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Hokkaido Special Lavender
8 วัน 6 คืน
พัก 6 คืนเต็มที่ฮอกไกโด พร้ อมชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ถนนสายแพชเวิร์ค สระสีน ้าเงิน ชิกิไซโอกะฟาร์ มอัลปาก้ า โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ศาลเจ้ าฮอกไกโด สวนสาธารณะโอโดริ ที่ทาการรัฐบาลเก่าซัปโปโร หอนาฬิกา
โอตารุ พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ป้อมปราการโกะเรี ยวคะคุ
ชมวิวกลางคืนที่ฮาโกดาเตะ ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ คอนแวนต์แทรปปิ สทีน
ภูเขาไฟโชวะ ศูนย์อนุรักษ์ หมี หุบเขานรก ทะเลสาบโทยะ ช็อปปิ ง้ จุใจที่ทะนุกิโคจิ
อิสระ 1 วันในซัปโปโร พิเศษ..!! บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ 3 ชนิด

โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันที่หนึ่ง
23.00 น.
วันที่สอง
02.20 น.
05.50 น.
09.30 น.
14.45 น.

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เจ้ าหน้ าที่
จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - ชิโตเสะ – อาซาฮิกาว่ า – ช็อปปิ ้ ง AEON
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ
เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 690
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
ผ่าน รวมทังแม่
้ น ้าลาคลองที่แตกแขนงออกไปอีกหลายสายทาให้ เมืองอาซาฮิกาว่า กลายเป็ นเมืองแห่งสะพานที่รวม
กันแล้ วมากกว่า 740 แห่ง จากนันให้
้ ทา่ นอิสระชอปปิ ง้ ที่ห้าง AEON เลือกซื ้อหาสินค้ าชันดี
้ ของญี่ ปนุ่ ทังเครื
้ ่ องสาอาง
ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่สาเร็ จรูป ฯลฯ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Asahikawa Hotel หรื อเทียบเท่า
เมืองบิเอะ – สระสีนา้ เงิน – ถนนสายแพชเวิร์ค – โทมิตะฟาร์ ม – ชิกิไซโอกะ อัลปาก้ าฟาร์ ม - โอตารุ
 รับประทานอาหารเข้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางชม เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ๆ กับเมืองฟุราโนะ มีทิวทัศน์สวยงามระหว่างสองข้ 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 วยตา ชมสระนา้ สีนา้ เงิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กาลังมีชื่อเสียง ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองบิเอะ มีลกั ษณะเป็ น
บ่อน ้าสีฟ้าสดใสกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาติทวั่ ๆ ไป ซึ่งสีน ้าเงินที่เห็นนี ้เกิดขึ ้นด้ วยความบังเอิญหลังการสร้ างเขื่อนเพื่อ
ป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟในบริ เวณใกล้ เคียง โดยน ้าส่วนที่ถกู กันออกจากเขื
้
่อนนันเกิ
้ ดเป็ น Blue Pond
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เที่ยง
บ่ าย

