สรุปการเดินทาง
วัน ที่

กาหนดการ

1

เมือ งโนโบริเบทสึ - จิโ กกุดานิ - ภูเขาไฟอุส ึ - ทะเลสาบโท

2

พิพ ิธ ภัณฑ์กล่อ งดนตรี - คลองโอตารุ - ตลาดถนนคนเดิน

3

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมือ งฮอกไกโดหลังเก่า -

4

ยะ
ทานุกิโคจิ
มิตซุย เอาท์เล็ตพาร์ค - สวนโอโดริ
ตลาดนิโจ

เช้า เที่ย ง เย็น

กาหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 เมืองโนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเ ขาไฟอุส ึ - ทะเลสาบโทยะ
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
นาท่านเดินทางไปเมืองโนโบริเบทสึ

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นาท่านชม หุบ เขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani) เป็นหุบ เขาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
ของฝูงลิงหิมะหรือลิงภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกว่า 200 ตัว ซึ่งเหตุที่
หุบ เขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าหุบ เขานรกก็
เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้าง
โหดร้าย คือมีหิมะปกคลุมยาวนาน
ถึง 1 ใน 3 ของปี อีกทั้งสภาพภูมิ
ประเทศที่เต็มไปด้วยโขดหินขรุขระและมีน้าพุร้อนพุ่งออกมาจากพื้นดินอยู่
ตลอดเวลานั่นเอง
 นาท่านชม ภูเขาไฟอุสซุ าน (Usuzan Ropeway) เป็นภูเขาไฟซึ่งเป็นต้น
กาเนิดของทะเลสาบโทยะ
นอกจากนี้ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่
ดับ แต่ยังครุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา
โดยจะเห็นได้ว่าบนยอดเขาตรง
บริเวณปากปล่องภูเขาไฟนั้นจะมีควันสีขาวลอยขึ้นมาอยู่ ตลอดเวลา
 นาท่านชม ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม

เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบชิโกสึ(Lake Shikotsu)
ทะเลสาบแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่น้าจะไม่แข็งตั วในช่วงฤดู หนาว ในหน้าร้อน
อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสาหรับ เดินเล่น ปั่นจักรยาน หรือล่องเรือชม
ทิวทัศน์(Boat Cruise on
Lake Toya) อันงดงาม กลาง
ทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรง
กลาง คือ เกาะนากาจิมะ
(Nakajima Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้(ยกเว้นฤดูหนาว) และในช่วง
ไฮท์ซีซั่น ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 พิพ ิธภัณฑ์กล่องดนตรี - คลองโอตารุ - ตลาดถนนคนเดินทานุกิ
โคจิ
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นาท่านสู่ พิพ ิธ ภัณ ฑ์กล่อ งดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum) ที่นี่
เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรูปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะเป็น
อาคารเก่าแก่ 3 ชั้น
ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐ
แดง และโครงสร้างภายในทา
ด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้าง
ขึ้นในปี 1910 โดยได้รับ อิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัย ก่อน
จนในปัจจุบ ันกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มี อายุร้อยกว่า ปีที่โด่งดัง

ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นาท่านสู่ คลองโอตารุ (Otaru Canal) เป็นสัญ ลักษณ์ของเมืองโอตารุที่
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อ เป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิด
จากการถมทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่าย
แล้วนาสินค้ามาเก็บ ไว้ภายใน
โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้
และถมคลองครึ่งหนึ่งทา
เป็นถนนหลวง ส่วนอีก
ครึ่งหนึ่งได้บ ูรณะปรับ ปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่ ง
คลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมี
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก
 นาท่านสู่ ตลาดถนนคนเดินทานุกโิ คจิ (Tanukikoji) เป็นชุมชนร้านค้า
ประมาณ 200 ร้านทอด
ยาวกว่า 1 กิโลเมตร ตลอด
ทิศตะวันออกและตะวันตก
ของใจกลางเมืองซัปโปโร
ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบ
ตุ๊กตามากมาย

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - มิตซุย
เอาท์เล็ตพาร์ค - สวนโอโดริ
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นาท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต
ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และ
ชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อ มใสศรัท ธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของ
เทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮ
อกไกโดและคอยปกปักษ์รักษา
ชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุค
บุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนั้นคน
ท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่
ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญ และกาลังใจ
 นาท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (Former Hokkaido
Government Office) เป็นอีกหนึ่งสัญ ลักษณ์ของฮอกไกโดก็ว่าได้ อาคาร
เก่าแก่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในอาคารมีการจัดแสดงข้อมูล
สิ่งของที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ของฮอกไกโด
คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรี

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นาท่านสู่ มิตซุย เอาท์เล็ตพาร์ค
(Mitsui Outlet Park
Sapporo) สามารถ

เพลิดเพลินกับ การช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และยังได้พบกับ งานจัดกิจกรรม
เวทีที่แปลกใหม่โดดเด่น ที่ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจานวนกว่า 650 ที่นั่งมี
เมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย
 นาท่านสู่ สวนโอโดริ (Odori Park) เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของนคร
ซัปโปะโระ เมืองเอกของจังหวัดฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น คาว่า "โอโดริ" ใน
ภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า "ทางเดินที่กว้าง" สวนสาธารณะโอโดริ มีความยาว
ถึง 1.5 กิโลเมตร ในแต่ละปี จะมีงานมากมายมาจัดที่สวนสาธารณะแห่งนี้
อาทิ เทศกาลดอกไลลักซัป
โปะโระ, เทศกาลหิมะซัป
โปะโระ ปลายสุดของ
สวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็น
ที่ตั้งของ ซัปโปะโระทีวีทาวเวอร์ และใกล้เคียงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ อาทิ
พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปะโระ
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 4 ตลาดนิโจ
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นาท่านสู่ ตลาดนิโจ (Nijo
Market) เป็นตลาดที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในทั้งหมู่
นักท่องที่ยวต่างถิ่นไปจนถึง

ชาวบ้างเองก็ตาม โดยตลาดแห่งนี้นั้นถือเป็นตลอดเก่าแก่ที่ มีอายุ เป็นร้ อยปี
และเปิดทาการครั้งแรกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1903 พื้นที่ของตลาดนั้นครอบคลุม
พื้นที่เมือง 1 บล็อก ภายในตลาดเรียกได้ว่ามีสินค้าที่เน้นไปที่ผลผลิ ตใน
ท้องถิ่น และอาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะเป็น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล
และปลาทะเลสดๆ บอกเลยว่าของที่นี่เค้าสดจริง
นาท่านสู่สนามบินชิโตเสะ หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจาเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบิน และโรงแรมนั้นๆ)

การชาระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

