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Japan New Wave Travel Co., Ltd. Nagara Apartment (Room 103)                     

122 Soi Anumarnrachathon Decho Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500                   

Tel: +662-2354720 Fax: +662-2354721 E-Mail: jnwt.new.wave@gmail.com, ginga_thailand@hotmail.com                    

                                                                                         Licence No. 11/07577                          

 

เท่ียวญ่ีปุ่น 7 วนั 5 คืน: ฮอกไกโด 

โดยสายการบิน: การบินไทย 

กําหนดเดินทาง: ปี 2561-2562 

 

วนัแรก-วนัที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ / สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ) - ชิโตเซะ (ฮอกไกโด) 
 

21.00 น.     ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน การบินไทย (TG) 

23.45 น.     ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมสู่ิสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 670 

08.30 น.     เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 08:30 น. 
 

วนัที่ 2: หมู่บา้นดาเตะจิไดมุระ - อควาเรียมและสวนสนุก Marine Park Nixe                                         

ศูนยอ์นุรักษพ์นัธุ์หมีสีนํ้าตาลโนโบริเบทสึ - หุบเขาจิโงคุดานิ 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ตั้งอยูท่ี่เมืองโนโบริเบทสึ ในจงัหวดัฮอกไกโด เอกลกัษณ์ที่ทาํใหห้มู่บา้น
น้ีดงัสุดก็ตรงที่การเป็นหมู่บา้นจาํลองวถีิชีวติของชาวเอโดะในสมยัโบราณน่ีเอง ถึงแมจ้ะเป็นเพยีงหมู่บา้นจาํลองแต่บอก
เลยวา่ครบเคร่ืองสุด เพราะมีทั้งหอสงัเกตการณ์ โรงละคร วดั ร้านคา้ หมู่บา้นนินจา หมู่บา้นซามูไร และอ่ืนๆอีกมากมาย 

โดยนกัท่องเที่ยวจะสามารถสมัผสับรรยากาศไดเ้หมือนอยูใ่นหนงัญี่ปุ่ นโบราณเลยทีเดียว นอกจากน้ียงัมีคนแต่งตวัเป็น
พอ่คา้ ซามูไร นินจา เดินไปมา และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมชาวเอโดะอีกดว้ย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                               

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ อควาเรียมและสวนสนุก Marine Park Nixe 

นบัเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดปังของเมืองโนโบริเบทสึ ภายในจงัหวดัฮอกไกโด เพราะไม่ไดเ้ป็นแค่เฉพาะอควาเรียมเท่านั้น 

แต่ยงัมีการบวกความสนุกของสวนสนุกขนาดยอ่มๆเขา้ไปดว้ยกนัอีกดว้ย ที่น่ีนั้นมีสไตลก์ารออกแบบตกแต่งที่ครีเอท
มากๆ  ไม่ไดเ้ป็นรูปแบบเรียบๆทัว่ๆไป เน่ืองจากถูกสร้างขึ้นในสไตลป์ราสาทโบราณแบบยโุรป โดยแบ่งโซนอควาเรียม
จดัแสดงสตัวน์ํ้ า มีทางเดินใตน้ํ้ ามีสตัวท์ี่อาศยัในกระแสนํ้ าอุ่นกบักระแสนํ้ าเยน็ แมวนํ้ า เพนกวนิ โชวป์ลาโลมา 

