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โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS (TG) 
ไฮไลท ์น ัง่กระเชา้ชมววิยามค า่คนื เมอืงฮาโกดาเตะ  

ไฮไลท!์! เยอืนหมูบ่า้นดาเตะจไิดมรุะ หมบูา้นนนิจาจ าลองสมยัเอโดะ 

พาเขา้ชม ณ หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ

ชมป้อมดาว โกเรยีวคาค ุและ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ 

ชอ้ปป้ิงตลาดเชา้ ฮาโกดาเตะ เดนิรบัลม ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ

เยอืนเมอืงโอตาร ุสมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ตรงถนนเลยีบคลองโอตาร ุ

เขา้ชม พพิทิธภณัฑก์ลอ่งดนตร ีพรอ้มชม นาฬกิาไอน า้โบราณ  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ทานุกโิคจ ิดวิตีฟ้ร ีและ Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima 
อิม่อรอ่ย!!! บฟุเฟ่ตช์าบ+ูขาปแูหง่เกาะฮอกไกโด  

 
>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** หมายเหต ุไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 12,000 บาท/

ทา่น 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิทา่นละ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย (จดุนดัพบ ประต1ู0) 

20.00 น.  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์C,D สายการบนิไทย 
(THAI AIRWAYS) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอานวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ  

23.55 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิที ่TG670  

(บริการอาหารร้อน พร้อมเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง) 

วนัทีส่อง ท่าอากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น – หมู่บา้นนนิจา ดาเตะจไิดมูระ โนโบ

รเิบทส ึ– โชวะชนิซนั – สวนหมภีเูขาไฟโชวะชนิซนั - ทะเลสาบโทยะ 

 
 

08.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่น 

 ขัน้ตอนศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ แลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิา

ของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตให้

น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 30 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

