
 

 

ทัวร์ญี่ปุ่ น 6 วัน 4 คืน  เท่ียวฮอกไกโด ลานสกี SHIKISAI NO หุบเขาจิโกคุดานิ 

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน ้าตาล อิสระเต็มวัน       รหสัทวัร ์  WD10092562841 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

•  เที่ยว : สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-shikisai no-หุบเขาจิโกคุดานิ-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน ้าตาล-คิโรโระส
โนว์ เวิลด์-อิสระเต็มวัน-เทศกาลหิมะซับโปโร-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-นาฬิกาไอน ้า-โรง
เป่าแก้วคิตาอิชิ-ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

•  ช้อป : DUTY FREE-ตลาดโจไกอิจิบะ 

•  กิน : บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด 
 

 

 

 

เร่ิมตน้  

บาท/ 
28,878  



 

 

 

 

05.30 น.                 พร้อมกันที่ : สนามบินดอนเมือง 

08.30 น.                 ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 622 

17.05 น.                 เดินทางถึง : สนามบินชิโตเซะ 

เย็น                         บริการอาหารเย็น : SET BOX 

พัก                         Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า 

                                                                                 น าท่าน : แช่ออนเซ็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 

1 



 

 

 

เช้า                         บริการอาหารเช้า : ห้องอาหารของโรงแรม 

                                                             น าท่านสู่ : สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 

 

 

 

 

 

เที่ยง                        อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ค ่า                                  บริการอาหารค ่า : บุฟเฟต์ปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม เบียร์ ไวน์ สาเก 

 

 

 

 

 

พัก                             DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

DAY 

2 



 

 

เช้า                    บริการอาหารเช้า : ห้องอาหารของโรงแรม 

                          น าท่านเดินทางสู่ : หุบเขาจิโกคุดานิ 

                                            น าท่านชม : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน ้าตาลโนโบริเบ็ทสึ 

 

 

 

 

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน ้าตาลโนโบริเบ็ทสึ ตั้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน ้าตาลนั้นเป็นหมีพันธ์ุท่ีหายาก มีถิ่นก าเนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและ
เกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเน่ืองจากใกล้สูญพันธ์ุแล้ว โดยภายใน
ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุหมีสีน ้าตาลแห่งนี้ มีฝูงหมีสีน ้าตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และเหมาะสม รวมท้ังยังมีหมีสีน ้าตาลท่ีทางศูนย์ฯ 
สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูลเก่ียวกับหมีสี และยังมีร้านขายของท่ีระลึกเก่ียวกับหมีอีกด้วย  

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน : ร้านอาหาร 

                                                          น าท่านเดินทางสู่ : คิโรโระ สโนว์ เวิลด์ 

 

 

 

 

 

พัก                    DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทยีบเท่า 

 

DAY 

3 



 

 

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า : ห้องอาหารของโรงแรม 

                              อิสระท่องเทีย่วเต็มวัน 

 

กลางวัน-ค ่า            อิสระอาหารตามอัธยาศัย 

 

พัก                          DAIWA ROYNET HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า : ห้องอาหารของโรงแรม 

                                                             น าท่านเดินทางสู่ : เมืองโอตารุ 

เมืองโอตารุตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ท้ังยังเป็นเมืองท่าหลักของอ่าวอิชิคะริ เน่ืองจากเมืองแห่งนี้จะหัน

หน้าออกสู่อ่าวอิชิคะริ ส่วนด้านหลังของเมืองนั้นถูกโอบล้อมด้วยภูเขาถึง 3 ด้านด้วยกัน จากนั้นจึงเป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงท าให้บ้านเรือนท่ีนี่

ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามไหล่เขา และท าให้ท่ีนี่กลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เพราะนอกจากจะมีทิวทัศน์อันงดงาม ท่ีนี่ยังเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่ มี

พื้นท่ีส าหรับเล่นสกีอันมีช่ือเสียง และยังมีน ้าพุร้อนให้แช่อีกหลายแห่งด้วย 

                                                         

DAY 

4 

DAY 

5 



                                                         น าท่านชม : พิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี 

                                                              น าท่านสู่ : โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ 

โรงเป่าแก้วคิตาอิชิตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตน้ันจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้
เรือ แต่ปัจจุบันน้ีเป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของท่ีระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วท่ีมีอยู่มากมาย และผลงานท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอล
แก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเท่ียวด้วย 

เที่ยง                อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

                                                            น าท่านเดินทางสู่ : ตลาดโจไกอิจิบะ 

                                                         

 

 

 

 

                                                       น าท่านชม : ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด 

 

 

 

 

 

 

18.20 น.                  ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 623 

 

 



 

 

 

00.15 น.                   เดินทางกลับถึง : สนามบินดอนเมือง 

 

 

 

 

 

เลือกวันที่เดินทาง

และกดจอง: 

ผู้ใหญ่ 

(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 

(พักเด่ียว) 

ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

เด็ก 

(มีเตียง) 

เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

  2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 30,876 บาท 40,776 บาท 30,876 บาท 30,876 บาท 30,876 บาท 

 4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 30,876 บาท 40,776 บาท 30,876 บาท 30,876 บาท 30,876 บาท 

  9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 30,876 บาท 40,776 บาท 30,876 บาท 30,876 บาท 

  11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  23 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

DAY 

6 



เลือกวันที่เดินทาง

และกดจอง: 

ผู้ใหญ่ 

(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 

(พักเด่ียว) 

ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

เด็ก 

(มีเตียง) 

เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

  25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 32,876 บาท 42,776 บาท 32,876 บาท 32,876 บาท 

  1 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 32,876 บาท 42,776 บาท 32,876 บาท 32,876 บาท 

  6 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 26,876 บาท 36,776 บาท 26,876 บาท 26,876 บาท 

  15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  27 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท 

  29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 35,876 บาท 45,776 บาท 35,876 บาท 35,876 บาท 

  3 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 35,876 บาท 45,776 บาท 35,876 บาท 35,876 บาท 

  5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 35,876 บาท 45,776 บาท 35,876 บาท 35,876 บาท  



เลือกวันที่เดินทาง

และกดจอง: 

ผู้ใหญ่ 

(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 

(พักเด่ียว) 

ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

เด็ก 

(มีเตียง) 

เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

  10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 

63 
28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท  

 12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท  

 17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท  

 24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท  

  26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท  

  2 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท  

  11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 28,876 บาท 38,776 บาท 28,876 บาท 28,876 บาท  

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามรายการ 

• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 

• ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก. 

• หน้าทัวร์น าเที่ยว ตามรายการ 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ต้องออกใบเสร็จแยก ค่าต๋ัว,ค่าแลนด์,ค่าบริการ กรณอีอกใบเสร็จใบเดียวต้องคิดเพิ่ม) 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่ม 

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 

• ค่าท าวซ่ีาส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 

• ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ินท่านละ 1,900 ต่อทริป (ช าระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 
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