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เที่ยวเมืองท่าสุดโรแมนติก โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

เต็มอิ่มเพลิดเพลินกบัลานสกีคิโรโระ / ไหวพ้ระขอพร ณ ศาลเจา้ฮอกไกโด 

ผ่านชมทะเลสาบโทยะ 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 

   

GRAND PARK 

OTARU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
ลานสกีคิโรโระ - ศาลเจา้ฮอกไกโด – ซัปโปโร - ศาลาการเก่า 

(ตึกแดง) - ชอ้ปป้ิง ดิวต้ีฟรี – SAPPORO JR TOWER 
   

KARAKSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

ใกลย้า่นชอ้ปป้ิง 

4 
ผ่านชมทะเลสาบโทยะ - นัง่กระเชา้อุสุซัน - หุบเขานรกโนโบ

ริเบทสึ - 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 36,999 

ไม่มีราคาเด็ก // 

INFANT ไม่เกิน 2 ขวบ 

ราคา 6,000 บาท 

6,000 

23 – 27 ธ.ค. 2565 

(วนัคริสตม์าส) 
44,999 7,000 

30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

(วนัหยุดปีใหม่) 
47,999 9,000 

27 - 31 ม.ค. 2566 37,999 6,000 

3 - 7 มี.ค. 2566 

(วนัหยุดมาฆบูชา) 
43,999 7,000 
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ความหนาแน่นของหมิะจะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบินแอรเ์อเชีย เพื่อเตรียมตัว

เดินทาง 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 ้าหนัก

กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 7 วนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ญี่ปุ่ นแลว้ (เวลาท่ีญี่ ปุ่ นเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านใหต้รงกัน เพื่ อสะดวกในการนัดหมาย

เวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั 
 

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

เป็นเมืองคา้ขายในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 

เมืองท่าเล็กๆ ท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมี

รา้นขายของอยู่ตลอดสองขา้งทาง ดว้ยบรรยากาศ

โดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนน้ัน ส่วน

ใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นตะวนัตก เน่ืองจากในอดีต 

เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การท าการค้า

ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นเองและประเทศในแถบยุโรป

หลายประเทศ น าสินคา้จากท่าเรือเอามาเก็บไวใ้น

โกดงัท่ีอยูต่ามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกา้วหน้า

เรือใหญ่จึงเปล่ียนไปเขา้ท่าท่ีใหญ่และขนส่งเขา้โกดงัไดง้่ายขึ้ น ตึกเก่าเก็บสินคา้ริมคลองเหล่าน้ี จึงถูกดดัแปลง

เป็นรา้นอาหารสไตลต์่างๆ และพิพิธภณัฑ ์

ชมความสวยงามของ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวฒันธรรมอันมีเสน่ห์ชวนใหค้น้หา ดว้ยความ

เป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองท่ียังคงความเป็นญี่ปุ่ นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรา้งเพื่อใหเ้รือเล็ก

ล าเลียงแกว้หลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเคร่ืองแกว้ชื่อดังของโอตารุ และยังมีเคร่ืองแกว้

หลากหลายใหท้่านชื่นชม และเลือกซื้ อได ้เมืองน้ีมีชื่อเสียงในดา้นการท าเครื่องแกว้ต่างๆ  

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

ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมารก์ของเมืองน้ีมากนัก 

นับเ ป็นถนนท่ีมี เส น่ห์และ เ ต็ม เ ป่ียมไปด้วย

เอกลักษณ์มากๆ เลยทีเดียว เน่ืองจากตัวถนนเอง

ไดร้ับการอนุรักษ์มาอย่างดีเย่ียม จนกลายมาเป็น

ถนนแหล่งช็อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างใน

ปัจจุบันน้ี ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 

1800 ตน้ยุค 1900  เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ 

และการค้าการขนส่งท่ีหลากหลาย เต็มไปด้วย

บริษัทชอ้ปป้ิง อาคารต่างๆ เป็นแบบสไตลต์ะวนัตก 

ปัจจุบนัไดร้บัการดัดแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นขายของท่ีระลึก รา้นเสื้ อผา้ และพิพิธภณัฑ์

