
 

สรปุการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 เมืองโนโบริเบทสึ - จิโกกดุานิ - ภเูขาไฟอสึุ - ทะเลสาบโทยะ    

2 
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - คลองโอตาร ุ- ตลาดถนนคนเดินทานุกิโค
จิ    

3 
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า - มิตซุย
เอาท์เลต็พารค์ - สวนโอโดริ    

4 ตลาดนิโจ     

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1   เมืองโนโบริเบทสึ - จิโกกดุานิ - ภเูขาไฟอสึุ - ทะเลสาบโทยะ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 น าท่านเดนิทางไปเมอืงโนโบรเิบทส ึ
กลางวนั 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 • น าท่านชม หบุเขานรกจิโกกดุานิ (Jigokudani) เป็นหุบเขาซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของฝงูลงิ

หมิะหรอืลงิภูเขาทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกกว่า 200 ตวั ซึง่เหตุทีหุ่บเขาแห่งนี้ไดช้ื่อว่าหุบ
เขานรกกเ็นื่องจากสภาพอากาศที่
ค่อนขา้งโหดรา้ย คอืมหีมิะปกคลุม
ยาวนานถงึ 1 ใน 3 ของปี อกีทัง้สภาพ
ภูมปิระเทศทีเ่ตม็ไปดว้ยโขดหนิขรุขระ
และมนี ้าพุรอ้นพุง่ออกมาจากพืน้ดนิอยู่
ตลอดเวลานัน่เอง 

• น าท่านชม ภเูขาไฟอสุุซาน (Usuzan Ropeway) เป็นภูเขาไฟซึง่เป็นตน้ก าเนิดของ
ทะเลสาบโทยะ นอกจากนี้ยงัเป็นภูเขาไฟ
ทีย่งัไม่ดบัแต่ยงัครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา โดย
จะเหน็ไดว้่าบนยอดเขาตรงบรเิวณปาก
ปล่องภูเขาไฟนัน้จะมคีวนัสขีาวลอยขึน้มา
อยู่ตลอดเวลา 

• น าท่านชม ทะเลสาบโทยะ (Lake 

Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รปูวงกลม เกดิจากปากปล่องภูเขาไฟ ตัง้อยู่ใกลก้บั
ทะเลสาบชโิกส(ึLake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามพเิศษตรงทีน่ ้าจะไม่แขง็ตวั
ในช่วงฤดหูนาว ในหน้ารอ้น อากาศกเ็ยน็สบาย เหมาะส าหรบัเดนิเล่น ปัน่จกัรยาน หรอื
ล่องเรอืชมทวิทศัน์(Boat Cruise 

on Lake Toya) อนังดงาม กลาง
ทะเลสาบมเีกาะเลก็ๆอยู่ตรงกลาง คอื 

เกาะนากาจมิะ(Nakajima 

Island) สามารถลงไปเดนิเล่นได้



(ยกเวน้ฤดหูนาว) และในช่วงไฮทซ์ซีัน่ ประมาณเดอืนเมษายน-ปลายเดอืนตุลาคม 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2   พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี - คลองโอตาร ุ- ตลาดถนนคนเดินทานุกิโคจิ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรีโอตาร ุ(Otaru Music Box Museum) ทีน่ี่เป็น
แหล่งรวบรวมกล่องดนตรสีารพดัรปูแบบ หลากหลายสไตล ์ลกัษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชัน้ 

ภายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดง และ
โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 

1910 โดยไดร้บัอทิธพิลจากชาว
ยุโรปทีเ่ขา้มาตัง้รกรากทีน่ี่ใน
สมยัก่อน จนในปัจจุบนักลายมาเป็น
แหล่งผลติกล่องดนตรทีีม่อีายุรอ้ยกว่าปีทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของญีปุ่่ นเลยกว็่าได้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านสู่ คลองโอตาร ุ(Otaru Canal) เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงโอตารุทีน่กัท่องเทีย่ว
นิยมมาถ่ายภาพทีน่ี่เพือ่เป็นทีร่ะลกึ ซึง่ในอดตีเป็นคลองทีเ่กดิจากการถมทะเลเพือ่ใชเ้ป็น
เสน้ทางขนถ่ายสนิคา้จากเรอืใหญ่ลงสูเ่รอืขนถ่ายแลว้น าสนิคา้มาเกบ็ไวภ้ายในโกดงั แต่
ภายหลงัไดเ้ลกิใชแ้ละถมคลองครึง่หนึ่งท าเป็นถนนหลวง สว่นอกีครึง่หนึ่งไดบู้รณะปรบัปรุงให้
เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว นอกจากนัน้
รมิสองฝัง่คลองยงัเตม็ไปดว้ย
รา้นคา้ รา้นอาหารตัง้เรยีงรายอยู่
มากมาย รวมทัง้มสีถานที่
ท่องเทีย่วอื่นๆ ทีอ่ยู่ไม่ไกลจาก
คลองมากนกั 

