
 

 

รหัสทัวร GOH2000571 

ทัวรญี่ปุ�น ฮอกไกโด โอตารุ 6 วัน 4 คืน (TG) 

เนินแหงพระพุทธเจา – โมอายแหงฮอกไกโด – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี– 
โรงเป�าแกวคิตาอิชิ – รานกาแฟ ฮัลโหล คิตต้ี – KIRORO SKI RESORT – แชนํ้าแรธรรมชาต-ิ
กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – 
อิออน มอลล – บุฟเฟ�ตเมนูป ู3 ชนิด-ศาลเจาฮอกไกโด – ผานทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – 
ผานชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – ชอปปم�งทานุกิโคจ-ิ ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – โนโบริเบ็ทสึ 
– แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

 



 

 

 

  
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – ซปัโปโร (สนามบินชโิตเซะ) (TG670 23.45 – 08.30+1) 
วันที่ 2. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – เนินแหงพระพุทธเจา – โมอายแหงฮอกไกโด – โอตารุ – คลองโอ
ตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตร ี–  

โรงเป�าแกวคิตาอิชิ – รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้– KIRORO SKI RESORT – แชนํ้าแรธรรมชาต ิ
วันที่ 3. กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – JTC DUTY FREE – 
อิออน มอลล – บุฟเฟ�ตเมนูป ู3 ชนิด 
วันที่ 4. ศาลเจาฮอกไกโด – ผานทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ผานชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ตลาด
ปลาซัปโปโรโจไง –  
  MITSUI OUTLET PARK SAPPORO – ชอปปم�งทานุกิโคจ ิ
วันที่ 5 ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชินซนั – โนโบริเบท็สึ – แชนํ้าแรธรรมชาติ 
วันที่ 6. ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (TG671 10.30 – 15.30) 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ)  
(TG670 23.45 – 08.30+1) 

20.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG670 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที ่2 
สนามบินชิโตเซะ – เนินแหงพระพุทธเจา – โมอายแหงฮอกไกโด – โอตารุ – 
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – โรงเป�าแกวคิตาอิช ิ–  
รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – KIRORO SKI RESORT – แชนํ้าแรธรรมชาติ 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.)  

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เนินแหงพระพุทธเจา หรือ Hill of the Buddha ตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองซัป
โปโร ท่ีถูกออกแบบโดย Mr.Tadao ando สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ�น พระพุทธรูปมี
ความสูงถึง 13.5 เมตร และมีนํ้าหนักมากถึง 1,500 ตัน ลอมรอบดวยธรรมชาติที่
สวยงามแตกตางกันออกไปในแตละฤดู ฤดูรอนรายลอมไปดวยดอกลาเวนเดอร ฤดู
หนาวก็จะรูสึกไดถึงความงดงามของหิมะที่ขาวโพลน นับไดวาเปนอีกหนึ่งสถานท่ีๆ
เรียกไดวาเปน Unseen Hokkaido เลยทีเดียว จากนั้นนําทานชม โมอายแหงเมือง 
ฮอกไกโด หรือที่เรียกวา (makomanai takino reien) สรางข้ึนในป 1982 มีเน้ือ
ที่ท้ังหมด 1,800,473 ตารางเมตร ดานในมีรูปปم�นหินโมอายขนาดใหญตั้งตระหงาน
เรียงรายอยูจํานวนมาก 



 

 

 เมืองโอตารุ (Otaru) เปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร ชม คลองโอตารุ (Otaru 
Canal) ท่ีมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตาร ุโดยมีโกดังเกา
บริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหารเรียงรายอยู คลองแหงนี้สรางเมื่อป 1923 
โดยสรางข้ึนจากการถมทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่
โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลว
เหลืออีกครึ่งหนึ่งไวเปนสถานที่ทองเท่ียว โดยมีการสรางถนนเรียบคลองดวยอิฐแดง
เปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร 
 

 พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุ (OTARU MUSIC BOX MUSEUM) ไดรับการยก
ยองใหเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเท่ียวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของเมืองโอตารุจากการ
ที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1912 ดวยตัวอาคารมีขนาดใหญเปนอิฐแดงดูเปลือยๆหากดู
งดงามแปลกตา ส่ิงสะดุดตาที่เปนจุดสังเกตของพิพิธภัณฑแหงนี้นั่นก็คือ นาฬิกาไอนํ้า
โบราณสไตลอังกฤษ ท่ียังคงใชงานไดมาถึงปจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลก
เทานั้น ภายในตกแตงแบบผสมผสานท้ังความหรูหรา มีการจัดแสดงกลองดนตรี
โบราณและหลากสไตลกวา 25,000 ชิ้น 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ โอตารุ 



