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Hokkaido Lavender 6 วัน 4 คืน
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ท่ ฟ
ี ุราโนะ 1 ปี มีครั ง้ เดียว
ถนนสายแพชเวิร์ค โทมิตะฟาร์ ม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ต้ นเคนแอนด์แมรี่ คลองโอตารุ โรงงานแก้ วคิตะอิจิ
พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ทะเลสาบโทยะ ฟาร์ มหมี ศาลเจ้ าฮอกไกโด สวนสาธารณโอโดริ
หอนาฬกิ าเก่า มิตซุยเอ้ าท์เล็ตมอลล์ เรระ เอ้ าท์เล็ตมอลล์ พร้ อมทานบุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ 3 ชนิด

บินสายการบิน ไชน่ า แอร์ ไลน์ ส (CI)
วันแรก
23.45 น.
วันที่สอง
02.15 น.
06.55 น.
08.40 น.
13.30 น.

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กรุ งเทพฯ - ไทเป - ซัปโปโร – อาซาฮิกาว่ า - AEON
ออกเดินทางสูก่ รุงไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 838
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ
เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 130
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่ า
เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซับโปโร อาคารบ้ านเรื อนย่านการค้ าตังกระจายเป็
้
นวงกว้ าง ชื่อเมือง
บอกความหมายว่าเป็ นเมืองพระอาทิตย์ยามเช้ าเหนือแม่น ้า เนื่องจากตัวเมืองมี แม่น ้า อิชิคาริ และแม่น ้า ชูเบ็ตสึไหล
ผ่านรวมทังแม่
้ น ้าลาคลองที่แตกแขนงออกไปอีกหลายสายทาให้ เมืองอาซาฮิกาว่า กลายเป็ นเมืองแห่งสะพานที่รวม
กันแล้ วมากกว่า 740 แห่ง จากนันให้
้ ทา่ นอิสระช็อปปิ ง้ ที่ห้าง AEON เลือกซื ้อหาสินค้ าชันดี
้ ของญี่ปนุ่ ทังเครื
้ ่ องสาอาง
ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่สาเร็ จรูป ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Cressent Asahikawa หรื อเทียบเท่า
เมืองบิเอะ – ต้ นเคนแอนด์ แมรี่ – ถนนสายแพชเวิร์ค – โทมิตะฟาร์ ม – ทุ่งลาเวนเดอร์ - โอตารุ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านเดินทางชม เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ๆ กับเมืองฟุราโนะ มีทิวทัศน์สวยงามระหว่ างสองข้ างทางซึ่ง
เต็มไปด้ วยทุง่ ข้ าวบาร์ เล่ย์สเี หลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสฟี า้ ครามของท้ องฟ้าตัดเป็ น
ฉากหลังสลับเนินเขา ชมเหล่าต้ นไม้ ที่ตงั ้ อยูต่ ามแปลงทุง่ ต่างๆ นันก็
้ เป็ นจุดที่ นักท่องเที่ยวต่างต้ องการไปชมให้ เห็น
ด้ วยตาตัวเอง อย่าง ต้ นเคนแอนด์ แมรี่ หนึง่ ในสัญลักษณ์ของเมือง และเป็ นสถานที่ที่กลายเป็ นดัง่ ที่แสวงบุญของ
คนรุ่ น ใหม่ ผ้ ูศ รั ท ธาในความรั ก และเสรี ภ าพเสมอมา ส่ว นทางด้ า นตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของเมื อ งเป็ น บริ เวณที่
เรี ยกว่า ถนนสายแพชเวิร์ค ที่มีจดุ ชมวิวทุง่ ดอกไม้ เนินเขา และเห็นไปจนกระทัง่ แนวเทือกเขา ไดเซะทซึที่สาคัญและ
มีชื่อเสียงราวกับซูเปอร์ สตาร์ ให้ ท่านสัม ผัสและชื่ นชมธรรมชาติสองข้ างทางของเมื องบิเอะ และเก็ บภาพความ
ประทับใจของที่นี่ได้ อย่างจุใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโนะ เมืองที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของเกาะฮอกไกโดที่ขึ ้นชื่อเรื่ อง
เส้ นทางชมวิวทิวทัศน์โดยรถไฟ และสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองนี ้คือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ซึ่งปลูกโดย โทมิตะ
ฟาร์ ม ซึ่งเป็ นฟาร์ มเพาะปลูกทางการเกษตรที่สืบทอดกันมารุ่ นต่อรุ่นและยังคงยึดอาชีพนี อ้ ยู่ยาวนานมากว่า 70 ปี
พืชพันธุ์ดอกไม้ ที่เด่นที่สดุ ของฟาร์ มแห่งนี ้คือดอกลาเวนเดอร์ ซึง่ จะบานในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ซึง่ ดอกลาเวนเดอร์ นนั ้
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ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

