รหัสโปรแกรม : 23631 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
ฮอกไกโด โอตารุ คิโรโระ โนโบริเบทสึ 5วัน 3คืน
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เที่ยวเมืองท่าสุดโรแมนติก โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เต็มอิ่มเพลิดเพลินกับลานสกีคิโรโระ / ไหว้พระขอพร ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
ผ่านชมทะเลสาบโทยะ หุบเขานรกโนโบริเบทสึ
พิเศษ +++ นั ่งกระเช้าอุสุซนั ชมบรรยากาศหิมะขาวโพลน

>>> พักโอตารุ 1 คืน / ซัปโปโรย่านช้อปปิ้ ง 2 คืน <<<

* บุฟเฟต์ปิ้งย่าง + ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด / ชาบูชาบู *
** ฟรี Wi-Fi on Bus ไม่มีวนั ฟรีเดย์ มีรถ + ไกด์พาเที่ยวทุกวัน **
กาหนดการ

วันที่

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

X

X

X

-



GRAND PARK
OTARU HOTEL

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

BKK-CTS XJ620 (02.05-10.40) - สนามบินชิโตเสะ --> โอตา
รุ – คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เดินเล่นถนนซาไกมา  
จิ - อิสระชมเมืองโอตารุ ยามคา่ คืน

หรือเทียบเท่า
KARAKSA HOTEL

3

ลานสกี คิโ รโระ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร - ศาลาการเก่า

(ตึกแดง) - ช้อปปิ้ ง ดิวตี้ ฟรี – SAPPORO JR TOWER

4

ผ่ านชมทะเลสาบโทยะ - นั ่งกระเช้าอุสุซัน - หุบเขานรกโนโบ

ริเบทสึ - MITSUI OUTLET - ช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ



X

หรือเทียบเท่า
ใกล้ยา่ นช้อปปิ้ ง

5

สนามบินชิโตเสะ CTS-BKK XJ621 (11.55-17.50)





X

-





หรือเทียบเท่า
ใกล้ยา่ นช้อปปิ้ ง
KARAKSA HOTEL

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

16 - 20 ธ.ค. 2565

36,999

6,000

44,999

7,000

23 – 27 ธ.ค. 2565
(วันคริสต์มาส)
30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66
(วันหยุดปี ใหม่)

47,999

ราคาเด็ก

ไม่มีราคาเด็ก //
INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ
ราคา 6,000 บาท

พักเดี่ยว เพิ่ม

9,000

27 - 31 ม.ค. 2566

37,999

6,000

3 - 7 มี.ค. 2566
(วันหยุดมาฆบูชา)

43,999

7,000
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ความหนาแน่นของหิมะจะมากหรือน้อย ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ
ซึ่งอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเตรียมตัว
เดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่ 2

สนามบิน ชิ โ ตเสะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณ ฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ร้าน
LETAO – อิสระชมงานเทศกาล OTARU SNOW STORY

02.05 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดย เที่ยวบินที่ XJ620
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั ่ง จัดที่นั ่งแบบ 3-3-3 (น้ าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 7 วันทาการ)

10.40 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ญี่ปุ่นแล้ว (เวลาที่ ญี่ ปุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับเวลาของท่านให้ตรงกัน เพื่ อสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ

เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่
เป็ นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20
เมืองท่าเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมี
ร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศ
โดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้ น ส่วน
ใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นตะวันตก เนื่ องจากในอดีต
เมื อ งโอตารุ ไ ด้รับ อิ ท ธิ พ ลมาจาก การท าการค้า
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรป
หลายประเทศ นาสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ใน
โกดังที่อยูต่ ามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้า
เรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดังได้ง่ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลง
เป็ นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์
ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ ห์ชวนให้คน้ หา ด้วยความ
เป็ นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั ่งคลองที่ ยังคงความเป็ นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิ ม คลองโอตารุ สร้างเพื่อให้เรือเล็ ก
ลาเลี ยงแก้วหลากสี สันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่อ งแก้ว
หลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้ อได้ เมืองนี้ มีชื่อเสียงในด้านการทาเครื่องแก้วต่างๆ
ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Street) ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ที่
ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้ มากนัก
นั บเป็ นถนนที่ มี เ สน่ ห์ แ ละเต็ ม เปี่ ยมไ ปด้ ว ย
เอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เนื่ องจากตัวถนนเอง
ได้รับการอนุ รักษ์มาอย่างดี เยี่ยม จนกลายมาเป็ น
ถนนแหล่ ง ช็ อปปิ้ งชื่ อดั ง ของเมื อ งโอตารุ อ ย่างใน
ปั จจุบันนี้ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค
1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็ นเมืองท่าเรือ
และการค้า การขนส่ ง ที่ ห ลากหลาย เต็ ม ไปด้ว ย
บริษัทช้อปปิ้ ง อาคารต่างๆ เป็ นแบบสไตล์ตะวันตก
ปั จจุบนั ได้รบั การดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้ อผ้า และพิพิธภัณฑ์
ต่างๆ มากมาย
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จากนั้ นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดิ นแดนแห่ง เสี ยงดนตรี และบทกวี ที่ แสน
อ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหลด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทาให้
ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า
3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทากล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ดว้ ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่
ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนาเพลงกล่องดนตรีท้งั เพลงญี่ปนและเพลงสากลมาอั
ุ่
ดเป็ นซีดี
โปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สมั ผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทา
กล่องดนตรีน่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง
มาโอตารุ ท้ังที ต้องไม่พลาด ร้าน LETAO กันนะคะ เป็ นคาเฟ่ ให้นั ่ง
ทานและสามารถสั ่งกลับได้ บางวันอาจจะต้องรอคิวกันซักนิ ดนึ ง สิ่ง
ต้องห้ามก็คือ ห้ามพลาดที่จะลิ้ มรส และห้ามพลาดที่จะหิ้ วกลับมาเป็ น
ของฝาก LETAO ที่ควรค่าแก่การทานคือ ชีสเค้ก นั น่ เอง สัมผัสลิ้ นที่
นุ่ มละมุน กลิ่นหอมหวาน ให้รสชาติหวานพอดี ลิ้ มรสพร้อมจิบชา และ
ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

คา่
ที่พกั

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)
Grand Park Otaru Hotel หรือระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

ท่านใดยังไม่ง่วงนอน สามารถออกมาเดินเล่นเลียบไป
ตามริ ม ฝั ่ ง คลองโอตารุ ( Otaru Canal) และ งาน

เทศกาล โอตารุ สโนว์สตอรี่ (Otaru Snow Story)
เป็ นงานที่แต่งแต้มสีสันให้กับทิวทัศน์ หิมะของโอตารุ
แห่งนี้ นัน่ เอง ทุกปี ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป
สโนว์ส ตอรี่ (Otaru Snow Story) ภายในเมื องแบ่ ง
ออกเป็ น 2 พื้ นที่หลัก
1. Unga Kaijo จะมี ก ารจัด ไฟไลท์อัพสี ฟ้าสาดส่องบริเวณสถานี รถไฟโอตารุ (Otaru Station) และบริเวณ
รอบๆ คลองโอตารุ (Otaru Canal) มีการจัดโดยใช้หลอดไฟ LED สีฟ้าจานวน 10,000 ดวงประดับเลียบ
ฝั ่งสร้างบรรยากาศสีฟ้าสุดโรแมนติกให้กบั ลาคลองในฤดูหนาว แถมริมทางยังมีรูปปั้ นหิมะเล็กๆและแสง
ไฟจากเทียน
2. Temiyasen Kaijo คือระหว่างคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยาเซ็น ข้างทางมีซุม้ อาหาร โคมไฟ และรูปปั้ น
หิมะ คล้ายกันกับพื้ นที่ Unga Kaijo เพียงจะต่างกันอยู่ตรงที่จะมีรา้ นอาหารข้างทางมากกว่า นอกจากนี้
ชาวบ้านในพื้ นที่ก็จะตกแต่งร้านค้าและที่อยู่อาศัยของพวกเขาด้วยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณด้านหน้า
เพื่อให้กลมกลืนเป็ นส่วนหนึ่ งของงานเทศกาล
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วันที่ 3

ลานสกีคิโรโระ - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ซัปโปโร - ศาลาการเก่า (ตึกแดง) - ช้อปปิ้ ง ดิวตี้ ฟรี –
SAPPORO JR TOWER