 

 

 โรงเป�าแกวคิตาอิชิ (KITAICHI GLASS)  มีชื่อเสียงทางดานการเป�าแกวมา
ยาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการเป�าแกวเพ่ือใชเปนทุนใหเรือ แตปจจุบันน้ี
เป�าหมายของการเป�าแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป�าแกวคิตาอิชิ
เปนโรงงานที่มีชื่อเสียงและเกาแกที่สุด โดยกอตั้งข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1901 ทามกลางโรง
เป�าแกวท่ีมีอยูมากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงน้ีก็คือโคมไฟ
แกวและลูกบอลแกว นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป�าแกวใหกับนักทองเที่ยวอีกดวย 

 รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับของฝากและบรรยากาศนารักๆ ของตัว
การตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย 

 คิ โร โระ  สกี รีสอ รท  (KIRORO SKI RESORT) สกี รี สอรทขนาด ให ญ  ท่ี
นักทองเท่ียวนิยมเดินทางมากันอยางไมขาดสาย โดยเฉพาะชวงฤดูหนาวพ้ืนที่รอบๆ รี
สอรทจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะและเทือกเขาสูงตํ่าสลับกัน จนเกิดเปนทิวทัศนที่
สวยงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KIRORO SKI RESORT หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 3 
กิจกรรม ลานสก ีKIRORO SKI RESORT – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –  
JTC DUTY FREE – อิออน มอลล – บุฟเฟ�ตเมนูปู 3 ชนิด 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 กิจกรรม ลานสกี KIRORO SKI RESORT อิสระใหทานไดเลือกพักผอนตาม

อัธยาศัยภายใน คิโรโระ สกีรีสอรท  
[Check out 11 โมง] ไมวาจะเดินเลนถายรูป ชมทิวทัศนที่สวยงามรอบๆ รีสอรท 
หรือจะแชออนเซ็นตอนเชาเพื่อผิวพรรณและสุขภาพที่ดี กิจกรรมที่อยูบริเวณลานสกี 
อาทิเชน Snow Park, Snow Banana Boat, Mini Mobile, Snow Raft  
 (ไมรวมคาอุปกรณ และคาเครื่องเลน ประมาณ 5,000 – 15,000 เยน)  
**ทั้งนี้การเลนกิจกรรมหิมะตางๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความ



 

 

หนาของหิมะ ณ เวลานั้น** 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ�น ตัวอาคารของ

โรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอมไปดวยสวนดอกไม ซึ่งมี ช็อคโกแลตท่ีข้ึนชื่อ
ที่สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายวา ช็อคโกแลตขาวแดคนรัก ทาน
สามารถเลือกซื้อกลับไปใหคนที่ทานรักทาน หรือวาซื้อเปนของฝากติดไมติดมือกลับ
บานได 

 JTC DUTY FREE สินคาปลอดภาษีตางๆใหเลือกสามารถใหทุกทานชอปปم�งอยาง
มากมาย 

 อิออน มอลล ที่อยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ภายในมีสินคาลดราคามากมาย ให
ทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาภายในราน จากนั้นทําทานเดินทางสู อิออน มอลลเพ่ือให
ทานไดซื้อของฝากตางๆโดยโซนของอิออนทั้งหมด แบงเปนซุปเปอรมารเก็ต ที่ขายทั้ง
ของสด เชน ผักผลไม ขาวกลอง อาหารปรุงสดใหม ขนมตางๆ อีกสวนก็จะเปนพวก
เครื่องสําอางคตางๆ ใกลๆกันก็มีฝم�งท่ีขายเครื่องใชไฟฟ�า ของใชในบาน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร  
พิเศษ!!! บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 3 ชนิด ไดแก ปูขน, ปูทาราบะ, ปูซูไว 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 
ศาลเจาฮอกไกโด – ผานชมทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ผานชมหอนาฬิกา
เมืองซัปโปโร – ตลาดปลาซัปโปโรโจไง – MITSUI OUTLET PARK 
SAPPORO – ชอปปم�งทานกิุโคจิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาฮอกไกโด ศาลเจาแหงนี้ตั้งอยูที่ซัปโปโร เปนศาลเจาศาสนาพุทธนิกาย

