กําหนดการเดินทาง

ราคา

30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2565
07 – 11 ตุลาคม 2565
14 – 18 ตุลาคม 2565
(วันสวรรคต ร.9)
21 – 25 ตุลาคม 2565
(วันปิ ยมหาราช)
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565

38,900.- บาท
38,900.- บาท
38,900.- บาท
40,900.- บาท
38,900.- บาท

วันที
1
2

3
4
5

กําหนดการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่
(เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 )
สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่ อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขา
นรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบิล) – ฟาร์ มหมีสี
นําตาล
โทยะ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ เครืองแก้ วและกล่ องดนตรี –
ถนนซาไคมาจิ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – สวนมารุยามะ –
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้ อปปิ งทานูกิโคจิ
อาคารทีทําการรัฐบาลเก่ า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ ทฟาร์
ี มโจ
ซังเค – เนินพระพุทธเจ้ า – ช้ อปปิ ง เรร่ า เอาท์ เล็ท
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ ( 09.55 –
15.10 )

เช้ า

เทียง

คํา

โรงแรม

✈
-

TOYAKO
HOTE MANSEIKAKU HOTEL
L
OR SIMILAR
CENTURY ROYAL
HOTEL SAPPORO OR
SIMILAR
AIR TERMINAL
HOTEL OR SIMILAR

✈

วันทีหนึง
2000

กรุงเทพ ฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ( 23.50 – 08.40 )
พร้อมกันทีสนามบินสุ วรรณภูมิชนระหว่
ั
างประเทศขาออก (ชัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบั ประตูทางเข้าหมายเลข 2)
พบกับเจ้าหน้าทีทีคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็ คอินปิ ดบริ การก่ อนเวลาเครื องออก 60 นาที และไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึนเครื อง
ดังนันผู้โดยสารจําเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขึนเครืองก่ อนเวลาเครืองออกอย่างน้ อย 45 นาที ***
2350 ออกเดินทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทียวบิน XJ 620
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง ... เวลาท้องถิ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
วันทีสอง
0840

สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – บ่ อโคลนจิโกคุดานิ (หุบเขานรก) – ทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (เคเบิล) – ฟาร์ มหมีสีนําตาล
ถึง สนามบินนาริตะประเทศญีปุ่ นดินแดนอาทิตย์ อุทัย
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นําท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ ” เมืองทีมีชือเสี ยงด้านบ่อนําพุร้อนประจําภูมิภาคฮอกไกโดเพือนําท่านชมความแปลก
ของธรรมชาติที “จิโกกุดานิ” หรื อ “หุ บเขานรก” เป็ นหุ บเขาทีงดงามตังอยู่เหนื อย่านบ่อนําร้ อนโนโบริ เบทสึ เป็ นบ่อ
โคลนเดือดทีธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึนอุดมไปด้วยแร่ กาํ มะถันซึ งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกํามะถันแล้วพวย
พุ่งขึนมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง พร้อมทังรอบ ๆ หุบเขามีตน้ ใบไม้หลายหลายทีกําลังเปลียนสี สลับ แดง ส้ม เหลือง
กันอย่างลงตัว อิสระให้ท่านได้เดินชมและบันทึกภาพตามอัธยาศัย (ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)