13-18 เมษายน 2566 **วนัสงกรานต ์ 78,888.- 15,000.- 
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 หลงัผา่นข ัน้ตอนการเขา้ประเทศแลว้ 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นนนิจา (1) 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโนะโบะรเิบะส ึ(Noboribetsu) เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งเมอืงน ้าแร่ทีม่ชี ือ่เสยีง
ทีส่ดุของฮอกไกโด และน ้าพุรอ้นทีเ่กดิขึน้เองต ามธรรมช าตนัิน้ก็ถกูจัดว ่าดทีีส่ดุในญีปุ่่ น ตัง้อยูท่ีท่ าง
ใตข้องเก าะฮอกไกโด อยูร่ะหว า่งเมอืงซปัโปโรและเมอืงฮ าโกะด าเตะ (ใชเ้วล าเดนิท างประม าณ 1 
ชัว่โมง) น าท า่นสู ่หมูบ่า้นดาเตะจไิดมรุะ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็นหมูบ่ า้นที่
จ าลองวถิชีวีติของช าวเอโดะในสมัยโบร าณ ภ ายในหมูบ่ า้น ร ายเรยีงไปดว้ยร ้านค า้ บ า้นซ ามไูร บ า้น
นนิจ า หอสงัเกตก ารณ์ โรงละคร วัด และอืน่ๆ อกีม ากม าย ท า่นส าม ารถสมัผัสบรรย าก าศทีเ่สมอืนอยู่
ในยคุญีปุ่่ นโบร าณ และยังส าม ารถเช า่ชดุกโิมโนจ ากร ้านค ้าหน ้าหมูบ่ า้นเพือ่ม าถ ่ายรูปใหเ้ข ้ากบับรรย า
ก าศภ ายในหมูบ่ า้น ซึง่ภ ายในหมูบ่ ้านก็จะมคีนแตง่ตวัเป็นพ่อค า้ ซ ามไูร หรอื นนิจ า เดนิไปม า และยัง
มกี ารแสดงต ่างๆ ใหช้มอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟโช
วะ ชนิซงั ถอืเป็นภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ใหมข่องฮอกไกโด(Hokkaido) ทีไ่มธ่รรมดาตรงทีไ่ดรั้บการจัด
อันดับวา่มอีายนุอ้ยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ความเป็นมาของภเูขาไฟแหง่น้ีแรกเริม่ก็มาจากการเกดิขึน้
โดยการเกดิแผน่ดนิไหวและกอ่ตวัขึน้บนพืน้ทีร่าบทุง่ขา้วสาล ีทีม่คีวามสงูอยูท่ี ่290 เมตร โดยจะอยู่
ในระหวา่งปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอกีหนึง่ภเูขาไฟทีย่ังไมม่อดดับสนทิและยังคงมคีวันก ามะถัน
ลอยอยูเ่หนือปลอ่งภเูขาไฟใหเ้ห็นจนถงึปัจจุบัน หลังจากนัน้น าทา่นเขา้ชม สวนหมภีเูขาไฟโชวะ
ชนิซนั (Showa-Shinzan Bear Park) (ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้) เป็นสถานทีเ่พาะพันธุห์มสีนีา้ตาล 
นักทอ่งเทีย่วสามารถเยีย่มชมลูกหมสีนีา้ตาลไดอ้ยา่งใกลช้ดิผา่นกระจกใส และมหีมโีตเต็มวัยทีไ่มดุ่
รา้ยโชวล์ลีาออ้นขออาหารจากนักทอ่งเทีย่ว เป็นภาพทีน่่ารักน่าเอ็นดทูเีดยีว หากใครตอ้งการใกลช้ดิ
กวา่น้ีก็สามารถเขา้ไปยังหอ้งสงัเกตการณ์พเิศษ กรงมนุษย ์ซึง่จะมองเห็นหมสีนีา้ตาลเดนิผา่นไปมา 
และไดย้นิเสยีงและกลิน่ของหมผีา่นรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากน้ียังยังขายขนมปัง และแอปเป้ิล ให ้
นักทอ่งเทีย่วไดป้้อนอาหารหมอีกีดว้ย หลังจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10นาท)ี หลังจากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ(Toya Lake)เป็นทะเลสาบ
ปลอ่งภเูขาไฟขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นเมอืงโทยะ เเละเป็นอกีหนึง่ในจุดทอ่งเทีย่วทีม่คีวามส าคัญ 
เเละเป็นทีช่ืน่ชอบของบรรดานักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเทีย่วชมเป็นอยา่งยิง่ โดยมันเป็นทะเลสาบรูป
วงกลมทีม่เีสน้รอบวงยาวประมาณ 40 กโิลเมตร โดยเกดิจากการเป็นปากปลอ่งภเูขาไฟดัง้เดมิ 
เเละตัง้อยูไ่มไ่กลจากทะเลสาบชโิกสมึากนัก ท าใหก้ลายมาเป็นเเหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญอยา่ง
มากอกีเเหง่ของเมอืงโทยะ เเละฮอกไกโด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

 
ทีพ่กั TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
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วนัทีส่าม อทุยานแหง่ชาตทิะเลสาบโอนุมะ - ป้อมโกเรยีวคาค ุ(รวมคา่ขึน้จดุชมววิ) - เมอืงฮาโกดาเตะ 

- โกดงัอฐิแดงรมิแมน่ า้ – HAKODATE NIGHT VIEW (ขึน้กระเชา้ชมววิยามค า่คนื ณ ภเูขา

ฮาโกดาเตะ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสู ่อุทยานแหง่ชาตโิอนุมะ (Onuma Quasi National Park) (ใชเ้วล าเดนิท างประม าณ 

2 ชัว่โมง) ตัง้อยูห่า่งจาก Hakodate ไปทางทศิเหนือเพยีง 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่ีม่ทีัศนียภาพที่

งดงามของเกาะ ทะเลสาบ และภูเขาไฟโคมะงาตาเกะ ทีต่ัง้ตระหง่านอยู่ พื้นทีท่ีน่่าสนใจทีสุ่ดของ