ชินโตถือเปนศาลเจาที่มีความเกาแกแหงหนึ่งในเกาะฮอกไกโด ถูกสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1871 ในปจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวของผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไก
โดอยางลึกซึ ้ง  เริ ่มตั ้งแต การมาสักการะในวันปใหม การปด เป�ารังควาญ 
วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอ่ืนๆ เปนตน ในเขตศาลเจาท่ีมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

 ผานชมทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ. 2416 เปนอาคาร
สไตลนี โอบาร็อคอเมริกา ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐ
แมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกา ที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเปนอิฐท่ีทํามาจากหมูบาน
ชิโรอิชิและโทโยชิรา ตึกนี้ผานการใชงานมายาวนานกวา 80 ปและไดยายไปที่ทําการ
หลังใหมเปนตึกใหมทันสมัยสูง 10 ชั้นตั้งอยูทางดานหลังตึกเกา แตความงดงามท่ีเห็น
นั้นไดรับการบูรณะซอมแซมใหมหลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ.2454 แตดวยความ
สวยงามของสถาปตยกรรมที่หลงเหลืออยูไมกี่แหง จึงไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
สมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเม่ือป พ.ศ. 2512 

 ผานชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร ตั้งอยูทามกลางกลุมตึกสูงสมัยใหม เปนหอนาฬิกา
ที่เกาแกมากและเปนอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหนึ่ง สรางตั้งแตป 
พ.ศ. 2421 เดิมทีเปนโรงฝกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแตไดปรับเปลี่ยนสราง
เปนหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปจจุบันก็ยังสามารถ
บอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับการขึ้น
ทะเบียนใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของเมืองซัปโปโร 



 

 

 ตลาดปลาซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market) ประกอบดวยรานคา และ
รานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกข้ึนไปนอกตลาดขายสงซัปโปโร 
(Sapporo’s Central Wholesale Market) เปนหนึ่งในตลาดที่ใหญที่ สุดของ
เมือง รานคาตางๆจําหนายอาหารทะเลเปนสวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไข
ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล ผลผลิตอ่ืนๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม 
และมันฝร่ังตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสมไมแพงมากนัก 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง 
 ชอปปم� ง MITSUI OUTLET PARK SAPPORO เปนหางสรรพสินคารูปแบบ 

Outlet mall ขนาดใหญที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยูที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมือง
ทิศตะวันออกซัปโปโร ใกลเสนทางท่ีไปยัง สนามบินชิโตเซะ เปดใหบริการเมื่อเดือน
เมษายน ป 2012 ภายในหางมีรานคาแบรนดตางๆกวา 128 ราน รวมถึงรานคา
ปลอดภาษี ศูนยอาหารขนาดใหญจุ 650 ที่นั่ง และ 
รานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาจากฟารมทองถิ่นประจําจังหวัดฮอกไกโด 

 ชอปปم�งยานทานุกิโคจิ แหลงที่ต้ังของหางสรรพสินคาชื่อดังและรานคามากมายให
ทานได ชอปปم�งไดจุใจ เชน ราน MITSUKOSHI, PARCO จําหนายเส้ือผารองเทา
กระเป�า อาทิเชน ISSEY MIYAKE, GOM, รองเทา ONITSUKA, ราน  
100 เยน, ราน UNIQLO, GU ขายเส้ือผาแฟชั่นวัยรุน , ราน MATSUMOTO 
KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอางคนานาชนิด 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจ ิ
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก REMBRANDT STYLE SAPPORO หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 
ซัปโปโร – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – โนโบริเบ็ทส ึ–  
แชนํ้าแรธรรมชาต ิ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 

ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เปนทะเลสาบขนาดใหญรูปวงกลมมีเสนรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปลองภูเขาไฟอูสุระเบิด ตั้งอยูใกลกับ ทะเลสาบ
ชิโกส ึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแหงน้ีมีความพิเศษตรงที่นํ้าจะไมแข็งตัวในชวงฤดู
หนาว กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima 
Island) สามารถลงไปเดินเลนได (ยกเวนฤดูหนาว) และเมื่อครั้งอดีต ในวันที่ 7-9 
ก.ค. 2008 เหลาผูนํา G8 ก็ไดเลือกเปนท่ีจัดการประชุม โดยพักกันที่โรงแรมหรู
ระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยูใกลๆ ทะเลสาบแหงนี้ 

