
 

 

รหัสโปรแกรม : 25655 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

Day 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่น (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)  
 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

ชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ  

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 670 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น 
(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

  
 

 

2. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ หมูบ่า้นนิงเกิลเทอเรส  
แนะน าสัมผสัประสบการณ์ สุนขัลากเล่ือน - อาซาคาว่า ถนนคนเดินเฮอิวะโดริ    

Art hotel Asahikawa 
หรือเทียบเท่า★★★ 

3. เมืองมอมเบท็สึ ล่องเรือตดัน ้าแขง็ - อิออนมอลล์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเซ็น  
  

แนะน า 
Art hotel Asahikawa 
หรือเทียบเท่า★★★ 

4. สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า – หมู่บา้นราเมง็ - โอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท กิจกรรมลาน
หิมะ   

แนะน า
ราเมง็  

Grand Park Otaru 
Hotel  
หรือเทียบเท่า★★★ 

5. คลองโอตารุ ถนนชอ้ปป้ิง พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี นาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮลัโหลคิตต้ี 
ร้านขนม Le TAO  - โรงงานช็อตโกแลต - หอนาฬิกาซปัโปโร ซปัโปโรทาวเวอร์ 
ยา่นซูซูกิโนะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ โนะ  

  

 
แนะน า 

 

Sapporo Tokyu REI 
Hotel  

หรือเทียบเท่า★★★ 

6. ตลาดปลานิโจ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ดิวต้ีฟรี 
มิตซุยเอาทเ์ลต็ - เมืองโนโบเบะสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ บ่อน ้าพุร้อนโอนุยมุะ 
ถนนช็อปป้ิงโกคุระข ุ

 
อิสระ
เอาทเ์ลต็  

Air Terminal Hotel 
หรือเทียบเท่า★★★ 

7. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
 - -  

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

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 



Day 2. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ หมู่บ้านนิงเกลิเทอเรสแนะน าสัมผัสประสบการณ์ สุนัขลากเล่ือน  

(ไม่รวมบัตร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง)  อาซาฮิคาว่า ถนนคนเดินเฮอวิะโดริ 

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

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส เป็นหมูบา้นขนาดเลก็ๆท่ีบอกเลยว่าของน่าชอ้ปป้ิงเยอะมากมาย ความดีงามของท่ีน่ีท่ีเห็นเดน่ๆ 
เลยก็ตรงการออกแบบเพราะรูปแบบของจะท าเป็นกระท่อมไมเ้ลก็ๆ ท่ามกลางป่าท่ีร่มร่ืน เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้โดยท่ีน่ีเนน้ไปท่ีสินคา้จ าพวกงาน
ฝีมือแฮนดเ์มดและสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวกงานฝีมือต่างๆ แนะน าสัมผสัประสบการณ์ สุนัขลากเล่ือน  

(ไม่รวมบตัร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง)  **ขอสงวนสิทธ์ิในวนัท่ีไม่สามารถท ากิจกรรมไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ** 



เดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดินเฮอิวะโดริ เป็นถนนที่สายชอ้ปตวัจริงจะตอ้งมาแวะให้ได ้
เพราะของท่ีน่ีเยอะแยะแถมน่าซ้ือมากๆ ท่ีน่ีนั้นเร่ิมเปิดตั้งแต่ปี 1972 นบัเป็นแห่งแรกของญ่ีปุ่ นท่ีจดัให้เป็น
ถนนคนเดินแบบถาวร โดยถนนเส้นน้ีจะเป็นเป็นถนนคนเดินหลกัของเมืองอะซาฮิกาว่า  

 

พกั : Art Hotel Asahikawa ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

Day 3. เมืองมอมเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน ้าแข็ง - ออิอนมอล์ล อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเซ็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมอมเบ็ทสึ ล่องเรือตดัน ้ าแข็ง  เรียกไดว่้าเป็นกิจกรรมฮอตฮิตท่ีเป็นเป็นไฮไลทห์น่ึงของเมืองมอน
เบท็สึเลยก็ว่าได ้แหมมาเยือนยงัแถบเหนืออยา่งฮอกไกโด(Hokkaido)มาแลว้ตอ้งมาให้สุด โดยกิจกรรมน่ีแน่นอนว่าสามารถท าไดเ้ฉพาะช่วงฤดู

หนาวประมาณในช่วงปลายฤดูหนาว 

 
 
  
 

 

  

 

 

 

 