สิงโตทะเล และอีกโซนหน่ึงเป็นสวนสนุกที่มีเคร่ืองเล่น ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก เรียกไดว้า่เป็นอีกจุดน่าแวะ
เม่ือมาเยอืนยงัเมืองโนโบริเบทสึเลยทีเดียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีนํ้าตาลโนโบริเบทสึ ตั้งอยูบ่นยอดเขาโนโบริเบท็สึ ของเมือง โนโบ
ริเบทสึ ในจงัหวดัฮอกไกโด ซ่ึงหมีสีนํ้ าตาลน้ีนบัเป็นหมีที่มีถ่ินกาํเนิดที่เกาะฮอกไกโดและที่ไซบีเรีย โดยปัจจุบนัหมีชนิดน้ี
ใช่วา่จะพบเจอไดง่้ายตามแหล่งธรรมชาติ เพราะหมีสีนํ้ าตาลนั้นใกลสู้ญพนัธุแ์ละหาพบไดย้ากมากๆแลว้ ภายในศูนยอ์นุรักษ์
ฯ จะมีพื้นที่สร้างบรรยากาศที่จาํลองใกลค้ลา้ยคลึงกบัธรรมชาติสาํหรับหมีสีนํ้ าตาลที่อยูอ่าศยัมากกวา่ร้อยตวั นอกจากนั้นยงัมี
นิทรรศการเก่ียวกบัหมีสีนํ้ าตาลใหผู้เ้ขา้ชมไดรั้บความรู้ ร้านอาหาร และร้านจาํหน่ายของที่ระลึก เรียกไดว้า่เป็นจุดน่าแวะของ
คนรักเจา้หมีสีนํ้ าตาลที่พลาดไม่ได ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาจิโงคุดานิ เป็นหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยูเ่หนือยา่นบ่อนํ้ าร้อนโนโบริเบทสึ นํ้ าร้อนในลาํธาร
ของหุบเขาแห่งน้ีมีแร่ธาตุกาํมะถนัซ่ึงเป็นแหล่งตน้นํ้ าของยา่นบ่อนํ้ าร้อนโนโบริเบทสึ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเร่ือยๆประมาณ 20-30 นาทีจะพบกบับ่อโอยนุุมะ เป็นบ่อนํ้ าร้อนกาํมะถนั 

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ถดัไปเร่ือยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกวา่ และยงัมีบอ่โคลนอีกดว้ย นํ้ าที่ไหลออก
จากบ่อโอยนุุมะ เป็นลาํธารเรียกวา่ โอยนุุมะกาวา่ ซ่ึงไหลผา่นป่านเป็นแม่นํ้ าหลายร้อยเมตร สามารถเพลิดเพลินไปกบัการแช่
เทา้พร้อมชมทิวทศัน์ที่งดงาม ในช่วงฤดูใบไมร่้วงกลางเดือนตุลาคม ก็จะเพิม่สีสนัใหก้บัทศันียภาพใหส้วยงามยิง่ขึ้น 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)                                                                                   

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรมและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น  The Windsor Hotel Toya Resort & Spa หรือเทียบเท่า                  

Web Site: https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/ Room: Non Smoking Lake Side Junior Suite 58 Sqm.                                                  

วนัที่ 3: อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ฮาโกดาเตะเมยจิ์คงั                                         
กระเชา้ลอยฟ้าฮาโกดาเตะ - กระเชา้ลอยฟ้าฮาโกดาเตะ 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ตั้งอยูห่่างจากฮาโกดาเตะไปทางทิศเหนือเพยีง 20 กิโลเมตร เป็น
สถานที่ที่มีทศันียภาพที่งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะที่ตั้งตระหง่านอยู ่พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของ
อุทยานแห่งน้ีคือ ระหวา่งทะเลสาบโอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นกัท่องเที่ยวสามารถเดินสาํรวจพื้นที่ไดท้ั้งหมด ซ่ึงจะมี
เสน้ทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆที่เช่ือมต่อดว้ยสะพานเล็กๆ หรืออาจจะเช่าจกัรยานสาํหรับป่ันไปรอบๆ
ทะเลสาบโอนุมะ นอกจากน้ีในช่วงฤดูร้อนยงัมีบริการล่องเรือ 30 นาที พายเรือแคนู เทนนิส กอลฟ์ ตกปลา และตั้งแคมป์           

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอีก 30 นาที) 
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ มีพื้นที่ประมาณ 4 ช่วงตึก เปิดเปิดเป็นประจาํทุกวนั ตั้งแต่ตอนเชา้ตีหา้ถึง
เที่ยงตรง ในตลาดจะจาํหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ ไข่ปลาแซลมอน และหอยเม่นทะเล พร้อมทั้งผลไมต้่างๆ บริเวณ
ใกลเ้คียงมีร้านอาหารหลายร้าน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี ฮาโกดาเตะเมย์จิคงั อาคาร
อิฐแดงอนัโอ่อ่าหลงัน้ีสร้างขึ้นเพือ่เป็นที่ทาํการไปรษณียฮ์าโกดาเตะในปี 1911 ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นหา้งสรรพสินคา้ ที่น่ี คุณ
สามารถลองสร้างกล่องดนตรีไดด้ว้ยตวัเอง  

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ หอคอยโงเรียวกาคุ เป็นหอคอยสูง 90 เมตร ดา้นบนเป็นรูปหา้เหล่ียม ตั้งอยูท่างทิศใต ้