ต่างๆ มากมาย 
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จากน้ันน าท่านชม พิพิธภัณฑก์ล่องดนตรี ใหท้่านไดท้่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี ท่ีแสน

อ่อนหวาน ชวนใหน่้าหลงใหลดว้ยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามท่ีจะท าให้

ท่านผ่อนคลายอย่างดีเย่ียม ท่านจะไดช้มกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 

3,000 แบบ รวมถึงท่านยงัสามารถเลือกท ากล่องดนตรีแบบท่ีท่านตอ้งการไดด้ว้ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ 

ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกนั มีบริการน าเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่ นและเพลงสากลมาอดัเป็นซีดี

โปสการด์ส่งไดโ้ดยตรงจากทางพิพิธภณัฑ ์ใหท้่านไดส้มัผสัและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารกัมากมาย ใหท้่านไดท้ า

กล่องดนตรีน่ารกัๆ ในแบบท่ีท่านชื่นชอบดว้ยตวัท่านเอง 

มาโอตารุทั้งที ตอ้งไม่พลาด รา้น LETAO กันนะคะ เป็นคาเฟ่ใหน้ัง่

ทานและสามารถสัง่กลบัได ้บางวนัอาจจะตอ้งรอคิวกนัซกันิดนึง สิ่ง

ตอ้งหา้มก็คือ หา้มพลาดท่ีจะล้ิมรส และหา้มพลาดท่ีจะหิ้ วกลบัมาเป็น

ของฝาก LETAO ท่ีควรค่าแก่การทานคือ ชีสเคก้ นัน่เอง สัมผัสล้ินท่ี

นุ่มละมุน กล่ินหอมหวาน ใหร้สชาติหวานพอดี ล้ิมรสพรอ้มจิบชา และ

ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ที่พกั  Grand Park Otaru Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  

หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

ท่านใดยงัไม่ง่วงนอน สามารถออกมาเดินเล่นเลียบไป

ตามริมฝั่ งคลองโอตารุ  (Otaru Canal) และงาน

เทศกาล โอตารุ สโนวส์ตอรี่ (Otaru Snow Story) 

เป็นงานท่ีแต่งแตม้สีสันใหก้ับทิวทัศน์หิมะของโอตารุ

แห่งน้ีนัน่เอง ทุกปีในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึง

ตน้เดือนกุมภาพนัธปี์ถดัไป 

สโนว์สตอรี่ (Otaru Snow Story) ภายในเมืองแบ่ง

ออกเป็น 2 พื้ นท่ีหลกั 

1. Unga Kaijo จะมีการจัดไฟไลท์อัพสีฟ้าสาดส่องบริเวณสถานีรถไฟโอตารุ (Otaru Station) และบริเวณ

รอบๆ คลองโอตารุ (Otaru Canal) มีการจดัโดยใชห้ลอดไฟ LED สีฟ้าจ านวน 10,000 ดวงประดับเลียบ

ฝั่งสรา้งบรรยากาศสีฟ้าสุดโรแมนติกใหก้บัล าคลองในฤดูหนาว แถมริมทางยงัมีรูปป้ันหิมะเล็กๆและแสง

ไฟจากเทียน 

2. Temiyasen Kaijo คือระหว่างคลองไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยาเซ็น ขา้งทางมีซุม้อาหาร โคมไฟ และรูปป้ัน

หิมะ คลา้ยกันกับพื้ นท่ี Unga Kaijo เพียงจะต่างกันอยู่ตรงท่ีจะมีรา้นอาหารขา้งทางมากกว่า นอกจากน้ี

ชาวบา้นในพื้ นท่ีก็จะตกแต่งรา้นคา้และท่ีอยู่อาศัยของพวกเขาดว้ยโคมไฟและตุ๊กตาหิมะบริเวณดา้นหน้า

เพื่อใหก้ลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงของงานเทศกาล 
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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) รีสอรท์แห่ง

น้ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาสูงใหญ่ภายในหมู่บา้นอะไกกาว่า (Akaigawa Village) เขต Yoichi-gun จงัหวดัชิริเบะชิ 

(Shiribeshi Subprefecture) เกาะฮอกไกโด เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นและ

