TEL 02-253-9568

28 ธ.ค. 58 กรุงเทพฯ
20:30 น.
หมายเหตุ
23:45 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบิ นนานาชาติ สวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C โดยสาย
การบิ นไทย ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์ สายการบิน
เคาน์เตอร์ เช็คอิ นปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื ่องออก 60 นาที ผูโ้ ดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื ่อง
ก่อนเวลาเครื ่องออกอย่างน้อย 30 นาที
ุ่ วกว่า
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (เวลาท้ องถิ่นประเทศญี่ปนเร็
ประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

29 ธ.ค. 58 ประเทศญี่ ปุ่ น - เกาะฮอกไกโด - สนามบินชินชิโตะเสะ – โอะบิฮิโระ (ใช้ระยะเวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) – ชมความงามแห่งหงส์ขาว - อาณาจักรขนมหวาน
ญี่ ปุ่ นชื่ อดัง – สนุกกับกิจกรรมอบคุก้ กี้ - โทคาจิกาว่า - อาบนํา้ แร่ญี่ปุ่ นธรรมชาติ
08:00 น.

เดินทางถึงประเทศญี ป่ นุ่ ณ สนามบินนานาชาติชิน ชิ โตะเสะ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล บนเกาะฮอกไกโด
เกาะที่มีขนาดใหญ่อนั ดับสองของญี่ปนุ่ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง รับสัมภาระเรี ยบร้ อย

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “โอะบิ ฮิโระ” เปรี ยบเสมือนเป็ นเมืองศูนย์กลางในด้ านการเมืองเศรษฐกิจบน
เกาะฮอกไกโดและนับได้ วา่ มีลกั ษณะพิเศษของเมือง คือ การออกแบบผังเมืองโดยเลียนแบบการวาง
โครงสร้ างคล้ ายผังเมืองกรุงวอร์ ชิงตันดีซี สหรัฐอเมริ กา ซึง่ ลักษณะผังเมืองเป็ นการแบ่งส่วนต่าง ๆ
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เที่ยง

บ่าย

คํ่า
พิ เศษ

เป็ นตารางหมากรุก ดังนันจึ
้ งง่ายต่อการเดินรอบเมืองแม้ จะเป็ นเพียงครัง้ แรกในการมาเที่ยวก็ตาม...
นําท่านสูจ่ ดุ ชมวิว “หงส์ขาว” ซึง่ จะมีฝงู หงส์อพยพหนีหนาวระหว่างช่วงต้ นเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนเมษายนของทุกปี และจะสามารถพบเห็นการเต้ นระบําหยอกล้ อกันของหงส์ตา่ งฝูงกัน
เพื่อเป็ นการทักทายและทําความรู้จกั กัน (ขึ ้นกับสภาพอากาศและวัฏจักรตามธรรมชาติ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ “โลกแห่งอาณาจักรขนมหวานญี่ปนชื
ุ่ ่อดัง” สําหรับผู้รักและหลงใหลในความหวาน
หอม อร่อย ให้ ทา่ นได้ ร่วมกิจกรรมสนุก “การอบคุ้กกี ้” ท่านจะได้ รับคุ้กกี ้ที่ทําเองกับมือและเป็ นคุ้กกี ้
ที่มีชิ ้นเดียวบนโลกแห่งนี ้... นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “โทคาจิ กาว่า” เมืองแห่งสายนํ ้าสีทองที่
เพรี ยบพร้ อมไปด้ วยนํ ้าแร่ธรรมชาติที่อดุ มไปด้ วยแร่ธาตุสาํ คัญในสายนํ ้า และนับได้ วา่ เป็ นสถานที่
พักตากอากาศยอดนิยมอันดับต้ นของชาวญี่ปนเองที
ุ่
่ถวิลหาเมืองนํ ้าแร่อนั บริ สทุ ธิ์...
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั TOKACHIGAWA KANGETSUEN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
ณ โรงแรมแห่งนีท้ ่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ ญีป่ นุ่
เพือ่ เป็ นการพักผ่อนจากการทีไ่ ด้เหน็ด
เหนือ่ ยกับการเดิ นทางหรื อทํากิ จกรรมมาตลอดทัง้ วัน การแช่นํ้าแร่ ธรรมชาติ เป็ นวัฒนธรรมดัง้ เดิ ม
และเก่าแก่ของชาวญี ป่ นุ่ มาช้านานจนกระทัง่ ปั จจุบนั ได้รบั การรักษาและสืบทอดกันมาอย่างดี เป็ น
ทีร่ ู้จกั อย่างแพร่ หลายในนานาประเทศ และเชือ่ ในเรื ่องการบํารุงการไหลเวียนโลหิ ต การบรรเทา
อาการปวดเมือ่ ยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ การบํารุงผิ วพรรณให้เปล่งปลัง่ มีนํ้ามีนวล

