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โนโบริเบทสึ  เมอืงทมีแีหล่งนําพรุ้อนธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด, นัง

กระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุ์พนืเมอืงฮอกไกโด ไม่

ว่าจะเป็นหมสีนํีาตาลหรอืหมดีํามากกว่า  ตวั, เพลดิเพลนิความน่ารกัของ

ขบวนพาเหรดนกเพนกวนิ ณ นิกเซ่มารีนพารค์, และพบความมหัศจรรย์และ

น่าเกรงขามของธรรมชาตทิ ีจิโกกดุานิ หรือหบุผานรก ซงึยงัคงมคีวนัพวยพุ่ง

จากนําพรุอ้นและบอ่โคลนเดอืด ซงึเป็นทมีาของชอืหุบผานรก 

ทะเลสาบโทยะ สมัผสัทะเลสาบขนาดใหญ่ทเีกดิจากธรรมชาต ิเป็นหนึงในจดุท่องเทียวสําคญั

ของฮอกไกโด 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตาร ุเอกลกัษณ์

แห่งวีถีชีวิต 2 ฝงัคลองทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุ่น เพลิดเพลินกับ

เสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี 

โยอิชิ   สวนผลไมย้ามาโมโตะ เกบ็และชมิผลไมส้ดๆ จากตน้  

ซปัโปโร   ชม อาคารทีทาํการรฐับาลเก่า หรอืทรูีจ้กักนัในนามทําเนียบอฐิแดง, เดนิเลน่

ทสีวนโอโดริ, อสิระช้อปปิงทถีนนทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโน่, ดมืดํากบัความ

หวานของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ทจีะทําใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนอยู่ดนิแดนยโุร, 

สกัการะศาลเจ้าฮอกไกโด สถานทยีดึเหนียวจติใจของชาวฮอกไกโด, เดนิเลม่ชม

ตลาดปลา ทท่ีานสามารถชมิและชอ้ปอาหารทะเลทงัแบบสดและแบบแหง้ 

 พิเศษ !!!  ขาปูยกัษ ์3 ชนิดชือดงัของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที - กนัยายน และ กนัยายน – ตลุาคม  

 

วนัแรก             สนามบินสุวรรณภมิู 

 

. น. พร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู ชนัที 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์C เพือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขนัตอนการเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบิน TG670 

 

วนัทีสอง           สนามบินชิโตเสะ -โนโบริเบทสึ - นังกระเช้าสู่ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ              

                          นิกเซ่ มารีนพารค์ - จิโกขดุานิ  - ทะเลสาบโทยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.30น.  เดนิทางถงึสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญปีุ่ น หลงัจากผ่านขนัตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่  โนโบริเบทสึ เมอืงทีมแีหล่งนําพุร้อน

ธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟารม์หมี

โนโบริเบทสึ ชมหมสีายพนัธุ์พนืเมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นหมสี ีนําตาลหรือหมีดํา

มากกวา่  ตวั โดยเฉพาะหมสีนํีาตาลทหีาไดย้ากในปจัจบุนั ทพีบไดท้เีกาะฮอกไกโด 

เกาะซาคารนิ และหมู่เกาะคูรนิเท่านัน พบกับกจิกรรมทีน่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมโีล้

ชงิชา้ ใหอ้าหารหมอีย่างใกลช้ดิโดยมเีพยีงกระจกกนัระหว่างท่านและหมตีวัใหญ่ทคีอย

โบกไมโ้บกมอืเรยีกรอ้งความสนใจ และรว่มสนุกกบัการทายผลการแข่งวงิเป็ด เป็นต้น 

เพอืเขา้ชม นิกเซ่ มารีนพารค์ พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์าทมีชีอืเสยีงแห่งหนึงของเกาะฮอกไก

โด ท่านจะไดพ้บกบัสตัวนํ์านานาชนิด นําท่านชมขบวนพาเหรดนกเพนกวนิทสีดุแสนจะ

น่ารกัอย่างใกลช้ดิแคม่อืเออืม  

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

บา่ย นําท่านชมความแปลกของธรรมชาติท ีจิโกขุดานิ หรือหุบเขานรก บ่อโคลนเดอืดที

ธรรมชาติได้สร้างสรรคข์นึอุดมไปด้วยแร่กํามะถัน ซงึเกดิจากความร้อนใต้พภิพเผา

ผลาญกํามะถนัแลว้พวยพุง่ขนึมารวมตวักันจนเกดิเป็นแอ่ง เชญิท่านเลอืกหามุมถูกใจ

บนัทึกภาพความประทับใจและความงดงามของหุบเขานรกแห่งนี จากนันนําท่าน

เปลยีนบรรยากาศไปสมัผสัความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ  หรือ โทโยโกะ ซงึอยู่

