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เที่ยวเต็มไมม่ีวนัอิสระ | หบุเขานรกจิโกกดุานิ | ฟารม์หมีสีน า้ตาล 
โมอายแห่งฮอกไกโด | คลองโอตารุ | แช่น า้แรธ่รรมชาติ 2 คืน 

บฟุเฟ่ตเ์มนปู ู3 ชนิด | พกั KIRORO RESORT  
 

  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) (TG670 23.45 – 08.30+1) 

วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เนินแหง่พระพทุธเจา้ – โมอายแหง่ฮอกไกโด – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ี–  
โรงเป่าแกว้คติาอชิิ – รา้นกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– KIRORO SKI RESORT – แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 3. กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – อิออน มอลล ์– บฟุเฟ่ตเ์มนปู ู3 ชนิด 
วนัท่ี 4. ศาลเจา้ฮอกไกโด – ผา่นท าเนียบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด – ผา่นชมหอนาฬิกาเมืองซปัโปโร – ตลาดปลาซปัโปโรโจไง –  
  MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ชอ้ปป้ิงทานกิุโคจิ 
วนัท่ี 5 ซปัโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – โนโบรเิบ็ทส ึ– แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ
วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG671 10.30 – 15.30) 

 

HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คืน 
เดนิทาง เมษายน 2563 

ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพยีง 49,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ)  
(TG670 23.45 – 08.30+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
(สายการบินมีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

วันที ่2 
สนามบินชิโตเซะ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งฮอกไกโด – โอตารุ – 
คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคติาอชิิ –  
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้– KIRORO SKI RESORT – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซปัโปโร ที่ถกูออกแบบโดย Mr.Tadao ando 

สถาปนิกช่ือดงัชาวญ่ีปุ่ น พระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนักมากถึง 1,500 ตัน ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาติที่
สวยงามแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรูอ้นรายลอ้มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร ์ฤดหูนาวก็จะรูส้กึไดถ้ึงความงดงามของหิมะที่
ขาวโพลน นบัไดว้า่เป็นอีกหนึง่สถานท่ีๆเรยีกไดว้า่เป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้น าทา่นชม โมอายแห่งเมือง 
ฮอกไกโด หรอืที่เรยีกวา่ (makomanai takino reien) สรา้งขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทัง้หมด 1,800,473 ตารางเมตร ดา้นในมีรูป
ป้ันหินโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรยีงรายอยูจ่  านวนมาก 

 
 เมืองโอตารุ (Otaru) เป็นเมืองทา่ส าคญัส าหรบัซปัโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru Canal) ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็น

สญัลกัษณข์องเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรบัปรุงเป็นรา้นอาหารเรียงรายอยู่  คลองแห่งนีส้รา้งเมื่อปี 1923 
โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้  าหรบัเป็นเสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ี่โกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลิกใชแ้ละมีการถม
คลองครึง่หนึ่งเพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลืออีกครึง่หนึ่งไวเ้ป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว โดยมีการสรา้งถนนเรียบคลองดว้ยอิฐ
แดงเป็นทางเดินเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตร 
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 พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรท์ี่ส  าคัญของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1912 ดว้ยตัวอาคารมีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดู
เปลอืยๆหากดงูดงามแปลกตา สิง่สะดดุตาที่เป็นจดุสงัเกตของพิพิธภณัฑแ์หง่นีน้ั่นก็คือ นาฬิกาไอน ้าโบราณสไตลอ์งักฤษ ที่
ยงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านัน้ ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทัง้ความหรูหรา มีการจดั
แสดงกลอ่งดนตรโีบราณและหลากสไตลก์วา่ 25,000 ชิน้ 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 

