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แพคเกจทวัร์ญ่ีปุ่น KNT_ K1508 
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รหัสทัวร์ :KNT_ K1508 ออกเดนิทางจาก : (Hokkaido) (1วัน) 

[Hokkaido Restaurant Plan]Hokkaido speciality! All-you-can-eat Mongolian BBQ and 
snow crab + 3 Sushi course.  

 

 

 

  

        Restaurant  (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

 

 

 

                

      Dinner (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น)                                                                    Dinner  (ภาพน้ีใชใ้นการโฆษณาเท่านั้น) 

Highlights 

・Dinner will be served at the "Bier Keller Sapporo Kaitakushi" which constructed as store house with bricks in 
Meiji era. You can enjoy all-you-can-eat Mongolian BBQ and snow crabs! 
・Beer brewery, "Sapporo Kaitaku-shi Brewery" is adjacent to the restaurant. You can enjoy many kinds of beers. 
(Cost for beers is your own expense) 
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             วนัที1่ 

ประตูทศิเหนือของสถานีรถไฟซัปโปโร(รวมตวั 7:30 นาฬิกา) 

 [Bier Keller Sapporo Kaitakushi] all-you-can-eat Mongolian BBQ and snow crabs 

อาหารเช้า: 0  อาหารกลางวัน: 0 อาหารเย็น: 0  อาหารรอบดึก: 0 
 Course Hotel Url: Furano Hops Hotel 

 

เพิม่เติม 

[Please inform us when booking the tour] 

Please write in the "Remarks" of reservation form. 

Starting time of the meal can be chosen from <11:00 - 21:00>. Please let us know the starting time. 

Please note that in case of the full booking, we may ask you to change the time. 

ราคาและวนัเวลาในการเดนิทาง 

ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง เวลานัดหมาย ค่าใช้จ่าส าหรับ1ท่าน 

 
 
 

  
จุดนัดรวมตัว 
(Hokkaido) 

2561 
มิถุนายน 
7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20,21,22,23, 
24,25,26,27,28,29,30 
2561 
กรกฏาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28, 
29,30,31 
2561 
สิงหาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28, 

 
 
 
 
 
 
 

07:30 AM 

ราคาผู้ใหญ่ 
12 ปี ขึ้นไป 

5,300 เยน 

ราคาเด็ก 
6ถึง11ปี 

2,800 เยน 

ราคาเด็กเลก็ 
3ถึง5ปี 

2,800 เยน 

ราคาเด็กเลก็ 
3ถึง5ปี 

0 เยน 
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29,30,31  
2561 
กันยายน                                             
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
1,3,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28, 
29,30 
2561 
ตุลาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28, 
29,30,31 
2561 
พฤศจิกายน 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28, 
29,30 
2561 
ธันวาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28, 
29,30 
2562 
มกราคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28 
29,30,31 
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2562 
กมุภาพันธ์ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
22,23,24,25,26,27,28 
2562 
มีนาคม 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28 
29,30,31 

 

รายละเอยีด 

จุดออกเดินทาง จุดนดัรวมตวั (Hokkaido) 

เวลานัดหมาย - 

จุดหมาย Hokkaido 

ภาษา ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน 

ขอบเขตการใช้ภาษา เน่ืองจากทวัร์น้ีเป็นแบบ Free plan ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้บริการทางดา้นภาษา
ระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการด าเนินการในการ
ติดต่อระหว่างบริษทักบัลูกคา้เท่านั้น เช่น การส่งอีเมลย์นืยนั การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกการ
เดินทาง เป็นตน้ 

จ านวนผู้รวมเดินทางทั้งหมดข้ันต ่า 2 ท่าน 
*อยา่งไรก็ตาม ทวัร์จะถูกยกเลิกเม่ือมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมไม่ถึงขั้นต ่าตามท่ีบริษทัไดก้  าหนดไว ้
โดยจะแจง้ให้ท่านทราบทางอีเมลก่์อนถึงวนัเดินทาง 14วนั (ส าหรับทวัร์ไป-กลบั1วนั 
จะแจง้ให้ทราบก่อนถึงวนัเดินทาง 4วนั) 

จ านวนผู้จองขั้นต ่า 2 ท่าน 
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หมายเหตุ 
 

*Necessary documents will be dlivred to you within 7 days in advance to your departure date by email. Please print 
out and bring it with you, or show the documents in your mobile phone screen on the date. 
*Restaurant: Bier Keller Sapporo Kaitaikushi Address: 1F Sapporo Factory Renga-kan, 4Higashi Kitanijo, Chuo-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido 
*Please be punctual. If you are late for the dinner, dining time will be shorter than 90 minutes.  
*No tour guide is provided in this plan. No pick-up service is available. Please make your way to the restaurant by 
yourself. 
*Please note that we may ask you to change the time on the condition of the reservation. In case of the full booking, 
we cannot accept the reservation. 
*This tour is organized and conducted by Kinki Nippon Tourist Individual Tour Co.,Ltd. 


