
 

สรปุการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 
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ดาเตะ จิไดมูระ - หบุเขานรกจิโกกดุานิ - ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั - 
ภเูขาไฟอสุุซาน - ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุห์มีสีน ้าตาล    

2 
ริวสึทซึ สกี รีสอรท์ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตาร ุ- ถนนซาไกมา
จิ - คลองโอตาร ุ    

3 
โรงงานชอ็กโกแลตอิชิยะ - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโด - หอ
นาฬิกาซปัโปโร - อิออนพลาซ่า    

4 
ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร - มิต
ซุย เอ้าท์เลท - ถนนทานุกิโคจิ    

5 อิสระตามอธัยาศยั    

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1   ดาเตะ จิไดมูระ - หบุเขานรกจิโกกดุานิ - ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั - ภเูขาไฟอสุุ

ซาน - ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุห์มีสีน ้าตาล 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ ดาเตะ จิไดมูระ 
(Noboribetsu Date 
Jidaimura) เป็นหมู่บา้นจ าลองวถิี
ชวีติของชาวเอโดะในสมยัโบราณ 

ภายในพืน้ทีห่มู่บา้นมทีัง้ หอ
สงัเกตการณ์ โรงละคร วดั รา้นคา้ หมู่บา้นนินจา หมู่บา้นซามไูร และอื่นๆอกีมากมาย โดย
นกัท่องเทีย่วจะสามารถสมัผสับรรยากาศไดเ้หมอืนอยู่ในหนงัญี่ปุ่ นโบราณเลย นอกจากนี้ยงัมี
คนแต่งตวัเป็นพอ่คา้ ซามไูร นินจา เดนิไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอ
โดะอกีดว้ย 

•  น าท่านสู ่หบุเขานรกจิโกกดุานิ (Jigokudani) เป็นหุบเขาซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของฝงูลงิ
หมิะหรอืลงิภูเขาทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกกว่า 200 ตวั ซึง่เหตุทีหุ่บเขาแห่งนี้ไดช้ื่อว่าหุบ
เขานรกกเ็นื่องจากสภาพอากาศที่
ค่อนขา้งโหดรา้ย คอืมหีมิะปกคลุม
ยาวนานถงึ 1 ใน 3 ของปี อกีทัง้
สภาพภูมปิระเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยโขดหนิ
ขรุขระและมนี ้าพุรอ้นพุ่งออกมาจาก
พืน้ดนิอยู่ตลอดเวลานัน่เอง 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านสู่ ภเูขาไฟโชวะ ชินซงั (Showa Shinzan) เป็นภูเขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหม่ของฮอก
ไกโด(Hokkaido) ทีไ่ม่ธรรมดาตรงทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัว่ามอีายุน้อยทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น
นี่เอง ในอดตีเป็นภูเขาไฟลูกเลก็ทีเ่กดิขึน้จากการสัน่สะเทอืนของผวิโลกในปี ค.ศ. 1943 ซึง่
เป็นภูเขาทีเ่กดิการประทุและระเบดิตลอดเวลาตดิต่อกนัเป็นเวลานานถงึ 2 ปี จนกลายเป็น
ภูเขาโชวะชนิซงัทีต่ ัง้ชื่อตามช่วงเวลาทีเ่กดิการระเบดิครัง้นัน้ ซึง่กค็อืช่วงปีโชวะนัน่เอง และ
ล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้กเ็กดิการระเบดิ
ขึน้อกีครัง้ในปี 2000 และหากใคร
ตอ้งการทีจ่ะชมปากปล่องภูเขาไฟก็
ตอ้งนัง่เคเบลิคารท์ีอ่ยู่ตนีเขาขึน้ไป 

• น าท่านสู่ ภเูขาไฟอสุุซาน 

(Usuzan Ropeway) เป็น
ภูเขาไฟซึง่เป็นตน้ก าเนิดของ
ทะเลสาบโทยะ นอกจากนี้ยงัเป็น
ภูเขาไฟทีย่งัไม่ดบัแต่ยงัครุกรุ่นอยู่
ตลอดเวลา โดยจะเหน็ไดว้่าบนยอด
เขาตรงบรเิวณปากปล่องภูเขาไฟนัน้
จะมคีวนัสขีาวลอยขึน้มาอยู่ตลอดเวลา 

