สรุปการเดินทาง
วันที่

1
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กาหนดการ
เมืองโนโบริ เบทสึ - จิ โกกุดานิ - ภูเขาไฟอุสึ - ทะเลสาบโทยะ

3

พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - คลองโอตารุ - ตลาดถนนคนเดิ นทานุกิโค
จิ
ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - มิ ตซุย
เอาท์เล็ตพาร์ค - สวนโอโดริ

4

ตลาดนิ โจ

เช้า

เที่ยง

เย็น

กาหนดการทัง้ หมด
วันที่ 1

เมืองโนโบริเบทสึ - จิ โกกุดานิ - ภูเขาไฟอุสึ - ทะเลสาบโทยะ

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
นาท่านเดินทางไปเมืองโนโบริเบทสึ

กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชม หุบเขานรกจิ โกกุดานิ (Jigokudani) เป็ นหุบเขาซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของฝูงลิง
หิมะหรือลิงภูเขาทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลกกว่
่
า 200 ตัว ซึง่ เหตุทห่ี ุบเขาแห่งนี้ได้ช่อื ว่าหุบ
เขานรกก็เนื่องจากสภาพอากาศทีค่ ่อนข้าง
โหดร้าย คือมีหมิ ะปกคลุมยาวนานถึง 1
ใน 3 ของปี อีกทัง้ สภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ต็ม
ไปด้วยโขดหินขรุขระและมีน้าพุรอ้ นพุง่
ออกมาจากพืน้ ดินอยู่ตลอดเวลานันเอง
่
• นาท่านชม ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan
Ropeway) เป็ นภูเขาไฟซึง่ เป็ นต้น
กาเนิดของทะเลสาบโทยะ นอกจากนี้ยงั
เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ไม่ดบั แต่ยงั ครุกรุ่นอยู่
ตลอดเวลา โดยจะเห็นได้ว่าบนยอดเขา
ตรงบริเวณปากปล่องภูเขาไฟนัน้ จะมีควัน
สีขาวลอยขึน้ มาอยู่ตลอดเวลา
นาท่านชม ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม เกิดจากปากปล่อง
ภูเขาไฟ ตัง้ อยู่ใกล้กบั ทะเลสาบชิโกสึ(Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี้มคี วามพิเศษตรงทีน่ ้าจะ
ไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสาหรับเดินเล่น ปั น่ จักรยาน หรือ
ล่องเรือชมทิวทัศน์ (Boat Cruise on Lake Toya) อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยู่
ตรงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ(Nakajima
Island) สามารถลงไปเดินเล่นได้(ยกเว้น
ฤดูหนาว) และในช่วงไฮท์ซซี นั ่ ประมาณ
เดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม

เย็น

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - คลองโอตารุ - ตลาดถนนคนเดิ นทานุกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ (Otaru Music Box Museum) ทีน่ ่เี ป็ น
แหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัด
รูปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะ
เป็ นอาคารเก่าแก่ 3 ชัน้ ภายนอก
ถูกสร้างขึน้ จากอิฐแดง และ
โครงสร้างภายในทาด้วยไม้
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี
1910 โดยได้รบั อิทธิพลจากชาวยุโรปทีเ่ ข้ามาตัง้ รกรากทีน่ ่ใี นสมัยก่อน จนในปั จจุบนั กลาย
มาเป็ นแหล่งผลิตกล่องดนตรีทม่ี อี ายุรอ้ ยกว่าปี ทโ่ี ด่งดังทีส่ ุดของญีป่ ่ นุ เลยก็ว่าได้
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

• นาท่านสู่ คลองโอตารุ (Otaru
Canal) เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
โอตารุทน่ี กั ท่องเทีย่ วนิยมมา
ถ่ายภาพทีน่ ่เี พือ่ เป็ นทีร่ ะลึก ซึง่ ใน
อดีตเป็ นคลองทีเ่ กิดจากการถม
ทะเลเพือ่ ใช้เป็ นเส้นทางขนถ่าย
สินค้าจากเรือใหญ่ลงสูเ่ รือขนถ่ายแล้วนาสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และ
ถมคลองครึง่ หนึ่งทาเป็ นถนนหลวง ส่วนอีกครึง่ หนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
นอกจากนัน้ ริมสองฝัง่ คลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตัง้ เรียงรายอยู่มากมาย รวมทัง้ มี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ ทีอ่ ยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก
• นาท่านสู่ ตลาดถนนคนเดิ นทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็ นชุมชนร้านค้าประมาณ 200
ร้านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร ตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร ทัง้
ยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้ นีบตุ๊กตามากมาย