นักท่องเท่ียวต่างชาติค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในฤดูหนาว คิโรโระ สกี รีสอรท์แห่งน้ีจะกลายเป็นลานสกีขนาด

กวา้งใหญ่และเพียบพรอ้มไปดว้ยเคร่ืองเล่นฤดูหนาวต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีทั้งโรงแรม และสิ่งอ านวยความ

สะดวกครบครนั 
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แต่คงไม่ใช่เพียงเพราะการตามรอยหนังเท่าน้ันท่ีมัดใจ ตอ้งบอกว่าของเคา้ดีจริง ไม่ว่าจะเป็น ปุยหิมะนุ่ม

คุณภาพระดับพรีเมียม ท่ีพักระดับ 5 ดาว คอร์สสกีท่ีมีใหเ้ลือกทุกระดับตามความโปร ไม่ว่าจะเล่นเป็นมาก

น้อยแค่ไหน สามารถฝึกหัดได ้มีครูคนไทย ท าใหทุ้กคนมาท่ีน่ีก็จะไดส้นุกสนานไปกับพาวเดอร์สโนว ์ในฤดู

หนาวอย่างแน่นอน (ราคาทัวร ์ไม่รวม ค่าอุปกรณ ์ค่าชุดในการเล่นสกี ค่ากระเชา้ และค่ากิจกรรมต่างๆ

ในรสีอรท์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด หรือ ศาลเจา้ซปัโปโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เปล่ียนเพื่อให้

สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ไม่เบาของ

เกาะฮอกไกโดเลย ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์รกัษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดม้ี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต 
 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4)  

จากน้ัน เดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร แวะถ่ายรูป ที่ท  าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  (Former Hokkaido 

Government Office Building) เป็นอาคารสีแดง

อิฐ สรา้งในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่

แห่งหน่ึงในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่ นในสมัยน้ัน 

ภาย ในตกแต่ ง อย่ า งห รูห รา  ด้านหน้ ามี

สญัลักษณ์ดาวหา้แฉก ธงรูปดาวเจ็ดีคแฉก และ

สวนหย่อมท่ีร่มร่ืน เรียงรายดว้ยตน้ซากุระ และ

ต้นแปะก๊วย อาคารแห่ง น้ี เคยเป็นท่ีท าการ

รัฐบาลท้อง ถ่ินสมัยบุก เบิก เกาะฮอกไกโด 

ปัจจุบนัเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งท างานต่างๆ 

และหอสมุดเก็บบนัทึกทางราชการ 
 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดี ท่ี รา้นปลอดภาษี DUTY FREE 

สามารถเลือกซื้ อสินคา้ไดต้ามอธัยาศัย ซึ่งมีสินคา้ใหเ้ลือกซื้ อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอางคแ์บรนด์ดัง 

ทั้งของต่างประเทศ และแบรนด์ดังของญี่ปุ่ น หรือ จะเป็นอาหารเสริมคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาซื้ อไดจ้ากท่ี

ไหน นอกจากในรา้นคา้ปลอดภาษีเท่าน้ัน 
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จากน้ันน าท่านสู่ Sapporo JR Tower เป็นตึกระฟ้าหา้งสรรพสินคา้ และส านักงานในซปัโปโร ฮอกไกโด 

ประเทศญี่ปุ่ น หอคอยแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือทางเขา้

สถานี JR ซปัโปโรทางใตแ้ละความสูงของอาคาร

อยู่ท่ี 173 เมตร มี 38 ชั้น อย่างเป็นทางการ 

ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์รวมถึงตัวอาคารเท่าน้ัน 

แต่ยงัรวมถึง ซัปโปโร สเตลลาร์ เพลส, รา้นคา้

สาขาไดมารุ ซัปโปโร, โรงภาพยนตร์ซัปโปโร 

ฟรอนเทียร์, โรงแรมเจอาร์ ทาวเวอร์ นิกโก ซัป

โปโร, ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ และส่วนอื่นๆ ท่ีอยู่

ใกลเ้คียงสถานี JR ซปัโปโร อิสระเดินเล่น ชอ้ป

ป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 - ทานุกิโคจิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 