• น าท่านสู่ ศนูยอ์นุรกัษ์พนัธุห์มีสีน ้าตาล (Noboribetsu Bear Park) ตัง้อยู่ภายใน
เกาะฮอกไกโด ซึ่งหมสีนี ้าตาลนัน้
เป็นหมพีนัธุท์ีห่ายาก มถีิน่ก านิดใน
ดนิแดนแถบไซบเีรยีและเกาะฮอกไก
โด ปัจจุบนัพบไดใ้นเกาะฮอกไกโด 
เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิ
เท่านัน้ แต่กค็่อนขา้งจะหาดูไดย้าก
เพราะใกลส้ญูพนัธุแ์ลว้ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2   ริวสึทซึ สกี รสีอรท์ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีโอตาร ุ- ถนนซาไกมาจิ - 

คลองโอตาร ุ
  



เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ริวสึทซึ สกี รีสอรท์ (Rusutsu Ski Resort) ถอืเป็นสกรีสีอรท์ทีด่แีห่งหนึ่ง
ของฮอกไกโด พืน้ทีเ่ล่นสกมีขีนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก เสน้ทางสกมีคีวามหลากหลาย 

ภูมทิศัน์สวยงาม ใกลก้บัทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) อกีดา้นหนึ่งเป็นภูเขาโยเท 

(Mount Yotei) ทีน่ิเซโกะ (Niseko) โรงแรมขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใจกลางรสีอรท์เปิด
ใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยตกึรุซุสทึาวเวอร ์(Rusutsu Tower) ตกึทางเหนือและทางใต ้ไฮ
แลนดล์อดจ ์และกระท่อมหลายแห่ง 
นอกจากกจิกรรมสกแีลว้ รสีอรท์แห่งนี้
ยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วอื่นๆ เช่น 

รา้นอาหาร รา้นคา้ สระว่ายน ้า หอ้ง
อาบน ้าพุรอ้นออนเซน็ ผบัและบาร์
(the Cricket Pub sports 
bar) ในฤดูรอ้นกม็กีจิกรรมตกีอลฟ์ และสวนสนุกทีม่เีครื่องเล่นมากกว่า 60 ชิ้น รถไฟเหาะ
ตลีงักา 8 ราง 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตาร ุ(Otaru Music Box Museum) ทีน่ี่
เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรสีารพดัรปูแบบ หลากหลายสไตล ์ลกัษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 

ชัน้ ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง และโครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้
ในปี 1910 โดยไดร้บัอทิธพิลจาก
ชาวยุโรปทีเ่ขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ใน
สมยัก่อน จนในปัจจุบนักลายมาเป็น
แหล่งผลติกล่องดนตรทีีม่อีายุรอ้ยกว่า
ปีทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของญีปุ่่ นเลยกว็่าได้ 

• น าท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ 

(Sakaimachi Street) เป็นถนนเก่าแก่ทีม่อีายุกว่าสองรอ้ยปี โดยปัจจุบนัสองขา้งทาง
ของถนนแห่งนี้ลว้นเตม็ไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึในตกึแถวโบราณ รวมถงึรา้นขายเครื่อง
แกว้ และผลติภณัฑท์ีท่ าจากแกว้ใน
แบบต่างๆ ทีน่่าสนใจ ทัง้แก้วน ้า 
แจกนั ถว้ยชาม พวงกุญแจ ตะเกยีง 
เป็นตน้ นอกจากนัน้ถนนซาไกมาจยิงั
เตม็ไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเลสดๆ 



ทัง้กุง้ หอย ปู ปลา ทีถู่กปรุงรสไดอ้ย่างถงึเครื่อง และนัน่กท็ าใหถ้นนเสน้นี้กลายเป็นแหล่งช้
อปป้ิงยอดนิยมของเมอืงวาตารุ ทีเ่หมาะส าหรบัการเดนิเล่นอย่างทีสุ่ด 