 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (KITAICHI GLASS)  มีช่ือเสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดีตนัน้จดุประสงคข์องการเป่า
แกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นของใชห้รือของที่ระลกึแทน ซึ่งโรงเป่าแกว้คิตาอิชิ
เป็นโรงงานที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ที่มีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมี
ช่ือเสียงมากที่สดุของโรงงานแห่งนีก็้คือโคมไฟแกว้และลกูบอลแกว้ นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแกว้ใหก้บันกัท่องเที่ยวอีก
ดว้ย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลิดเพลินกบัของฝากและบรรยากาศน่ารกัๆ ของตวัการต์นูแมวช่ือดงั คิตตี ้ใหท้่านไดอ้ิสระเลอืก
ซือ้สนิคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 คิโรโระ สกีรีสอรท์ (KIRORO SKI RESORT) สกีรีสอรท์ขนาดใหญ่ ที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากันอย่างไม่ขาดสาย 
โดยเฉพาะช่วงฤดหูนาวพืน้ท่ีรอบๆ รสีอรท์จะถกูปกคลมุไปดว้ยหิมะและเทือกเขาสงูต ่าสลบักนั จนเกิดเป็นทิวทศันท์ี่สวยงาม 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่3 
กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ –  
JTC DUTY FREE – ออิอน มอลล ์– บุฟเฟ่ตเ์มนูปู 3 ชนิด 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายใน คิโรโระ สกีรสีอรท์  

[Check out 11 โมง] ไมว่า่จะเดินเลน่ถ่ายรูป ชมทิวทศันท์ี่สวยงามรอบๆ รสีอรท์ หรอืจะแช่ออนเซ็นตอนเชา้เพื่อผิวพรรณและ
สขุภาพท่ีดี กิจกรรมที่อยูบ่ริเวณลานสกี อาทิเช่น Snow Park, Snow Banana Boat, Mini Mobile, Snow Raft  
 (ไมร่วมคา่อปุกรณ ์และคา่เครือ่งเลน่ ประมาณ 5,000 – 15,000 เยน)  
**ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆน้ัน ขึน้กับสภาพภมิูอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลาน้ัน** 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสรา้งขึน้ในสไตลย์ุโรป
แวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึง่มี ช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่มีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่น
รกั ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นที่ทา่นรกัทาน หรอืวา่ซือ้เป็นของฝากติดไมต้ิดมือกลบับา้นได ้
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 JTC DUTY FREE สนิคา้ปลอดภาษีตา่งๆใหเ้ลอืกสามารถใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงอยา่งมากมาย 

 อิออน มอลล ์ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินคา้ลดราคามากมาย ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ภายในรา้น 
จากนัน้ท าท่านเดินทางสู่ อิออน มอลลเ์พื่อใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากต่างๆโดยโซนของอิออนทัง้หมด แบ่งเป็นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ที่
ขายทัง้ของสด เช่น ผกัผลไม ้ขา้วกลอ่ง อาหารปรุงสดใหม ่ขนมตา่งๆ อีกสว่นก็จะเป็นพวกเครือ่งส  าอางคต์า่งๆ ใกล้ๆ กนัก็มีฝ่ัง
ที่ขายเครือ่งใชไ้ฟฟา้ ของใชใ้นบา้น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์3 ชนิด ได้แก่ ปูขน, ปูทาราบะ, ปูซูไว 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 

ศาลเจ้าฮอกไกโด – ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกา
เมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – 
ช้อปป้ิงทานุกิโคจ ิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด  ศาลเจ้าแห่งนีต้ั ้งอยู่ที่ซ ัปโปโร  เป็นศาลเจ้าศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มีความ

เก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ง้  เริ่มตั ้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่  การปัดเป่าร ังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรส
และอื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
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 ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมา
จากอาคารท าเนียบรฐับาลแหง่รฐัแมสซาชเูซตส ์สหรฐัอเมรกิา ที่ใชอ้ิฐมากกวา่ 2.5 ลา้นกอ้นเป็นอิฐที่ท  ามาจากหมูบ่า้นชิโรอชิิ
และโทโยชิรา่ ตึกนีผ้่านการใชง้านมายาวนานกว่า 80 ปีและไดย้า้ยไปที่ท  าการหลงัใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่
ทางดา้นหลงัตึกเก่า แต่ความงดงามที่เห็นนัน้ไดร้บัการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถกูไฟไหมเ้มื่อปี พ.ศ.2454 แต่ดว้ยความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยูไ่ม่ก่ีแห่ง จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี 
พ.ศ. 2512 

 ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ตัง้อยู่ท่ามกลางกลุม่ตึกสงูสมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณท่ี์
ส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแหง่หนึง่ สรา้งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแตไ่ดป้รบัเปลีย่น
สรา้งเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถึงปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาไดอ้ยู่ และดว้ยความเก่าแก่ที่
อยูคู่ก่บัเมืองซปัโปโรมานานจึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส  าคญัอีกแหง่หนึง่ของเมืองซปัโปโร 