 

ภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa Shinzan) ซึ่งมีอนุสาวรียบุรุษไปรษณียผูคนพบความ
เคลื่อนไหวและการเกิดข้ึนมาใหมของภูเขาไฟเกิดใหมประมาณป ค.ศ.1944 -1945 
ภูเขาไฟนองใหมที่เกิดจากการส่ันสะเทือนของผิวโลกในป ค.ศ. 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดตอกันนานถึง 2 ปจนกลายมาเปนภูเขาโชวะ ดังท่ีเห็นอยูปจจุบันอยูในความดูแล
ของรัฐบาลในฐานะเปน  
“อนุสรณทางธรรมชาติแหงพิเศษ พรอมบันทึกภาพเปนท่ีระลึก” 



 

 

 

ฟารมหมีภู เขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เปนสถาที่
เพาะพันธุหมีสีน้ําตาลท่ีมีต้ังแตเจาหมีตัวเล็กๆไปจนถึงหมีตัวโตนองหมีที่นี่ไมดุราย
เพราะหมีที่น่ีไดรับการดูแลและฝกใหคุนเคยกับคนทานจะไดเห็นภาพที่นารักนาเอ็นดู
ของนองหมีโชวลีลาออนขออาหารจากนักทองเที่ยว ที่น่ีนักทองเท่ียวสามารถป�อน
อาหารเหลาหมีท้ังหลายดวย ขนมปง และแอปเปم�ล ซึ่งจะมีจุดจําหนายอาหารหม ี

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร  

 

โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ชม หุบเขานรก
จิโกกุดานิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยาน
แหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรก เพราะท่ีนี่มี
ทั้งบอโคลนและบอนํ้ารอนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณท่ีมีควันรอนๆ 
พวยพุงข้ึนมาอยูตลอดเวลา และถือเปนแหลงกําเนิดนํ้าแรและออนเซ็นท่ีมีชื่อเสียง
ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ทางเขาหุบเขาจะมีสัญลักษณเปนยักษสีแดงตัวใหญถือตะบอง
คอยตอนรับเปนยักษที่คอยคุมกันภัยใหผูมาเยือน ดังนั้นทุกบริเวณพ้ืนที่ของที่นี่ไมวา
จะเปนรานขายของที่ระลึก หองนํ้าจะมีป�ายตางๆที่มีสัญลักษณรูปยักษใหเห็นโดดเดน
เปนเอกลักษณ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม 



 

 

ที่พัก 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOYA HOTEL หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 6 
ซัปโปโร (สนามบินชิโตเซะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG671 10.30 – 15.30) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม [หรือ SET BOX] 
  นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเซะ 
 ถึง สนามบินชิโตเซะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 

10.30 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยการบินไทย เที่ยวบินที ่TG671 
บริการอาหารเชาและนํ้าด่ืมบนเคร่ือง 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ัง
กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

 
ราคาเร่ิมตนแนะนําเพียง : HOKKAIDO OTARU KIRORO RESORT 6วัน 4คืน 

โดยสายการบินไทย   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี 24 – 29 มี.ค. 63 54,900.- 54,900.- 52,900.- 8,900.- 33,900.- 
วันที ่31 มี.ค. – 05 เม.ย. 

63 
56,900.- 56,900.- 54,900.- 8,900.- 34,900.- 

วันที่ 01 – 06 เม.ย. 63 59,900.- 59,900.- 57,900.- 8,900.- 35,900.- 
วันท่ี 02 – 07 เม.ย.63 55,900.- 55,900.- 53,900.- 8,900.- 34,900.- 
วันที่ 07 – 12 เม.ย.63 55,900.- 55,900.- 53,900.- 8,900.- 34,900.- 
วันท่ี 16 – 21 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 51,900.- 8,900.- 33,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ค

วากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  

 



 

 

4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งส้ิน** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไม
วากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปน
แบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 30 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซา
ตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 



 

 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ 
ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา 
ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา
เมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานกัระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