30 ธ.ค. 58 โทคาจิกาว่า – ที่ ชุม่ นํา้ คุชิโระ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) – อุทยาน
อนุรกั ษ์พนั ธุน์ กกระเรียนหัวแดงญี่ ปุ่ น - ชมระบํานกกระเรียน (ขึ้นกับสภาพอากาศ)
ตลาดสดวะโช – อิ่ มอร่อยกับเมนู “คัตเตะดง” – อะบาชิริ (ใช้ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) – พิพิธภัณฑ์ธารนํา้ แข็ง อุณหภูมิ -10ºC ตลอดทัง้ ปี - อาบ
นํา้ แร่ญี่ปุ่ นธรรมชาติ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
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นําท่านเดินทางสู่ “ทีช่ ่มุ นํ้าคุชิโระ” ได้ รับการจดบันทึกลงในสัญญาแรมซาร์ ซึง่ เป็ นสนธิสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อการใช้ พื ้นที่ช่มุ นํ ้าอย่างยัง่ ยืน เมืองคุชิโระได้ รับการขนานนามว่า
เป็ น “เมืองแห่งสายหมอก” เป็ นอีกหนึง่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่วา่ จะเป็ นธรรมชาติที่สวยงาม
ผู้คนที่มีนํ ้าใจและเป็ นมิตร อีกทังยั
้ งมีป่าไม้ และภูเขาที่อดุ มสมบูรณ์ จึงทําให้ เป็ นที่ชมุ่ นํ ้าที่เป็ นอาศัย
และขยายพันธุ์ของนกกระเรี ยนหัวแดงญี่ปนุ่ (Japanese Red Crowne Cranes) นับเป็ นนกที่ใกล้
สูญพันธุ์ ในปั จจุบนั จึงได้ มีการสร้ างแหล่งธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ อย่างจริงจัง และจะสามารถเห็นนก
กระเรี ยนพันธุ์นี ้ได้ ที่นี่ที่เดียวด้ วย... นําท่านสู่ “อุทยานอนุรกั ษ์ สายพันธุ์นกกระเรี ยนหัวแดง” ท่านจะ
ได้ รับทราบวงจรชีวิตของนกกระเรี ยนหายาก การขยายพันธุ์ และที่สาํ คัญการระบําของนกกระเรียน
เพื่อดึงดูดความสนใจของฝ่ ายตรงข้ าม เป็ นธรรมชาติที่นา่ ค้ นหาและสวยงามที่เหล่านกกระเรี ยนพวก
นี ้แสดงออกได้ อย่างน่ารัก (ขึ ้นกับสภาพอากาศและวัฏจักรตามธรรมชาติ) ... ได้ เวลานําท่านเดินทาง
สู่ “ตลาดวะโช” เป็ นตลาดสดที่อยูห่ น้ าสถานีรถไฟคุชิโระ ลักษณะตัวอาคารเป็ นร้ านขายปลาดิบหน้ า
หน้ าต่าง ๆ นอกจากนี ้ยังมีขายอาหารแห้ ง และอาหารทะเลหลากชนิด...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดวะโช... บริ การท่านด้ วยเมนู “คัตเตะดง” ซึง่ ท่านสามารถเลือก
ปลาดิบต่าง ๆ ที่ท่านโปรดปรานและชี ้ให้ กบั ทางเจ้ าของร้ าน และจะนํามาวางลงบนข้ าวสวยร้ อน
ตามความต้ องการของผู้ซื ้อ นับได้ วา่ เป็ นประสบการณ์และวัฒนธรรมการกินแบบฉบับชาวฮอกไกโด
ดังเดิ
้ มอีกด้ วย ซึง่ ราคาจะขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของชนิด และจํานวนที่ทา่ นเลือกวางลงไปนัน่ เอง

บ่าย

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “อะบาชิริ” มีประชากรอาศัยประมาณ 40,000 คน เป็ นเมืองที่มีสภาพอากาศ
แห้ งที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองติดกับทะเลโอฮอคและเป็ นสถานที่เดียวในญี่ปนุ่ ซึง่ สามารถ
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คํ่า
พิ เศษ