เทียง

คํา

วันทีสาม

เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบโทยะ” (Lake Toya) เป็ นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ตงอยู
ั ่ใน
เมืองโทยะ เเละเป็ นอีกหนึ งในจุ ดท่องเทียวทีมีความสําคัญ เเละเป็ นทีชืนชอบของบรรดานักท่องเทียวทีได้มาเทียวชม
เป็ นอย่างยิง โดยทะเลสาบแห่งนีเป็ นทะเลสาบรู ปวงกลมทีมีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร โดยเกิดจากการเป็ น
ปากปล่องภูเขาไฟดังเดิมเเละตังอยูไ่ ม่ไกลจากทะเลสาบชิโกสึ มากนักทําให้กลายมาเป็ นเเหล่งท่องเทียวทีสําคัญอย่างมาก
อีกเเห่งของเมืองโทยะและฮอกไกโด
จากนันนําท่านเปลียนบรรยากาศเป็ นการ “นังกระเช้ าไฟฟ้ า” สู่ “ภูเขาไฟอุสุ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีทีอากาศเอืออํานวย)
ภูเขาไฟอุสุนนมี
ั ความสู ง 733 เมตรเหนื อระดับนําทะเล และได้ขึนชือว่าเป็ นภูเขาไฟทีระเบิดบ่อยทีสุ ดในญีปุ่ นในช่วง
100 ปี ทีผ่านมา โดยเกิดการปะทุขึน 4 ครั ง คือ ปี 1910, 1944, 1945, 1977 และ 2000 ซึ งทําให้เถ้าถ่านจํานวนมากพุ่ง
ออกมาเป็ นระยะทางไกลทําลายอาคารต่าง ๆ ในพืนทีบางส่ วนของเมืองโทยะโกะออนเซน และเนื องจากมีการเฝ้ าระวัง
ติดตามและใช้เครื องมือวิทยาศาสตร์ ทีทันสมัยทําให้คาดการณ์ การปะทุของภูเขาไฟได้ล่วงหน้า เพือให้ผูค้ นอพยพออก
จากเมืองได้ทนั จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เมือท่านนังอยูบ่ นกระเช้าจะได้เห็นภาพสี สันทีตัดกันได้อย่างเหลือเชือระหว่าง
สี นาํ เงินครามของผืนนําและท้องฟ้ ากับสี แดงของภูเขาไฟลูกเล็กทีเต็มไปด้วยไอควัน อิสระให้ท่านได้ชืนชมกับความ
สวยงามของธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ในอีกรู ปแบบหนึง
จากนันนําท่านเดินทางสู่ “ศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีนําตาล” (Noboribetsu Bear Park) เป็ นพันธุ์หมีทีหาได้ยากในปั จจุ บนั
เพราะหมีสีนาํ ตาลนันใกล้สูญพันธุ์แล้ว ซึ งจะพบได้เฉพาะในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริ น และหมู่เกาะคูรินเท่านัน
ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จึงมีการสร้างบรรยากาศทีจําลองคล้ายคลึงกับธรรมชาติสาํ หรับหมีสีนาํ ตาลทีอยู่อาศัยมากกว่าร้ อย
ตัว ให้ท่ านได้ตืนตากับ ความน่ า รั ก ของน้อ งหมีตัว เล็ก ที มีอ ายุตังแต่ ส องขวบจนถึ งหมีตัว โตอายุสิ บ สองขวบ และ
ประหลาดใจกับหมีแสนรู ้ทีทําท่าทางตลก ๆ ให้ท่านชม อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารั กของเหล่าหมีสีนาํ ตาล
พร้อมบันทึกภาพความน่ารักตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
ทีพัก : TOYAKO MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่ า
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนําแร่ ธรรมชาติ” เพือสุ ขภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) นําแร่ สไตล์ญีปุ่ นให้
ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิ ม ซึ งชาวญีปุ่ นเชือว่านําแร่ ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรื อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง
โทยะ – คลองโอตารุ – พิ พิธภั ณฑ์ เครื องแก้ วและกล่ องดนตรี – ถนนซาไคมาจิ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – สวนมารุ ยามะ –
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด – ช้ อปปิ งทานูกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

