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เที่ยวเมืองท่าสุดโรแมนติก โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

เต็มอิ่มเพลิดเพลินกบัลานสกีคิโรโระ / ไหวพ้ระขอพร ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ชมทะเลสาบโทยะ หุบเขานรกโนโบริเบทสึ 

พิเศษ +++ นัง่กระเชา้อุสุซนั ชมบรรยากาศหิมะขาวโพลน 

>>> พกัโอตารุ 1 คืน / ซปัโปโรยา่นชอ้ปป้ิง 2 คืน <<< 

* บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง + ขาปูยกัษ ์3 ชนิด / ชาบูชาบู * 

** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวนัฟรีเดย ์มีรถ + ไกดพ์าเที่ยวทุกวนั ** 
 

 

วนัท่ี ก าหนดการ เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ  X X X - 

2 

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40) - สนามบินชิโตเสะ --> โอตา

รุ – คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมา

จิ - อิสระชมเมืองโอตารุ ยามค า่คืน 

   
OTARU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ลานสกีคิโรโระ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ซัปโปโร - ศาลาการเก่า 

(ตึกแดง) - ชอ้ปป้ิง ดิวต้ีฟรี – SAPPORO JR TOWER 
   

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

4 
ทะเลสาบโทยะ - นัง่กระเชา้อุสุซัน - หุบเขานรกโนโบริเบทสึ - 

MITSUI OUTLET - ชอ้ปป้ิงทานุกิโคจิ 
  X 

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

5 สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK  XJ621 (11.55-17.50)   X - 

 

 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

16 - 20 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 2 วนั) 
36,900 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

23 – 27 ธ.ค. 2565 

(วนัคริสตม์าส) 
44,900 7,000 

30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

(วนัหยุดปีใหม่) 
47,900 9,000 
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ความหนาแน่นของหมิะจะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร…์…. สายการบินแอรเ์อเชีย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง 

และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

วนัที่ 2 สนามบินชิโตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – รา้น LETAO – 

อิสระชมงานเทศกาล OTARU SNOW STORY 

02.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย เท่ียวบินท่ี XJ620  

 สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่ จดัที่นัง่แบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 

20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญี่ปุ่ นแลว้ 

(เวลาท่ีญี่ ปุ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพื่ อสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! 

ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 
 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1) 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะท่ีเป็นเมือง

คา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆ ท่ีมี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรา้นขายของอยู่ตลอดสอง

ข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของ

บา้นเรือนน้ัน ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตก เน่ืองจาก

ในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการค้า

ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรปหลาย

ประเทศ น าสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้นโกดงัท่ีอยู่ตามริม

คลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหน้าเรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่า

ท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดังไดง้่ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลอง

เหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลงเป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภณัฑ์ 

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ด้วยความเป็น

เอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ียงัคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็กล าเลียงแกว้หลาก

สีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยงัมีเคร่ืองแกว้หลากหลายใหท้่านชื่นชม และ

เลือกซื้ อได ้เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ท่ีถือเป็น

แหล่งท่องเท่ียวแลนมารก์ของเมืองน้ีมากนัก นับเป็นถนนท่ีมี

เสน่ห์และเต็มเป่ียมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว 

เน่ืองจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเย่ียม จน

กลายมาเป็นถนนแหล่งช็อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างใน

ปัจจุบนัน้ี ในระหว่างช่วงพฒันาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ตน้

ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการคา้การขนส่ง

ท่ีหลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัทช้อปป้ิง อาคารต่างๆ เป็น

แบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ 

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นเสื้ อผา้ และ

พิพิธภณัฑต์่างๆ มากมาย 
 

 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสนอ่อนหวาน ชวน

ใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อนัมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะท าใหท้่านผ่อนคลายอย่างดีเย่ียม 
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ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารกัๆ เต็มไปหมดมากกวา่ 3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือก

ท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน า

เพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ์ ใหท้่านไดส้มัผัส

และชื่นชมกล่องดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ ากล่องดนตรีน่ารกัๆ ในแบบท่ีท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง 

มาโอตารุทั้งที ตอ้งไม่พลาด รา้น LETAO กันนะคะ เป็นคาเฟ่ใหน้ัง่ทานและ

สามารถสัง่กลับได ้บางวนัอาจจะตอ้งรอคิวกนัซกันิดนึง สิ่งตอ้งหา้มก็คือ หา้ม

พลาดท่ีจะล้ิมรส และหา้มพลาดท่ีจะหิ้ วกลับมาเป็นของฝาก LETAO ท่ีควรค่าแก่

การทานคือ ชีสเคก้ นั่นเอง สัมผัสล้ินท่ีนุ่มละมุน กล่ินหอมหวาน ใหร้สชาติ

หวานพอดี ล้ิมรสพรอ้มจิบชา และชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ที่พกั  Otaru Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

