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วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น (มีบริการ
อาหารร้อนบนเครื่อง) 

  
 

 

2. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส 
สุนัขลากเลื่อน ถ่ายรูปบ่อน ้าสีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาวา แช่ออนเซ็น 

   

Art Hotel 
Asahikawaหรือ
เทียบเท่า 
★★★ 

3. สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเม็ง – เมืองโอตารุ สกีรีสอร์ท คิโรโระ 
กิจกรรมลานหิมะ แช่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 

   

Kiroro Ski Resort 
หรือเทียบเท่า  
★★★★ 

4. คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี  ร้าน
ขนม Le TAO – โรงงานช็อกโกแลต - หอนาฬิกาซัปโปโร ซปัโปโรทีวทีาว
เวอร์ ย่านซูซูกิโนะ ชมเทศกาลหิมะซัปโปโร ถนนคนเดินทานุกิโคจ ิ 

  

แนะน้า Supporo Prince 
Hotelหรือเทียบเท่า 
★★★★ 

5. ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ช้อปปิ้งดิวตี ฟรี 
มิตซุยเอาท์เล็ต - เมืองโนโบริเบ็ทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ บ่อน ้าพุร้อนโอนุยุ
มะ ช้อปปิ้งถนนคนเดินโกคุระขุ 

 แนะน้า  Air Terminal Hotel 
หรือ เทียบเท่า 
★★★ 

6. ท่าอากาศยานนิวเซโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบน
เครื่อง) 

    

ขาไป TG 670 BKK - CTS เวลา 23.55น. – 08.20น. 
ขากลบั TG 671 CTS - BKK เวลา 10.00น. – 15.50น. 

สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20 KG. ถอืขึ นเครือ่ง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึ นอยูก่บัสายการบนิ) 
หากตอ้งการซื อน า้หนกัเพิม่กรุณาแจง้ในวนัจอง 

เริม่ 300 บาท/1 kg. 



Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น (มีบริการร้อนอาหารบนเครื่อง)  

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 670 

 

Day 2 ทา่อากาศยานนิวชโิตเซะ ฮอกไกโด - เมอืงฟรุาโน ่หมูบ่า้นนิงเกลิเทอเรส สนุขัลากเลือ่น (ไม่รวมบัตร 1,499 บาท/
ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง)  ถา่ยรปูบอ่น า้สฟีา้ - เมอืงอาซาฮิคาวา แชอ่อนเซน็ 

08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟรุาโน ่(ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.) 
 

 



หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส เป็นหมูบ้านขนาดเล็กๆที่บอกเลยว่าของน่าช้อปปิ้งเยอะมากมาย ความดีงามของที่นี่ที่เห็นเด่นๆ เลยก็
ตรงการออกแบบ เพราะรูปแบบของจะท้าเป็นกระท่อมไม้เล็กๆ ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ โดยที่นี่เน้นไปที่
สินค้าจ้าพวกงานฝีมือแฮนด์เมดและสินค้าพื นเมืองจ้าพวกงานฝีมือต่างๆ  

แนะน้าสัมผัสประสบการณ์ สนุขัลากเลือ่น (ไม่รวมบัตร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง) **ขอสงวนสิทธิ์ใน
วันที่ไม่สามารถท้ากิจกรรมได้เนื่องจากสภาพอากาศ** 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ชมความมหัศจรรย์ของ บอ่น า้สฟีา้ Blue Pond (Aoi Ike อ่านว่า อาโอย อิเคะ) เป็นแหล่งน ้าตามธรรมชาติที่มีสีฟ้าสดใส เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจส้าหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ ตั งอยู่ใจกลางเมืองบิเอ (Biei) บนเกาะฮอกไกโด (Hokkaido) 

เดินทางสู่ อาซาฮคิาวา่ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เพื่อเข้าสู่ที่พัก 



ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้  แช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะท้าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ
สวย (แช่ครั งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง) 