• น าท่านสู่ ตลาดถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นชุมชนรา้นคา้ประมาณ 200 

รา้นทอดยาวกว่า 1 กโิลเมตร 
ตลอดทศิตะวนัออกและตะวนัตก
ของใจกลางเมอืงซปัโปโร ทัง้ยงั
เป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย 
เนื่องจากมเีกมเซน็เตอร ์และตู้
หนีบตุ๊กตามากมาย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

วนัท่ี 3   ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาวา่การเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า - มิตซุยเอาทเ์ลต็
พารค์ - สวนโอโดริ 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด 

(Hokkaido Shrine) เป็นศาล
เจา้ในลทัธชินิโตทีม่อีายุเก่าแก่ถงึ 
140 ปี ซึง่แต่เดมิศาลเจา้นี้มชีื่อว่า
ศาลเจา้ซปัโปโร และชาวฮอกไกโดต่าง



ใหค้วามเลื่อมใสศรทัธามาก เพราะเชื่อกนัว่าเป็นทีส่ถติของเทพเจา้โยฮะชริะ ผูพ้ทิกัษ์เกาะฮ
อกไกโดและคอยปกปักษ์รกัษาชาวเมอืงบนเกาะมาตัง้แต่ยุคบุกเบกิดินแดนแห่งนี้ ดงันัน้คน
ทอ้งถิน่จงึนิยมไปสกัการะไม่ขาดสาย เพือ่เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจ 

• น าท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลงัเก่า (Former Hokkaido 

Government Office) เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของฮอกไกโดกว็่าได้ อาคารเก่าแก่ถูก
สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1888 ภายในอาคารมกีารจดัแสดงขอ้มลูสิง่ของทีเ่กีย่วขอ้งเชื่อมโยง
กบัประวตัศิาสตรข์องฮอกไกโด คน
ทัว่ไปสามารถเขา้ชมไดฟ้ร ี

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ มิตซุยเอาท์เลต็พารค์ (Mitsui Outlet Park Sapporo) สามารถ
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นม และยงัไดพ้บกบังานจดั
กจิกรรมเวททีีแ่ปลกใหม่โดดเด่น ที่
ศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ทีม่จี านวนกว่า 
650 ทีน่ัง่มเีมนูอาหารทีห่าทานได้
เฉพาะทีฮ่อกไกโดมากมาย 

• น าท่านสู่ สวนโอโดริ (Odori Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมอืงของนครซปัโปะโระ 
เมอืงเอกของจงัหวดัฮกไกโด ประเทศญีปุ่่ น ค าว่า "โอโดร"ิ ในภาษาญีปุ่่ นมคีวามหมายว่า 
"ทางเดนิทีก่วา้ง" สวนสาธารณะโอโดร ิมคีวามยาวถงึ 1.5 กโิลเมตร ในแต่ละปี จะมงีาน
มากมายมาจดัทีส่วนสาธารณะแห่งนี้ อาท ิเทศกาลดอกไลลกัซปัโปะโระ, เทศกาลหมิะซปั
โปะโระ ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของ ซปัโปะโระทวีทีาวเวอร ์และ
ใกลเ้คยีงยงัมสีถานทีท่ีน่่าสนใจ 

อาท ิพพิธิภณัฑจ์ดหมายเหตุนคร
ซปัโปะโระ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 



 

วนัท่ี 4  ตลาดนิโจ  

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ตลาดนิโจ (Nijo Market) เป็นตลาดทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมากในทัง้หมู่นกั
ท่องทีย่วต่างถิน่ไปจนถงึชาวบา้งเอง
กต็าม โดยตลาดแห่งนี้นัน้ถอืเป็น
ตลอดเก่าแก่ทีม่อีายุเป็นรอ้ยปีและ
เปิดท าการครัง้แรกตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1903 พืน้ทีข่องตลาดนัน้ครอบคลุม
พืน้ทีเ่มอืง 1 บลอ็ก ภายในตลาด
เรยีกไดว้่ามสีนิคา้ทีเ่น้นไปทีผ่ลผลติในทอ้งถิน่ และอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็น ป ูไข่
ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ บอกเลยว่าของทีน่ี่เคา้สดจรงิ 

 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 4 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

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

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