ท่านใดยงัไม่ง่วงนอน สามารถออกมาเดินเล่นเลียบไปตามริมฝั่ง

คลองโอตารุ (Otaru Canal) และงานเทศกาล โอตารุ สโนว์

สตอรี่  (Otaru Snow Story) เ ป็นงานท่ีแต่งแต้มสีสันให้กับ

ทิวทัศน์หิมะของโอตารุแห่งน้ีนั่นเอง ทุกปีในช่วงกลางเดือน

พฤศจิกายนจนถึงตน้เดือนกุมภาพนัธปี์ถดัไป 

สโนวส์ตอรี่ (Otaru Snow Story) ภายในเมืองแบ่งออกเป็น 2 

พื้ นท่ีหลกั 

1. “Unga Kaijo” จะมีการจัดไฟไลท์อัพสีฟ้าสาดส่องบริเวณ

สถานีรถไฟโอตารุ (Otaru Station) และบริเวณรอบๆ คลองโอตารุ (Otaru Canal) มีการจดัโดยใชห้ลอดไฟ LED สี

ฟ้าจ านวน 10,000 ดวงประดับเลียบฝั่งสรา้งบรรยากาศสีฟ้าสุดโรแมนติกใหก้บัล าคลองในฤดูหนาว แถมริมทางยงั

มีรูปป้ันหิมะเล็กๆและแสงไฟจากเทียน 

2. Temiyasen Kaijo คือระหว่างคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยาเซ็น ขา้งทางมีซุม้อาหาร โคมไฟ และรูปป้ันหิมะ 

คลา้ยกนักบัพื้ นท่ี Unga Kaijo เพียงจะต่างกนัอยู่ตรงท่ีจะมีรา้นอาหารขา้งทางมากกว่า นอกจากน้ีชาวบา้นในพื้ นท่ีก็

จะตกแต่งรา้นคา้และท่ีอยู่อาศัยของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณดา้นหน้าเพื่อใหก้ลมกลืนเป็นส่วนหน่ึง

ของงานเทศกาล 
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วนัที่ 3 ลานสกีคิโรโระ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ซัปโปโร - ศาลาการเก่า (ตึกแดง) - ชอ้ปป้ิง ดิวต้ีฟรี – SAPPORO 

JR TOWER 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอรท์ (Kiroro Ski Resort) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) รีสอรท์แห่งน้ีตั้งอยู่

ท่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ภายในหมู่บา้นอะไกกาว่า (Akaigawa Village) เขต Yoichi-gun จังหวัดชิริเบะชิ (Shiribeshi 

Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นและนักท่องเท่ียวต่างชาติ

ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว คิโรโระ สกี รีสอรท์แห่งน้ีจะกลายเป็นลานสกีขนาดกวา้งใหญ่และเพียบพรอ้มไปดว้ย

เครื่องเล่นฤดูหนาวต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีทั้งโรงแรม และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครนั 
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แต่คงไม่ใช่เพียงเพราะการตามรอยหนังเท่าน้ันท่ีมัดใจ ต้องบอกว่าของเคา้ดีจริง ไม่ว่าจะเป็น ปุยหิมะนุ่มคุณภาพ

ระดับพรีเมียม ท่ีพกัระดบั 5 ดาว คอรส์สกีท่ีมีใหเ้ลือกทุกระดบัตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็นมากน้อยแค่ไหน สามารถ

ฝึกหดัได ้มีครูคนไทย ท าใหทุ้กคนมาท่ีน่ีก็จะไดส้นุกสนานไปกบัพาวเดอรส์โนว ์ในฤดูหนาวอยา่งแน่นอน (ราคาทัวร ์ไม่

รวม ค่าอุปกรณ ์ค่าชุดในการเล่นสกี ค่ากระเชา้ และค่ากิจกรรมต่างๆในรสีอรท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ ศาลเจา้ซัปโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปล่ียนเพื่อใหส้มกับ

ความย่ิงใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ไม่เบาของเกาะฮอกไกโด

เลย ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน 

เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต 
 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4)  

จากน้ัน เดินทางเขา้สู่ เมืองซัปโปโร แวะถ่ายรูป 

ที่ ท  า ก า ร รั ฐบาล เก่ า ฮ อก ไก โด  ( Former 

Hokkaido Government Office Building)  เ ป็ น

อาคารสีแดงอิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคาร

ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่ นใน

สมัยน้ัน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ดา้นหน้ามี

สัญลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดีคแฉก และ

สวนหย่อมท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และ

ต้นแปะก๊วย อาคารแห่ง น้ี เคยเป็นท่ีท าการ

รัฐบาลท้อง ถ่ินสมัยบุก เบิก เกาะฮอกไกโด 

ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 
 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง เครื่องส าอาง อาหารเสริม เครื่องประดบัคุณภาพดี ท่ี รา้นปลอดภาษี DUTY FREE สามารถเลือก

