ชิโตเช่ – หมู่บ้านไอนุ – จิโกกุดานิ – โนริเบ็ทสึ – เม้ าท์ อุซึ – โอตารุ
ฟุราโนะ ฟาร์ ม – โรงงานอิชิย่า ช็อคโกแลตแสนหวาน
กาหนดวันเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
.......... น.

(1)

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น.........ประตู........เคาน์ เตอร์ ........สายการ..............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
.......... น. ออกเดินทางโดยเทีย่ วบิน ............
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ องของการเดินทาง
.......... น.

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ซิโตเซ่ – หมู่บ้านชนเผ่ าไอนุ – บ่ อโคลนเดือน จิโกกุดานิ
โนโบริเบ็ทสึ

ถึงสนามบิน ชิ โตเซ่ “เมืองซั ปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น ถื อว่า เป็ นเมื องใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปุ่น และเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจ
คนเข้าเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” (Ainu Village) ชนเผ่าพื้นเมืองฮอกไกโด ก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปจับจอง
ภายในหมู่ บ ้า นมี ก ารจัด แสดง “ระบ าพื้น เมื อ ง” พร้ อ มชม “บ้ า นจ าลอง” และ
“พิพธิ ภัณฑ์ ” ที่จดั แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้ โบราณต่างๆ ของชนเผ่าไอนุ ตลอดจน
ชมการแสดงฝี มือและการสาธิตการผลิตของสวยๆ งามๆ จากไม้ นอกจากนั้น ท่าน
จะได้สัมผัส วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ต้ งั แต่สมัยดึ ก ดาบรรพ์ จากนั้นนาท่ านชมความ
แปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรื อ “หุบเขานก” บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้
สร้ า งสรรค์ข้ ึ นอุ ดมไปด้วยแร่ ก ามะถัน ซึ่ ง เกิ ด จากความร้ อนใต้พิ ภ พเผาผลาญ
กามะถันแล้วพวยพุง่ ขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั เมือง “โนโบริเบ็ทสึ ” เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยง
แห่ งหนึ่ งของเกาะฮอกไกโด ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม
ไม่ว่า จะเป็ นต้นไม้, ทะเลสาบ, หนองบึ ง และแหลมรู ป ร่ างแปลกตา
มากมาย พร้ อมทั้งอาบน้ าแร่ ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพ ท่านจะได้พกั ผ่อน
กับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อน
อย่างเต็มอิ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พร้อมเสิ ร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์” ให้ท่านได้
ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่ งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็ นปูน้ าเย็นที่เนื้ อมี
รสชาติอร่ อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่ อย “แบบไม่อ้ นั !!!”
จากนั้นนาท่ านสู่ ทพี่ กั
*** หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ”เพื่อสุ ขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่
ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่ อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้
เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ ***

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

(2)

(3)

นั่งกระเช้ าไฟฟ้าสู่ ภูเขาไพอุสึ – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล – ฟุราโน่
โทมิตะ ลาเวนเดอร์ ฟาร์ ม – บิเอะ – ซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเปลี่ ยนบรรยากาศเป็ นการ “นั่งกระเช้ าไฟฟ้า” สู่ “ภู เขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศ
เอือ้ อานวย) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่วง 100 ปี ที่ผา่ นมา และเป็ นจุดศูนย์กลางที่

