กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

.......... น.

เทีย่ ง

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น.........ประตู........เคำน์ เตอร์ ........สำยกำร..............
พบเเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรั บและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทำงสู่ กรุ งนำริตะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยเทีย่ วบิน ..............
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
.......... น.

(1)

(2)

ซิโตเซ่ – โทยะ

คณะเดินทำงถึงสนำมบินชิ โตเซ่ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ Chitose Salmon Aquarium เป็ น
พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ลำแซลมอน ที่ ต้ ัง อยู่ ริ ม แม่ น้ า ชิ โ ตเซ่ ภายในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์
นอกจากความกว้างใหญ่และมีชีวติ ชีวาและก็ยงั มีกิจกรรมให้เรี ยนรู ้ในเชิ ง
สารคดี ผ่านจอมอนิ เตอร์ ใหญ่อธิ บายเกี่ ยวกับชี วิตเชิ งนิ เวศน์อนั น่ าพิศวง
ของปลาแซลมอนและพลาดไม่ได้กบั การชมวิวใต้น้ าของแม่น้ าชิ โตเซ่ ที่
หาชมได้ยาก นอกจากนั้นท่านจะได้ชมวงจรชีวติ ของปลาแซลมอนตั้งแต่เป็ นไข่จนถึงโตเต็มวัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโทยะ หรื อ โทโยโกะ (Toyako) ซึ่ งอยูภ่ ายในอุทยานแห่ งชาติชิคอทสึ โทย่า และ
อยูร่ ะหว่างเมืองฮาโกดาเตะและเมืองซัปโปโร ทะเลสาบแห่ ง
นี้ เกิ ดขึ้ นจากการระเบิ ดของภูเขาไฟเมื่ อหลายแสนปี ที่ แล้ว
โดยพื้ นที่ ส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาสู งต่ า โดยมี ปากปล่ องภูเขาไฟ
บางแห่งที่ยงั คงคลุกกรุ่ นอยูโ่ ดย สังเกตได้จากไอน้ าร้อนที่พุ่ง
ออกมาเป็ นควันขาวให้ได้เห็ นกัน ดังนั้นที่ นี่จึงเป็ นแหล่ ง ที่
อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว นาท่าน ล่ องเรือชมทะเลสำบโทยะ ซึ่ งมีความงดงามเป็ น
อย่างมาก ที่นี่เคยถูกใช้เป็ นสถานที่จดั งานการประชุมสุ ดยอดซัมมิท G8 ปี 2008 ด้วย ให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศ และทัศนียภาพโดยรอบ พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพความงดงาม และความประทับใจเป็ นที่ระลึก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
***หลังรับประทานอาหารค่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่เรี ยกกันว่า “การอาบออน
เซ็น” ให้ท่านได้ผอ่ นคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่ อกันว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั จะทาให้
ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย***
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(3)

โทยะ – โนโบริเบ็ทสึ – ซัปโปโร

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือง โนโบริเบ็ทสึ เมืองที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องบ่อน้ าแร่ ที่มีแร่ ธาตุมากมายและมีประโยชน์สารพัด
ต่อสุ ขภาพ โดยที่ญี่ปุ่นนี้ การอาบน้ าแร่ ถือเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ งที่
สื บทอดมาอย่างช้านาน นาท่านเข้าชมบ่อโคลนเดื อดที่ จิ โกกุคำนิ
หรื อที่เรี ยกกันว่า หุบเขำนรก โดยบ่อโคลนเดือดนี้ เป็ นบ่อที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และมี อยู่ทวั่ บริ เวณ ซึ่ งท่านสามารถเดิ นชมบ่อโคลน
อย่า งใกล้ชิ ด น าท่ า นสั ก การะศาลเจ้า ที่ อ ยู่ใ กล้ๆ ซึ่ งชาวบ้า นที่ อ ยู่
บริ เวณนั้นให้ความเคารพนับถือกันเป็ นอย่างมากมาเป็ นเวลาหลายชัว่ อายุคนจากนั้นนาท่าน พบกับภูเขาไฟ
น้องใหม่ที่เพิ่งเกิ ดขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2486 เมื่ออยูด่ ี ๆเนิ นดินภูเขาไฟ
อุสุได้ค่อยๆโผล่ข้ ึนมาเป็ นยอดสี แดงจากไอร้อนของหิ น โดยเราเรี ยก
ภูเขาไฟน้องใหม่น้ ีเราเรี ยกกันว่า โชวะชิ นซัง โดยตั้งตามช่วงเวลาที่เกิด
นั้นคือช่ วงปี โชวะ จากนั้นนาท่านสู่ สวนหมีโชวะชิ นซัง เพื่อชมหมีสี
น้ าตาลที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้ จะพบเฉพาะบนเกาะฮ
อกไกโดเท่านั้น และชนเผ่าไอนุที่ถือเป็ นชนเผ่าแรกบนเกาะแห่งนี้ยงั เชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี่ ถือเป็ นสัตว์เทพ
เจ้าของพวกเขาอีก ด้วย ที่นี่น้ นั มีสีน้ าตาลจานวนมากกว่า 100 ตัวให้ได้ชม แต่ละตัวก็แสนฉลาดและน่ ารัก
แตกต่างกันไป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ หมู่บ้ำนไอนุ ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นชนพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่น นักค้นคว้าเชื่ อว่าชาว
ไอนุ มีเชื้ อสายคอเคซอย หรื อชาวผิวขาว ซึ่ งเป็ นคนละเชื้ อสายกับชาวญี่ ปุ่นส่ วนใหญ่ ทฤษฏี ที่ว่านี้ มาจาก
รู ปลักษณ์ ของชาวไอนุ ที่เป็ นแบบผสมระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเชี ย แต่หลังจากการทดสอบทางดี เอ็นเอ