อุทยานแห่งน้ีคอื ระหว่างทะเลสาบ  โอนุมะและทะเลสาบโคนุมะ นักท่องเทีย่วสามารถเดนิส ารวจ

พืน้ทีไ่ดท้ัง้หมด ซึง่จะมเีสน้ทางการเดนิคาบสมุทรและเกาะแกง่ตา่งๆทีเ่ชือ่มต่อดว้ยสะพานเล็กๆ ใช ้

เวลาประมาณ 15-60 นาท ีหรอือาจจะเชา่จักรยาน (โปรแกรมไมร่วมคา่เชา่ตา่งๆ : มคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ

ประมาณ 500 เยน/ชั่วโมง 1,000 เยน/วัน) ส าหรับป่ันไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ เดนิทางสู ่ฮาโกดา

เตะ  (Hakodate) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของภูมภิาค ฮอกไกโด ตัง้อยู่ปลายสดุทางตอนใต ้

ของเกาะ มชีือ่เสยีงดา้นทวิทัศน์ทีส่วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม ่ในอดตีเป็น

เมอืงหนึง่ทีม่ที่าเรือส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในชว่งหลังจากยุคแยกประเทศ เมอืงฮาโกดา

เตะไดรั้บอทิธพิลจากตา่งประเทศเป็นอยา่งมาก มยีา่นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวตา่งประเทศ และป้อมสไตล์

ตะวันตก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
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น าท่านสู ่ป้อมโกเรยีวคาคุ (Fort Goryokaku) (ใชเ้วล าเดนิท างประม าณ 40นาท)ี หรอืเรยีกอกี

ชือ่หนึง่ว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบรเิวณนัน้เป็นพืน้ทีข่นาดใหญ่รูปดาวเน่ืองจากตอ้งการเพิม่พืน้ที่

ในการวางปืนใหญ่น่ันเอง ซึง่จะมองเห็นไดจ้ากมุมสูง ป้อมสรา้งตามสไตล์ตะวันตก สรา้งขึน้ในปี

สดุทา้ยของสมัยเอโดะเพือ่ป้องกันเมอืงฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดนิยิมที่ ต่อมาป้อมแห่งน้ี

กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมอืงระหว่างกองทัพผูส้ าเร็จราชการ และกองก าลังของรัฐบาลเมจทิี่

จัดตัง้ขึน้ใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพานขา้มเขา้ไปใน

พืน้ทีรู่ปดาวเปิด 9:00-19:00 น.)จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ณ โกดงัอฐิแดงรมิน า้ (Red Brick 

 Warehouses) (ใชเ้วล าเดนิท างประม าณ 20นาท)ี  ไดป้รับปรุงมาจากคลังสนิคา้อฐิสแีดงทีเ่คยใช ้

คา้ขายในปลายสมัยเอโดะ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าของอา่วฮาโกดาเตะ ศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และ

สถานบันเทงิที่ใหบ้รรยากาศเก่าๆ นอกจากรา้นขายของที่ระลกึที่ทันสมัย เสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขาย

อุปกรณ์ตกแต่งบา้น และรา้นขนมหวานแลว้ ยังมรีา้นอาหาร ลานเบยีร ์โบสถส์ าหรับจัดพธิแีต่งงาน 

และบรกิารล่องเรอืเพือ่ชมววิทวิทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอกีดว้ย หลังจากนัน้น าท่านน่ัง กระเชา้ชม

ววิกลางคนื ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ Mount Hakodate สงู 334 เมตร ตัง้อยู่ในป่าทางตอนใตข้อง

ปลายคาบสมุทรใกลใ้จกลางเมอืงฮาโกดาเตะ ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่งทัง้กลางวันและกลางคนื สามารถ

มองเห็นววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม ตดิอันดับ1ใน3ของประเทศญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั  YUNOKAWA TAKUBOKUTEI ONSEN HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่ ี ่ ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ - ยา่นเมอืงเกา่โมโตมาช ิ- โบสถพ์ระแมม่าร ี– หบุเขานรกจโิกกดุาน ิ– 

