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 เล่นกจิกรรมหิมะท้าลมหนาวที ่“ คิโรโระ สก ีรีสอร์ท ” 

 ต่ืนตาไปกบัโลกของโดราเอม่อนการ์ตูนยอดฮิตของประเทศญีปุ่่น 

 ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ทีสุ่ดแสนจะโรแมนติก 

 ขึน้กระเช้าชมววิเมืองโอตารุบน “ยอดเขาเทนงุ”   

 ช้อปป้ิงจุใจทีย่่านซูซูกโินะ และมิตซุยเอาท์เลท 

 บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์แบบไม่อั้น 

 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 1 คืน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Code: JHHK 1229 (A)_F 
 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย 

ซ่ึงพบเจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่
ท่าน 

23.55 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบินไทย ดว้ยเท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัที ่2 ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – คลองโอตารุ 
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08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรของประเทศญ่ีปุ่นเรียบร้อยแลว้ 
น าท่านชมโดราเอม่อน สกายพาร์คให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนในเร่ืองโดราเอม่อน
การ์ตูนท่ีนิยมท่ีสุดในญ่ีปุ่น อิสระกบัการถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนัง่ไทมแ์มชชีน
ท่ีจะท าให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหน่ึงในฉากและยงัมีโซนร้านคา้ท่ีขายของเก่ียวกบัโดรา
เอม่อนท่ีท่านสามารถชอ้ปป้ิงไวเ้ป็นของท่ีระลึกไดอี้กดว้ยและพลาดไม่ไดก้บัการชิมขนม
โดรายากิท่ีโดราเอม่อนช่ืนชอบ จากนั้นน าท่านเข้าสู่เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบ
เป็นสไตล์ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหวา่ง
ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยโุรป 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่อง

ดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั และน าท่าน
ชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ท่านสามารถชมเคร่ืองแกว้ท่ีมีรูปแบบและสีสันสวยงามซ่ึงเกิด
จากกรรมวิธีการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบ
และสีท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความถนดัและความช านาญของช่างเป่าแกว้ จากนั้นอิสระ
ให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อนัสวยงามน่าประทบัใจคลองโอ
ตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเลสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่าย
สินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรับ
นกัท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและได้
ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม Hotel Sonia Otaru หรือเทียบเท่า ( - / L / D) 
 
 
 
 

 
 
วนัที ่3 ภูเขาเทนงุ (น่ังกระเช้า) – คโิรโระ สก ีรีสอร์ท – โรงงานช็อกโกแลต  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
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เช้าอนัสดใสน้ีน าท่าน “นัง่กระเช้าไฟฟ้า” ข้ึนสู่ ภูเขา
เทนงุ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองโอตารุ 
ท่าเรือและอ่าวอิชิการิไดอ้ย่างชดัเจน นอกจากน้ียงัมี
เทพเจา้เทนงุ โดย  ในสมยัเอโดะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือ
วา่รูปลกัษณ์ของเทพเจา้เทนงุนั้นมีใบหน้าสีแดง จมูก
ยาว สวมชุดแบบชาวเขาและถือพดัขนนก แต่ในปัจจุบนักลบัมีความเช่ือว่าเ  ทพเจา้เทนงุมี
ปากแหลมคล้ายนก เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกีรีสอร์ท เป็น
สถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับการเล่นสกีในหนา้หนาว และกีฬาหนา้หนาว เช่น สโนวโ์มบิล สกี 
สโนวบ์อร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ของท่านเอง ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ
เล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมายตามอธัยาศยั (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ือง
เล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทั้งน้ีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ข้ึนอยู่กบั
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น***  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่โรงงานช็อกโกแลต  ท่ีหมู่บ้านอิชิยะซ่ึงเป็นแหล่งผลิต
ช็อกโกแลตท่ีมี ช่ือเสียงท่ี สุดของญ่ี ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซ้ือ

ช็ อกโกแลต ต่ างๆและ ท่ี พ ล าดไม่ ได้ เล ย คื อ 
“ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซ่ึง
เป็นช็อกโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว 
หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ี
ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงามสไตลย์โุรปเยน็ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
 เขา้พกัโรงแรม APA Hotel Resort หรือเทียบเท่า ( B / L / D) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีข้ึน  
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วนัที ่4 เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ – มิตซุย
เอาท์เลท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เช้าอนัสดใสน้ีน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร
เมื องหลวงของเกาะฮอกไกโด ท่ี เติบ โตและ
กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ  5 ของ
ประเทศญ่ีปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้าย
ตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและ
เมืองทั่วไปในประเทศญ่ีปุ่น การจดัการและการ
พฒันาไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนัลกัษณะของผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา น าท่านชมตึกรัฐบาลเก่าของเมือง
ซัปโปโรซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นกองอ านวยการของขา้หลวงใหญ่และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของ
เมืองโดยตวัอาคารภายนอกนั้นไดใ้ชอิ้ฐแดงเป็นวสัดุในการก่อสร้างท าให้ดูแลว้สวยแปลก
ตา ปัจจุบนัภายในตึกไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวมรวบเร่ืองราว
ประวติัความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมือง
ต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่านชมหอนาฬิกา ซ่ึงถือ
เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลา
เท่ียงตรงแลว้ ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและ
วฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอ
นาฬิกาแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นเลยก็วา่ได้  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลังอาหารน าท่านชมสวนโอโดริสวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจากตะวนัออกไป

ตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผูค้นส่วนใหญ่ใชเ้วลาเพื่อมาพกัผอ่นหยอ่นใจหรือจดั
งานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปป้ิงท่ี
แสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้ งร้านเส้ือผ้าแบรนด์ดัง 
ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทั้ง
ยงัเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่นอีกแห่งหน่ึงด้วย ท่านสามารถเท่ียวชมได้
อยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบ่ือกนัเลย จากนั้นใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงจุใจท่ี มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซ้ือ
ส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ภายในแบ่งเป็นร้านคา้ต่างๆ มากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท 
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อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นน าให้ท่าน
เลือกซ้ือ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์แบบไม่อั้น) 
เขา้พกัโรงแรม Sapporo Grand หรือเทียบเท่า (B / L / D) 

 

วนัที ่5 ซัปโปโร – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ (B / - / -)  
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ยเท่ียวบิน TG 671  
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

29 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 
(Group A) 

62,990 57,990 52,990 11,000 

 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต ่า 25 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
อตัราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น ้าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบิน
ท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้
อายไุม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
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อตัรานีไ้ม่รวม: 
1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง
บริษทัภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่
การส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศ
ญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ี
มีคนมาใช้บริการกนัเยอะ ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่า
ปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
หมายเหตุ: 
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1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือ
ออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
การน าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 

 

 
 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