เทียง

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ภายในเมืองโอตารุ มีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรี ยนทีได้รับ
การอนุรักษ์ไว้อยูห่ ลายแห่ง ทําให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเทียวยุโรป ซึ งเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร เป็ นแหล่ง
ท่องเทียวทีมีชือเสี ยงของเมือง ทีสามารถมาเยียมชมได้ทงหน้
ั าหนาวที มีหิมะปกคลุมอย่า งสวยงาม และในฤดู อืน ๆ
ตลอดทังปี … เพือนําท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ” (Otaru Canal) ถือเป็ นแลนด์มาร์ กสําคัญโดยริ มคลองแห่ งนี ตังอยู่ใจ
กลางเมืองโอตารุ มีประวัติความเป็ นมายาวนาน เพราะในอดีตเป็ นท่าเรื อทีคึกคักในช่วงครึ งแรกของศตวรรษที 20 เรื อลํา
ใหญ่จะถ่ายสิ นค้าลงเรื อลําเล็กและลําเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมือมีสิ งอํานวยความสะดวกทีทันสมัยมาขึน ก็สามารถ
ขนส่ งสิ นค้าผ่านเรื อลําใหญ่ ต่อมาช่วงปี ค.ศ.1980 ทีบริ เวณคลองแห่งนีได้รับการบูรณะให้สวยงามขึนจนน่ าเทียวขนาด
นี แถบโกดังริ มคลองก็เปลียนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ ร้ านค้า และร้ านอาหาร ช่วงกลางคืนนี เรี ยกว่าเป็ นไฮไลต์สําหรั บการ
ท่องเทียวเลยทีเดียว
จากนันนําท่านชืนชมความงดงามของศิลปะที “พิพิธภัณฑ์ เครื องแก้ วและกล่ องดนตรี ” (Otaru Music Box Museum)
เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีมีชือเสี ยงและเชียวชาญในเรื องกล่องดนตรี มากทีสุ ดแห่งหนึ งในญีปุ่ น เมือก้าวเข้าไปยังพิพิธภัณฑ์ท่าน
จะได้พบกับกล่องดนตรี มากมายกว่า 3,000 ชิ น ตังโชว์เรี ยงรายและจําหน่ ายให้แก่ผูเ้ ข้าชม โดยกล่องดนตรี มีดีไซน์ให้
เลือกหลากหลาย เริ มตังแต่ดีไซน์แบบเบสิ คอย่างรู ปสัตว์ต่าง ๆ ไปจนถึงดีไซน์สุดเก๋ อย่างอาหาร ชูชิ นอกจากนี ยังมีส่วน
ทีเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ยียมชมสามารถทํากล่องเพลงของตัวเองทีมีชิ นเดียวบนโลก โดยสามารถเลือกเมโลดีเพลงและกล่อง
เพลงได้เองอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซือเลือกชมสิ นค้าทีผลิตจากเครื องแก้วต่าง ๆ ติดไม้ติดมือฝากคนทางบ้าน
จากนันพาท่านเดินทางสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) เป็ นถนนทีตังอยู่กลางเมืองโอตารุ โดยไม่ไกลจาก
คลองโอตารุ นับเป็ นถนนทีมีเสน่ ห์และเต็มเปี ยมไปด้วยเอกลักษณ์ มาก ๆ เนื องจากตัวถนนเองได้รับการอนุ รักษ์มา
อย่างดีเยียมจนกลายมาเป็ นถนนแหล่งช็อปปิ งชือดังของเมืองโอตารุ อย่างในปัจจุบนั นี ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโด
ปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 อาคารต่าง ๆ เป็ นแบบสไตล์ตะวันตก ปั จจุ บนั ได้รับการดัดแปลงเป็ นร้ านค้า ร้ านอาหาร
ร้านกาแฟ ร้านขายของทีระลึก ร้านเสือผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันนําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด” (Hokkaido Shrine) หรื อเดิมชือ “ศาลเจ้ าซั ปโปโร” ศาลเจ้าฮ
อกไกโดสร้างขึนในปี ค.ศ. 1869 ภายหลังจักรพรรดิเมจิประกาศว่าเทพเจ้าผูบ้ ุกเบิกทัง 3 องค์ได้รับการประดิษฐานเพือ
เชิดชูจิตวิญญาณของผูบ้ ุกเบิก โดยผูอ้ อกแบบเมืองซัปโปโรในสมัยนันได้เลือกสวนมารุ ยามะ (Maruyama) เป็ นทีตัง
ของศาลเจ้า ซึ งล้อมรอบด้วยภูเขาทัง 3 ด้าน และอีกด้านหนึงเลือกเป็ นทีตังของศาลเจ้าฮอกไกโดเพืออุทิศให้กบั เทพเจ้า
แห่งชินโต เพือจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณแก่ผบู ้ ุกเบิก ปัจจุบนั ได้ประดิษฐานเทพเจ้าจํานวนสี องค์เพือคุม้ ครองชาวฮ
อกไกโดให้มีความสงบสุ ข ผูค้ นต่างหลังไหลมาขอพรในวันสําคัญต่าง ๆ อาทิเช่น วันปี ใหม่ การจัดงานแต่งงาน อีกทัง
ศาลเจ้าฮอกไกโดยังอยูท่ ่ามกลางธรรมชาติอนั สวยงามและสามารถมาเทียวได้ทุกฤดู
จากนันพาท่านเดินทางสู่ “สวนมารุยามะ” (Maruyama Park) เป็ นทีรู ้จกั กันดีว่าเป็ นสวนสาธารณะทีมีชือเสี ยงและเป็ น
ทีนิยมมากในการเยียมชมตลอดทังปี สวนมารุ ยามะนันมีพืนทีกว้าง เต็มไปด้วยต้นไม้และพืชมากมาย ได้ถูกกําหนดให้
เป็ นแหล่งธรรมชาติพิเศษจึงเป็ นสถานทีทียอดเยียมเหมาะแก่การเยียมชมได้ตลอดเวลาตลอดทังปี และในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ ท่านจะได้ชมความสวยงามทีเต็มไปด้วยสี เหลืองสี ส้มรอบข้างทาง
จากนันนํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ “มหาวิ ท ยาลั ยฮอกไกโด” (Hokkaido University) ซึ งได้ก่ อ ตังเมื อปี ค.ศ. 1876 โดย
ศาสตราจารย์วิลเลียม เอส คลาร์ ก เป็ นมหาวิทยาลัยเพือการเกษตรและเป็ นต้นแบบให้กบั การเกษตรกรรมต่าง ๆ ของ