ซื้ อสินคา้ไดต้ามอธัยาศัย ซึ่งมีสินคา้ใหเ้ลือกซื้ อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอางคแ์บรนด์ดัง ทั้งของต่างประเทศ และ

แบรนด์ดังของญี่ปุ่ น หรือ จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซื้ อไดจ้ากท่ีไหน นอกจากในรา้นคา้ปลอดภาษี

เท่าน้ัน 
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จากน้ันน าท่านสู่ Sapporo JR Tower เป็นตึกระฟ้า

ห้างสรรพสินค้า และส านักงานในซัปโปโร ฮอกไกโด 

ประเทศญี่ปุ่ น หอคอยแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือทางเขา้สถานี JR 

ซัปโปโรทางใตแ้ละความสูงของอาคารอยู่ท่ี 173 เมตร มี 

38 ชั้น อยา่งเป็นทางการ ซปัโปโรเจอารท์าวเวอรร์วมถึงตัว

อาคารเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง ซัปโปโร สเตลลาร์ เพลส, 

รา้นคา้สาขาไดมารุ ซปัโปโร, โรงภาพยนตรซ์ปัโปโร ฟรอน

เทียร์, โรงแรมเจอาร์ ทาวเวอร์ นิกโก ซัปโปโร, ออฟฟิศ

คอมเพล็กซ ์และส่วนอื่นๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียงสถานี JR ซปัโปโร 

อิสระเดินเล่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูบุฟเฟตข์าปู + บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง 

ที่พกั KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  

โรงแรมใกลย้า่นชอ้ปป้ิง เต็มอิ่มใหท้่านชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั ตลอดทั้งคืน 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 
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วนัที่ 4 โทยะ - นัง่กระเชา้อุสุซนั - หุบเขานรกโนโบริเบทสึ – MITSUI OUTLET - ทานุกิโคจ ิ

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

น าท่านสู่ โทยะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีโอบลอ้มไปดว้ยความสวยงามของธรรมชาติ ลอ้มรอบไปดว้ย

ภูเขาไฟ ทะเลสาบท่ีใสราวกับกระจก ผ่าน

ชม ทะเลสาบโทยะ เป็นทะเลสาบปล่อง

ภูเขาไฟขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองโทยะ เเละ

เป็นอีกหน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญ 

และเป็นท่ีชื่นชอบของบรรดานักท่องเท่ียวท่ี

ได้มาเท่ียวชมเป็นอย่าง ย่ิง โดยมันเป็น

ทะเลสาบรูปวงกลมท่ีมี เส้นรอบวงยาว

ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการเป็น

ปากปล่องภูเขาไฟดั้งเดิม และตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนัก ท าใหก้ลายมาเป็นเเหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอย่าง

มากอีกเเห่งของเมืองโทยะ และฮอกไกโด ความพิเศษท่ีน่าสนใจของทะเลสาบโทยะ ก็คือ ในช่วงฤดูหนาวนั้นน ้าใน

ทะเลสาบจะไม่จบัตวักนัเป็นน ้าเเข็งเเต่อย่างใด เพราะมีอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งสูง โดยกลางทะเลสาบจะมีเกาะขนาดเล็กๆ 

ตั้งอยูต่รงกลาง ชื่อวา่ เกาะนากาจิมะ โดยเป็นจุดท่ีนัง่ท่องเท่ียวใหค้วามสนใจในการมาท่องเท่ียวชมไม่น้อย 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางมา นัง่รถกระเชา้ข้ึนภูเขาไฟอุสึ (Usuzan Ropeway) รถกระเชา้จะพาเราขึ้ นไปยงัยอด

เขาอุซุ ซึ่งพื้ นท่ีเป็นแอ่งท่ีค่อนขา้งแบนราบ เกิด

จากการระเบิด และพ่นเอาส่วนยอดเขาเดิม

หายไปหมด ท่ีสถานีบนยอดเขาซึ่งอยู่บริเวณริม

ขอบด้านตะวันออก จะสามารถมอง เห็น

ทะเลสาบโทยะทั้ งหมดและภูเขาโชวะชินซัง 

(Showa-shinzan) ได้จากมุมสูง จากจุดน้ีเรา

สามารถเดินขึ้ นไปยงัจุดชมวิวปากปล่องภูเขาไฟ

อุสึ (ใชเ้วลาเดินประมาณ 10 นาที) จากปาก

ปล่องจะมองเห็นมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาและมี

หิมะปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแมใ้นฤดูหนาวจะมี

หิมะตกหนาตลอดทางท่ีเดินขึ้ นไป แต่ก็ไม่สามารถดบัความรอ้นจากใตโ้ลกท่ีเล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องไดห้มด จุดชม