Mitsui Outlet - ซปัโปโร 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นาท่านเดนิทางสู ๋ตลาดเชา้ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) อันแสนพลุกพล่านที่

คอยย่ัวยวนนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้ไปเลอืกซือ้ของสดๆ ชัน้ดจีากฮาโกดาเตะ ตลาดเชา้เริม่เปิดขายแต่

เชา้ตรู่ตัง้แต่เวลาตหีา้ (หกโมงเชา้หากเป็นฤดูหนาว) และปิดเวลาเทีย่ง อาหารทะเล ผักผลไมแ้ละ

ขนมหวานเป็นเพยีงสว่นหนึง่ของของกนิทีว่างขายเท่านัน้ เพลดิเพลนิไปกับการซือ้ของทีต่ลาดและ

อย่าลมืแวะไปดปููและหอยเป็นๆ ในตูข้นาดยักษ์ นาท่านสู ่ทา่เรอืเมอืงฮาโกดาเตะ หรอื ยา่นเมอืง

เกา่โมโตมาช ิ(Motomachi District) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาน 10นาท)ี เป็นทา่เรอืแรกทีเ่ปิดให ้

มกีารคา้ระหว่างประเทศในปี 1854 ในชว่งสิน้สดุยุคญีปุ่่ นแบ่งแยก ดังนัน้ทาใหม้ผีูค้า้จานวนมากจาก

รัสเซยี จนี และประเทศตะวันตก ไดย้า้ยถิน่ฐานมาอาศัยอยูใ่นเมอืงฮาโกดาเตะบรเิวณฐานภเูขาฮาโก

ดาเตะ สง่ผลใหฮ้าโกดาเตะไดรั้บอทิพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมอีาคารสไตล์

ต่างประเทศคงเหลอือยู่ สะทอ้นใหเ้ห็นวัฒนธรรมของเมอืงน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ี จากนัน้น าทา่นชม โบสถ์
คาทอลกิแทรพพซิไทน ์(Trappistine Convent) หรอื โบสถพ์ระแมม่าร ี(ใชเ้วลาเดนิทางประ

มาน 30นาท)ี สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1898 โดยแมช่ทีัง้ 8 คนทีเ่ดนิทางมาเผยแพร่ศาสนา ตอ่มาในปี 1925 

โบสถแ์ห่งน้ีไดถู้กไฟไหมแ้ละหลังจากนัน้อกี 2 ปีก็ไดม้กีารบูรณะขึน้มาใหม่ ตัวตกึเป็นอาคารทีส่รา้ง

จากอฐิแดงทัง้หลังรูปทรงคลา้ยกับปราสาทของยุโรป เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสคแ์ละโกธคิ

ผสมผสานกัน ทีโ่บสถแ์ห่งน้ีสามารถเทีย่วชมไดเ้ฉพาะภายนอกเท่านัน้ ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมภายใน

โบสถ ์ดา้นในมแีม่ชอียู่ประมาณ 60 คน และทีน่ี่จะมพีพิธิภัณฑแ์ละรา้นขายของทีร่ะลกึเล็กๆตัง้อยู่  

ขนมคุก้กีข้องทีน่ี่รสชาตอิร่อยมชีือ่เสยีงเป็นอย่างมาก อบโดยเหล่าแม่ชทีีอ่ยู่ประจ าในโบสถแ์ห่งน้ี 

นอกจากคุก้กีแ้ลว้ก็ยังมขีองระลกึอยา่งไมก้างเขนใหเ้ลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝากอกีดว้ย 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนัน้นาทา่นสู ่หบุเขานรกจโิกกดุาน ิJigokudani หรอื Hell Valley (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3 ชั่วโมง) เป็นหุบเขาทีง่ดงาม นา้รอ้นในลาธารของหบุเขาแหง่น้ีมแีร่ธาตุกามะถันซึง่เป็นแหลง่ตน้นา้