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ทาให้เกิ ดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลู กนี้ จะมี การปะทุ ข้ ึ นมาเป็ นระยะทุ ก 20-50 ปี ทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ของพื้นที่แถบนี้ อยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง จนกระทัง่ เกิด
การระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2486 ทาให้เกิ ด “ภูเขาไฟโชวะชิ นซั ง”
(Mt. Showa shinzan) ปั จจุบนั ภูเขาลูกนี้ หยุดเติบโตแล้วแต่ยงั มีควัน
ขาวปะทุออกมา ตามรอยแยกแตกของพื้นหิ นบนยอดเขาซึ่ งมีความ
ร้อนสู งมาก เป็ นยอดเขาที่ หิมะไม่อาจปกคลุมได้ในฤดูหนาว อิสระ
ให้ท่านได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ใน
อีกรู ปแบบหนึ่ ง จากนั้นนาท่านชมแหล่ งอนุ รักษ์ “หมีสีน้าตาล” พันธุ์หมีที่หาได้ยากในปั จจุบนั ซึ่ งจะพบ
เฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น ตื่นตากับความน่ ารักของน้องหมีตวั เล็กที่มี
อายุ ตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึงหมีตวั โตอายุ 12 ขวบ และประหลาดใจกับหมีแสนรู ้ที่ทาท่าทางตลกๆ ให้ท่านชม เช่น
ยกมือไหว้ขอ หรื อนอนยกขารอขอแอ๊ปเปิ้ ล หรื อกวักมื อเรี ยกขอเพื่อแลกกับการได้กินแอ๊ปเปิ้ ล หรื อคุ กกี้
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ าตาล พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง “ฟุ ราโน่ ” เพื่อนาท่านชม “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ” ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของทุ่ง
สายรุ ้ ง หลากหลายด้วยสี สันสลับกันอย่างงดงามราวกับภาพวาด ซึ่ งภายในฟาร์ มแห่ งนี้ มีดอกไม้อยู่ท้ งั หมด 6
สวน ที่ ผลัดกันออกดอกเบ่ งบานสลับกันตามฤดู กาล (พ.ค.-มิ .ย
ดอกป๊ อปปี้ หรื อดอกฮามานะสึ / ก.ค. ดอกลาเวนเดอร์ ) ในฤดูร้อน
สาหรับฮอกไกโดนี้ นกั ท่องเที่ยวนิ ยมมาชมดอกไม้กนั มากที่สุด คือ
ช่วงปลายเดือนมิถุนายน และสิ งหาคม ซึ่ งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดอกไม้
ทุกสวนพร้อมใจกันผลิบานและส่ งกลิ่นหอม โดยท่านจะได้เดินชม
ทุ่งดอกไม้ต่างๆ ที่สวยงามทอดยาวไปสุ ดลูกหู สายตา มองแล้วสุ ด
แสนโรแมนติคยิ่งนัก อิสระให้ท่านเลือกชมและซื้ อ “ผลิตภัณฑ์ จาก ลาเวนเดอร์ ” มากมายตามอัธยาศัย จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองบิเอะ” เมืองเล็กๆ ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The
Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้ อยูท่ ี่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้าง
ทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์ เล่ยส์ ี เหลืองทองตัดสลับกับไร่ ขา้ วโพด และมันฝรั่ง สี เขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของ
ท้องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนิ นเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็ นสถานที่ ที่สวยงามเหมาะกับการ
ถ่ายรู ปและบันทึ กไว้ในความทรงจาอย่างยิ่ง โดยสถานที่ แห่ งนี้ เป็ นที่ รู้จกั กันดี และได้รับความนิ ยมของชาว
ญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ และโฆษณาสิ นค้าต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

(4)

โอตารุ – พิพธิ ภัณท์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต
สวนโอโดริปาร์ ค – ถนนคนเดินทานุกโิ คจิ – ซัปโปโร่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่าน
จะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายของญี่ปุ่น ถึง