เกาะฮอกไกโด ดังนันบรรยากาศในมหาวิทยาลัยจึงมีความร่ มรื นเต็มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติทีสวยงาม แนวถนนที
น่ า สนใจเส้ น หนึ งคื อ “กิ ง โกะอเวนิ ว” (Ginkgo Avenue) หรื อถนนต้นแปะก๊ว ยบริ เวณทางเข้า โรงพยาบาลของ
มหาวิ ทยาลัย มีต้นกิงโกะประมาณ 70 ต้น ขนานกันไปตามถนนที ทอดยาวประมาณ 380 เมตร เมือมองขึนไปบน
ท้องฟ้ าก็จะเห็นบรรยากาศต้นแปะก๊วยสี เหลืองทังแถบ (ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)
จากนันพาท่านเดินทางสู่ “ย่านทานุกิโคจิ” (Tanuki Koji) ถือว่าเป็ นย่านช็อปปิ งชือดังของเมืองซัปโปโรและแหล่งช้อป
ปิ งเก่าแก่ทีสื บทอดมาตังแต่ยคุ บุกเบิก ตังแต่ปี ค.ศ. 1873 เหมาะสําหรับจับจ่ายซื อหาของฝากจากฮอกไกโดไปฝากคน
ทางบ้าน โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้ านค้ากว่า 200 ร้ านทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตก
ของใจกลางเมืองซัปโปโร เชือมต่อกันด้วยหลังคาโครงสร้างทีรองรับทุกสภาพอากาศตังแต่เขตนิชิ 1 โจเมะจนถึงนิ ชิ 7
โจเมะ จึ งสามารถใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งกังวลถึงฝนหรื อหิ มะ แสงแดด ภายในย่านมีขายของทีระลึก ขนม ของเล่ น
เครื องสําอาง ช็อคโกแลต เสือผ้า ข้าวของเครื องใช้ต่าง ๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายในย่านนี
* เพือให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมือคําอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่ าง ๆ *
ทีพัก : CENTURY ROYAL HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า
วันทีสี

อาคารทีทําการรัฐบาลเก่ า – ตลาดโจไก – เก็บผลไม้ ทฟาร์
ี มโจซังเค – เนินพระพุทธเจ้ า – ช้ อปปิ ง เรร่ า เอาท์ เล็ท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

