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กำหนดกำรเดินทำงเดือนพฤศจิกำยน 2565

สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศาลเจ้าฮอกไกโด-อลังการ อุโมงค์แปะก๊วยเหลืองอร่าม ณ มหาวิทลัยฮอกไกโด
เมืองซัปโปโรชมศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า-ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ-หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร
สวนสาธารณะโอโดริ-เข้าชมพิพิทธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร-เยือนเมืองโอตารุสัมผัสบรรยากาศโรแมน
ช้อปปิ้งของฝาก/ชิมขนมอร่อย ณ ถนนซาไกมาจิ-เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชมนาฬิกาไอน้ำโบราณ
Unseenฮอกไกโด เนินพระพุทธเจ้า-ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น
ชมหมีสีน้ำตาล ณ สวนหมี-ภูเขาไฟโชวะชินซัน-เที่ยวหุบเขานรกจิโกกุดานิ พร้อมแช่ออนเซ็นเท้า
ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
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**
ว ันเดินทำง

รำคำผูใ้ หญ่

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

04-08 พฤศจิกำยน 2565
36,888.7,900.11-15 พฤศจิกำยน 2565
36,888.7,900.18-22 พฤศจิกำยน 2565
36,888.7,900.25-29 พฤศจิกำยน 2565
36,888.7,900.หมำยเหตุ ไม่มรี ำคำเด็ก เนือ
่ งจำกเป็นรำคำพิเศษ /Infant เด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 2 ปี โปรดสอบถำม
รำคำนีไ้ ม่รวมค่ำทิปท่ำนละ 1,200 บำท/ท่ำน/ทริป

วันแรก
23.00 น.
วันที่สอง

02.05 น.
10.40 น.

13.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซัปโปโร - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) - ผ่านชม
หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดริ – พิพิทธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ดินเนอร์ขาปูฮอกไกโด

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ620 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร เรียบร้อยแล้ว แล้ว (เวลาที่
ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็นเมืองหลักของเกาะฮอกไกโด มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของญี่ปุ่น มีสถานที่
ทางประวัติศาสตร์สมัยแรกเริ่มของเกาะฮอกไกโด มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและเป็นศูนย์กลางในการเดินทางไปยังหลายๆ
สถานที่ต่างๆ ภายในเกาะฮอกไกโด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
เดินทางสู่ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร
นอกจากจะมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาแล้ว บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยยังร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึง
ต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เพราะเมื่อเดินเข้ามาทางประตูคิตะจูซันโจ ท่านจะพบ
กับอุโมงค์ต้นแปะก๊วย สีเหลืองทองอร่ามสวยงาม เรียงรายด้วยต้นแปะก๊วยราว 70 ต้น เป็นระยะทางประมาณ 380 เมตร ถนนสาย
นี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Ginkgo Avenue ถือเป็นจุดชมใบแปะก๊วยที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านเก็บ ภาพความ
ประทับใจตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก)(Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้าง
ในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ด าว
ห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาล
ท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอ
นาฬิกาเมืองซัปโปโร (Sapporo Clock Tower หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Sapporo Tokeidai) เป็นหอนาฬิกาโบราณมีลั กษณะ
เป็นอาคารไม้ที่มีหลังคาสีแดงและผนังสีขาวถูกออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1878 เป็นสัญลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร สำหรับตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี ค.ศ. 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง
Boston และในปี ค.ศ. 1970 หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติ อีกด้วย
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เย็น
ที่พัก
วันที่สาม
เช้า

นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) สวนสาธารณะที่ ผ่ านย่านใจกลางเมืองบริเ วณถนนโอโดริเ ป็นระยะทาง
ประมาณ 1.5 กม. คำว่า โอโดริ ในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า
ทางเดินที่กว้าง ในอดีตเมื่อครั้งเริ่มวางผังเมือง ถูกวางแผนไว้ให้
เป็ น ทางเดิ น สายใหญ่ ใ จกลางเมื อ ง ก่ อ นที ่ จ ะกลายเป็ น
สวนสาธารณะในเวลาต่อมา ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่งนี้
ยังเป็นที่ตั้งของซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (TV Tower) (ราคาค่าทั วร์
ไม่ ร วมค่ าขึ ้น ลิ ฟท์ TV Tower) และใกล้เคีย งยัง มี ส ถานที่ ที่
น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปโร เป็นต้น ใน
แต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เช่น งาน
เทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลดอกไลลักซัปโปโร และกิจกรรม
ต้นไม้ ดอกไม้ สวยงามตามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ประดับไฟงาน Sapporo White Illumination ที่มีการประดับไฟ
ประมาณ 1,000 หลอด และเพิ่มจำนวน และขนาดของงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี
จากนั้นนำท่านสู่ พิพิทธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ใ นอุต สาหกรรมเบียร์
และซัปโปโรเบียร์ ตั้งแต่บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนการผลิต และเครื่องมือสำหรับการต้มเบียร์ ในบริเวณชั้นที่ 2 และ 3 (ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย) ใกล้ๆกันมี สวนเบียร์ซัปโปโร Sapporo Beer Garden ที่มีร้านอาหารบุฟเฟต์ All You Can Eat สไตล์เนื้อแกะย่างเจงกิส
ข่าน (มีไก่ หมู เนื้อแกะให้เลือก) ประกอบด้วยร้านอาหาร 2 ร้าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall ที่มีบรรยากาศการดื่ม
เบียร์และทานเนื้อแกะย่าง ตามสไตล์อาหารท้องถิ่นนั่นเอง (ราคาไม่รวมกับค่าทัวร์)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู
Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เนินพระพุทธเจ้า – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ– ถนนซาไกมาจิ– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ– พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี- ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
เดินทางสู่ เนินพระพุ ทธเจ้ า (Hill of Buddha) (ใช้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 40 นาที) ตั้งอยู่ทางเหนือของซัปโปโร เป็นผลงานชิ้นเอกอีก
ชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่น
เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้น
พระพุทธรูปมีความสู งมากถึ ง 13.5 เมตรและมีน้ำหนั ก 1500 ตัน
พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอัน
งดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่ว่าจะเป็น
ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแลดูร่มรื่นร่มเย็น ช่วงฤดูร้อนที่จะแวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาว
ที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุ ทธศาสนาใน
มุมมองที่ต่างจากเดิม !!!ไฮไลท์ Unseen Hokkaido ที่เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่อยู่บริเวณปลายทางของ
อุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้า
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเ ขา
เท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal)
หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมื องโอตารุ โดยมี โ กดั ง เก่ าบริ เ วณโดยรอบปรั บ ปรุ ง เป็ น
ร้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติ ก
คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้
สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลัง
ได้เลิกใช้และมี การถมคลองครึ่ งหนึ ่งเพื่ อทำถนนหลวงสาย 17
แล้วเหลืออีครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบ
คลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร
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เที่ยง

เย็น
ที่พัก
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakaimachi Dori Shopping Street) ถนนสายหลักของโอตารุที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี อาคาร
สองข้างทางเป็นอาคารสไตล์ตะวันตก ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า พิพิทธภัณฑ์และอาคารประวัติศาสตร์มากมาย เข้าชม โรงเป่าแก้วคิ
ตาอิชิ (Kitaichi Glass Otaru) ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์
ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้ วคิ
ตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่
มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ย วด้วย
เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เมือง ไฮไลท์!!! หน้า
อาคารหลักของพิพิธภั ณฑ์ก ล่อ งดนตรี มี นาฬิกาไอน้ำ (Steam Clock) ปัจจุบันมีเพียง 2 เรือนในโลกคือที่ เมื องแวนคูเ วอร์
ประเทศแคนาดา กับที่เมืองโอตารุแห่งนี้ นาฬิกาจะเล่นเพลงและปล่อยไอน้ำออกมาทุกๆ 15 นาที ถือเป็นจุดแลนด์มาร์ค อี กหนึ่ง จุด
ที่มาโอตารุแล้วไม่ควรพลาด นอกจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังมีร้านขนมและร้านขายสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย เช่น ร้านขนม
LeTAO ที่ภายในนอกจากจะจำหน่ ายขนมแล้ วยังเป็ นร้านกาแฟ ที่หากท่านเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ สามารถแวะมาพักผ่อ นจิ บ
เครื่องดื่ม พร้อมชิมขนมหวาน ณ ร้านนี้ได้ ร้าน Rokkatei โกดัง โรงงานผลิตขนมของฮอกไกโด ด้านในมีจำหน่ายขนมนมเนย รวม
ไปถึง กาแฟ และของฝากของขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ อีกทั้งสามารถซื้อสินค้าแบบ Tax Free ได้ด้วย และข้างๆกันยังมี ร้าน Kitakaro
โกดังผลิตขนมอีกรายหนึ่ง ร้านนี้เน้นในส่วนของขนมสด อาทิ ซอฟท์ครีม เค้กต้นไม้ และขนมอบต่างๆ เป็นต้น อิสระให้ท่านเดินเล่น
ถนนซาไกมาจิตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้น
นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้ำหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย นำท่านสู่
ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่ งรวมร้านค้าต่ างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหาร
มากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์ร วมของเหล่ าวัยรุ่ นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็ นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้านดองกิ ร้าน 100 เยน
นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ และเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่มีหลังคาคลุม ดังนั้น ไม่ต้องกังวล
เรื่อง ฝนหรือหิมะ ท่านสามารถช้อปปิ้งได้อย่างเพลิดเพลิน
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
เมืองโจซังเค –บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ชมสะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ–สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน–หุบเขานรกจิโกกุดานิ- ช้อปปิ้ง
มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค (Jozankei) เป็นเมืองที่มีแหล่ง
น้ำพุร้อนจากป่าไม้ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ล้อมรอบ
ไปด้วยภูเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45-50 นาที)
นำท่านสู่ บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค (Jozankei Onsen) เป็นแหล่ง
ออนเซ็นที่มีชื่อติดอันดับ มีแหล่งน้ำพุร้อน 56 แห่ง ซึ่งพ่นน้ำแร่
อุณหภูมิ 60-80 ºC ปริมาณถึง 8,600 ลิตรทุกนาที การเปิดบ่อ
น้ำพุร้อนเกิดขึ้นตั้งแต่โบราณสมัยเริ่มต้น เมื่อครั้งที่พระธุ ดงค์
สร้างโรงน้ำพุร้อนบำบัดขึ้ นในปีค .ศ.1866 และน้ำออนเซ็นข
องโจซังเคมีแร่ธาตุสูง ไม่มีสีและใสสะอาดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีร้านค้า และร้านอาหารอยู่มากมาย และสำหรับท่านที่ไม่ได้พัก
ค้างคืนสามารถใช้บริการโรงอาบน้ำออนเซ็นเพียงอย่างเดียวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่ตามแต่ละโรงแรม ไฮไลท์!!! สะพาน
แขวนฟุตามิ สึริบาชิ (Futami Tsuribashi) เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม บริเวณจุดชมวิวนั้นต้นไม้โดยรอบก็จะเปลี่ยนสีทั่ วไป
ทั้งบริเวณ ทั้งสีเขียว สีเหลือง สีส้ม หรือสีแดง สลับไปมาสวยงามราวกับภาพวาด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติ
ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
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เย็น
ที่พัก