AEON MALL แหล่งชอปป้ิงท่ีห้ามพลาดใน 

อาซาฮิกาวะ จงัหวดัฮอกไกโด เดินทางจากสนามบิน

แค่ 30 นาทีเต็มไปดว้ยมนต์เสน่ห์ของฮอกไกโดตั้งอยู่

ดา้นหน้าสถานี JR อาซาฮิกาวะ (JR Asahikawa) ตาม

ช่ือเลย หลงัจากออกจากช่องตรวจตัว๋ของสถานีรถไฟ 

ก็จะเห็นทางเขา้ AEON MALLท่ี AEON MALL เป็น

แหล่งรวมขนมหวานช่ือดงัและอาหารรสเลิศมากมาย

จากทั่วฮอกไกโด (Hokkaido) ท่ี น่ี มีครบทุกส่ิง ท่ี

ต้องการใกล้ๆ AEON MALL มีป้ายบัสไปสนามบิน

และสถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิตต่างๆ 



 

  เที่ยง  บริการอาหาเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น  เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้  

จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย 

 

พกั : Art Hotel Asahikawa ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

Day 4 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ คิโรโระสกรีีสอร์ท กจิกรรมลานหิมะ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า  (Asahiyama Zoo) เ รียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ท่ี มี

ช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่า ส่ิงท่ีท าให้สวนสัตว์แห่งน้ีมีช่ือเสียงมากๆ 

ตรงท่ีทางสวนสัตวอ์นุญาตให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้ข้าชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จน

กลายมาเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีเวลาใครคิดถึงจะตอ้งนึกถึงท่ีน่ีก่อนเสมอแถมยงัแตกต่างกว่าท่ี

อ่ืน ส่ิงท่ีถือไดว่้าเป็นไฮไลทเ์ด็ดของท่ีน่ีนัน่ก็คือ “อุโมงคแ์กว้เพนกวิน” ซ่ึงจะเป็นอุโมงคท่ี์จะ

ผ่านบริเวณสระว่ายน ้ าของเจา้ฝูงเพนกวินทั้งหลาย ท าให้เราเหมือนไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเจา้

เพนกวินได ้อีกส่วนหน่ึงก็คือ “โดมแกว้ขนาดเล็ก” ซ่ึงจะตั้งอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลก

และหมาป่า จึงท าให้เราไดเ้ห็นเจา้สัตวท่ี์ไม่ไดเ้ห็นง่ายๆ อย่างหมีขั้นโลกและหมาป่ากนัแบบ

ระยะใกล้ๆ  

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นราเมง็อาซาฮิคาวา่ ท่ีราเมง็ของท่ีน่ีมีรสชาติ 

อนัเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ  

หมู่บา้นราเมง็อาซาฮิคาว่าไดถื้อก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมง็ช่ือดงั 

ของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว หมู่บา้นราเมง็ 

ท่ีรวบรวมร้านดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียวและยงัมีห้องเลก็ๆ ท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมา 

ของหมู่บา้นแห่งน้ีให้ส าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย  

โอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท กิจกรรมลานหิมะ ตั้งอยูท่ี่หมู่บา้นอะไกกาว่า     

ใกล้ๆ เมืองโอตารุ โดยสามารถเดินทางจากเมืองซปัโปโรไปไดอ้ยา่ง

สะดวกใชเ้วลาไม่นานก็ถึงแลว้ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

                                               ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

   พกั : Grand Park Otaru Hotel ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   



Day 5. คลองโอตารุ ถนนช้อปป้ิง พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี ้ร้านขนม Le TAO  - 

โรงงานช็อตโกแลต - หอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโรทาวเวอร์ ย่านซูซูกโินะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ โนะ 

 

 

    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านชมวิว คลองโอตารุ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางเรือ ไม่ว่าจะดว้ยบรรยากาศ

ท่ีให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองท่ียงัคงอนุรักษตึ์กอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งน้ีมีความยาวถึง 1,140 เมตรประดบัตกแตง่

ดว้ยโคมไฟสไตลวิ์คตอเรียนอยูท่ั้งสองฝ่ังของถนน  

น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนช้อปป้ิงซาคาอิมาจิ ตั้งอยูก่ลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ท่ีถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวแลนมาร์ก

ของเมืองน้ีมากนกั นบัเป็นถนนท่ีมีเสน่ห์และเตม็เป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ์มากๆ เน่ืองจากตวัถนนเองไดรั้บการอนุรักษม์าอยา่งดีเยี่ยม จนกลายมา

เป็นถนนแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอตารุอยา่งในปัจจุบนั 

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างขึ้น

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจดัแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตลก์ว่า 25,000 ช้ิน อีกทั้งยงัมีส่วนจดัแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อนัเป็นตุ๊กตาแบบ

ดั้งเดิมของยคุศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีหาดูไดย้ากมากๆให้ไดช้มอีกดว้ย  

คลองโอตารุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถนนช้อปป้ิงซาคาอมิาจิ                                                                                       พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ 

https://www.talonjapan.com/otaru-canal-area/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishiya Chocolate Factory โรงงานช็อกโกแลตแห่งเมืองซัปโปโร 