หมายเหตุ

ชมทัศนียภาพของก้ อนนํ ้าแข็งในทะเลที่จะไหลไปตามห้ วงมหาสมุทรอันกว้ างใหญ่... นําท่านเดินทาง
สู่ “พิพิธภัณฑ์ ธารนํ้าแข็ง” ซึง่ จัดแสดงธารนํ ้าแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้ เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ระบบ
นิเวศน์วทิ ยาการมาของธารนํ ้าแข็งที่มีผลต่อการดํารงชีวิต ธารนํ ้าแข็งขนาดใหญ่จะลอยอยูเ่ หนือท้ อง
ทะเลของเมืองอะบาชิริ ซึง่ จะเริ่มมีธารนํ ้าแข็งหนาตาตังแต่
้ ช่วงกลางเดือนมกราคม และจะค่อย ๆ
ละลายหายไปราวเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี (ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) โดย
ช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ของการชมธารนํ ้าแข็งจะอยูใ่ นช่วงปลายกุมภาพันธ์ ซึง่ นอกจากภายในพิพิธภัณฑ์
จะมีการเก็บธารนํ ้าแข็งของจริงที่ลอยมาตามกระแสนํ ้าขึ ้นมาจัดแสดงความเป็ นมา ในการเคลื่อนตัว
ของธารนํ ้าแข็งในแบบวิดที ศั น์ มีการจัดแสดงสิง่ มีชีวติ ขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาจากธาร
นํ ้าแข็งบริเวณชายฝั่ งอีกด้ วย...
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ABASHIRI HOKUTEN NO OKA HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
ณ โรงแรมแห่งนีท้ ่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ ญีป่ นุ่
เพือ่ เป็ นการพักผ่อนจากการทีไ่ ด้เหน็ด
เหนือ่ ยกับการเดิ นทางหรื อทํากิ จกรรมมาตลอดทัง้ วัน การแช่นํ้าแร่ ธรรมชาติ เป็ นวัฒนธรรมดัง้ เดิ ม
ได้รบั การรักษาและสืบทอดกันมาอย่างดี
และเก่าแก่ของชาวญี ป่ นุ่ มาช้านานจนกระทัง่ ปั จจุบนั
ในคํ่าคืนนี ้กรุณาจัด OVER NIGHT BAG สําหรับ 1 คืน เพื่อใช้ สําหรับการเข้ าพักในโรงแรมคืนถัดไป
เนื่องจากโรงแรมในญี่ปนไม่
ุ่ มีพนักงานยกกระเป๋ าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจังหวัดลิฟต์โดยสาร
เล็กและมีผ้ ใู ช้ บริ การมาก จึงไม่สะดวกในการนํากระเป๋ าเดินทางใบใหญ่เข้ าเช็คอิน

31 ธ.ค. 58 อะบาชิริ - กิจกรรมตกปลาบนพื้นนํา้ แข็งผิวทะเลสาบอะบาชิริ – สนุกกับกิจกรรมท้า
ลมหนาว – โซอุนเคียว - กระเช้าไฟฟ้ าสูจ่ ดุ ชมวิวบนภูเขาไดเซะทสึ – จุดชมวิวสูงสุด
ภูเขาคุโระดาเคะโดยกระเช้าห้อยขา (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) – อาบนํา้ แร่ญี่ปุ่ น
ธรรมชาติ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นําท่านเดินทางสูท่ ะเลสาบอะบาชิริ นําท่านเปิ ดประสบการณ์ใหม่กิจกรรมฤดูหนาวที่ชาวฮอกไกโด
มักจะปฎิบตั กิ นั จนเป็ นเรื่ องปกติ คือ “กิ จกรรมตกปลาบนพืน้ นํ้าแข็งพืน้ ผิวทะเลสาบอะบาชิ ริ” สนุก
กับกิจกรรมตกปลาในทะเลสาบนํ ้าจืดท่ามกลางอุณหภูมิหนาวติดลบสุดขัว้ -20°C (ขึ ้นอยูก่ บั สภาพ
ภูมิอากาศแต่ละวัน) และให้ ทา่ นได้ นําปลาที่ตกได้ มาแปรรูปเป็ นอาหารมื ้อพิเศษ “เท็มปุระทอด” ที่
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คํ่า
พิ เศษ