พกั Art hotel Asahikawa หรอืเทียบเทา่ 

Day 3 สวนสัตวอ์าซาฮยิามา่ หมูบ่า้นราเม็ง – เมอืงโอตาร ุสกรีสีอรท์ คโิรโระ กจิกรรมลานหมิะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และ
เครื่องเล่น) แชอ่อนเซน็ บฟุเฟตข์าปูยกัษ์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สวนสัตวอ์ะซาฮิยามา่ (Asahiyama Zoo) เรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่า สิ่งที่ท้าให้
สวนสัตว์แห่งนี มีชื่อเสียงมากๆ ตรงที่ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จน
กลายมาเป็นเอกลักษณ์ส้าคัญที่เวลาใครคิดถึงจะต้องนึกถึงที่นี่ก่อนเสมอแถมยังแตกต่างกว่าที่อื่น สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เด็ด
ของที่นี่นั่นก็คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่จะผ่านบริเวณสระว่ายน ้าของเจ้าฝูงเพนกวินทั งหลาย ท้าให้เรา
เหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือ “โดมแก้วขนาดเล็ก” ซึ่งจะตั งอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั วโลกและ
หมาป่า จึงท้าให้เราได้เห็นเจ้าสัตว์ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ อย่างหมีขั นโลกและหมาป่ากันแบบระยะใกล้ๆ 

จากนั นน้าท่านสู่ หมูบ่า้นราเม็งอาซาฮิคาวา่ ที่ราเม็งของที่นี่มีรสชาติอันเป็น
เอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ 
หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่าได้ถือก้าเนิดขึ นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเม็งชื่อดัง
ของเมืองอาซาฮิคาว่าทั ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว หมู่บ้านรา
เม็งที่รวบรวมร้านดังขั นเทพไว้ในที่เดียวและยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความ
เป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี ให้ส้าหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย  



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านรางเม็ง (Voucher รางเม็ง 1,000 เยน/ท่าน) 

น้าท่านสู ่เมอืงโอตาร ุ(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองท่าเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นในจังหวัดฮอกไกโด ตั งอยู่ติดกับ
เมืองซัปโปโร ในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรียนที่ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ท้าให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป  

สกรีสีอรท์คโิรโระ แน่นอนว่าถ้าจะมาฟินกับที่นี่ก็ต้องมาในช่วงฤดูหนาว บอกเลยว่าสายสปอร์ตนี่ยิ่งอินกับที่นี่เป็นพิเศษ 
เพราะในฤดูหนาวพื นที่รอบๆ รีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกทีี่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่น ล้อมรอบด้วย
ทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาสูงต้่าสลับกันไป ท้าให้ถึงแม้จะไม่ได้มาเล่นสกี ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่อยู่เป็น
จ้านวนมาก  

https://www.japankakkoii.com/general/hokkaido-otaru/
https://www.japankakkoii.com/japan-guide/hokkaido/
https://www.japankakkoii.com/tag/sapporo/


กิจกรรมลานสกี ในช่วงฤดูหนาวที่ปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่มราวกับปุยฝ้าย และสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี 
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น สก ี, สโนว์บอร์ด , กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องเล่น) 

ค่้า บรกิารอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร เมนบูฟุเฟตข์าป ู(เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ นอยู่กับโรงแรม) 

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้  แช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะท้าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณ
สวย (แช่ครั งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง) 

พกั Kiroro Ski Resort หรอืเทียบเทา่  

  



Day 4 คลองโอตาร ุพิพิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีนาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี  ร้านขนม Le TAO – โรงงานช็อกโกแลต - 
 หอนาฬกิาซปัโปโร ซปัโปโรทวีีทาวเวอร ์ยา่นซซูกูโินะ ชมเทศกาลหมิะซปัโปโร ถนนคนเดนิทานกุโิคจิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าท่านชมวิว คลองโอตาร ุถอืเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในอดีตถูกสร้างขึ นมาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางเรือ ไม่
ว่าจะด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ตึกอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งนี มี
ความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั งสองฝั่งของถนน  