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท (Kiroro Ski Resort) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) รีสอร์ทแห่ง
นี้ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ภายในหมู่บา้ นอะไกกาว่า (Akaigawa Village) เขต Yoichi-gun จังหวัดชิริเบะชิ
(Shiribeshi Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจากชาวญี่ ปุ่ นและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว คิโรโระ สกี รีสอร์ทแห่งนี้ จะกลายเป็ นลานสกีขนาด
กว้างใหญ่และเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องเล่นฤดูหนาวต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีท้ังโรงแรม และสิ่งอานวยความ
สะดวกครบครัน
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แต่คงไม่ใช่เพียงเพราะการตามรอยหนั งเท่านั้ นที่ มัดใจ ต้องบอกว่าของเค้าดี จริง ไม่ว่าจะเป็ น ปุยหิมะนุ่ ม
คุณภาพระดับพรีเมียม ที่พักระดับ 5 ดาว คอร์สสกีที่มีให้เลือกทุกระดับตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็ นมาก
น้อยแค่ไหน สามารถฝึ กหัดได้ มีครูคนไทย ทาให้ทุกคนมาที่นี่ก็จะได้สนุ กสนานไปกับพาวเดอร์สโนว์ ในฤดู
หนาวอย่างแน่ นอน (ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าอุปกรณ์ ค่าชุ ดในการเล่ นสกี ค่ากระเช้า และค่ากิจกรรมต่างๆ
ในรีสอร์ท)

นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ ศาลเจ้าซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปลี่ยนเพื่อให้
สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด เป็ นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิ กายชินโตที่มีความเก่าแก่ไม่เบาของ
เกาะฮอกไกโดเลย ศาลเจ้าชินโตนี้ คอยปกปั กษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต

เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้ น เดิ น ทางเข้า สู่ เมื อ งซั ป โปโร แวะถ่ า ยรู ป ที่ ท าการรั ฐ บาลเก่ า ฮอกไกโด (Former Hokkaido
Government Office Building) เป็ นอาคารสี แดง
อิฐ สร้างในปี 1888 นั บเป็ นอาคารขนาดใหญ่
แห่ ง หนึ่ ง ในไม่ กี่ อ าคารของญี่ ปุ่ นในสมั ย นั้ น
ภ ายใ น ต ก แต่ ง อ ย่ า ง ห รู ห รา ด้ า น ห น้ า มี
สัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดี คแฉก และ
สวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และ
ต้ น แปะก๊ ว ย อาคารแห่ ง นี้ เคยเป็ นที่ ท าการ
รั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น สมั ย บุ ก เบิ ก เกาะฮอกไกโด
ปั จจุบนั เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมห้องทางานต่างๆ
และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ
จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ ง เครื่องสาอาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี ที่ ร้านปลอดภาษี DUTY FREE
สามารถเลือกซื้ อสินค้าได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้ อมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น เครื่องสาอางค์แบรนด์ดัง
ทั้งของต่างประเทศ และแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือ จะเป็ นอาหารเสริมคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซื้ อได้จากที่
ไหน นอกจากในร้านค้าปลอดภาษีเท่านั้น
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จากนั้นนาท่านสู่ Sapporo JR Tower เป็ นตึกระฟ้ าห้างสรรพสินค้า และสานักงานในซัปโปโร ฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุ่น หอคอยแห่งนี้ ตั้งอยู่เหนื อทางเข้า
สถานี JR ซัปโปโรทางใต้และความสูงของอาคาร
อยู่ ที่ 173 เมตร มี 38 ชั้น อย่ า งเป็ นทางการ
ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์รวมถึงตัวอาคารเท่านั้ น
แต่ยงั รวมถึง ซัปโปโร สเตลลาร์ เพลส, ร้านค้า
สาขาไดมารุ ซัป โปโร, โรงภาพยนตร์ซัป โปโร
ฟรอนเทียร์, โรงแรมเจอาร์ ทาวเวอร์ นิ กโก ซัป
โปโร, ออฟฟิ ศคอมเพล็ กซ์ และส่ วนอื่นๆ ที่ อยู่
ใกล้เคียงสถานี JR ซัปโปโร อิสระเดินเล่น ช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย

คา่
ที่พกั

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบุฟเฟต์ขาปู + บุฟเฟต์ปิ้งย่าง
KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
โรงแรมใกล้ยา่ นช้อปปิ้ ง เต็มอิ่มให้ท่านช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัย ตลอดทั้งคืน
หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง
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วันที่ 4

