อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งช้
อปปิ้ ง ร้ านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด มากกว่า 4,000 ร้ าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี้
อิสระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
 ทีพ่ กั QUINTESSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ

อิสระช้อปปิ้ ง 1 วันเต็ม ในเมืองซัปโปโร (ไม่มีรถบริกำร)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ตลำดปลำนิโจตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903
และตลาดแห่งนี้ร้ ูจักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จับได้ ส่วนใหญ่ จะหาได้
จากทะเลแถบนี้ ทั้งสิ้น ซึ่ งจะมี ความสดมากเหมื อ นไปเดิ น ซื้ อที่ ท่า เรื อเลยทีเดียว ลู กค้ า ส่วนใหญ่ จะมีท้ัง
นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้ านเข้ า มาจับจ่ายใช้ สอยกันเสมอ ที่น่ียังขึ้นชื่อเรื่ อง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
ศำลเจ้ำฮอกไกโด เป็ นศาลเจ้ าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี เชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้ าโยฮะ
ชิระผู้พิทักษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนนี้จึงมีผ้ ูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี จากศาลเจ้ ามีพ้ ืนที่
เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน

เทีย่ ง
คำ่

วันทีห่ ำ้

มิตซุ ย เอ้ำท์เล็ต เป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งที่มีพ้ ืนที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้ าแบรนด์ต่างๆ จาหน่าย
เสื้อผ้ าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋ า รองเท้ า และมีร้านอาหารให้ เลือกมากมายอิสระให้ ท่านเลือกซื้อสินค้ าตาม
อัธยาศัย
สวนโอโดริ เป็ นสวนสาธารณะแนวยาวไปกับถนนกว่า 1.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่กลางเมืองซัปโปโรจากทิศเหนือไป
ยังทิศใต้ ในฤดูร้อนจะเห็นสวนเขียวขจีมีสีสันสวยงาม ส่วนในฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้ วยหิมะจนเป็ นสีขาว
โพลน นอกจากนั้น สวนแห่ งนี้ ยังใช้ เป็ นสถานที่ในการจัด เทศกาลหิมะซัปโปโร (Sapporo Snow Festival)
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี หากต้ องการชมภาพมุมสูงของสวนโอโดริ สามารถขึ้นไปชมได้ ท่หี อคอยซัปโป
โรทีวีทาวเวอร์
สวนชิโรอิโคอิบิโตะ พำร์ค (Shiroi Koibito Park) ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตขนมของฝากขึ้นชื่อของฮอกไกโดโดย
บริษัท Ishiya ภายในประกอบไปด้ วย โรงงานผลิตขนมที่เปิ ดให้ ชมกระบวนการผลิตได้ พิพิธภัณฑ์ท่จี ัดแสดง
ของเล่นและของสะสมหายาก สวนกุหลาบหลากหลายพันธุ์ แกลอรี่เครื่องเล่นแผ่นเสียง ร้ านอาหาร คาเฟ่ และ
ร้ านขายสินค้ าต่างๆ
สนำมสกีโอะคุระยะมะ จัมป์ สเตเดียม เป็ นลานกระโดดสกีความสูง 90 เมตรซึ่งเคยใช้ จัดแข่ งโอลิมปิ คฤดู
หนาวเมื่อปี ค.ศ. 1972 ปัจจุบันใช้ เป็ นสถานที่ฝึกซ้ อมและจัดแข่งขันกระโดดสกี อีกทั้งยังเปิ ดให้ นักท่องเที่ยว
ได้ ข้ ึนไปชมวิวรอบๆ ซัปโปโรจากยอดเขาและจุดสตาร์ทกระโดดสกีได้ โดยการนั่งกระเช้ าระยะทางกว่า 300
เมตร
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
อิสระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
 ทีพ่ กั QUINTESSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่ำ
สนำมบินชิโตเช่ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
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เช้ำ
11:55
17:50

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่
ออกเดินทำงจำกสนำมบินชิโตเช่ โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบิน XJ621
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรูล้ ืม
****************************************************************

ประกำศศสำคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั บริษัท เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระ
ขาด และบริษัทได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วม
เดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ทา่ น
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์และแจ้งให้ผใู ้ ช้บริกำรทรำบว่ำ : โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นสาคัญและไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นเงินได้ กำรบริกำรของรถนำเทีย่ ว ตำมกฎหมำยของประเทศญีป่ นก
ุ่ ำหนดไว้วนั ละ 10 ชัว่ โมง ไม่สำมำรถขับ
เกินเวลำได้ ทางมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ ตามความเหมาะสมกับเวลา และต้ องขึ้นอยู่กบั สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