ภายในอุทยานแห่งชาตชิคิอ็ทส-ึโทยะ ทะเลสาบแห่งนีเกิดขนึจากการระเบดิของภูเขา

ไฟเมอืหลายแสนปีทแีลว้ โดยพนืทสีว่นใหญ่เป็นภเูขาสูงตาํโดยมปีากปล่องภูเขาไฟบาง

แห่งทยีงัคงคลกุกรุ่นอยู ่โดยสงัเกตุไดจ้ากไอนํารอ้นทพีุง่ออกมาเป็นควนัขาวให้ได้เห็น

กนั ดงันันทนีีจงึเป็นแหล่งทีอาบนําแร่แช่ออนเซ็นชนัเยียมสําหรับนักท่องเทยีว และ

ทะเลสาบแห่งนียงัถูกใชใ้นการจดัประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรอื G8 เมอืปี 2551 

และยงัมจีดุเด่น คอืเกาะกลางทผีุดขนึกลางทะเลสาบ  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดบัเทียบเท่า 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารในโรงแรมทีพกั 

จากนันอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นําแร่ธรรมชาติ ทีอุดมไปด้วยแร่

ธาตุทีมีสรรพคุณในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเชือว่าถ้าได้แช่นําแร่แล้ว จะทําให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน 
 

 

วนัทีสาม           ทะเลสาบโทยะ - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี -  

                          เกบ็ผลไม้ - โรงงานช็อคโกแลต  - ซปัโปโร 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

. น. ออกเดนิทางสู ่โอตาร ุหนึงในเมอืงโบราณทเีคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอนเหนือของ

ญปีุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ จน

ไดช้อืวา่เป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมอืงโอตารุด้วย

การสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์ุโรป นําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโร 



 

 

 

 

 

 แมนตคิของโกดงัเก่าทสีะท้อนบนผวินําของ คลองโอตาร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่าง

ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซอื

สนิค้าพนืเมอืงจากร้านค้าต่างๆ ทถีูกดัดแปลงมาจากโกดังเมอืสมยัก่อนได้อีกด้วย 

จากนนัใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โดยมนีาฬิกาไอ

นําโบราณตงัเด่นอยู่หน้าอาคารทถีูกสรา้งขนึนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ ส่งเสยีง

ตอ้นรบัท่านทุกๆ 15 นาท ีท่านจะไดช้มวธิกีารผลติกลอ่งดนตรแีละเลอืกซอืกลอ่งดนตรี

หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกลอ่งดนตรขีองคณุเองทมีเีพยีง

ชนิเดยีวในโลก 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่สวนผลไม้ยามาโมโตะ อสิระให้ท่านได้เก็บและชมิผลไมส้ดๆ จาก

ต้นแบบไม่อนั **ชนิดของผลไม้อาจมกีารเปลยีนแปลงขนึอยู่กับปรมิาณผลไมใ้นสวน 

ทางสวนอาจเปลยีนชนิดผลไม ้โดยช่วงเดอืนกนัยายนผลไมจ้ะเป็น พรุน พลมัและพชี** 

จากนนันําท่านเดนิทางสู ่โรงงานช็อคโกแลต็อิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตทมีชีอืเสยีง

ของญปีุ่น ดว้ยรูปร่างของอาคารโรงงานทตีกแต่งสไตลย์ุโรป รวมถงึเหล่าตุ๊กตาตัวน้อย

ทคีอยสรา้งสสีนัและเรยีกรอยยมิจากนักท่องเทยีว จะทําให้ท่านรู้สกึราวกบัเดินอยู่ใน

ดนิแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดนิชมและศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของโรงงาน

และอุปกรณ์การผลติยุคแรกเรมิแบบจําลองของโรงงาน พร้อมทงัเลือกชิมและเลอืก

ซอืช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศยั ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่ใจกลาง 

เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญปีุ่น 

ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมอืงทวัไปในญปีุ่นซงึได้รบั

คําแนะนําและพฒันาจากผู้เชยีวชาญชาวอเมรกิัน ดงันัน ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็น

สเีหลยีมผนืผา้ตามพนืฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 3 ชนิดชือดงัของฮอกไกโด  

ปทูาราบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครืองเคียงสไตลญี์ปุ่ น  

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

วนัทีสี               ซปัโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนโอโดริ - ทีทาํการรฐับาล(เก่า) - 

                          ตลาดปลา - ทานูกิโคจิและซูซูกิโน่ 

 