วันที่ห้า
เช้า
08.00 น.
09.00 น.
11.55 น.
17.50 น.

หลั ง อาหาร นำท่ านเข้ าชม สวนหมี ภ ู เ ขาไฟโชวะชิ น ซั น (Showa-Shinzan Bear Park) เป็ นสถานที ่ เ พาะพันธุ ์ ห มีส ี น้ำตาล
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจาก
นักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่ง
จะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอป
เปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย
จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) เป็นหุบเขาที่
งดงาม น้ำร้อนในลำธารของหุบเขาแห่งนี้มีแร่ธาตุกำมะถันซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของย่านบ่อน้ำร้อนโนโบริเบทสึนั่นเอง เส้นทางตามหุบ
เขาสามารถเดินไต่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆประมาณ 20 -30 นาทีจะพบกับบ่อโอยุนุมะ เป็นบ่อน้ำร้อนกำมะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
ถัดไปเรื่อยๆก็จะเป็นบ่อเล็กๆ บางบ่อมีอุณหภูมิที่ร้อนกว่า และยังมีบ่อโคลนอีกด้วย น้ำที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็นลำธารเรียกว่า
โอยุนุมะกาว่า สามารถเพลิดเพลินไปกับการแช่เท้าพร้อมชมทิวทัศน์ที่งดงาม
จากนั้นเดินทางกลับเมืองซัปโปโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ
(Mitsui Outlet Sapporo Kitahiroshima) ซึ่งเป็นมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คขนาดใหญ่ สามารถเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ง สิ นค้ าแบ
รนด์เนม ทั้งเสื้อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารมากมาย ที่นี่มศี ูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่มีจำนวนกว่า 650 ที่นั่ง
มีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย อาทิ ข้าวหน้าอาหารทะเล, ไคเซ็นด้ง และบูตะด้งอาหารขึ้นชื่อของโทคะชิ แฮม
เบอเกอร์ทำจากเนื้อวัววากิวฮอกไกโด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรจากท้องถิ่นและสินค้าขึ้นชื่อของฮอกไกโดที่ ท่ านสามารถ
เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก ที่ผไู้ ด้รับจะต้องถูกใจแน่นอน
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
Smile Hotel Premium - Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ศาลเจ้าฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
ก่อนกลับประเทศไทย นำท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ
ความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึ งแม้จะไม่ไ ด้ มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621 (บริการอาหาร
ร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน (JOINLAND) หักออกจากราคาทัวร์ …(โปรดสอบถาม)…บาท/ท่าน

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเชียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือ
เดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
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ใบจองท ัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
่ ผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) .................................................................. โทร......................................................
ชือ
จานวนผู ้เดินทางทัง้ หมด.................คน

(ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จานวนห ้องพักทีใ่ ช ้ทัง้ หมด.............ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
่ ผูเ้ ดินทำง (กรุณำกรอกชือ
่ ไทยและอ ังกฤษอย่ำงถูกต้องตำมหน ังสือเดินทำง เรียงตำมห้องพ ัก)
รำยชือ
ลำด ับ

่ -นำมสกุล (ภำษำไทย)
ชือ

่ -นำมสกุล(ภำษำอ ังกฤษ)
ชือ

ว ันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมำยเหตุ

กรุณาแจ ้งความประสงค์อน
ื่ ตามทีท
่ ่านต ้องการ อาทิเช่น

อำหำร

 ไม่ทานเนื้อวัว

 ไม่ทานเนื้อหมู

 ไม่ทานสัตว์ปีก

 ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอืน
่ ๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้ำพเจ้ำร ับทรำบเงือ
่ นไขในรำยกำรท ัวร์เรียบร้อยแล้ว
่ .............................................................ผูจ
ลงชือ
้ อง
(..............................................................)