สามารถขึ้นไปชมววิป้อมดาวหา้แฉกไดอ้ยา่งชดัเจนแบบ 360 องศา ชั้นล่างสุดที่ฐานเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร 

และลานจดันิทรรศการ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                                                                                     
หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้าฮาโกดาเตะ เพือ่ขึ้นไปยงัภูเขาฮาโกดาเตะ สูง 334 
เมตร ในวนัที่ทอ้งฟ้าโปร่งทั้งกลางวนัและกลางคนื สามารถมองเห็นววิทิวทศัน์ที่งดงาม นบัเป็นจุดชมววิติดอนัดนั 1 ใน 3 
สถานที่ที่ดีที่สุด ร่วมกบัภูเขาอินาซะที่นางาซากิ และภูเขารอคโคที่โกเบ บนยอดเขามีจุดชมววิ (เขา้ชมฟรี) ร้านกาแฟ ร้าน
จาํหน่ายของที่ระลึก และร้านอาหารสไตลโ์รงอาหารเปิดใหบ้ริการ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

เชิญท่านพกัผอ่นและอาบนํ้ าแร่ ณ โรงแรม Kappo Ryokan Wakamatsu หรือเทียบเท่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                   
Web Site: http://www.wakamatsuryokan.com/ Room: Non Smoking Japanese Room 12.5 Tatami (About 20 Sqm.) 

วนัที่ 4: โกดงัอิฐแดงคาเนโมริ - สวนสาธารณะโมโตมะจิ 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ โกดังอิฐแดงคาเนโมริ ไดป้รับปรุงมาจากคลงัสินคา้อิฐสีแดงที่เคยใชค้า้ขายในปลายสมยัเอโดะ 

ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนยร์วมแหล่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร และสถานบนัเทิงที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากร้าน
ขายของที่ระลึกที่ทนัสมยั เส้ือผา้แฟชัน่ ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้น และร้านขนมหวานแลว้ ยงัมีร้านอาหาร ลานเบยีร์ 

โบสถส์าํหรับจดัพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพือ่ชมววิทิวทศัน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกดว้ย ในช่วงวนัคริสมาสตต์ั้งแต่
วนัที่ 1 - 25 ธนัวาคม จะจดังาน Hakodate Christmas Fantasy โดยมีตน้คริสมาสตข์นาดยกัษป์ระดบัประดาดว้ยไฟสวยงาม 

พร้อมขบวนซานตาครอสมาสร้างความคร้ืนเครงใหก้บันกัท่องเท่ียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                             

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโมโตมะจิ เป็นสวนซ่ึงถ่ายทอด
เร่ืองราวประวติัศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะ  

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                                                                                     
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Kappo Ryokan Wakamatsu หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ 5: ภูเขาไฟโชวะชินซนั - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีแห่งเมืองโอตารุ  
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโด ที่ไม่ธรรมดาตรงที่ไดรั้บการจดั
อนัดบัวา่มีอายนุอ้ยที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ดว้ยความที่ภูเขาไฟแห่งน้ีตั้งอยูใ่กลก้บัภูเขาไฟอุสุ ทาํใหส้ามารถมองเห็นภูเขาไฟได้
อยา่งชดัเจนจากจุดชมววิภูเขาไฟอุสุโดยขึ้นกระเชา้อูสุซนัอีกดว้ย ความเป็นมาของภูเขาไฟแห่งน้ีแรกเร่ิมก็มาจากการเกิดขึ้น
โดยการเกิดแผน่ดินไหวและก่อตวัขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งขา้วสาลี ที่มีความสูงอยูท่ี่ 290 เมตร โดยจะอยูใ่นระหวา่งปี ค.ศ. 1943-

1945 นบัเป็นอีกหน่ึงภูเขาไฟที่ยงัไม่มอดดบัสนิทและยงัคงมีควนักาํมะถนัลอยอยูเ่หนือปล่องภูเขาไฟใหเ้ห็นจนถึงปัจจุบนั   
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที และพักระหว่างทางอกี 30 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ คลองโอตารุ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือ
ที่คึกคกัในช่วงคร่ึงแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลาํใหญ่จะถ่ายสินคา้ลงเรือลาํเล็กและลาํเลียงไปตามคลอง ต่อมาเม่ือมีส่ิงอาํนวย
ความสะดวกที่ทนัสมยัมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินคา้ผา่นเรือลาํใหญ่โดยตรงไดเ้ลย คลองแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะใหส้วยงามขึ้น
ในปี 1980 โกดงัริมคลองก็เปล่ียนมาเป็นพพิธิภณัฑ ์ร้านคา้ และร้านอาหาร ชาวเมืองนิยมมาเดินเล่นริมคลอง และยงัมีศิลปิน
มาโชวผ์ลงานใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวที่เดินผา่นไปมา ช่วงกลางคืนโคมไฟก๊าซโบราณก็ทาํใหบ้รรยากาศริมคลองโรแมนติกขึ้น                    