พพิธิภัณฑก์ลอ่งดนตรโีอตารุ ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญของเมืองโอตารุ
จากการที่ถูกสร้างขึ นตั งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ น อีกทั งยังมีส่วนจัด
แสดงตุ๊กตาคาระกุริ อันเป็นตุ๊กตาแบบดั งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆให้ได้ชมอีกด้วย  



สิ่งที่สะดุดตาคือด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่ยังคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลก
เท่านั น 

เพลิดเพลินกับ คาเฟ่ฮลัโหลคิตตี  ส้าหรับทา่นที่ชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลับของ Hello Kitty ร้านนี ไม่ควรพลาด 
เนื่องจากร้านนี มีถ้วยกาแฟลาย Hello Kitty จ้าหน่ายเป็นของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

  



ร้านขนม Le TAO เป็นร้านขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ (Otaru) แห่งภูมิภาคฮอกไกโด   

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น้าท่านชม โรงงานชอ็คโกแลตชิโรอโิคอบิโิตะ โรงงานช็อคโกแลตแห่งนี  เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของ
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ นชื่อของบริษัท คือ คุ้กกี  Shiroi Koibio คุ้กกี เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวที่กินไปทีแทบละลายกับความ
อร่อย ซึ่งถือเป็นของฝากที่นิยมของฮอกไกโด ยิ่งช่วงฤดูหนาวจะยิ่งสวยมากกว่าปกติหลายเท่า 

  



น้าท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ นต้นสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 
ซึ่งตั งอยู่ในเขตพื นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซื อมาจากกรุงบอสตัน โดยปัจจุบันนั นหอนาฬิกาแห่งนี ได้มี
การปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชมกัน ภายในนั นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเข้า) 

ซปัโปโรทวีทีาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของ
สวนสาธารณะแห่งนี และเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ช่วงกลางคืนมีความสวยงามมาก
เพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร 

  



ย่านซูซูกิโนะ นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโร อีกทั งยังเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่
ที่สุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค่้าคืนสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคนญ่ีปุ่นแท้ๆ ต้องมาที่นี่ให้ได้ 
เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน 

ชมเทศกาลหมิะซปัโปโร พบกบัลานสเก็ตกลางแจ้งได้ที่นี่ ลานสเก็ตที่กินพื นที่จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 22 
เมตร และจากทิศเหนือจนถึงทิศใต้เป็นระยะทาง 17.5 เมตรนี จะถือเป็นเครื่องเล่นแบบสัมผัสประสบการณ์ที่ให้คุณมา
สนุกสนานได้กับทุกคนในครอบครัว และในช่วงงานเทศกาลก็จะมีการจัดงานอีเวนต์บนเวทีอีกด้วย 



ค่้า แนะน้า!! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลร้านดัง NANDA 

(จ่ายเพิ่ม 2,999 บาท/ท่าน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 399 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง)  

ถนนคนเดนิทานกุโิคจ ิ(Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร ที่ชอบสุดๆ ก็ตรงการที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งใน
ร่มแบบว่าจะแดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หว่ันช็อปปิ้งได้แบบไม่มีถอย เพราะที่นี่นั นมีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 
1 กิโลเมตร ถ้านับง่ายๆ ก็ประมาณ 7-8 บล็อก จนถึงแม่น ้า Sosei  

พกั Prince Hotel Sapporo หรอืเทยีบเทา่ 

  



Day 5 ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ช้อปปิ้งดิวตี ฟรี มิตซุยเอาท์เล็ต - เมืองโนโบริเบ็ทสึ 
 หบุเขานรกจิโกคดุาน ิบอ่น า้พรุอ้นโอนยุมุะ ชอ้ปปิง้ถนนคนเดนิโกครุะข ุ

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลานโิจ ที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีชื่อเสียงในฐานะเป็นตลาดที่มีมาตั งแต่สมัยเมจิ หากต้องการชิมอาหารอร่อยตาม
ฤดูกาลของฮอกไกโดอย่างง่ายๆ หละก็ เชิญที่ตลาดได้เลย  

เดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโดเพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี นั นถูก
สร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามาก
ถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะท้าให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดอีกแห่งหนึ่งของเมือง 



 เดินทางสู่ ศาลาว่าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่ส้าคัญในยุคสมัยก่อนที่ตั งอยู่ที่เมืองซัปโปโร นับเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญ่ีปุ่นในสมัย โดยที่นี่นั นถูกสร้างขึ นตั งแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา 
ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย 

น้าท่านช้อปที ่DUTY FREE อิสระช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพที่ร้านค้าปลอดภาษี มีสินค้าปลอดภาษีให้เลือกซื อมากมาย 

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เลต ตั งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโรที่ส้าคัญอยู่ใกล้ๆ
เส้นทางที่ไปยังสนามบินนิวชิโตะเสะ ห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เริ่ม
เปิดอย่างเป็นทางการตั งแต่ ปี 2012 มีทั งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในห้างมี
ร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วย ด้านในยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่งที่มีเมนู
ขึ นชื่อๆท้องถิ่นให้ชิมแถมยังมีร้านจ้าหน่ายสินค้าพื นเมืองอีกด้วย 



เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิตซุยเอาท์เลต 

น้าท่านเดินทางสู่ เมอืงโนโบรเิบะสึ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน ้าพุร้อนประจ้าภูมิภาคฮอกไกโด 
บ่อน ้าพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก บ่อจิโงคุดานิ ซึ่งตั งอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณอุทยานแห่งชาติชิโคสึโทย่า 

เย่ียมชม หุบเขานรกจโิงคุดาน ิหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นฉายาที่ได้รับการขนานนามว่า “Hell Valley” ตั งอยู่เหนือย่านบ่อน ้าร้อน
โนโบริเบทสึ ภายในจังหวัดฮอกไกโด เรียกได้ว่าเป็นหุบเขาที่มีความงดงามอันเลื่องชื่อ อีกทั งน ้าร้อนในล้าธารของหุบเขาแห่งนี มี
แร่ธาตุก้ามะถัน ซึ่งก็เป็นแหล่งต้นน ้าของย่านบ่อน ้าร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง โดยคนที่ชื่นชอบการผจญภัยน่าจะชอบที่นี่ไม่น้อย
เพราะจะมีเส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20-30 นาที  



สิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเป็น บ่อน ้าพรุ้อนโอนยุมุะ ซึ่งบ่อนี เป็นเป็นบ่อน ้าร้อนก้ามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พอยิ่งขึ นไปสิ่งที่
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็ตรงที่จะมีบ่อน ้าร้อนให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ตลอดทางเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่าและยัง
มีบ่อโคลนอีกด้วย น ้าที่ไหลออกจากบ่อโอนุยุมะเป็นล้าธารเรียกว่า “โอนุยมุะกาว่า” ไหลผ่านป่านเป็นแม่น ้าหลายร้อยเมตร 

น้าท่าน ชอ้ปปิ้งถนนคนเดนิโกครุะขุ คุณจะได้พบกับนักเที่ยวมากมายในชุดยูกาตะ ร้านอาหารและร้านของฝากตลอดทั งสาย  

ค่้า บรกิารอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร  

พกั Air Terminal Hotel หรอืเทียบเทา่ 

Day 6 ทา่อากาศยานนิวชโิตเซะ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื อของ
ฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน 

10.00 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 671 

15.50 น.       เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจ้าสุดประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร                                                                           



  

กา้หนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกั2-3ทา่น/หอ้ง 
(ราคาตอ่ทา่น) 

เดก็อาย ุ3 - 6 ป ี
ไมม่ีเตียง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาตอ่ทา่น) 

03 – 08 กมุภาพนัธ ์66 67,977.- 65,977.- 12,977.- 

04 – 09 กมุภาพนัธ ์66 65,977.- 63,977.- 12,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



  



  



  



 



 





  



  



 

 

 

 

 



 
 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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