เทียง

นําท่านเดินทางสู่ “อาคารทีทําการรั ฐบาลเก่ า” (Former Hokkaido Government Office Building) เป็ นอาคารขนาดใหญ่
แห่งหนึงในไม่กีอาคารของญีปุ่ นในสมัยนัน สร้างขึนในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี ถือเป็ นสัญลักษณ์ แห่ ง
เมืองซัปโปโร อาคารมีเอกลักษณ์เฉพาะก็จากการทีมีสไตล์การสร้างแนวอิฐแดง ภายในตกแต่งอย่างหรู หรา ด้านหน้ามี
สัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรู ปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมทีร่ มรื นเรี ยงรายด้วยต้นซากุระและต้นแปะก๊วย เรี ยกได้ว่าช่วง
ฤดูใบไม้ผลิบริ เวณแถวอาคารนีสวยไม่แพ้ทีไหนในเมืองเลย
จากนันพาท่านเดินทางสู่ “ตลาดโจไก” (Jogai Market) ถือได้ว่าเป็ นหนึงในตลาดทีใหญ่ทีสุ ดของเมืองซัปโปโร เพราะมี
ร้านค้ามากกว่า 80 ร้าน เรี ยงรายตลอดบล็อกขึนไป ถือเป็ นศูนย์กลางตลาดขายปลีกและขายส่ งทีสําคัญอีกแห่ งหนึ งของ
เมืองก็ว่าได้ เพราะทีนีได้รวบรวมของกินเด็ด ๆ และอาหารทะเลสด ๆ มาจากทัวทุกแห่ งในจังหวัดฮอกไกโดมาไว้ให้
นักท่องเทียวได้เลือกซือเลือกชิมกันอย่างมากมาย ภายในตลาดโจไกเต็มไปด้วยร้านขายอาหารทะเลสด เช่น ปู หอยเม่น
ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์ และผลผลิตอืน ๆ ในท้องถิ น เช่น ข้าวโพด แตงโม และมันฝรั งตามฤดูกาล
ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก โดยไฮไลท์ของตลาดโจไกทีนักท่องเทียวไม่ควรพลาดเมือมาถึงนั นก็คือการเลือกซื อปู
สด ๆ ปูทงหลายจะถู
ั
กนํามาจัดเรี ยงวางขายอยู่ตามหน้าร้ าน ราคาของปูส่วนใหญ่ก็จะไม่แพงมาก ขึนอยู่กบั ขนาดและ
นําหนัก นอกจากนียังสามารถเลือกสั งอาหารทะเลจากหน้าร้านมารับประทานกันสด ๆ ได้ทนั ทีอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางไปเก็บผลไม้ที “ฟาร์ มโจซั งเค” (Jozankei Farm) เป็ นสวนผลไม้ทีอยู่ใกล้เขือนโฮเฮ
เคียวซัปโปโร ซึ งในฟาร์ มนันปลูกผลไม้หลากหลายชนิด นอกจากแอปเปิ ลแล้วก็ยงั มีสตรอเบอร์ รี บลูเบอรี เชอร์ รี และ
องุ่น ให้ท่านได้สนุกกับการเก็บผลไม้สด ๆ จากต้นอย่างเพลิดเพลินและอิ มอร่ อยอย่างเต็มทีกับผลไม้ทีปลูกตามกระบวน
วิธีธรรมชาติจึงได้ผลใหญ่สีสวยสดทัวทังลูกและกรอบ อีกทังยังมีรสชาติหวานและกลิ นหอมยัวยวนอีกด้วย รั บประกัน
ความอร่ อยเต็มทีอย่างแน่นอน
จากนันพาท่านเดินทางสู่ “เนินแห่ งพระพุทธเจ้ า” (Hill of the Buddha) เป็ นผลงานการสร้างชิ นเอกอีกชิ นหนึ งของทาดา
โอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญีปุ่ นเจ้าของรางวัลพริ ตซ์เกอร์ ทีถือว่าทีสุ ดรางวัลของสถาปนิ ก ลักษณะเป็ นเนิ นเขาล้อมรอบ
รู ปปันพระพุทธรู ปมีความสู งมากถึง 13.5 เมตร และมีนาํ หนัก 1,500 ตัน พืนทีทีล้อมรอบจะค่อย ๆ ลาดลง อีกทังรายล้อม
ด้วยธรรมชาติอนั งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนทีจะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์ จาํ นวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรู ป
ปันพระพุทธรู ป ซึ งเป็ นการผสมผสานทีลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมทีมนุษย์สร้างขึนกับความงดงามจากธรรมชาติ และ
ช่วงฤดูหนาวทีเหมือนอยูท่ ่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะทีขาวโพลน นับว่าเป็ นอีกหนึง Unseen Hokkaido สถานทีที
มีความมหัศจรรย์และคุม้ ค่าอย่างยิงสําหรับการมาเยือน
จากนันนําท่านเดินทางช้อปปิ งกันต่อที “เรร่ า เอาท์ เล็ท” (Chitose Outlet Mall Rera) เป็ นห้างเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ทีสุ ด
ของเกาะฮอกไกโดด้วยพืนทีกว่าแสนตารางเมตร การเดินทางนันง่ายมากเพราะอยูต่ ิดกับสถานีรถไฟ JR เมือเข้ามาทีแห่ ง
นีแล้วท่านจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื อสิ นค้าแบรนด์เนมชือดังหลากหลายทังแบรนด์ต่างประเทศและแบนด์ดงั ของ
ญีปุ่ น และสิ นค้าดีราคาพิเศษทีมีให้เลือกกว่า 130 ร้ านค้า ซึ งมีทงสิ
ั นค้าสําหรั บสุ ภาพบุรุษ สุ ภาพสตรี และเด็ก เสื อผ้า
อุปกรณ์ กีฬา นาฬิกา รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งซือของฝากกลับบ้านกันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (7)