ของย่านบ่อนา้รอ้นโนโบรเิบทสน่ัึนเอง เสน้ทางตามหุบเขาสามารถเดนิไต่ขึน้เนินไปเรื่อยๆประมาณ 

20 -30 นาทจีะพบกับบอ่โอยนุุมะ (Oyunuma) เป็นบอ่นา้รอ้นกามะถัน อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซยีส 

ถัดไปเรือ่ยๆก็จะเป็นบอ่เล็กๆ บางบอ่มอีณุหภมูทิีร่อ้นกวา่ และยังมบีอ่โคลนอกีดว้ย นา้ทีไ่หลออกจาก

บอ่โอยนุุมะ เป็นลาธารเรยีกวา่ โอยนุุมะกาวา่ (Oyunumagawa) สามารถเพลดิเพลนิไปกับการแช่

เทา้พรอ้มชมทวิทัศน์ที่งดงาม น าท่านชอ้ปป้ิง มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ ซปัโปโร คติะฮโิรชมิะ 

(Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชั่วโมง) ซึง่เป็นมติซุย

เอาท์เล็ตพาร์คขนาดใหญ่ สามารถเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ทัง้เสือ้ผา้ผูห้ญงิ 

ผูช้าย เด็ก กระเป๋า รองเทา้ และมรีา้นอาหารมากมาย ทีน่ี่มศีูนยอ์าหารขนาดใหญท่ีม่จีานวนกวา่ 650 

ทีน่ั่งมเีมนูอาหารทีห่าทานไดเ้ฉพาะทีฮ่อกไกโดมากมาย อาท ิขา้วหนา้อาหารทะเล, ไคเซ็นดง้ และบู

ตะดง้อาหารขึน้ชือ่ของโทคะช ิแฮมเบอเกอร์ทาจากเน้ือวัววากวิฮอกไกโด เป็นตน้ นอกจากน้ียังมี

สนิคา้เกษตรจากทอ้งถิน่และสนิคา้ขึน้ชือ่ของฮอกไกโดทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก ที่

ผูไ้ดรั้บจะตอ้งถกูใจแน่นอน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) พเิศษ!!! เมนู ชาบ ู+ ขาป ู 

ทีพ่กั  SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่า้ ซปัโปโร - โอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- โรงเป่าแกว้คติาอชิ ิ– Duty Free 

A&S Sapporo – โรงงานช็อคโกแลต – ชอ้ปป้ิงทานุกโิคจ ิ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอตารุ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชั่วโมง) โอตารุเป็นเมืองท่าส าคัญ

ส าหรับซัปโปโร และบางสว่นของเมอืงตัง้อยู่บนทีล่าดต ่าของภูเขาเท็งงุ ซึง่เป็นแหลง่สกแีละกฬีาฤดู

หนาวทีม่ชี ือ่เสยีง คลองโอตาร ุหรอื โอตารอุนุงะ มคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ถอืเป็นสญัลักษณ์ของ

เมอืงโอตารุ โดยมโีกดังเกา่บรเิวณโดยรอบปรับปรุงเป็นรา้นอาหารเรยีงรายอยู่ ไฮไลท!์!! บรรยากาศ

สุดแสนโรแมนตกิคลองแห่งน้ีสรา้งเมื่อปี 1923 โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเล เพื่อใชส้ าหรับเป็น

เสน้ทางการขนถ่ายสนิคา้มาเก็บไวท้ีโ่กดัง แต่ภายหลังไดเ้ลกิใชแ้ละมกีารถมคลองครึง่หนึง่เพือ่ท า

ถนนหลวงสาย 17 แลว้เหลอือคีรึง่หนึง่ไวเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว มกีารสรา้งถนนเรยีบคลองดว้ยอฐิแดง