น าท่านสู่ โทยะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่ีโอบลอ้มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ 

ลอ้มรอบไปดว้ยภูเขาไฟ ทะเลสาบท่ีใสราว

กับกระจก ผ่านชม ทะเลสาบโทยะ เป็น

ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใน

เมืองโทยะ เเละเป็นอีกหน่ึงในจุดท่องเท่ียวท่ี

มีความส าคัญ และเป็นท่ีชื่นชอบของบรรดา

นักท่องเท่ียวท่ีได้มาเท่ียวชมเป็นอย่างย่ิง 

โดยมันเป็นทะเลสาบรูปวงกลมท่ีมีเสน้รอบ

วงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจาก

การเป็นปากปล่องภูเขาไฟดั้งเดิม และตั้งอยู่

ไม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึมากนัก ท าใหก้ลายมาเป็นเเหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอย่างมากอีกเเห่งของเมืองโทยะ 

และฮอกไกโด ความพิเศษท่ีน่าสนใจของทะเลสาบโทยะ ก็คือ ในช่วงฤดูหนาวนัน้น ้าในทะเลสาบจะไม่จบั

ตวักันเป็นน ้าเเข็งเเต่อย่างใด เพราะมีอุณหภูมิท่ีค่อนขา้งสูง โดยกลางทะเลสาบจะมีเกาะขนาดเล็กๆ ตั้งอยู่

ตรงกลาง ชื่อวา่ เกาะนากาจิมะ โดยเป็นจุดท่ีนัง่ท่องเท่ียวใหค้วามสนใจในการมาท่องเท่ียวชมไม่น้อย 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางมา นัง่รถกระเชา้ข้ึนภูเขาไฟอุสึ (Usuzan Ropeway) รถกระเชา้จะพาเราขึ้ นไป

ยังยอดเขาอุสึ ซึ่งพื้ นท่ีเป็นแอ่งท่ีค่อนข้าง

แบนราบ เกิดจากการระเบิด และพ่นเอาส่วน

ยอดเขาเดิมหายไปหมด ท่ีสถานีบนยอดเขา

ซึ่ งอยู่บริเวณริมขอบด้านตะวันออก จะ

สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะทั้งหมดและ

ภูเขาโชวะชินซัง (Showa-shinzan) ได้จาก

มุมสูง จากจุดน้ีเราสามารถเดินขึ้ นไปยังจุด

ชมวิวปากปล่องภูเขาไฟอุสึ (ใช้เวลาเดิน

ประมาณ 10 นาที)  จากปากปล่องจะ

มองเห็นมีควันคุกรุ่นตลอดเวลาและมีหิมะ

ปกคลุมแค่บางส่วน ถึงแมใ้นฤดูหนาวจะมีหิมะตกหนาตลอดทางท่ีเดินขึ้ นไป แต่ก็ไม่สามารถดบัความรอ้นจาก

ใตโ้ลกท่ีเล็ดรอดออกมาตรงปากปล่องไดห้มด จุดชมวิวท่ีปากปล่องภูเขาไฟอุสึ มีทางเดินเลียบปากปล่องไปยงั

ฝั่งตรงขา้ม ระยะประมาณ 700 เมตร 

หมายเหต ุ: กรณี กระเชา้ปิด หรือ เกิดขดัขอ้งประการใดจนไม่สามารถขึ้ นกระเชา้อุสึได ้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 อยู่ในเขต

อุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya เมืองโนโบริเบทสึ หุบผานรกแห่งน้ีเกิดจากภูเขาไฟซึ่งยงัไม่ดบั ท่ีเรียกว่าหุบ

เขานรกน้ันเพราะท่ีน่ีมีทั้งบ่อโคลนและบ่อน ้ารอ้นท่ีเดือดตามธรรมชาติ กระจายไปทัว่บริเวณเสมือนนรกท่ีมี

กระทะทองแดงท่ีมีควนัรอ้นๆ อยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งก าเนิดน ้าแร่และออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบน

เกาะ ฮอกไกโด ทางเขา้หุบเขาจะมีสญัลักษณ์เป็นยกัษส์ีแดงตวัใหญ่ ถือตะบองคอยตอ้นรบั หน้าตาอาจจะดู