คํา

วันทีห้ า
เช้ า

0955
1510

ทีพัก : AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ า
สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพ ฯ สนามบินสุ วรรณภูมิ ( 09.55 – 15.10 )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
(กรุณาตรวจสอบสั มภาระให้ เรียบร้ อยเพือเตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”
เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทียวบิน XJ 621
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็ นต้ น
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาทีม
่ ว
ี ต
ั ถุประสงคเพือ
่ ทองเทีย
่ วหรือสํารวจ
เสนทางเทานั้น หากทานถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและ
ญี่ปุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลทีอ
่ ยูน
 อกเหนือความรับผิดชอบของ
ทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น แกทา น

อัตราค่ าบริการ 30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2565
ผู้ใหญ่

ท่ านละ

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)
พักเดียวเพิม

ท่ านละ
ท่ านละ

***ไม่มรี าคาเด็ก***

38,900.- บาท
2,000.- บาท
6,000.- บาท

อัตราค่ าบริการ 07 – 11 ตุลาคม 2565
ผู้ใหญ่

ท่ านละ

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)
พักเดียวเพิม

38,900.- บาท

ท่ านละ

2,000.- บาท

ท่ านละ

6,000.- บาท

***ไม่มรี าคาเด็ก***

อัตราค่ าบริการ 14 – 18 ตุลาคม 2565 (วันสวรรคต ร.9)
ผู้ใหญ่

ท่ านละ

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) (รวมค่าวีซ่า + ประกัน)
พักเดียวเพิม

ท่ านละ
ท่ านละ

38,900.- บาท
2,000.- บาท
6,000.- บาท

***ไม่มรี าคาเด็ก***
อัตราคาบริการ 21 – 25 ตุลาคม 2565 (วันปยมหาราช)
ผูใ หญ
ทานละ
เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป (Infant) (รวมคาวีซา + ประกัน)
ทานละ
พักเดีย
่ วเพิม
่
ทานละ

40,900.- บาท
2,000.- บาท
6,000.- บาท

***ไมมรี าคาเด็ก***

อัตราคาบริการ 28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565
ผูใ หญ
ทานละ
เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป (Infant) (รวมคาวีซา + ประกัน)
ทานละ
พักเดีย
่ วเพิม
่
ทานละ
***ไมมรี าคาเด็ก***

38,900.- บาท
2,000.- บาท
6,000.- บาท

