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เที่ยวเต็มไมม่ีวนัอิสระ | หบุเขานรกจิโกกดุานิ | ฟาร์มหมีสีน า้ตาล 
โมอายแห่งฮอกไกโด | คลองโอตารุ | แชน่ า้แร่ธรรมชาติ 2 คืน 

บฟุเฟ่ต์เมนปู ู3 ชนิด | พกั KIRORO RESORT  
 

  

HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คืน 

เดนิทาง มีนาคม - เมษายน 2563 

เส้นทางการเดนิทาง 

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

วนัท่ี 2. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เนินแหง่พระพทุธเจ้า – โมอายแหง่ฮอกไกโด – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี –  
โรงเป่าแก้วคติาอชิิ – ร้านกาแฟ ฮลัโหล คิตตี ้– KIRORO SKI RESORT – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 3. กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – อิออน มอลล์ – บฟุเฟ่ต์เมนปู ู3 ชนิด 
วนัท่ี 4. ศาลเจ้าฮอกไกโด – ผา่นท าเนียบรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด – ผา่นชมหอนาฬิกาเมืองซปัโปโร – ตลาดปลาซปัโปโรโจไง –  
  MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ช้อปปิง้ทานกิุโคจิ 
วนัท่ี 5 ซปัโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟโชวะชินซนั – โนโบริเบ็ทส ึ– แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ
วนัท่ี 6. ซปัโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG671 10.30 – 15.30) 

 

ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพียง 53,900.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ)  
(TG670 23.45 – 08.30+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

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

วันที่ 2 
สนามบินชิโตเซะ – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งฮอกไกโด – โอตารุ – 
คลองโอตารุ – พพิธิภณัฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคติาอชิ ิ–  
ร้านกาแฟ ฮัลโหล คติตี ้– KIRORO SKI RESORT – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 เนินแห่งพระพุทธเจ้า หรือ Hill of the Buddha ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเมืองซปัโปโร ที่ถกูออกแบบโดย Mr.Tadao ando 

สถาปนิกช่ือดงัชาวญ่ีปุ่ น พระพุทธรูปมีความสงูถึง 13.5 เมตร และมีน า้หนกัมากถึง 1,500 ตนั ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่
สวยงามแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะฤด ูฤดรู้อนรายล้อมไปด้วยดอกลาเวนเดอร์ ฤดหูนาวก็จะรู้สกึได้ถึงความงดงามของหิมะที่
ขาวโพลน นบัได้วา่เป็นอีกหนึง่สถานท่ีๆเรียกได้วา่เป็น Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนัน้น าทา่นชม โมอายแห่งเมือง 
ฮอกไกโด หรือที่เรียกวา่ (makomanai takino reien) สร้างขึน้ในปี 1982 มีเนือ้ที่ทัง้หมด 1,800,473 ตารางเมตร ด้านในมีรูป
ปัน้หินโมอายขนาดใหญ่ตัง้ตระหง่านเรียงรายอยูจ่ านวนมาก 

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

สญัลกัษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดงัเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่  คลองแห่งนีส้ร้างเมื่อปี 1923 
โดยสร้างขึน้จากการถมทะเล เพื่อใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดงั แต่ภายหลงัได้เลิกใช้และมีการถม
คลองคร่ึงหนึง่เพื่อท าถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกคร่ึงหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐ
แดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร 
 



 

โค้ดทัวร์ JPGT-88 
 

 
 พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง

ประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1912 ด้วยตวัอาคารมีขนาดใหญ่เป็นอิฐแดงดู
เปลอืยๆหากดงูดงามแปลกตา สิง่สะดดุตาที่เป็นจดุสงัเกตของพิพิธภณัฑ์แหง่นีน้ัน่ก็คือ นาฬิกาไอน า้โบราณสไตล์องักฤษ ที่
ยงัคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านัน้ ภายในตกแต่งแบบผสมผสานทัง้ความหรูหรา มีการจัด
แสดงกลอ่งดนตรีโบราณและหลากสไตล์กวา่ 25,000 ชิน้ 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 

 โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ (KITAICHI GLASS)  มีช่ือเสยีงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนัน้จดุประสงค์ของการเป่า
แก้วเพื่อใช้เป็นทุน่ให้เรือ แตปั่จจุบนันีเ้ป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลกึแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
เป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสยีงและเก่าแก่ที่สดุ โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มี
ช่ือเสยีงมากที่สดุของโรงงานแหง่นีก็้คือโคมไฟแก้วและลกูบอลแก้ว นอกจากนีย้งัมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กบันกัท่องเที่ยวอีก
ด้วย 

 ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้เพลดิเพลนิกบัของฝากและบรรยากาศนา่รักๆ ของตวัการ์ตนูแมวช่ือดงั คิตตี ้ให้ท่านได้อิสระเลือก
ซือ้สนิค้าและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 คิโรโระ สกีรีสอร์ท (KIRORO SKI RESORT) สกีรีสอร์ทขนาดใหญ่ ที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากนัอย่างไม่ขาดสาย 
โดยเฉพาะช่วงฤดหูนาวพืน้ท่ีรอบๆ รีสอร์ทจะถกูปกคลมุไปด้วยหิมะและเทือกเขาสงูต ่าสลบักนั จนเกิดเป็นทิวทศัน์ที่สวยงาม 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 3 
กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานชอ็คโกแลตอชิยิะ –  
JTC DUTY FREE – ออิอน มอลล์ – บุฟเฟ่ต์เมนูปู 3 ชนิด 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT อิสระให้ทา่นได้เลอืกพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายใน คิโรโระ สกีรีสอร์ท  

[Check out 11 โมง] ไมว่า่จะเดินเลน่ถ่ายรูป ชมทิวทศัน์ที่สวยงามรอบๆ รีสอร์ท หรือจะแช่ออนเซ็นตอนเช้าเพื่อผิวพรรณและ
สขุภาพท่ีดี กิจกรรมที่อยู่บริเวณลานสกี อาทิเช่น Snow Park, Snow Banana Boat, Mini Mobile, Snow Raft  
 (ไมร่วมคา่อปุกรณ์ และคา่เคร่ืองเลน่ ประมาณ 5,000 – 15,000 เยน)  
**ทัง้นีก้ารเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน้ ขึน้กับสภาพภมิูอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้** 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึน้ในสไตล์ยุโรป
แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึง่มี ช็อคโกแลตที่ขึน้ช่ือที่สดุของที่นีค้ือ Shiroi Koibito ซึง่มีความหมายวา่ ช็อคโกแลตขาวแดค่น
รัก ทา่นสามารถเลอืกซือ้กลบัไปให้คนที่ทา่นรักทาน หรือวา่ซือ้เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลบับ้านได้ 
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 JTC DUTY FREE สนิค้าปลอดภาษีตา่งๆให้เลอืกสามารถให้ทกุทา่นช้อปปิง้อยา่งมากมาย 

 อิออน มอลล์ ที่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซปัโปโร ภายในมีสินค้าลดราคามากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าภายในร้าน 
จากนัน้ท าท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์เพื่อให้ท่านได้ซือ้ของฝากต่างๆโดยโซนของอิออนทัง้หมด แบ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่
ขายทัง้ของสด เช่น ผกัผลไม้ ข้าวกลอ่ง อาหารปรุงสดใหม ่ขนมตา่งๆ อีกสว่นก็จะเป็นพวกเคร่ืองส าอางค์ตา่งๆ ใกล้ๆกนัก็มีฝ่ัง
ที่ขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของใช้ในบ้าน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 3 ชนิด ได้แก่ ปูขน, ปูทาราบะ, ปูซูไว 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนีต้ัง้อยู่ที่ซ ัปโปโร  เป็นศาลเจ้าศาสนาพุทธนิกายชินโตถือเป็นศาลเจ้าที่มีความ

เก่าแก่แห่งหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1871 ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเก่ียวข้องผูกพันกับวิถีชีวิต
ของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ง้  เ ร่ิมตัง้แต่การมาสักการะในวันปีใหม่  การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรส
และอื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  

 
 ผ่านชมท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เร่ิมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา ที่เลียนแบบมา

จากอาคารท าเนียบรัฐบาลแหง่รัฐแมสซาชเูซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกวา่ 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ท ามาจากหมูบ้่านชิโรอชิิ
และโทโยชิร่า ตึกนีผ้่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีและได้ย้ายไปที่ท าการหลงัใหม่เป็นตึกใหม่ทนัสมยัสงู 10 ชัน้ตัง้อยู่
ทางด้านหลงัตกึเก่า แตค่วามงดงามที่เห็นนัน้ได้รับการบรูณะซ่อมแซมใหม่หลงัจากถกูไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ.2454 แต่ด้วยความ
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สวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่ีแห่ง จึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมส าคญัของชาติเมื่อปี 
พ.ศ. 2512 

 ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ตัง้อยู่ท่ามกลางกลุม่ตึกสงูสมยัใหม่ เป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่มากและเป็นอีกสญัลกัษณ์ท่ี
ส าคญัของเมืองซปัโปโรอีกแหง่หนึง่ สร้างตัง้แตปี่ พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลยัฮอกไกโดแตไ่ด้ปรับเปลีย่น
สร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆงัตีบอกเวลาตัง้แต ่พ.ศ.2424 จนถึงปัจจบุนัก็ยงัสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่
อยูคู่ก่บัเมืองซปัโปโรมานานจึงได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่ส าคญัอีกแหง่หนึง่ของเมืองซปัโปโร 

 
 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดบล็อก

ขึน้ไปนอกตลาดขายสง่ซปัโปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป็นหนึง่ในตลาดที่ใหญ่ที่สดุของเมอืง ร้านค้าตา่งๆ
จ าหนา่ยอาหารทะเลเป็นสว่นใหญ่ เช่น ป ูหอยเมน่ทะเล ไขป่ลาแซลมอน ปลาหมกึ และหอยเชลล์ ผลผลติอื่นๆในท้องถ่ิน เช่น 
ข้าวโพด แตงโม และมนัฝร่ังตามฤดกูาล ราคาก็เหมาะสมไมแ่พงมากนกั 