วิวท่ีปากปล่องภูเขาไฟอุสึ มีทางเดินเลียบปากปล่องไปยงัฝั่งตรงขา้ม ระยะประมาณ 700 เมตร 

หมายเหตุ : กรณี กระเช้าปิด หรือ เกิดขัดข้องประการใดจนไม่สามารถขึ้ นกระเช้าอุสึได ้ทางบริษัทฯ ขอ

ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมเป็น พาท่านชม ฟารม์หมีสีน ้าตาล แทนการขึ้ นกระเชา้  
 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (7) 
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จากน้ัน น าท่านสู่ หุบเขาจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI HELL VALLEY) ซึ่งมีความหมายว่า หุบเขานรก อยู่ในเขตอุทยาน

แห่งชาติ Shikotsu-Toya เมืองโนโบริเบทสึ หุบผานรกแห่งน้ีเกิดจากภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบั ท่ีเรียกว่าหุบเขานรกน้ันเพราะ

ท่ีน่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นท่ีเดือดตามธรรมชาติ กระจายไปทัว่บริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควนัรอ้นๆ 

อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้ าแร่และออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะ ฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมี

สญัลักษณเ์ป็นยกัษส์ีแดงตวัใหญ่ ถือตะบองคอยตอ้นรบั หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่น่ีเป็นยกัษ์ดีท่ีจะคอยคุม้

กนัภยัใหผู้ม้าเยือน ดงัน้ันทุกบริเวณพื้ นท่ีของท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็นรา้นขายของท่ีระลึก หอ้งน ้าจะมีป้ายต่างๆ ท่ีมีสญัลกัษณรู์ป

ยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ ์เมื่อเดินใกลเ้ขา้ไปบริเวณหุบเขาจะมีไอก ามะถนัพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณ

ก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความรอ้นใตพ้ิภพผุดขึ้ นมาไม่ขาดสาย  

แนะน าว่าถา้ใครเป็นภูมิแพห้รือกลัวว่าจะเหม็นกล่ินก ามะถัน (จริงๆ กล่ินก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควรจะพก

หนา้กากอนามยั หรือผา้เช็ดหนา้มาปิดจมูกดว้ย 
 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet Sapporo เอาท์เล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิ่งอัน ท่ีน่ีเร่ิมเปิดใหบ้ริการมา
ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ด้านในมีรา้นคา้แบ

รนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 ร้าน ! มีทั้งรา้นค้า

ปลอดภาษี รา้นอาหารอร่อยๆ และศูนยอ์าหาร

ขนาดใหญ่โตท่ีจุคนไดถึ้ง 650 ท่ีนัง่ แถมยงัมีรา้น

จ าหน่ายสินคา้พื้ นเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ิน

ของฮอกไกโดใหไ้ดเ้ลือกซื้ อกลับบา้นกนัดว้ย รา้นคา้

ต่างๆ มีจ าหน่ายสินคา้ชั้นน าจากต่างประเทศใหเ้รา

ไดจ้ับจ่ายใชส้อยในราคาท่ีถูกกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น 

เสื้ อผา้แฟชัน่หญิงชาย เสื้ อผา้เด็ก นาฬิกา อุปกรณ์

กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย 
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อิสระใหท้่านท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยัท่ี ย่านทานุกิโกจิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายในแบ่งเป็น

ตรอก 7 ตรอก มีสินคา้ใหไ้ดเ้ลือกมากมายหลากหลายชนิด 

ทั้งเสื้ อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ รา้นขายของท่ี

ระลึก รวมไปถึงรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้

กว่า 200 ร้านค้า ร้านดังๆ ถุกใจนักช้อปชาวไทย เช่น 

Matsumoto Kiyoshi ( ข า ย ย า  วิ ต า มิ น  ค รี ม บ า รุ ง 

เคร่ืองส าอาง) , Don Quijote : ดองกิโฮเตะ  (ร้าน 

Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวมสินคา้นานาชนิดในราคา

ถูกและเปิด 24ชม.) , ร้าน Brand Name มือสอง , ห้าง 

Parco ท่านท่ีตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , 

หา้ง Pivot ท่านท่ีมองหากระเป๋า COACH , เสื้ อ UNIQLO หรือแบรนดฮิ์ตราคาสุดคุม้อยา่ง GU เป็นตน้  

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเย็น ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่านสามารถเดินออกมาเพื่อชอ้ปป้ิง หรือชมเมืองซปัโปโรในตอนกลางคืนไดต้ามอธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

วนัที่ 5 สนามบนิชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลบั 

11.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ621 

 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

17.50 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิ่ม 

16 - 20 ธ.ค. 2565 

(ลางาน 2 วนั) 
36,900 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

23 – 27 ธ.ค. 2565 

(วนัคริสตม์าส) 
44,900 7,000 

30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

(วนัหยุดปีใหม่) 
47,900 9,000 
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