เป็นโรงงานในเมืองซปัโปโรท่ีผลิตช็อกโกแลตอนัเล่ืองช่ืออย่าง Shiroi Koibito คุก้ก้ีสอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ท่ีท าจากนมโคจากฮอกไกโดท่ีว่า

กนัว่าอร่อยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ท าให้คุกก้ีสอดไส้ไวทช็์อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทัง่กลายมาเป็นของฝาก

ยอดนิยมติดอนัดับสูงสุดของเกาะฮอกไกโด นอกจากของฝากแสนอร่อยแล้ว ภายในบริเวณของโรงงานผลิตช็อกโกแลตยงัมีส่วนของ

พิพิธภณัฑ์ สวนส าหรับนัง่เล่น มีร้านอาหารอร่อยๆ ให้ไดเ้ลือกชิมหรืออาจจะลองเขา้คอร์สท าคุกก้ีดว้ยก็ไดแ้ละส าหรับใครท่ีเป็นแฟนพนัธ์ุแท้

เคก้ ขอบอกว่าเคก้บุฟเฟ่ตข์องท่ีน่ีเคา้อร่อยเหาะไปเลย 

 

 

 

 

 

นาฬิกาไอน ้าโบราณ 

ส่ิงท่ีสะดุดตาคือดา้นหน้าพิพิธภณัฑ์ยงัมี นาฬิกาไอ

น ้ าโบราณ ท่ียงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจุบนัและเหลือ

เพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น 

คาเฟ่ฮัลโหลคติตี ้

เพลิดเพลินกบั คาเฟ่ฮลัโหลคิตต้ี ส าหรับท่านท่ีชอบทานกาแฟและเป็น

แฟนคลบัของ Hello Kitty ร้านน้ีไม่ควรพลาด เน่ืองจากร้านน้ีมีถว้ย

กาแฟลาย Hello Kitty จ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก ให้ท่านได้เลือกซ้ือ

สินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ร้านขนม Le TAO 

ร้านขนม Le TAO เป็นร้านขนมช่ือดังของเมืองโอตารุ (Otaru) 

แห่งภูมิภาคฮอกไกโด   



 

น าท่านสู่ หอนาฬิกาเมือง สัญลกัษณ์ของเมืองซัปโปโรตัว
อาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นตน้สมยัพฒันาซปัโปโรในปี 1878 

ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโรตวัเรือนนาฬิกา

ซ้ือมาจากกรุงบอสตนัโดยปัจจุบนันั้นหอนาฬิกาแห่งน้ีไดมี้การ

ปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เปิดให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ

ไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนั้นมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์

ของส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเขา้) 

 

ซปัโปโรทาวเวอร์ เป็นหอกระจายสัญญาณโทรทศัน์ในนครซปัโปโร  

จงัหวดัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น ก่อสร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2497  

ดว้ยความสูง 142.7 เมตร มีชั้นชมวิวสูงสุดท่ีความสูง 90.38 เมตร  

ตั้งอยูป่ลายสุดของสวนสาธารณะโอโดริทางทิศตะวนัออก 

 

ย่านซูซูกิโนะ  (Susukino) นับเป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยแหล่ง

บนัเทิงท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของเมืองซัปโปโร  อีกทั้งยงัเรียกไดว่้าเป็นย่าน

บนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่ น บอกเลยว่าอยากมาบนัเทิง

เริงใจยามค ่าคืนสัมผสัไลฟ์สไตล์แบบคนญ่ีปุ่ นแท้ๆ ต้องมาท่ีน่ีให้ได้ 

เพราะเต็มไปดว้ยร้านคา้ บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ 

รวมกว่า 4,000 ร้าน 

 

ค ่า แนะน า!! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลร้านดัง NANDA 

(จ่ายเพ่ิม 2,999 บาท/ท่าน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์399 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง)  

 

ถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นยา่นช็อปป้ิงช่ือดงัของเมืองซปัโปโร ท่ีชอบสุดๆ  

ก็ตรงการท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในร่มแบบว่าจะแดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวัน่ช็อปป้ิง 

ไดแ้บบไม่มีถอย เพราะท่ีน่ีนั้นมีหลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร ถา้นบัง่ายๆ  

ก็ประมาณ 7-8 บลอ็ก จนถึงแม่น ้า Sosei  

 

พกั : Sapporo Tokyu REI Hotel ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 



Day 6. ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ดิวตีฟ้รี - มิตซุยเอาท์เลต็ - เมืองโนโบเบะสึ  