 
 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารกว่า 80 รา้น เรียงรายตลอดบล็อก

ขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดที่ใหญ่ที่สดุของเมือง รา้นคา้ตา่งๆ
จ าหนา่ยอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล ์ผลผลติอื่นๆในทอ้งถ่ิน เชน่ 
ขา้วโพด แตงโม และมนัฝรั่งตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสมไมแ่พงมากนกั 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง 
 ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet mall ขนาดใหญ่ที่สดุในฮอกไกโด ตัง้อยู่

ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกลเ้สน้ทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในหา้งมีรา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128 รา้น รวมถึงรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และ 
รา้นจ าหนา่ยสนิคา้พืน้เมืองและสนิคา้จากฟารม์ทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 
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 ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและรา้นค้ามากมายให้ท่านได้ ช้อปป้ิงได้จุใจ เช่น รา้น 

MITSUKOSHI, PARCO จ าหนา่ยเสือ้ผา้รองเทา้กระเป๋า อาทิเช่น ISSEY MIYAKE, GOM, รองเทา้ ONITSUKA, รา้น  
100 เยน, รา้น UNIQLO, GU ขายเสือ้ผา้แฟชั่นวยัรุน่, รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส  าอางคน์านาชนิด 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟโชวะชนิซัน – โนโบริเบ็ทสึ –  
แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอ่ง
ภเูขาไฟอสูรุะเบิด ตัง้อยูใ่กลก้บั ทะเลสาบชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นีม้ีความพิเศษตรงที่น า้จะไมแ่ข็งตวัในชว่งฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได ้(ยกเวน้ฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้อดีต ในวนัท่ี 7-9 ก.ค. 2008 เหลา่ผูน้  า G8 ก็ไดเ้ลอืกเป็นท่ีจดัการประชมุ โดยพกักนัท่ีโรงแรมหรูระดบั  
5 ดาวที่ตัง้อยูใ่กล้ๆ  ทะเลสาบแหง่นี ้
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ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบ์รุุษไปรษณียผ์ูค้น้พบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ
ภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ี่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งระเบิด
ปะทตุิดตอ่กนันานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัที่เห็นอยูปั่จจบุนัอยูใ่นความดแูลของรฐับาลในฐานะเป็น  
“อนสุรณท์างธรรมชาติแหง่พิเศษ พรอ้มบนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ” 

 

ฟารม์หมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาที่เพาะพนัธุห์มีสีน า้ตาลที่มีตัง้แต่เจา้หมีตวัเล็กๆไป
จนถึงหมีตวัโตนอ้งหมีที่นี่ไม่ดรุา้ยเพราะหมีที่นี่ไดร้บัการดแูลและฝึกใหคุ้น้เคยกบัคนท่านจะไดเ้ห็นภาพที่น่ารกัน่าเอ็นดูของ
นอ้งหมีโชวล์ีลาออ้นขออาหารจากนกัทอ่งเที่ยว ที่นี่นกัทอ่งเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหลา่หมีทัง้หลายดว้ย ขนมปัง และแอป
เป้ิล ซึง่จะมีจดุจ าหนา่ยอาหารหมี 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 

โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรอืเรยีกอีก
อย่างว่า “หบุเขานรก” อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหบุเขานรก เพราะที่นี่มีทัง้บอ่
โคลนและบ่อน า้รอ้นที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันรอ้นๆ  พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหล่งก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นที่มีช่ือเสียงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสญัลกัษณเ์ป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือ
ตะบองคอยตอ้นรบัเป็นยักษ์ที่คอยคุม้กันภัยใหผู้ม้าเยือน ดังนัน้ทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของที่ระลึก 
หอ้งน า้จะมีปา้ยตา่งๆที่มีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 

ที่พกั 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่6 
ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG671 10.30 – 15.30) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  น าทา่นเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.30 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยการบนิไทย เทีย่วบินที ่TG671 บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง 
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพยีง : HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คนื 
โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01 – 06 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 54,900.- 8,900.- 35,900.- 
วนัท่ี 02 – 07 เม.ย.63 52,900.- 52,900.- 50,900.- 8,900.- 34,900.- 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 

วนัท่ี 07 – 12 เม.ย.63 52,900.- 52,900.- 50,900.- 8,900.- 34,900.- 
วนัท่ี 16 – 21 เม.ย. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 8,900.- 33,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 25 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 30 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไข
ของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
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4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