จะถูกสกัดเอาเกสรไปทาเป็ นหัวเชื ้อน ้าหอม ทาให้ ทงุ่ ลาเวนเดอร์ แห่งนี ้หอมตลบอบอวลไปด้ วยกลิน่ เกสรลาเวนเดอร์ ห
ลากหลายสีสนั ซึ่งตัดกับเส้ นของฟ้าเป็ นทัศนียภาพที่งดงามและโรแมนติคที่สดุ ให้ อิสระท่านถ่ายภาพความประทับ
ใจ ที่โทมิตะฟาร์ มอย่างจุใจ จากนันท่
้ านสามารถเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึกที่ทามากผลิตภัณฑ์ลาเวนเดอร์
เพื่อเป็ นที่ระลึก จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Sonia Otaru หรือเทียบเท่ า
คลองโอตารุ – โรงงานแก้ วคิตะอิจิ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – สวนนา้ แร่ ฟุกดิ าชิ - นิเซโกะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึง่ ในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ปนุ่ นาท่านชมความ
สวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ ด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป ท่านสามารถเก็บภาพความ
ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิวน ้าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดน
ตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่างๆ ที่ถกู ดัด
แปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันน
้ าท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสียงต้ อนรับท่านตังแต่
้ ก้าว
แรกทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตงเด่
ั ้ นอยู่หน้ าอาคารที่ถกู สร้ างขึ ้นนานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ
ท่านจะได้ ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื ้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้ แต่ออกแบบ
กล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ ้นเดียวในโลก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ ้ านราเม็ง (5)
นาท่านชม สวนนา้ แร่ ฟุกุดาชิ เป็ นหนึ่งในบรรดาแหล่งน ้าแร่ ผดุ ที่ผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเด ซึ่งได้ รับคัดเลือกให้
เป็ น 1 ใน 100 น ้าแร่ ที่มีชื่อเสียง ให้ ท่านได้ ลองดื่มน ้าแร่ และสามารถนาน ้าแร่ใส่ขวดไปดื่มระหว่างทางได้ โดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ หนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่ องบ่อน ้าพุร้อนและน ้าแร่ที่มี
คุณภาพบนเกาะฮอกไกโด เมื่อถึงที่พกั ทุกท่านสามารถเลือกผ่อนคลายร่างกายด้ วยการแช่ ออนเซ็น ภายในโรงแรม
หลังการเดินทางไกลมาทังวั
้ น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Niseko Alpen หรื อเทียบเท่า
จุดชมวิวซาอิโระ – ทะเลสาบโทยะ – ศูนย์ อนุรักษ์ หมี – มิตซุยเอ้ าท์ เล้ ต – พิเศษ!! บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์
ฮอกไกโด 3 ชนิด
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสู่ ซาอิโระ จุดชมวิวหลัก ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟโชวะได้ อย่าง
ชัดเจน จากนัน้ นาท่านเดินทางชม ทะเลสาปโทยะ ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนี ้
เกิดขึ ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ ว โดยพื ้นที่ สว่ นใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟ
บางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่ นอยู่ โดยสังเกตุได้ จากไอน ้าร้ อนที่พ่งุ ออกมาเป็ นควันขาวให้ ได้ เห็นกัน ดังนันที
้ ่นี่จึงเป็ นแหล่งที่
อาบนา้ แร่ แ ช่ออนเซ็น ชัน้ เยี่ย มสาหรับ นักท่องเที่ ยว และทะเลสาบแห่งนีย้ ังถูกใช้ ในการจัดประชุม กลุ่ม ประเทศ
อุตสาหกรรม หรื อ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ ้นกลางทะเลสาบ จากนันน
้ าท่านเดินทาง
ชม ศูนย์ อนุ รักษ์ หมี เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ ของหมีสีน ้าตาลนับ 100ตัว ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก ใน
ญี่ปนนี
ุ่ ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสนี ้าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
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จากนัน้ ให้ ท่านได้ อิสระช็อปปิ ง้ ที่ มิตซุยเอ้ าท์ เล้ ต ห้ างเอ้ าท์เล็ตในร่ มตังอยู
้ ่ภายในอาคารปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่ง
ภายในจะเต็มไปด้ วยสินค้ ามากมายหลากหลายชนิด ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อที่มีชื่อทังจากต่
้
างประเทศ
และของญี่ปนุ่ รวมไปถึงสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่ เมืองซัปโปโร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้ แก่ ปูทาราบะ ปูขน
และปูซกึ านิ (9)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Sapporo Tokyu Inn หรือเทียบเท่ า
ชมเมืองซัปโปโร – ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ – ไทเป – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
หลังอาหารเช้ านาท่านชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้ วยน ้าพุ และ
ดอกไม้ น านาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมื อง จากนัน้ น าท่านชม อาคารที่ ท าการรั ฐ บาลเก่ าหรื อ
ทาเนี ยบอิฐแดงสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมนี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้ างของ
โดมแปดเหลีย่ มนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริ กา ใช้ อิฐในการก่อสร้ างประมาณ 2.5 ล้ านก้ อน ผู้ที่ออกแบบ
อาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และใช้ วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในญี่ปนุ่ และเป็ น
สัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้ ต้องสร้ างขึ ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรม และใช้ สาหรับต้ อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณโทเก็น
ได สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริ กนั ตะวันตกสร้ างขึ ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสียงระฆังยังคงดัง
กังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองชิโตเสะ ให้ ทา่ นได้ ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ
เอ้ าท์ เล็ ต มอล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดัง และสิ ้นค้ าอื่น มากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren ,
Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูก่ รุงไทเป
เดินทางสูก่ รุงไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 131
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 065
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

12.30 น.
15.00 น.
18.05 น.
22.05 น.
00.35 น.

อัตราค่ าบริการ

เดินทาง 08 – 13 กรกฎาคม, 01 – 06 สิงหาคม 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

37,900
37,900
37,900
35,900
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันทั
้ ศนาจร โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส
โรงแรมทีพ่ กั 4 คืน ที่ญี่ปนุ่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat

ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,100 บาทตลอดทริ ป ชาระพร้ อมค่าทัวร์ ยอดส่วนทีเ่ หลือ 15
วันก่อนการเดินทาง)
ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% ( เฉพาะในกรณีเป็ นกรุ๊ปเหมา ที่ต้องการใบกากับภาษี และได้ ตอ่ รองราคากัน
สิ ้นสุดแล้ ว )
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าอาหารเพิ่มเติม ค่าบริ การซัก รี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ





มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุด งาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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