 

 

 
 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

. น. ออกเดนิทางสู ่ศาลเจ้าซปัโปโร ในปจัจบุนัเปลยีนชอืใหมเ่ป็น ศาลเจ้าฮอกไกโด 

เพอืให้สมกบัความยงิใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซงึเป็นทสีาํหรบัคนทอ้งถนิไดก้ราบไหว้

สงิศกัดสิทิธแิละเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวฮอกไกโด จากนันนําท่านเดินเล่นทีสวนโอ

โดริ สวนสาธารณะใจกลางเมอืงซปัโปโร สถานทพีกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืง โดย

หากเป็นช่วงฤดูหนาวสวนสาธารณะนีจะถูกเปลยีนเป็นสถานทจีดังานเทศกาลหมิะทมีี

ชอืเสยีง จากนันนําท่านชม อาคารทีทาํการรฐับาลเก่าหรอืทําเนียบอฐิแดง สรา้งขนึใน

ปีค.ศ.1888 สถาปตัยกรรมนีถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ารสรา้งของโดม

แปดเหลยีมนํามาจากรฐัแมสซาชูเสทท ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิในการก่อสรา้งประมาณ 2.5 

ลา้นก้อน ผูท้อีอก แบบอาคารนีเป็นสถาปนิกทอ้งถนิ และใชว้สัดภุายในประเทศ อาคาร

นีเคยเป็นอาคารทใีหญ่และสงูทสีดุในญปีุ่นในสมยัก่อนและเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเม

จ ิต่อมาถูกไฟไหมท้ําใหต้อ้งสรา้งขนึมาใหมใ่นปีค.ศ.1911 ปจัจบุนัได้อนุรกัษ์ไวเ้ป็น

สมบตัทิางวฒันธรรมและใชส้ําหรบัตอ้นรบับคุคลสําคญัทางการเมอืงของรฐับาลญปีุ่น  

เทียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําท่านเลอืกชมสนิคา้สดจากทะเลท ีตลาดปลา พลาดไมไ่ด้กบัปูยกัษ์ฮอกไกโดหรอืจะ

ลองเมนูซูช ิซาชมิจิากรา้นคา้ต่างๆ ทพีรอ้มปรุงใหมใ่ห้ท่านได้ลมิลองตามอธัยาศยั 

จากนนัอสิระใหท้่านช้อปปิงกนัต่อทีถนนทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ยา่นชอ้ปปิงทรีวบรวม

รา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า 200 รา้นคา้เอาไวท้นีีทเีดยีว เทยีวได้ตงัแต่หวัคาํยนัดกึ เพราะเป็น

แหลง่ทอ่งเทยีวสาํหรบันกัทอ่งราตร ี

คาํ                  อิสระอาหารคํา ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

 



 

 

 

 
 

 

วนัทีห้า              ซปัโปโร - สนามบินชิโตเสะ 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากอาหารเช้า นําทุกท่านสู่ สนามบินชิโตเสะ 

10.30 น. เหินฟ้าเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเทียวบิน TG671  

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทางวนัที -  กนัยายน และ กนัยายน- ตลุาคม  

 

หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครงัจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ไม่ตาํกว่า  ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่

ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลง

ราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่

ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ  ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั 

2. คา่ทพีกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทรีะบไุวใ้นรายการ  

4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. คา่ประกนัอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ , , .- บาท ทงันี

เป็นไปตามเงอืนไขของบรษิัทประกนั 

***เดก็อายุตํากวา่  ปี และผูใ้หญ่อาย ุ  ปีขนึไป จะได้รบัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครงึ

เดียว ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั*** 

6. คา่ภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  มีนาคม 2560 และท่านตอ้งชําระเพมิเตมิ ใน

กรณทีทีางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ , .-  บาท , .-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ , .-  บาท , .-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ , .-  บาท , .-  บาท 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ , .-  บาท , .-  บาท 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก 

สาํหรบัท่านทถีอืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นต้น 

3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 

4. คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 

5. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 

เงือนไขการชาํระเงิน  : กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท และชาํระส่วนทีเหลือก่อนการ

เดินทาง  วนัทาํการ 

การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใิน

การคนืเงนิมดัจาํทงัหมด 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทสีดุ ทางบรษิัท ฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเข้า

ประเทศญปีุน่ / การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทยีวบนิ  ซงึทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้

ท่านได ้ไมว่่าจํานวนทงัหมด หรอื บางสว่น  นอกจากนี  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมอื

ทางสายการบนิ และ โรงแรมทพีกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนันใหแ้ลว้เท่านัน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

 

 