• น าท่านสู่ คลองโอตาร ุ(Otaru Canal) เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีน่กัท่องเทีย่ว
นิยมมาถ่ายภาพทีน่ี่เพือ่เป็นทีร่ะลกึ ซึง่ในอดตีเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเลเพือ่ใชเ้ป็น
เสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่ลงสู่
เรอืขนถ่ายแลว้น าสนิคา้มาเกบ็ไว้
ภายในโกดงั แต่ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละ
ถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวง 
สว่นอกีครึง่หนึ่งไดบู้รณะปรบัปรุงให้
เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว นอกจากนัน้รมิ
สองฝัง่คลองยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหารตัง้เรยีงรายอยู่มากมาย รวมทัง้มสีถานที่
ท่องเทีย่วอื่นๆ ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากคลองมากนกั 

เยน็ **อสิระอาหารค ่า เพือ่ใหท้่านไดเ้ทีย่วชมคลองโอตารุแบบเตม็อิม่** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   โรงงานชอ็กโกแลตอิชิยะ - ศาลาวา่การเมืองฮอกไกโด - หอนาฬิกาซปัโป
โร - อิออนพลาซ่า 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ โรงงานชอ็กโกแลตอิชิยะ (Ishiya Chocolate Factory) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงซปั
โปโรในสวนชโิรอโิคอบิโิตะ ซึง่ภายในระกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ และ
โรงงานชอ็กโกแลตอนัมชีื่อเสยีง โดยอาคารซึง่เป็นรา้นขายของนัน้ถูกตกแต่งใหเ้หมอืนกบัโลก
แห่งเทพนิยายคลาสสกิ สว่นภายในโรงงานมกีารจดัแสดงอุปกรณ์การผลติตัง้แต่ยุคแรกเริม่ 
โดยจ าลองโรงงานและขัน้ตอนการผลติ
มาไวท้ีน่ี่ นอกจากนัน้ยงัสามารถชมิ
และเลอืกซือ้ชอ็กโกแลตหรอืไอศกรมี
แบบต่างๆ ทีผ่ลติจากนมสดของเกาะฮ
อกไกโดไดท้ีน่ี่ แถมยงัทดลองท าคุกกี้
ไดเ้องดว้ย 

 



• น าท่านชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า หรอื ท าเนียบอิฐแดง (Former 

Hokkaido Government Office) ถอืเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของฮอกไกโดกว็่าได ้

อาคารเก่าแก่ถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1888 ภายในอาคารมกีารจดั
แสดงขอ้มลูสิง่ของทีเ่กีย่วขอ้ง
เชื่อมโยงกบัประวตัศิาสตรข์องฮอก
ไกโด คนทัว่ไปสามารถเขา้ชมไดฟ้ร ี

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ หอนาฬิกาซปัโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬกิาทีเ่ก่าแก่
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2421 ตัง้อยู่ถดัจากอาคารว่าการเก่าเมอืงฮอกไกโดไปทางทศิตะวนัออก และ
เป็นอกีหนี่งสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของซปัโปโร ซึง่ในอดตีเป็นโรงฝึกงานของมหาวทิยาลยัฮอกไก
โดมาก่อน และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น 
ตวัอาคารสรา้งดว้ยไมท้าสขีาว ภายในจดัแสดงเรื่องราวความเป็นมาของหอนาฬกิา รวมถงึ
เรื่องราวของนาฬกิารุ่นเดยีวกบั
นาฬกิาทีอ่ยู่บนหอคอย ซึง่ทีน่ี่กเ็ป็น
อกีจุดทีน่กัท่องเทีย่วมกัแวะมา
ถ่ายรูปไว ้

• น าท่านสู่ อิออนพลาซ่า (Aeon 

Plaza) เป็นศูนยค์า้ปลกี และมี
สนิคา้หลากหลายชนิดจ าหน่ายในราคาทีไ่ม่แพง ทัง้สนิคา้อุปโภคและบรโิภค โดยภายในหา้งอิ
ออนนัน้ประกอบไปดว้ยสว่นของดพีารท์เมนทส์โตรซ์ึง่กค็อืหา้งจสัโก้ และสว่นทีเ่ป็นพลาซ่า
หรอืรา้นคา้ย่อย นอกจากนัน้ยงัมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกรบัประทานมากมาย แต่สว่นใหญ่จะเป็น 
รา้นอาหารประเภทฟาสตฟ์ู้ดทีส่ะดวกและราคาไม่แพงมากนกั 