รายล้ อมไปด้ วยแผ่นนํ ้าแข็งสีขาวสุดลูกหูลกู ตา (รวมอุปกรณ์ตกปลาแล้ วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) หรื อท่าน
จะร่วมเล่นกีฬาท้ าลมหนาวอันผาดโผนตื่นเต้ นก็สามารถทําได้ อาทิ การขับขี่สโนว์โมบิล รถ
ขับเคลื่อนบนพื ้นนํ ้าแข็ง กระดานเลื่อนบนหิมะและอื่น ๆ อีกมากมาย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการเล่น
กิจกรรมฤดูหนาวทุกชนิด)...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “โซอุนเคียว” ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้ างทางดัง่ จิตรกรที่รังสรรค์ขึ ้น
จัดเป็ นหนึง่ ในสิง่ มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้ สรรสร้ างขึ ้นมา ท่านจะได้ พบกับหน้ าผาหินที่มีความงาม
อย่างธรรมชาติ ซึง่ มีความยาวถึง 24 กิโลเมตร มีความสูงถึง 150 เมตร ในช่วงฤดูหนาวถูกปกคลุม
ด้ วยนํ ้าแข็งและหิมะขาวสะอาดอีกหนึง่ บรรยากาศที่หาชมยาก... นําท่านสู่ “ภูเขาไดเซะทสึ” โดยการ
ขึ ้น “กระเช้าไฟฟ้า” ค่อยไต่ระดับความสูงชันสูด่ ้ านบน เพื่อชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบ
สูจ่ ดุ ชมวิว “คุโระดาเคะ” สูงตระหง่านนี ้เป็ นยอดหนึง่ ในจํานวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซ็ทสึที่มี
รูปร่างคล้ ายปลายแหลมปิ รามิด ด้ านบนสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม และชมทุง่ หญ้ าที่ปก
คลุมไปทัว่ อาณาบริ เวณ ภาพที่ปรากฏจากบนยอดเขาจึงยากแก่การหาคําพูดใดมาเปรี ยบเทียบได้
พร้ อมรับฟรี อากาศบริ สทุ ธิ์สําหรับทุกท่าน...
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SOUN KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม
ณ โรงแรมแห่งนีท้ ่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ ญีป่ นุ่
เพือ่ เป็ นการพักผ่อนจากการทีไ่ ด้เหน็ด
เหนือ่ ยกับการเดิ นทางหรื อทํากิ จกรรมมาตลอดทัง้ วัน การแช่นํ้าแร่ ธรรมชาติ เป็ นวัฒนธรรมดัง้ เดิ ม
และเก่าแก่ของชาวญี ป่ นุ่ มาช้านานจนกระทัง่ ปั จจุบนั
ได้รบั การรักษาและสืบทอดกันมาอย่างดี

01 ม.ค. 59 โซอุนเคียว - อะซะฮิคะวะ – เปิ ดประสบการณ์ใหม่สนุ ัขหิมะลากเลื่ อน ท่ามกลาง
บรรยากาศหิมะขาวโพลน (ขึ้นกับสภาพอากาศ) – อิ่ มอร่อยกับสุดยอดราเม็งชื่ อดัง
ของหมู่บา้ น - ซัปโปโร - ที่ ทําการเก่าเมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้ งเจอาร์สเตชัน่ - อัพเกรด
เมนูป้ ิ งย่างซีฟ้ ดส์
ู และขาปูยกั ษ์ และเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ (ไม่อน้ั )
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
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นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “อะซะฮิ คะวะ” เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ซึง่ ตังอยู
้ ส่ ว่ นกลางของฮอกไกโดและยัง
เป็ นศูนย์กลางในการเดินทางไปเยี่ยมชมยังภูมิภาคต่าง ๆ ของเกาะฮอกไกโดอีกด้ วย... พิเศษสุดกับ
กิจกรรมฤดูหนาวที่พลาดไม่ได้ !!! ให้ ท่านได้ ร่วมสัมผัสประสบการใหม่กบั กิจกรรม “สุนขั ลากเลือ่ น”
ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ให้ ทา่ นได้ โลดแล่นท่ามกลางหิมะไปกับสุนขั ลากเลื่อนที่แสนน่ารักและรู้ใจ
กิจกรรมการนัง่ สุนขั ลากเลื่อน เป็ นกิจกรรมที่สนุ ขั จะต้ องใช้ กําลังอย่างมากในการตะกุยหิมะและโจน
ทะยานไปด้ านหน้ าเพื่อให้ เลื่อนมีการขับเคลื่อนออกไป และจะต้ องมีผ้ คู วบคุมและบังคับให้ สนุ ขั ที่
ได้ รับการฝึ กฝนอย่างดีเหล่านี ้ เชื่อฟั งคําสัง่ และพาไปยังสถานที่ต้องการได้ อย่างแม่นยํา ในบางครัง้
อาจดูเหมือนเป็ นการใช้ แรงงานจากสัตว์ แต่ในช่วงสภาวะที่หิมะหนัก ไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์
หรื อแม้ กระทัง่ ทางเรื อได้ จึงจําเป็ นต้ องใช้ แรงงานสัตว์เหล่านี ้เพื่อใช้ ในการขับเคลื่อนแทน สุนขั
เหล่านี ้จะถูกดูแลและป้องกันเป็ นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและตัวของสุนขั เอง... นํา
้
งได้ กําเนิด
ท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นราเม็งชือ่ ดัง” นับย้ อนหลังไปต้ นสมัยโชวะ ขณะนันฮอกไกโดราเม็
ขึ ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ราเม็งที่
เป็ นต้ นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้ กําเนิดขึ ้นจากความคิดสร้ างสรรค์ตา่ ง ๆ เช่น การทําให้ นํ ้า
ซุปร้ อนอยูไ่ ด้ นานโดยเคลือบผิวหน้ าด้ วยนํ ้ามันหมู นํ ้าซุปซีอิ ้วที่เคี่ยวด้ วยกระดูกหมูและนํ ้าสต๊ อค
ซีฟ้ ดู เช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ ดีนแห้ ง) และเส้ นบะหมี่ที่มีสว่ นผสมของนํ ้าน้ อยกว่า และด้ วยเหตุนี ้
หมูบ่ ้ านราเม็งอะซะฮิคะวะได้ เปิ ดเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้ วยผู้คนเริ่มกล่าวถึงความอร่อย
ของอะซะฮิคะวะราเม็ง และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็ นความภาคภูมิใจของอะซะฮิคะวะให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ดี
หมูบ่ ้ านอะซะฮิคะวะ ราเม็งแห่งนี ้จะประกอบด้ วยร้ านราเม็งที่มีชื่อเสียง 8 ร้ านที่ตา่ งแข่งขันกันทํารา
เม็งของตนเองให้ อร่อยที่สดุ เพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดต่อกันมา ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานราเม็งอะซะฮิคะวะเพื่อให้ เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย...เมนูขึ ้นชื่อที่สดุ อีกเมนูหนึง่ ของภูมิภาค
บนเกาะฮอกไกโด ด้ วยเมนูราเม็งพื ้นเมืองขึ ้นชื่อประจําอะซะฮิคะวะ ณ หมูบ่ ้ านราเม็งอะซะฮิคะวะ
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บ่าย