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที และพักระหว่างทางอกี 30 นาที) 

 

 

 

 

 
 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรีแห่งเมืองโอตารุ ที่น่ีเป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพดัรูปแบบ 

หลากหลายสไตล ์ลกัษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทาํดว้ยไม ้พพิธิภณัฑ์
แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 โดยไดรั้บอิทธิพลจากชาวยโุรปที่เขา้มาตั้งรกรากที่น่ีในสมยัก่อน จนในปัจจุบนักลายมาเป็นแหล่ง
ผลิตกล่องดนตรีที่มีอายรุ้อยกวา่ปีที่โด่งดงัที่สุดของญี่ปุ่ นเลยก็วา่ได ้

ภายในบริเวณชั้น 1 ซ่ึงมีพื้นที่มากที่สุดจะเป็นโซนจาํหน่ายของที่ระลึกและกล่องดนตรีสาํเร็จรูปที่มีลวดลายต่างๆใหเ้ลือก
ตามความสนใจ ราคาก็ลดหลัน่ไปตามขนาด ความประณีตและความสวยงามโดยราคาเร่ิมตน้ตั้งแต่ 1,000 เยนขึ้นไป ส่วน
บริเวณชั้น 2 จะเป็นส่วนของการแสดงประวติัความเป็นมาของกล่องดนตรีแต่ละยคุสมยัใหช้มอยา่งเพลิดเพลิน รวมทั้งมี
กล่องดนตรีที่มีความหรูหราเป็นแบบฉบบัดั้งเดิมใหเ้ลือกสรร และชั้น 3 จะเป็นชั้นท่ีใครอยากไดก้ล่องดนตรีสไตลข์องตนเอง
หน่ึงเดียวในโลก ก็สามารถมาประดิษฐก์ล่องดนตรีไดด้ว้ยตวัเองที่ชั้นน้ี เพยีงแค่เลือกเพลงจากรายการเพลงทั้งหมดซ่ึงจะมีทั้ง
เพลงคลาสสิค เพลงป็อป เพลงฮิตทั้งของญี่ปุ่ นและสากล นาํมาใส่กล่องและเลือกตุก๊ตาเซรามิกซ่ึงก็มีหลากหลายแบบ น่ารักคิ
คุต่างกนัไปตามความชอบส่วนบุคคล แลว้ก็มานัง่ประกอบเป็นกล่องดนตรีของตวัเอง คุณจะไดล้งมือทาํเองจริงๆโดยมี
เจา้หนา้ที่คอยอาํนวยความสะดวก แน่นอนวา่แบบทาํเองยอ่มราคาสูงกวา่แบบประกอบสาํเร็จแลว้ แต่ถือวา่คุม้ค่ามากๆเพราะ
ส่ิงน้ีจะเป็นของที่ระลึกที่บ่งบอกความเป็นคุณอยา่งแทจ้ริง 
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บรรยากาศภายในร้านตกแต่งดว้ยแสงไฟสีสม้นวลใหค้วามรู้สึกอบอุ่นโรแมนติก จะสงัเกตไดว้า่มีคู่รักชาวญี่ปุ่นหลายคู่เดินจูง
มือกนัมาเลือกซ้ือกล่องดนตรีคู่กนัเพือ่เป็นของทีร่ะลึกระหวา่งกนั เห็นแลว้แอบอิจฉาความหวานของคนมีคู่จริงๆ นอกจากน้ี
ดา้นหนา้พพิธิภณัฑย์งัมี “นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ” สไตลอ์งักฤษ ท่ีเหลืออยูเ่พยีง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงเป็นของที่ระลึกที่
เมือง Vancouver มอบใหแ้ก่เมือง Otaru นาฬิกาน้ีจะพน่ไอนํ้าประกอบกบัมีเสียงดนตรีดงัขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกบันาฬิกา
ไอนํ้ าอีกเรือนหน่ึงที่ประเทศแคนนาดา 

พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีอยูต่รงแยก Marchen Square ถา้มาจากสถานี Mibami Otaru ใหข้า้มถนนฝ่ังขวามือ เดินไปอีก 1 บล็อกแลว้
เล้ียวซา้ยและตรงไปอีกประมาณ 300 เมตร หรือถา้มาจากคลอง Otaru เล้ียวเขา้ถนน Sakaimachi เดินตรงไปอีก 800 เมตรก็จะ
เห็นพพิธิภณัฑก์ล่องดนตรีที่มีนาฬิกาไอนํ้ าอยูข่า้งหนา้เด่นชดั 

 

 

 

 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที)                                                                                                   
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า                                                                        

Web Site: https://www.grand1934.com/en/ Room: Well-Being Deluxe Twin Room 54 Sqm. 

วนัที่ 6: ศาลเจา้ฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - พิพิธภณัฑเ์บียร์ซปัโปโร                              

มิสึอิเอา้ทเ์ลตพาร์คซปัโปโร - ยา่นการคา้ทานูกิโคจิ 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ของศาสนาพทุธนิกายชินโตประจาํเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 

1871 ยคุเร่ิมพฒันาเกาะ ไดอ้ญัเชิญเทพมาประทบัทั้งหมด 4 องค ์จากศาลเจา้มีพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัสวนมารุยามะ ในฤดูใบไมผ้ลิ
เหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน วนัที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจดัเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo 

Matsuri ซ่ึงจะแห่ขบวนไปตามถนน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ เป็นโรงงานของบริษทั Ishiya บริษทัช็อกโกแลตของทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑท์ี่
ขึ้นช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุก้ก้ีเนยสอดไสช็้อกโกแลตขาว) ภายในบริเวณสวน
สนุกประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร พร้อมจาํหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ นอกจากน้ียงัมีสนาม Shiroi 

Koibito Park สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขนัฟุตบอลทอ้งถ่ิน J-League อีกดว้ย และในช่วงหนา้หนาวนั้นท่ีโรงงาน
แห่งน้ีจะมีการเปิดไฟ Illumination (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ พิพธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร นบัเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปปักหมุดมากๆและ
น่าจะถูกใจคอเบียร์อยา่งแน่นอน  เพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นช่ือวา่เป็นแหล่งผลิตเบียร์คร้ังแรกของประเทศญี่ปุ่ น เมืองซปัโป
โรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยีห่อ้ที่นิยมที่สุดในประเทศ ซ่ึงมีการกลัน่เบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึง
ปัจจุบนั และยงัส่งออกไปทัว่โลกอีกดว้ย ที่น่ีจึงถือเป็นแหล่งที่เราจะสามารถเรียนรู้ถึงสินคา้ที่มีช่ือเสียงที่ไม่ไดโ้ด่งดงัแค่
ระดบัประเทศ เพราะแบรนดเ์บียร์ของฮอกไกโดน้ีมีช่ือเสียงดงัไกลระดบัโลกเลยเชียว 

 

พพิธิภณัฑเ์บียร์ซปัโปโรนั้น เปิดเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 โดยในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นโรงกลัน่ในช่วงยคุเมจิมาก่อน 

ต่อมาภายหลงัจึงมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจนกลายมาเป็นพพิธิภณัฑเ์บียร์ซปัโปโรน่ีเอง ดา้นในของพพิธิภณัฑจ์ะ
แนะนาํประวติัของเบียร์ในญี่ปุ่ น และกระบวนการขั้นตอนการผลิตเบียร์ ทั้งความละเอียดของขอ้มูลและการจดัแสดงน่ีดี
หมด เสียอยา่งเดียวตรงที่ไม่ค่อยมีขอ้มูลภาษาองักฤษมากนกั ที่น่าจะถูกใจหลายคนแบบสุดก็ตรงบริเวณดา้นหลงั
นิทรรศการมีใหชิ้มเบียร์ฟรีอีกดว้ย ถา้เดินทางเพลินจนเหน่ือยแลว้อยากหาที่นัง่ชิลๆพร้อมเตม็พลงัและเบียร์ที่ชิมมนันอ้ย
เกินไป ก็สามารถเดินไปใกล้ๆ กบัตวัพพิธิภณัฑไ์ด ้เน่ืองจากเป็นสวนเบียร์ซปัโปโร ประกอบดว้ยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ 

Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกบัการด่ืมเบียร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี มิสึอิเอ้าท์เลตพาร์คซัปโป
โร เป็นหา้งสรรพสินคา้รูปแบบ Outlet Mall ขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด ตั้งอยูท่ี่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศ
ตะวนัออกซปัโปโร เปิดใหบ้ริการเม่ือเดือนเมษายน ปี 2012 ภายในหา้งมีร้านคา้แบรนดต่์างๆกวา่ 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้
ปลอดภาษี ศูนยอ์าหาร และร้านจาํหน่ายสินคา้พื้นเมืองและสินคา้จากฟาร์มทอ้งถิ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

หลงัจากนั้น พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี ย่านการค้าทานูกิโคจิ เป็นยา่นชอ้ปป้ิง โดยสร้างหลงัคาคลุมยาวตาม
แนวถนนยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่นํ้ า Sosei สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยร้านคา้กวา่ 200 ร้าน ขายของที่
ระลึก ขนม ของเล่น เคร่ืองสาํอาง ช็อคโกแลต เส้ือผา้ ขา้วของเคร่ืองใชต้่างๆ และร้านอาหารใหเ้ลือกรับประทานมากมาย  

ยา่นน้ีเป็นตลาดเก่าแก่มากกวา่ 100 ปี ตั้งแต่ปี 1873 ปัจจุบนัมีการจดัเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิในฤดูร้อน (กรกฎาคม-

สิงหาคม) ก็จะประดบัประดาไปดว้ยไฟและตกแต่งอยา่งสวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
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เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                            

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Sapporo Grand Hotel หรือเทียบเท่า                                                                         

วนัที่ 7: สนามบินชิโตเซะ / ชิโตเซะ (ฮอกไกโด) - สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ)                                
 

08.30 น.     เดินทางถึงสนามบินนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง / ไม่มีบริการรถนําเทีย่วจากโรงแรมไปสนามบิน)                 

10.30 น.     ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 671                             

15.30 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

*** อตัราค่าบริการต่อท่าน *** 

กรุ๊ป 2 ท่าน: 698,000 เยน / กรุ๊ป 3 ท่าน: 552,000 เยน / กรุ๊ป 4 ท่าน: 480,000 เยน                                     
กรุ๊ป 5 ท่าน: 436,000 เยน / กรุ๊ป 6 ท่าน: 407,000 เยน / กรุ๊ป 7 ท่าน: 386,000 เยน / กรุ๊ป 8 ท่าน: 371,000 เยน 
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*** เงื่อนไขการให้บริการ *** 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามที่ระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

3. ค่ารถรับ-ส่งนาํเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 

4. มคัคุเทศก ์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่หกเดือนนบัจากวนัเดินทาง) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ในรายการทวัร์ รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 

4. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ของราคาค่าทวัร์ และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทวัร์ ในกรณีของการออกใบกาํกบัภาษี 

5. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัทั้งคณะและของมคัคุเทศก ์ตามเสน้ทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทศันาจร  
6. สาํหรับท่านที่ตอ้งการพกัเด่ียว จะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าหอ้งพกัเพิม่อีกท่านละ 6,000 เยน/คืน 
 

*** เงื่อนไขการชําระเงิน *** 

1. ข้ันตอนการชําระค่าทัวร์ 

1. ยนืยนักรุ๊ปทวัร์ - ชาํระค่ามดัจาํ 20% ของค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ก่อนออกเดินทาง 7 วนั - ชาํระส่วนที่เหลืออีก 80% ของค่าทวัร์ทั้งหมด  

2. กรณยีกเลิกกรุ๊ปทัวร์ 

1. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ 1 เดือนขึ้นไป - ยนิดีคืนเงิน 

2. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ไม่ถึง 1 เดือน - ไม่ขอคนืเงิน 

3. อัตราค่าทัวร์สําหรับเด็กที่นอนพกัร่วมกับผู้ใหญ่ 

1. เด็กอาย ุ2-7 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

2. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน และมีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

3. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 1 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 
 

*** หมายเหตุ *** 

1. รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศของสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์  

2. รายการทวัร์จะจดัขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีสมาชิกในกรุ๊ปทวัร์ครบตามจาํนวนที่ระบุไว ้ 

3. ราคาค่าทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงหากตดัสินใจล่าชา้ 