เยน็ **อสิระอาหารค ่า เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4   ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร - มิตซุย 

เอ้าทเ์ลท - ถนนทานุกิโคจิ 
  



เช้า 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ (Nijo Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง
ซปัโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สรา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจ้กักนัในนาม "ครวั
ทะเลของชาวเมอืงซปัโปโร" เพราะ
สตัวท์ะเลทีจ่บัไดส้ว่นใหญ่จะหาได้
จากทะเลแถบนี้ทัง้สิน้ ซึง่จะมคีวาม
สดมากเหมอืนไปเดนิซือ้ทีท่่าเรอื
เลยทเีดยีว ลูกคา้สว่นใหญ่จะมทีัง้
นกัท่องเทีย่วในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถงึชาวบา้นเขา้มาจบัจ่ายใช้สอยกนัเสมอ ทีน่ี่ยงัขึน้ชื่อเรื่อง ไขห่อยเม่นและไข่
ปลาแซลม่อน 

• น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจา้ในลทัธชินิโตทีม่อีายุ
เก่าแก่ถงึ 140 ปี ซึ่งแต่เดมิศาล
เจา้นี้มชีื่อว่าศาลเจา้ซปัโปโร และ 
ชาวฮอกไกโดต่างใหค้วามเลื่อมใส
ศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัว่าเป็นที่
สถติของเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิกัษ์
เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์
รกัษาชาวเมอืงบนเกาะมาตัง้แต่ยุค
บุกเบกิดนิแดนแห่งนี้ ดงันัน้คนทอ้งถิน่จงึนิยมไปสกัการะไม่ขาดสาย เพือ่เพือ่เป็นขวญัและ
ก าลงัใจ 

• น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์บียรซ์ปัโปโร (Sapporo Beer Museum) เป็นพพิธิภณัฑ์
เบยีรแ์ห่งแรกและแห่งเดยีวในญีปุ่่ น ทีน่ าเสนอเรื่องราวและประวตัคิวามเป็นมา รวมทัง้
ขัน้ตอนของการผลติเบยีรซ์ปัโปโร 
เบยีรท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของญีปุ่่ นและ
เป็นเบยีรท์ีไ่ดร้บัความนิยมจากชาว
ญีปุ่่ นอกีดว้ย โดยตวัของอาคาร
พพิธิภณัฑน์ัน้เคยเป็นโรงงานผลติ
เบยีรใ์นอดตี เป็นอาคารทีส่รา้งดว้ย
อฐิแดง ซึง่เปิดด าเนินการมาตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2419 ในสมยัเมจ ิทัง้ยงัเป็นโรงงานผลติเบยีรแ์ห่งแรกของญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 



กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ มิตซุยเอาท์เลต็พารค์ (MITSUI OUTLET) สามารถเพลดิเพลนิกบัการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม และยงัไดพ้บกบั
งานจดักจิกรรมเวททีีแ่ปลกใหม่โดดเด่น 
ทีศู่นยอ์าหารขนาดใหญ่ทีม่จี านวนกว่า 
650 ทีน่ัง่มเีมนูอาหารทีห่าทานได้
เฉพาะทีฮ่อกไกโดมากมาย 

• น าท่านสู่ ตลาดถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 

รา้นทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตร ตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตกของใจกลางเมอืงซปัโปโร ทัง้
ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย 
เนื่องจากมเีกมเซน็เตอร ์และตูห้นีบ
ตุ๊กตามากมาย 

เยน็ **อสิระอาหารค ่า เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 5  อิสระตามอธัยาศยั 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 อสิระตามอธัยาศยั 

 น าท่านสูส่นามบนิชโิตเสะ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 



 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 



 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 4 วนั (3.5 ดาว) 
• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