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

เมืองโอตารุ เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่ นอายประหนึ่ งว่าเดิ นอยู่ในเมืองเวนิ ส นาท่าน
แวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่ อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ
ค.ศ.1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการ ขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า
จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับ
อาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นนาท่านชื่ นชม
ความงดงามของศิลปะที่ “พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องแก้ วและกล่ องดนตรี ” ท่าน
จะได้ตื่ น ตากับ เครื่ อ งประดับ และตกแต่ ง ที่ ท ามาจากแก้ว มากมาย
หลากหลายรู ป แบบที่ ง ดงามยิ่ ง นัก หรื อ จะเลื อ กชม “กล่ อ งดนตรี ”
รู ปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้อมทั้งชม “การสาธิต”
การผลิ ตเครื่ องแก้วด้วยช่ างผูช้ านาญการอิ สระให้ท่านได้ “เลือกซื้อเลือกชม” สิ นค้าที่ ผลิ ตจากเครื่ องแก้ว
ต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ “โรงงานช็ อกโกแลต” สิ นค้าขึ้ นชื่ ออี กอย่างของฮอกไกโด เนื่ องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
“โคนม” คุ ณภาพเยี่ ย มมากมายทัว่ ทั้ง เกาะ สภาพภู มิ อากาศและ
ความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติทาให้ “ช็ อกโกแลต” มีรสชาติ ดี
เยีย่ มกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแลตจากประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลย
ก็ว่าได้ ภายในโรงงานแห่ งนี้ มีการจัดแสดงอุปกรณ์ การผลิตตั้งแต่
ยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองโรงงาน ท่านจะได้ชมขั้นตอน กระบวนการ
การผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าได้อย่างจุใจ หรื อ
หากท่านอยากจะลองทาช็อกโกแล็ตด้วยฝี มือตัวเองก็สามารถทาได้ ... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ ”
เป็ นถนนซึ้ งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สี เขียวของต้นไม้ทา
ให้สถานที่แห่งนี้เป็ นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุ ด
ของถนนเป็ นที่ต้ งั ของหอเสาทีวสี ู ง 147.2 เมตร ภายในบริ เวณนี้ มีร่องไม้ดอก น้ าพุ
และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้ง ประดับอยู่ และทุกปี ในฤดูหนาว ณ สถานที่แห่ ง
นี้ เป็ นที่จดั งานเทศกาลหิ มะที่ มีการแข่งขันการนาหิ มะมาสลักแป็ นรู ปต่างๆ อัน
เป็ นที่โด่งดังไปทัว่ โลก แล้วนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดิ นในร่ มอันเก่าแก่ กว่า
130 ปี ของเมืองซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ที่มีความยาวกว่า 900 เมตร ร้านค้ามากมาย
นับ 200 ร้ านที่ให้ท่านเดินเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ เช่ น ร้ านสิ นค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋ า
ราคาถู กที่ มีให้เลื อกหลากหลายแบบที่ เริ่ มต้นราคาตั้งแต่ 1050 เยน ร้านขายเครื่ องสาอาง ร้านขายอุปกรณ์
เกี่ยวกับสุ นขั ร้านขายผลไม้พ้นื เมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสื้ อผ้า ร้านอาหาร ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
เช้ า

(5)

ซัปโปโร – อดีตทีว่ ่ าการรัฐบาล – หอนาฬิ กา – เรย์ ร่า เอ้าท์ เล็ต –
ซิโตเซ่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของ
เกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้
มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็
เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาล
เจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป นาท่านเดินทางสู่ “อาคารที่ทา
การรัฐบาลเก่ า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถือ
เป็ นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติ
รู ้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซู เสทท์ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคาร
นี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทา
ให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม
และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่านชมสัญลักษณ์ ของเมือง คือ “หอนาฬิ กาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1878
ปั จจุบนั ถื อว่าเป็ นสัญลักษณ์ คู่เมื อง นอกจากนี้ ยงั ถื อว่าเป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันมี ค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานาน
นับ 100 ปี ทั้ง ยัง ได้รับ การอนุ รัก ษ์ไ ว้เ ป็ นสมบัติล้ า ค่ า ทางวัฒ นธรรมที่
สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เรย์ ร่า เอ้ าท์ เล็ต” ซึ่ งถือ
เป็ นแหล่งเลือกซื้ อสิ่ งของและเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของเมือง ภายในแบ่งออกเป็ น
ร้ านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ ยนกันลดราคา
อาทิ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋ า นาฬิ กา หลากหลายแบรนด์
เช่ น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL,
BENETTON, GUCCI, เป็ นต้น อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่ องมือเครื่ องใช้ ตุ๊กตา
น่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้ า

(6)

ซิโตเซ่ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
........... น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
(รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
........... น. คณะเดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจจากเรา เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