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง “ซัปโปโร” เมืองซัปโปโรจัดเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง
การปกครองบนเกาะฮอกไกโด เกาะตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปนุ่ และเคยเป็ นสถานที่จดั โอลิมปิ ค
ฤดูหนาว เดินทางสูศ่ นู ย์กลางความเจริญที่สดุ เมืองที่มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น ติดอันดับ
ห้ าของประเทศ (1.6 ล้ านคน) มีสถานีรถไฟซัปโปโรเป็ นจุดศูนย์กลางเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ทนั สมัย
ร้ านค้ า ร้ านอาหารที่ตอบสนองความต้ องการชาวฮอกไกโด... นําท่านชมความยิง่ ใหญ่และสวยงาม
แห่ง “ทีท่ ําการรัฐบาลเก่าบนเกาะฮอกไกโด” ได้ รับฉายาว่าวิหารอิฐแดงอายุกว่าร้ อยปี ในสมัยก่อน
อาคารนี ้ถือเป็ นอาคารที่ทนั สมัยแห่งเดียวที่สงู และมีความโอ่อา่ หรูหราที่สดุ
ในปั จจุบนั ใช้ เป็ น
พิพิธภัณฑ์ให้ ชนรุ่นหลังได้ ศกึ ษาถึงข้ อมูลและเรื่ องราวประวัตศิ าสต์... ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการ
ช้ อปปิ ง้ สินค้ าในย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร์ . สเตชัน่ ” มีสนิ ค้ ามากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม,
กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล, เกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้ วยกระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ าแบรนด์เนม
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สําหรับวัยรุ่น นํ ้าหอม เครื่ องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปนุ่ และอื่น ๆ อีกมากมาย....

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บริการท่านด้ วยอัพเกรดบุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่าง อาหารทะเล
หลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ ปู 3 ชนิด ทังปู
้ ขน ขาปูยกั ษ์ ขาปูสไึ ว รวมทังเนื
้ ้อวัว เนื ้อหมู เนื ้อ
ไก่ ให้ ทา่ นย่างบนเตาย่างร้ อน เครื่ องดื่มซอฟดริง้ ค์ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ สาเก วิสกี ้จุใจไม่อนั ้
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SAPPORO CHISUN GRAND HOTEL หรื อเทียบเท่า

02 ม.ค. 59 ซัปโปโร – สนามบินชิน ชิโตะเสะ – กรุงเทพฯ
เช้ า
07:30 น.
10:55 น.
16:45 น.

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านสูส่ นามบินนานาชาติชิน ชิ โตะเสะ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล บนเกาะฮอกไกโด
เหินฟ้าสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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