หุบเขานรกจิโกคุดานิ บ่อน ้าพุร้อนโอนุยุมะ ถนนช็อปป้ิงโกคุระขุ  

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ตลาดปลานิโจ เป็นตลาดสดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของเมืองซัปโปโร ถือเป็นศูนยก์ลางตลาดขายปลีกและขายส่งท่ีส าคญัอีกแห่ง
หน่ึงของเมืองก็วา่ได ้เพราะท่ีน่ีไดร้วบรวมของกินเด็ดๆ และอาหารทะเลสดๆ มาจากทัว่ทุกแห่งในจงัหวดัฮอกไกโดมาไวใ้ห้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือ เลือกชิมกนัอย่างมากมายกว่า 70 ร้าน ภายในตลาดโจไกเต็มไปดว้ย ร้านขายอาหารทะเลสด เช่น กุง้, 
ไข่หอยเม่นสด, ไข่ปลาเเซลมอน, ปู, ปลา, ซูชิ และร้านขายอาหารทะเลแบบแหง้ตลอดจนของฝาก โดยไฮไลทข์องตลาดโจไก 
ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาดเม่ือมาถึงนั่นก็คือ การเลือกซ้ือปูสดๆ ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมาก ขึ้นอยู่กบัขนาดและ
น ้าหนกั นอกจากน้ียงัสามารถเลือกสั่งอาหารทะเลจากหนา้ร้านมารับประทานกนัสดๆ ไดท้นัทีอีกดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ ศาลเจา้ฮอกไกโด ศาลเจา้ของศาสนาพุทธนิกายชินโตท่ีมีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโดเพราะท่ีศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูกสร้าง
ในช่วงยคุเร่ิมพฒันาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกบัเทพเจา้ท่ีประทบัภายในศาลเจา้มากถึง 4 องค ์แต่ดว้ยความ

ท่ีตวัศาลเจา้เองมีพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะท าให้ถือไดว่้าเป็นจุดชมวิวเด็ดอีกแห่งหน่ึงของเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิตซุยเอาทเ์ลต็ ท่ีมีร้านมากถึง 210 ร้าน ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองโตเกียว  

มีสินคา้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินคา้แฟชัน่หรือชุดกีฬา  

ทั้งยงัมีร้านกาแฟและร้านอาหารครบครัน 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่อน ้าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด บ่อน ้าพุร้อนท่ีงดงามท่ีสุดไดแ้ก  
บ่อจิโงคุดานิ ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศเหนือ บริเวณอุทยานแห่งชาติชิโคสึโทยา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่ หุบเขานรกจิโงคุดานิ หรือมีอีกช่ือหน่ึงท่ีเป็นฉายาท่ีไดรั้บการขนานนามว่า “Hell Valley”ตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อน ้าร้อนโนโบ

ริเบทสึ ภายในจงัหวดัฮอกไกโด เรียกไดว่้าเป็นหุบเขาท่ีมีความงดงามอนัเล่ืองช่ือ อีกทั้ง น ้าร้อนในล าธารของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุก ามะถนั ซ่ึง

ก็เป็นแหล่งตน้น ้ าของย่านบ่อน ้ าร้อนโนโบริเบทสึนัน่เอง โดยคนท่ีช่ืนชอบการผจญภยัน่าจะชอบท่ีน่ีไม่น้อย เพราะจะมีเส้นทางตามหุบเขา

สามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาที จะพบบ่อโอยนุุมะ ซ่ึงบ่อน้ีเป็นเป็นบ่อน ้าร้อนก ามะถนั อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 

               ถนนช็อปป้ิงโกคุระข ุ 

โกคุระขุน้ีจะเน้นไปดา้นเส้ือผา้ตามเทรนด์ ในราคาจบัตอ้งไดไ้ม่ตอ้งต่อ

ให้เหน่ือย ท่ีส าคญัท่ีน่ียงัเป็นย่านการคา้แบบ Strip Mall (ย่านการคา้แบบ

ท่ีมีร้านคา้เรียงกนัเป็นแถบ มีทางเดิน และท่ีจอดรถอยู่ดา้นหน้า) ท่ีเก่าแก่

เป็นอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ นดว้ย เป็นอีกแห่งท่ีเหมาะส าหรับการหาซ้ือของฝาก

สไตล์เกียวโต เช่น พดัญ่ีปุ่ น กระดาษญ่ีปุ่ น เคร่ืองส าอางแบบไมโกะ 

(เกอิชาฝึกหัด) เป็นตน้ รวมทั้งร้านอาหารท่ีเรียงรายอยู่ตลอดทางท่ีจะไม่

ท าให้เราเดินแบบหิวโซเลยสักนิดเดียว 

และน าท่านเขา้ท่ีพกั : Air Terminal Hotel ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



Day 7. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.00 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 671 

15.50 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

 

  

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

14 - 20 กุมภาพนัธ์ 66 59,977.- 58,977.- 9,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

   



  



 



 

 

 



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