หน้ากลัวไปหน่อย แต่น่ีเป็นยกัษ์ดีท่ีจะคอยคุม้กนัภัยใหผู้ม้าเยือน ดังน้ันทุกบริเวณพื้ นท่ีของท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น

รา้นขายของท่ีระลึก หอ้งน ้าจะมีป้ายต่างๆ ท่ีมีสญัลกัษณรู์ปยกัษ์ใหเ้ห็นโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ ์เมื่อเดินใกลเ้ขา้

ไปบริเวณหุบเขาจะมีไอก ามะถันพวยพุงออกมาตลอดเวลา บางบริเวณก็จะมีบ่อโคลนเดือดซึ่งเกิดจากความ

รอ้นใตพ้ิภพผุดขึ้ นมาไม่ขาดสาย  

แนะน าว่าถา้ใครเป็นภูมิแพห้รือกลัวว่าจะเหม็นกล่ินก ามะถนั (จริงๆ กล่ินก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่นัก) ควร

จะพกหนา้กากอนามยั หรือผา้เช็ดหนา้มาปิดจมูกดว้ย 
 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง Mitsui Outlet Sapporo เอาท์เล็ตขนาดใหญ่มีครบทุกสิ่งอัน ท่ีน่ีเร่ิมเปิด
ใหบ้ริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 ดา้นในมี

รา้นคา้แบรนด์เนมต่างๆ มากถึง 128 รา้น ! มีทั้ง

รา้นคา้ปลอดภาษี รา้นอาหารอร่อยๆ และศูนย์

อาหารขนาดใหญ่โตท่ีจุคนไดถึ้ง 650 ท่ีนัง่ แถมยงั

มีรา้นจ าหน่ายสินคา้พื้ นเมืองและสินคา้จากฟาร์ม

ทอ้งถ่ินของฮอกไกโดใหไ้ดเ้ลือกซื้ อกลับบา้นกนัดว้ย 

ร้ า น ค้า ต่ า ง ๆ  มี จ า ห น่ า ย สิ น ค้า ชั้ น น า จ าก

ต่างประเทศใหเ้ราไดจ้บัจ่ายใชส้อยในราคาท่ีถูกกว่า

ปกติไม่ว่าจะเป็น เสื้ อผา้แฟชัน่หญิงชาย เสื้ อผา้เด็ก 

นาฬิกา อุปกรณก์ีฬา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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อิสระใหท้่านท่องเท่ียว ชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยัท่ี ยา่นทานุกิโกจิ แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทชื่อดงัของฮอกไกโด ภายใน

แบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เ ลือก

มากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้ อผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์รา้นขายของท่ีระลึก รวม

ไปถึงรา้นอาหารและรา้นขนมมากมาย รวมแลว้

กวา่ 200 รา้นคา้ รา้นดงัๆ ถุกใจนักชอ้ปชาวไทย 

เช่น Matsumoto Kiyoshi (ขายยา วิตามิน ครีม

บ ารุง เคร่ืองส าอาง), Don Quijote : ดองกิ

โฮเตะ (รา้น Super store ขนาดใหญ่ ทีรวบรวม

สินคา้นานาชนิดในราคาถูกและเปิด 24ชม.), 

รา้น Brand Name มือสอง, หา้ง Parco ท่านท่ีตามหากระเป๋า Bao Bao by Issey Miyake , หา้ง Pivot ท่านท่ี

มองหากระเป๋า COACH , เสื้ อ UNIQLO หรือแบรนดฮิ์ตราคาสุดคุม้อยา่ง GU เป็นตน้  

เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง อิสระม้ือเย็น ตามอธัยาศยั 

ที่พกั  Karaksa Sapporo Hotel หรือระดบัเทียบเท่า  

โรงแรมใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิง ท่านสามารถเดินออกมาเพื่อชอ้ปป้ิง หรือชมเมืองซัปโปโรในตอนกลางคืนไดต้าม

อธัยาศยั 

  หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษัทฯ จะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 3-5 วนัก่อนการเดินทาง 

 

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