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

ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวนัออกซปัโปโร ใกล้เส้นทางที่ไปยงั สนามบินชิโตเซะ เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 
ปี 2012 ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ตา่งๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี ศนูย์อาหารขนาดใหญ่จ ุ650 ที่นัง่ และ 
ร้านจ าหนา่ยสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าจากฟาร์มท้องถ่ินประจ าจงัหวดัฮอกไกโด 

 
 ช้อปป้ิงย่านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้  ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน 

MITSUKOSHI, PARCO จ าหนา่ยเสือ้ผ้ารองเท้ากระเป๋า อาทิเช่น ISSEY MIYAKE, GOM, รองเท้า ONITSUKA, ร้าน  
100 เยน, ร้าน UNIQLO, GU ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่น, ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเคร่ืองส าอางค์นานาชนิด 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภเูขาไฟโชวะชนิซัน – โนโบริเบท็สึ –  
แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลมมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลอ่ง
ภเูขาไฟอสูรุะเบิด ตัง้อยูใ่กล้กบั ทะเลสาบชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหง่นีม้ีความพิเศษตรงที่น า้จะไมแ่ข็งตวัในช่วงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเลน่ได้ (ยกเว้นฤดู
หนาว) และเมื่อครัง้อดีต ในวนัที่ 7-9 ก.ค. 2008 เหลา่ผู้น า G8 ก็ได้เลือกเป็นที่จดัการประชุม โดยพกักนัที่โรงแรมหรูระดบั 5 
ดาวที่ตัง้อยูใ่กล้ๆ ทะเลสาบแหง่นี ้

 

 

ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนสุาวรีย์บรุุษไปรษณีย์ผู้ ค้นพบความเคลื่อนไหวและการเกิดขึน้มาใหม่ของ
ภเูขาไฟเกิดใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟน้องใหมท่ี่เกิดจากการสัน่สะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งระเบิด
ปะทตุิดตอ่กนันานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ ดงัที่เห็นอยูปั่จจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น  
“อนสุรณ์ทางธรรมชาติแหง่พิเศษ พร้อมบนัทกึภาพเป็นท่ีระลกึ” 

 

ฟาร์มหมีภเูขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถาที่เพาะพนัธุ์หมีสีน า้ตาลที่มีตัง้แต่เจ้าหมีตวัเล็กๆไป
จนถึงหมีตวัโตน้องหมีที่นี่ไม่ดรุ้ายเพราะหมีที่นี่ได้รับการดแูลและฝึกให้คุ้นเคยกบัคนท่านจะได้เห็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดขูอง
น้องหมีโชว์ลลีาอ้อนขออาหารจากนกัทอ่งเที่ยว ที่นี่นกัท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารเหลา่หมีทัง้หลายด้วย ขนมปัง และแอป
เปิล้ ซึง่จะมีจดุจ าหนา่ยอาหารหมี 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 

โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีก
อยา่งวา่ “หบุเขานรก” อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกว่าหบุเขานรก เพราะที่นี่มีทัง้บ่อ
โคลนและบ่อน า้ร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณที่มีควันร้อนๆ พวยพุ่งขึน้มาอยู่ตลอดเวลา และถือเป็น
แหลง่ก าเนิดน า้แร่และออนเซ็นที่มีช่ือเสียงที่สดุบนเกาะฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญัลกัษณ์เป็นยกัษ์สีแดงตวัใหญ่ถือ
ตะบองคอยต้อนรับเป็นยกัษ์ที่คอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน ดังนัน้ทุกบริเวณพืน้ที่ของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก 
ห้องน า้จะมีป้ายตา่งๆที่มีสญัลกัษณ์รูปยกัษ์ให้เห็นโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ โรงแรม 

ที่พกั 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 6 
ซัปโปโร (สนามบนิชโิตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ  
(TG671 10.30 – 15.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  น าทา่นเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.30 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยการบนิไทย เทีย่วบินที่ TG671 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพียง : HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คืน 
โดยสายการบนิไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 24 – 29 มี.ค. 63 54,900.- 54,900.- 52,900.- 8,900.- 33,900.- 
วนัท่ี 31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 54,900.- 8,900.- 34,900.- 
วนัท่ี 01 – 06 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 57,900.- 8,900.- 35,900.- 
วนัท่ี 02 – 07 เม.ย.63 55,900.- 55,900.- 53,900.- 8,900.- 34,900.- 
วนัท่ี 07 – 12 เม.ย.63 55,900.- 55,900.- 53,900.- 8,900.- 34,900.- 
วนัท่ี 16 – 21 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 51,900.- 8,900.- 33,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

 



 

โค้ดทัวร์ JPGT-88 
 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 30 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
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2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
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 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