เป็นทางเดนิเทา้กวา้งประมาณ 2 เมตรน าท่านเดนิชม พพิธิภณัฑก์ล่องดนตร ีพพิธิภัณฑก์ล่อง

ดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในรา้นคา้ที่ใหญ่ที่สุดของพพิธิภัณฑก์ล่องดนตรีในญี่ปุ่ น โดยตัว

อาคารมคีวามเกา่แกส่วยงาม และถอืเป็นอกีหนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรเ์มอืง ชม โรงเป่า

แกว้คติาอชิ ิตัง้อยู่ในเมอืงโอตารุ เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป่าแกว้มายาวนาน โดยในอดตีนัน้

จุดประสงคข์องการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็นทุ่นใหเ้รือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแกว้เพื่อใชเ้ป็น

ของใชห้รอืของทีร่ะลกึแทน ซึง่โรงเป่าแกว้คติาอชิเิป็นโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงและเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง 

โดยก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแกว้ทีม่อียู่มากมาย และผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ

ของโรงงานแห่งน้ีก็คอืโคมไฟแกว้และลูกบอลแกว้น่ันเอง นอกจากน้ียังมสีอนวธิกีารเป่าแกว้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  

 น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงซปัโปโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

15.30 น. จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิง ณ A&S Sapporo 
ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ชั่วโมง) ใหท้่าน
เลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผา้ น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย 
จาก นั้นน าท่ าน เดินท่ านสู่  “Ishiya Chocolate Factory”เ ป็น
โรงงานในเมืองซัปโปโรที่ผลติช็อกโกแลตอันเลือ่งชือ่อย่าง Shiroi 
Koibito คุก้กีส้อดไสไ้วท์ช็อกโกแลต ที่ท าจากนมโคจากฮอกไกโด
ทีว่่ากันว่าอร่อยทีส่ดุในญีปุ่่ น ท าใหคุ้กกีส้อดไสไ้วทช์็อกโกแลตอยา่ง 
Shiroi Koibito มรีสชาตอิร่อยกลมกล่อมสุดๆ จนกระทั่งกลายมาเป็น
ของฝากยอดนยิมตดิอันดับสงูสดุของเกาะฮอกไกโด 
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 จากนัน้น าทุกท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนทานุกโิคจ ิ เป็นย่านการคา้

เกา่แกข่องเมอืงซปัโปโร โดยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 7 บล็อก ภายในนอกจาก

จากจะเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ต่างๆ อย่างรา้นขายกโิมโน เครือ่ง

ดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตรแ์ลว้ ยงัมรีา้นอาหารมากมาย ท ัง้ยงั

เป็นศูนยร์วมของเหลา่วยัรุน่ดว้ย เนือ่งจากมเีกมเซ็นเตอร ์และตู ้

หนบีตุก๊ตามากมาย รอ้นดองก ีรา้น 100 เยน นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังมี

การตกแตง่บนหลังคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีห่ก  ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น  – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่งแจกทีส่นามบนิ (11)  
**เนือ่งจากไฟลท์บนิออกเดนิทางเชา้มาก ทาใหไ้มส่ามารถรบัประทานอาหารเชา้ ณ 
หอ้งอาหารของโรงแรมไดท้นั ขออนุญาตจดัเตรยีมอาหารกลอ่งสาหรบัลกูคา้แทน  

07.00 น.  สมควรแกเ่วลา นาทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนวิชโิตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

10.00 น.  เหริฟ้าสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย (THAI 
AIRWAYS) เทีย่วบนิที ่TG671 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง)  

15.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเป่ียม 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบเฉพาะสายการบนิ

ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศ  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



 

โปรแกรมทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO OTARU (TG) 6วนั 4คืน - รหสัทวัร ์J5223327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO OTARU (TG) 6วนั 4คืน - รหสัทวัร ์J5223327 

 



 

โปรแกรมทวัรญ่ี์ปุ่ น HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO OTARU (TG) 6วนั 4คืน - รหสัทวัร ์J5223327 

 


