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ชมศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสีนำ้ ตำล - ชมอุทยำนลิงภูเขำ(ลิงหิมะ) –
คิโรโระ รีสอร์ ท ออนเซ็น - ชมตลองโอตำรุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี
อิม่ ฟิ นเว่ อร์ กบั ขำปูยกั ษ์

เอเซียออนทัวร์

1

สรุปกำรเดินทำง
วันที่

กำหนดกำร

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)

2
3

เมืองโนโบริ เบทสึ – จิโกกุดานิ – นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่ ภูเขาไฟอุสึ – ภูเขาไฟโชวะ
ชินซัง – ฟาร์ มหมีสีน้ าตาล – สวนฟูกิดะชิ - คิโรโระ รี สอร์ ท ออนเซ็น
โอตารุ -คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ าแก้ว - มิตชุย เอ้าท์เลต

4

ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ - สนามบินชิโตเสะ - กรุ งเทพฯ

เอเซียออนทัวร์

เช้ ำ

เที่ยง

เย็น

2

กำหนดกำรทั้งหมด
วันแรก

สนำมบินสุ วรรณภูมิ - สนำมบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
คณะพร้อมกันที่สนามบิน ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก (เวลาท้องถิ่น
ประเทศญี่ปุ่นเร็ ว กว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) (ตัว๋ เครื่ องบินไม่รวมในแพคเกจ)

วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

เย็น

เมืองโนโบริเบทสึ – จิโกกุดำนิ – นัง่ กระเช้ ำไฟฟ้ ำสู่ ภูเขำไฟอุสึ – ภูเขำไฟโชวะชินซัง –
ฟำร์ มหมีสีนำ้ ตำล – สวนฟูกดิ ะชิ - คิโรโระ รีสอร์ ท ออนเซ็น
รถพร้อมคนขับ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ เป็ นบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ
อุดมไปด้วยแร่ กามะถันซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ จากนั้นนาท่านชม ภูเขำไฟโชวะ ชินซัง ชินซัง
ในอดีตเป็ นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ. 1943 และอยู่ขา้ งๆ
ภูเขาไฟอุซุซงั
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ ศู นย์ อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีน้ำตำล โนโบริเบ็ทสึ หมีสีน้ าตาลนั้นเป็ นหมีพนั ธุท์ ี่หายาก
มีถิ่นกานิ ดในดินแดนแถบไซบีเรี ยและเกาะฮอกไกโด ปั จจุบนั พบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคา
ริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์
พัน ธุ์หมีสีน้ าตาลแห่ งนี้ ภายในมีฝูง หมี สีน้ าตาลนับร้ อ ยตัว ท่ ามกลางธรรมชาติ ที่ สมบูร ณ์ แ ละ
เหมาะสม จากนั้นนาท่านสู่ สวนฟูกิดะชิ ซึ่งมีน้ าพุธรรมชาติและธารน้ าธรรมชาติที่เกิดจากการ
ละลายของหิ มะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ าตกขนาดเล็กที่มีน้ าไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่ง
เป็ นน้ าแร่ บริ สุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผา่ นกรรมวิธีใดๆ จากนั้นนาท่านสู่ คิโรโระ รีสอร์ ท ออน
เซ็น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

เอเซียออนทัวร์

3

วันที่สำม

โอตำรุ – คลองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ ำแก้ว - มิตชุย เอ้ำท์ เลต

เช้ ำ

รถพร้ อมคนขับ น าท่ านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ คลองโอตำรุ (Otaru Canal) หรื อ โอตารุ อุนงะ
(Otaru Unga) คลองนี้ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมื่อก่อนน้ าในลาคลองสกปรกมาก เพราะอยู่ใกล้
กับท่าเรื อ ต่อได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งเพื่อให้กลายเป็ นแหล่งท่ องเที่ยว น้ าจึงใสแจ๋ วแบบใน
ปั จจุบนั จนเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ จากนั้นนาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ และร้ ำนขนมกล่องดนตรี
(Otaru Orgel Emporium) ตั้งอยู่ภายในตึดอิฐแดงเก่าสองชั้น ภายในเปิ ดขายบรรดากล่องดนตรี
สาเร็ จรู ปที่สวยงาม จุดเด่นของที่น้ ีอยูเ่ ราสามารถประดิษฐ์กล่องดนตรี ได้เองตามใจชอบ แต่แต่การ
เลือกกล่องดนตรี ตุ๊กตาประดับ และเพลงที่จะใส่ลงไปในกล่องดนตรี ของเรา โดยราคาก็จะแตกต่าง
กันออกไป
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่ ำย

เย็น

จากนั้นนาท่านสู่ โรงงำนเป่ ำแก้ว เมืองโอจารุ มีชื่อเสียงทางด้านการเป่ าแก้วมายาวนาน โดยในอดีต
นั้นจุดประสงค์ของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นทุ่นให้เรื อ แต่ปัจจุบนั นี้เป้ าหมายของการเป่ าแก้วเพื่อใช้
เป็ นของใช้หรื อของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ าแก้วคิตาอิชิเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของ
เมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 จากนั้นนาท่านสู่ มิตซุ ยเอำท์ เล็ตพำร์ ค สามารถเพลิดเพลิน กับ
การช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม และยังได้พบกับงานจัดกิจกรรมเวที ที่แปลกใหม่โ ดดเด่น ที่ ศูนย์
อาหารขนาดใหญ่ที่มีจานวนกว่า 650 ที่นงั่ มีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่
เช้ ำ

ตลำดถนนคนเดินทำนูกโิ คจิ – สนำมบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
ตลำดถนนคนเดินทำนูกโิ คจิ เป็ นชุมชนร้านค้าประมาณ 200 ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศ
ตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร
นาท่านสู่สนามบินชิโตเสะ หรื อกลับที่พกั โรงแรม

เอเซียออนทัวร์

4

กำรชำระเงิน
อัตรานี้รวม :
• ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
• ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 3 วันเต็ม

อัตรานี้ไม่รวม :
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป - กลับ
• ค่าห้องพักโรงแรม
• ค่าตัว๋ เข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

เอเซียออนทัวร์
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