เย็น

**อิสระอาหารเย็นเพือ่ ไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง**
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า - มิตซุยเอาท์เล็ต
พาร์ค - สวนโอโดริ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม

กลางวัน

เย็น

• นาท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็ นศาลเจ้าในลัทธิชนิ โตทีม่ อี ายุ
เก่าแก่ถงึ 140 ปี ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มชี ่อื ว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความ
เลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็ นทีส่ ถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผูพ้ ทิ กั ษ์เกาะฮอกไกโด
และคอยปกปั กษ์รกั ษาชาวเมืองบนเกาะ
มาตัง้ แต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้ ดังนัน้
คนท้องถิน่ จึงนิยมไปสักการะไม่ขาด
สาย เพือ่ เพือ่ เป็ นขวัญและกาลังใจ
• นาท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโด
หลังเก่า (Former Hokkaido Government Office) เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์
ของฮอกไกโดก็ว่าได้ อาคารเก่าแก่ถูก
สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1888 ภายใน
อาคารมีการจัดแสดงข้อมูลสิง่ ของที่
เกีย่ วข้องเชื่อมโยงกับประวัตศิ าสตร์
ของฮอกไกโด คนทัวไปสามารถเข้
่
า
ชมได้ฟรี
**อิสระอาหารกลางวันเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ ง**
• นาท่านสู่ มิ ตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
(Mitsui Outlet Park
Sapporo) สามารถเพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม และยังได้
พบกับงานจัดกิจกรรมเวทีทแ่ี ปลกใหม่
โดดเด่น ทีศ่ ูนย์อาหารขนาดใหญ่ทม่ี ี
จานวนกว่า 650 ทีน่ งมี
ั ่ เมนูอาหารทีห่ าทานได้เฉพาะทีฮ่ อกไกโดมากมาย
• นาท่านสู่ สวนโอโดริ (Odori Park) เป็ นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของนครซัปโปะโระ
เมืองเอกของจังหวัดฮกไกโด ประเทศญีป่ ่ นุ คาว่า "โอโดริ" ในภาษาญีป่ ่ ุนมีความหมายว่า
"ทางเดินทีก่ ว้าง" สวนสาธารณะโอโดริ
มีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตร ในแต่ละ
ปี จะมีงานมากมายมาจัดที่
สวนสาธารณะแห่งนี้ อาทิ เทศกาล
ดอกไลลักซัปโปะโระ, เทศกาลหิมะซัป
โปะโระ ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ ซัปโปะโระทีวที าวเวอร์ และ
ใกล้เคียงยังมีสถานทีท่ น่ี ่าสนใจ อาทิ พิพธิ ภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปะโระ
**อิสระอาหารเย็น**

นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
เช้า

ตลาดนิ โจ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ ตลาดนิ โจ (Nijo Market) เป็ นตลาดทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในทัง้ หมู่นกั
ท่องทีย่ วต่างถิน่ ไปจนถึงชาวบ้างเองก็ตาม โดยตลาดแห่งนี้นนั ้ ถือเป็ นตลอดเก่าแก่ทม่ี อี ายุเป็ น
ร้อยปี และเปิ ดทาการครัง้ แรกตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1903 พืน้ ทีข่ องตลาดนัน้
ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ มือง 1 บล็อก ภายใน
ตลาดเรียกได้ว่ามีสนิ ค้าทีเ่ น้นไปที่
ผลผลิตในท้องถิน่ และอาหารทะเล
สดๆไม่ว่าจะเป็ น ปู ไข่ปลาแซลมอน
หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ บอกเลยว่าของทีน่ ่เี ค้าสดจริง
นาท่านสูส่ นามบินชิโตเสะ หรือ กลับทีพ่ กั โรงแรม

เงื่อนไข
• ทัวร์น้เี ป็ นทัวร์แบบส่วนตัว ผูเ้ ดินทางจะเป็ นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่านัน้
• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มนี โยบายในการบังคับซือ้ ของ ลงร้านและบังคับทิป
• การมัดจาเป็ นการยืนยันยานพาหนะทีใ่ ห้บริการ ท่านจะได้รบั ใบยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็ น
เอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะได้รบั 1-3 วัน ก่อนเดินทาง
• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)

การชาระเงิน
อัตรานี้ รวม

•
•
•
•
•

ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม
ค่าโรงแรม 3 วัน (3.5 ดาว)
คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และทีพ่ กั คนขับ

อัตรานี้ ไม่รวม
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป - กลับ
• ค่าตั ๋วเข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ ว เช่น ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