ค่ำ

แล้วพบว่า ชาวไอนุ ไม่มีเชื้ อสายชาวคอเคซอย รายงานบางฉบับกล่าวว่าชาวไอนุ อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานาน
กว่าชาวญี่ปุ่น และในตานานของชาวไอนุ น้ นั ก็ได้กล่าวว่า "ชาวไอนุ อยูท่ ี่นี่หลายแสนปี ก่อนที่บุตรแห่ งพระ
อาทิตย์จะมา" มีหลายทฤษฏีกล่าวถึงต้นกาเนิดของชาวไอนุ หากแต่ความจริ งในเรื่ อง นี้ ยงั คงคลุมเครื ออยูม่ าก
ไม่สามารถบอกได้ว่าชาวไอนุ มาจากไหน อยูท่ ี่นี่อยู่แล้วหรื อไม่ แล้วสื บเชื้ อสายมาจากใคร จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะ คล้าย
ตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไป
ในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคาแนะนา
จากผู ้เ ชี่ ย วชาญชาวอเมริ ก ัน ผัง เมื อ งจึ ง ถู ก ออกแบบเป็ น
สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้า ตามพื้ น ฐานการวางผัง เมื อ งของอเมริ กา
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่ ย่ ำนทำนุ กิโคจิ ถนนคนเดิน
ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านรวงให้เลือกซื้ อของกว่า 200 ร้านค้าไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ของ
เล่น เครื่ องสาอาง รวมทั้งร้านอาหารอร่ อยๆ ด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(4)

ซัปโปโร – โอตำรุ – ซัปโปโร

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ ซึ่ งถือเป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกด้วยบรรยากาศรอบรวมถึง
การตกแต่งของบ้านเรื อนนั้นส่ วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตก เนื่ องจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้รับ
อิทธิ พลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ ปุ่นเองและประเทศใน
แถบยุ โ รปน าทุ ก ท่ า นชม คลองสำยวั ฒ นธรรมโอตำรุ คลองสาย
วัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ ด้วยความเป็ นเอกลักษณ์ แห่ งวิถีชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่
ยังคงมี ความเป็ นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิ ม โดยมีโกดังเก่ าที่ถูกปรั บปรุ งให้เป็ น
ร้านค้าร้านอาหารตั้งเรี ยงรายอยูร่ ิ มคลอง อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้ อ เลือกชมตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านชม
พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ่ งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี
ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดี ตจนถึ งปั จจุบนั
อีกทั้งยังสามารถเลื อกคิดแบบทาในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็ นที่ระลึ ก
หรื อเป็ นของฝากให้คนที่รักได้ดว้ ย จากนั้นชมกรรมวิธีการเป่ าเครื่ องแก้ว
ที่ พิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้วโดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆนั้นก็จะ
ได้เครื่ องแก้วที่ออกมาในรู ปแบบและสี ที่แตกต่างกัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ โรงงำนช็อกโกแล็ตที่หมู่บา้ นอิชิยะซึ่ งเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของญี่ปุ่น
ท่านสามารถเลือกซื้ อช็อกโกแลตที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของที่นี่ได้น้ นั คือ ช็ อกโกแลตสี ขำวแด่ คนรัก (Shiroi Koibito)
หรื อเดินถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร นาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่ ำนทำนูกิโคจิ ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนน คนเดินที่มี

ค่ำ

หลังคามุงบังแดดบังฝน และหิ มะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยูก่ ว่าถึง 200 ร้านค้า อิสระ
ให้ท่านได้ ช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ให้ท่านได้รับประทานขาปูยกั ษ์ ที่ข้ ึนชื่ อของเกาะฮอกไกโด กันแบบไม่
อั้น รับประทานคู่กบั น้ าจิ้มซี ฟู้ดจากเมืองไทย ที่ทางเราจัดเตรี ยมไว้
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

ซัปโปโร

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ตึกรัฐบำลเก่ำ ของเมืองซัปโปโร ซึ่ งในอดีตเคยใช้เป็ นกองอานวยการของข้าหลวงใหญ่และ
เป็ นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็ นวัสดุใน
การก่อสร้ างซึ่ งดูแล้วสวยแปลกตาปั จจุบนั ภายในตึกได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
รวมรวบเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมือง
ต่างๆ บนเกาะฮอกไกโด แล้วนาท่านชม หอนำฬิ กำ ซึ่ งถือเป็ นสัญลักษณ์
ประจาเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ ยงตรงแล้ว ยังเปรี ย บเสมือน
สถานที่บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมเวลากว่า
100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่ งเป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่
ที่สุ ดของญี่ ปุ่น นา ท่ า นชม สวนโอโดริ ปำร์ ค สวนสวยใจกลางเมื องที่
ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่ วนใหญ่ใช้เวลา มาพักผ่อนหย่อนใจ
หรื อจัดงานประเพณี ในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ โรงเบียร์ ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็ นแหล่งกาเนิ ดของเบียร์ ในประเทศญี่ปุ่น เบียร์ ซปั โปโรเป็ น
เบียร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น และยังคงเป็ นเบียร์ ที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วย พิพิธภัณฑ์ แห่ งนี้ ได้เปิ ด ให้รู้
ถึงประวัติความเป็ นมาของขั้นตอนการทาเบียร์ เพื่อจะออกมาเป็ นสิ นค้าเพื่อจัดจาหน่ายได้อย่างไร
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั

วันทีห่ กของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

(6)

ซัปโปโร – ซิโตเซ่ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชิ โตเซ่
........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
........... น. คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

