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

.......... น.

เทีย่ ง

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

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

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
.......... น.

(1)

(2)

ซิโตเซ่ – โซอุนเคียว

คณะเดินทางถึงสนำมบินชิ โตเซ่ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเปลี่ยนพาหนะเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่
หุบผำโซอุนเคียว หรื อที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่ เมฆ” เป็ นเมืองตาก
อากาศเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่ งชาติ ไดเซ็ ทสึ ซัง หนึ่ งในสิ่ ง
มหัศจรรย์ที่ซ่อนเสน่ ห์ และสี สันความงามตามธรรมชาติดว้ ยความยาวกว่า
24 กม. และสู งเสี ยดฟ้ ากว่า 150 เมตร (ระยะทางประมาณ 240 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ

นาท่านชมน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงสองแห่ งคือ น้ำตกกิงกะ (Ginga Waterfall) หรื อ
น้ าตกแม่น้ าสี เงิ นในฤดูร้อนจะไหลเป็ นเส้นสี ขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย
และนาท่านชม น้ำตกริวเซย์ (Ryusei Waterfall) หรื อน้ าตกดาวตก ที่ไหลบ่า
เป็ นเส้นใหญ่ออกมาจากซอผาดูคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองจะแข็งตัว
เป็ นทัศนี ย ภาพที่ แปลกตาไปอี กแบบหนึ่ ง เชิ ญท่านชมพร้ อมบันทึ กภาพตาม
อัธยาศัย
สมควรแก่ เวลำนำท่ ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังรับประทานอาหารค่ า ขอเชิ ญท่านสัมผัสกับการแช่ น้ าแร่ สไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่เรี ยกกันว่า “การอาบออน
เซ็น” ให้ท่านได้ผอ่ นคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่ อกันว่าการอาบน้ าแร่ น้ นั จะทาให้
ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย***

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(3)

โซอุนเคียว – คำมิกำว่ ำ – ซัปโปโร

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติไดเซ็ ทสึ ซัง อุทยานแห่ งชาติที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ในพื้นที่ตอนกลางของ
เกาะฮอกไกโด ที่อุดมไปด้วย ขุนเขา แมกไม้และน้ าตกตามธรรมชาติมากมาย ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมด 2,309
ตารางกิโลเมตร นาท่าน นั่งกระเช้ ำขึน้ สู่ ยอดเขำคุโรดำเคะ ที่สูงถึง 1,984 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ให้ท่าน
ประทับใจในความงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคำมิกำว่ำ (Kamikawa) ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆที่มีทศั นี ยภาพอันสวยงาม นาท่านเข้าชม ซึ่ ง
เป็ นสถานที่จดั แสดงงานศิลป์ จากหิ มะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้ชื่นชมกับผลงานปั้ น การแกะสลัก และการ
ตกแต่ ง อย่า งวิจิ ตรพิ ส ดารของบรรดาเหล่ า ศิ ล ปิ นทั้ง หลาย เริ่ ม
ตั้งแต่ทางเดิ นเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟหลากสี เรื่ อยไปจนถึ ง
อุโมงค์ถ้ าน้ าแข็งที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงค์น้ าแข็งนั้น ท่านจะ
ได้ชมความงามของหยดน้ าแข็งรู ปร่ างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ 20 องศา และต่ า สุ ด -40 องศา พร้ อ มบัน ทึ ก ภาพตามอัธ ยาศัย
สมควรแก่ เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมืองซั ปโปโร เมื องหลวงของ
เกาะฮอกไกโด ที่เติบโตและกลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัป
โปโรมี ลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมื องทัว่ ไปในประเทศญี่ ปุ่น การ
จัดการและการพัฒนาได้รับคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ผังเมืองจึงถูกออกแบบ เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา (ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(4)

ซัปโปโร – โอตำรุ – ซัปโปโร

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ ซึ่ งถือเป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกด้วยบรรยากาศรอบรวมถึง
การตกแต่ ง ของบ้ า นเรื อนนั้ นส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ถู ก ออกแบบเป็ นสไตล์
ตะวันตก เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้รับอิทธิ พลมาจากการทาการค้า
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปนาทุกท่านชม คลอง
สำยวัฒ นธรรมโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี เสน่ ห์ ด้วยความเป็ น
เอกลักษณ์ แห่ งวิถีชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ยงั คงมีความเป็ นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิ ม โดยมี โกดังเก่าที่ถูกปรับปรุ งให้เป็ น
ร้านค้าร้านอาหารตั้งเรี ยงรายอยูร่ ิ มคลอง อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้ อ เลือกชมตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านชม
พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ่ งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี
ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ ถูกสะสมมาจากอดี ตจนถึ งปั จจุบนั
อีกทั้งยังสามารถเลื อกคิดแบบทาในสไตล์ของตัวเองขึ้ นมาเป็ 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
ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ ช็ อ กโกแลตที่ ข้ ึ น ชื่ อ ที่ สุ ด ของที่ นี่ ไ ด้น้ ัน คื อ
ช็ อกโกแลตสี ขำวแด่ คนรั ก (Shiroi Koibito) หรื อเดิ นถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์
ยุโรป สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองซั ปโปโร นาท่านช้
อปปิ้ งที่ ย่ ำนทำนู กิโคจิ ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนน คนเดินที่มี หลังคามุง
บังแดดบังฝน และหิ มะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยูก่ ว่าถึง 200 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้
ช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
รั บประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ให้ท่านได้รับประทานขาปูยกั ษ์ ที่ ข้ ึ นชื่ อของเกาะฮอกไกโด กันแบบ
ไม่อ้ นั 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
ประจาเมืองโดยนอกจากจะใช้บ อกเวลาที่ เที่ย งตรงแล้ว ยังเปรี ยบเสมือน
สถานที่บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมเวลากว่า
100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้ สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่ งเป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่
ที่สุดของญี่ปุ่น นา ท่านชม สวนโอโดริปำร์ ค สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัว
ยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่ วนใหญ่ใช้เวลา มาพักผ่อนหย่อนใจหรื อจัด
งานประเพณี ในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ชิ โตเซ่ เอำท์ เล็ทมอลล์ เรียร่ ำ ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนมราคาถูกในบรรยากาศให้
ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อเลื อกชมสิ นค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบ
รนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss,
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย
หมวดสิ นค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวด
สิ นค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard
Ginori เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีหมวดสิ นค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสื้ อผ้าเด็ก ซึ่ งของทุกชิ้นเป็ นของแท้
และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสิ นค้า
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันหกของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

(6)

ซัปโปโร – ซิโตเซ่ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทำนอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
........... น. คณะเดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