โทยะ - นั ่งกระเช้าอุสุซนั - หุบเขานรกโนโบริเบทสึ – MITSUI OUTLET - ทานุกิโคจิ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
น าท่ านสู่ โทยะ (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชม.) เมื องที่ โ อบล้อมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ
ล้อมรอบไปด้วยภูเขาไฟ ทะเลสาบที่ ใสราว
กับกระจก ผ่านชม ทะเลสาบโทยะ เป็ น
ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน
เมืองโทยะ เเละเป็ นอีกหนึ่ งในจุดท่องเที่ยวที่
มีความสาคัญ และเป็ นที่ชื่นชอบของบรรดา
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ม าเที่ ย วชมเป็ นอย่ า งยิ่ ง
โดยมันเป็ นทะเลสาบรูปวงกลมที่มีเส้น รอบ
วงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจาก
การเป็ นปากปล่องภูเขาไฟดั้งเดิม และตั้งอยู่
ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนัก ทาให้กลายมาเป็ นเเหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอย่างมากอีกเเห่งของเมืองโทยะ
และฮอกไกโด ความพิเศษที่น่าสนใจของทะเลสาบโทยะ ก็คือ ในช่วงฤดูหนาวนัน้ น้าในทะเลสาบจะไม่จบั
ตัวกันเป็ นน้าเเข็งเเต่อย่างใด เพราะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง โดยกลางทะเลสาบจะมีเกาะขนาดเล็กๆ ตั้งอยู่
ตรงกลาง ชื่อว่า เกาะนากาจิมะ โดยเป็ นจุดที่นัง่ ท่องเที่ยวให้ความสนใจในการมาท่องเที่ยวชมไม่น้อย
จากนั้นนาท่านเดินทางมา นั ่งรถกระเช้าขึ้ นภูเขาไฟอุสึ (Usuzan Ropeway) รถกระเช้าจะพาเราขึ้ นไป
ยัง ยอดเขาอุ สึ ซึ่ ง พื้ นที่ เป็ นแอ่ง ที่ ค่ อ นข้า ง
แบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วน
ยอดเขาเดิมหายไปหมด ที่สถานี บนยอดเขา
ซึ่ ง อยู่ บ ริ เ วณริ ม ขอบด้ า นตะวั น ออก จะ
สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและ
ภู เขาโชวะชิน ซัง (Showa-shinzan) ได้จาก
มุมสูง จากจุดนี้ เราสามารถเดินขึ้ นไปยัง จุด
ชมวิ ว ปากปล่ อ งภู เ ขาไฟอุ สึ (ใช้เ วลาเดิ น
ประมาณ 10 นาที ) จากปากปล่ อ งจะ
มองเห็นมีควันคุ กรุ่นตลอดเวลาและมี หิ ม ะ
ปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแม้ในฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนาตลอดทางที่เดินขึ้ นไป แต่ก็ไม่สามารถดับความร้อนจาก
ใต้โลกที่เล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องได้หมด จุดชมวิวที่ปากปล่องภูเขาไฟอุ สึ มีทางเดินเลียบปากปล่องไปยัง
ฝั ่งตรงข้าม ระยะประมาณ 700 เมตร
หมายเหตุ : กรณี กระเช้าปิ ด หรือ เกิดขัดข้องประการใดจนไม่สามารถขึ้ นกระเช้าอุสึได้ ทางบริษัทฯ ขอ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น พาท่านชม ฟาร์มหมีสีน้ าตาล แทนการขึ้ นกระเช้า

เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)
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จากนั้น นาท่านสู่ หุบเขาจิโกกุดานิ (JIGOKUDANI HELL VALLEY) ซึ่งมีความหมายว่า หุบเขานรก อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมืองโนโบริเบทสึ หุบผานรกแห่งนี้ เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดบั ที่เรียกว่าหุบ
เขานรกนั้ นเพราะที่นี่มีท้ังบ่อโคลนและบ่อน้ าร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ กระจายไปทัว่ บริเวณเสมือนนรกที่มี
กระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆ อยู่ตลอดเวลา และถือเป็ นแหล่งกาเนิ ดน้ าแร่ และออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดบน
เกาะ ฮอกไกโด ทางเข้าหุบเขาจะมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดู
หน้ากลัวไปหน่ อย แต่นี่เป็ นยักษ์ดีที่จะคอยคุม้ กันภัยให้ผูม้ าเยือน ดังนั้ นทุกบริเวณพื้ นที่ของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็ น
ร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ าจะมีป้ายต่างๆ ที่มีสญ
ั ลักษณ์รูปยักษ์ให้เห็นโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ เมื่อเดินใกล้เข้า
ไปบริเวณหุบเขาจะมีไอกามะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความ
ร้อนใต้พิภพผุดขึ้ นมาไม่ขาดสาย
แนะนาว่าถ้าใครเป็ นภูมิแพ้หรือกลัวว่าจะเหม็นกลิ่ นกามะถัน (จริงๆ กลิ่ นก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควร
จะพกหน้ากากอนามัย หรือผ้าเช็ดหน้ามาปิ ดจมูกด้วย
จากนั้ น น าท่ า นช้อปปิ้ ง Mitsui Outlet Sapporo เอาท์ เ ล็ ต ขนาดใหญ่ มี ค รบทุ ก สิ่ ง อัน ที่ นี่ เ ริ่ ม เปิ ด
ให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ด้านในมี
ร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 ร้าน ! มีท้งั
ร้านค้าปลอดภาษี ร้านอาหารอร่อยๆ และศูนย์
อาหารขนาดใหญ่โตที่จุคนได้ถึง 650 ที่นัง่ แถมยัง
มีรา้ นจาหน่ ายสินค้าพื้ นเมืองและสินค้าจากฟาร์ม
ท้องถิ่นของฮอกไกโดให้ได้เลือกซื้ อกลับบ้านกันด้วย
ร้ า น ค้ า ต่ า ง ๆ มี จ า ห น่ า ย สิ น ค้ า ชั้ น น า จ า ก
ต่างประเทศให้เราได้จบั จ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกกว่า
ปกติไม่ว่าจะเป็ น เสื้ อผ้าแฟชัน่ หญิงชาย เสื้ อผ้าเด็ก
นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย
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อิสระให้ท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้ งได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิโกจิ แหล่งช้อปปิ้ งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายใน
แบ่ ง เป็ นตรอก 7 ตรอก มี สิ น ค้า ให้ไ ด้ เ ลื อ ก
มากมายหลากหลายชนิ ด ทั้ ง เสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋า เครื่องสาอางค์ ร้านขายของที่ระลึก รวม
ไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้ว
กว่า 200 ร้านค้า ร้านดังๆ ถุกใจนักช้อปชาวไทย
เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีม
บารุ ง เครื่ องส าอาง), Don Quijote : ดองกิ
โฮเตะ (ร้าน Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวม
สิ น ค้านานาชนิ ด ในราคาถู ก และเปิ ด 24ชม.),
ร้าน Brand Name มือสอง, ห้าง Parco ท่านที่ ตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , ห้าง Pivot ท่านที่
มองหากระเป๋า COACH , เสื้ อ UNIQLO หรือแบรนด์ฮิตราคาสุดคุม้ อย่าง GU เป็ นต้น

ที่พกั

เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง อิสระมื้ อเย็น ตามอัธยาศัย
Karaksa Sapporo Hotel หรือระดับเทียบเท่า
โรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้ ง ท่านสามารถเดินออกมาเพื่อช้อปปิ้ ง หรือชมเมืองซัปโปโรในตอนกลางคืนได้ตาม
อัธยาศัย
หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนการเดินทาง

วันที่ 5

สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

11.55 น.

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ621

17.50 น.

มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

T2G-CTS01XJ OHAYO SNOW HOKKAIDO OTARU 5D3N (XJ)

T2G-CTS01XJ OHAYO SNOW HOKKAIDO OTARU 5D3N (XJ)

T2G-CTS01XJ OHAYO SNOW HOKKAIDO OTARU 5D3N (XJ)

T2G-CTS01XJ OHAYO SNOW HOKKAIDO OTARU 5D3N (XJ)

T2G-CTS01XJ OHAYO SNOW HOKKAIDO OTARU 5D3N (XJ)

T2G-CTS01XJ OHAYO SNOW HOKKAIDO OTARU 5D3N (XJ)

T2G-CTS01XJ OHAYO SNOW HOKKAIDO OTARU 5D3N (XJ)

T2G-CTS01XJ OHAYO SNOW HOKKAIDO OTARU 5D3N (XJ)

➢
➢
➢

หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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