ทังนี
้ ้จากการตรวจสอบในสระพบแร่ธาตุอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในน ้าซึ่งสะท้ อนให้ เห็นความยาวคลื่นที่สนกว่
ั ้ าของ
แสงสีน ้าเงินเช่นเดียวกับชันบรรยากาศโลก
้
จากนันน
้ าท่านชม “ถนนสายแพชเวิร์ค” ที่มีจุดชมวิวทุ่งดอกไม้ เนินเขา
และเห็นไปจนกระทั่งแนวเทือกเขา ไทเซะทซึที่สาคัญ และมีชื่อเสียงราวกับซูเปอร์ สตาร์ ให้ ท่านสัมผัสและชื่ นชม
ธรรมชาติสองข้ างทางของเมืองบิเอะ และเก็บภาพความประทับใจของที่นี่ได้ อย่างจุใจ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโนะ เมืองทีม่ ีความสวยงามและมีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของเกาะฮอกไกโดที่ขึ ้นชื่อเรื่ อง
เส้ นทางชมวิวทิวทัศน์โดยรถไฟ และสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองนี ้คือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ซึง่ ปลูกโดย โทมิตะ
ฟาร์ ม ซึง่ เป็ นฟาร์ มเพาะปลูกทางการเกษตรที่สบื ทอดกันมารุ่นต่อรุ่นและยังคงยึดอาชีพนี ้อยูย่ าวนานมากว่า 70 ปี
พืชพันธุ์ดอกไม้ ทเี่ ด่นที่สดุ ของฟาร์ มแห่งนี ้คือดอกลาเวนเดอร์ ซึง่ จะบานในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ซึง่ ดอกลาเวนเดอร์ นนั ้
จะถูกสกัดเอาเกสรไปทาเป็ นหัวเชื ้อน ้าหอม ทาให้ ทงุ่ ลาเวนเดอร์ แห่งนี ้หอมตลบอบอวลไปด้ วยกลิน่ เกสรลาเวนเดอร์ ห
ลากหลายสีสนั ซึง่ ตัดกับเส้ นของฟ้าเป็ นทัศนียภาพที่งดงามและโรแมนติคที่สดุ ให้ อิสระท่านถ่ายภาพความประทับ ใจ
ที่โทมิตะฟาร์ มอย่างจุใจ จากนันท่
้ านสามารถเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ และของที่ระลึกที่ทามากผลิตภัณฑ์ลาเวนเดอร์ เพื่อ
เป็ นที่ระลึก จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ อัลปาก้ าฟาร์ ม ฟาร์ มเลี ้ยง อัลปาก้ า สัตว์ขนยาวเชื่องคนที่นา่ รักนี ้เป็ นสัตว์ที่ไม่
มีกลิน่ ตัวและมักอยูร่ วมกันเป็ นฝูง และมีราคาที่แพงมาก สนนราคาตัวหนึง่ หลักแสนถึงหลักล้ านบาททีเดียว เป็ นสัตว์
ที่สามารถเลี ้ยงดูได้ งา่ ยโดยการกินหญ้ าและอาหารเม็ดเสริ ม สามารถปล่อยให้ มีชีวิตอยูบ่ นทุง่ หญ้ าตามธรรมชาติได้
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองโอตารุ ให้ ทา่ นอิสระช็อปปิ ง้ ที่ห้าง สรรพสินค้ า AEON OTARU ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าของ
ฝาก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากมายที่นี่ (ไม่มีบริ การอาหารคา่ )
พัก Hotel Sonia Otaru หรื อเทียบเท่า
คลองโอตารุ – โรงงานแก้ วคิตะอิจิ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – สวนนา้ แร่ ฟุกดิ าชิ – จุดชมวิวซาอิโระ –
ทะเลสาบโทยะ – ศูนย์ อนุรักษ์ หมี – นิเซโกะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึง่ ในเมืองโบราณทีเ่ คยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ปนุ่ นาท่านชมความ
สวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวของสไตล์ยโุ รป ท่านสามารถเก็บภาพความ
ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิวน ้าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดน
ตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่างๆ ที่ถกู ดัด
แปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตแก้ วคิตะอิจิ ตื่นตาตื่นใจกับความงดงาม
ประณีตของแก้ วหลายแบบหลากสไตล์ ชมวิธีการสาธิตการเป่ าแก้ วต่างๆ พร้ อมทังเลื
้ อกซื ้อสินค้ าเป็ นที่ระลึก จากนัน้
นาท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสียงต้ อนรับท่านตังแต่
้ ก้าวแรกทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอ
นาฬิกาทีต่ งเด่
ั ้ นอยูห่ น้ าอาคารทีถ่ กู สร้ างขึ ้นนานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี
และเลือกซื ้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้ แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มเี พียงชิ ้น
เดียวในโลก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเดินทางสู่ ซาอิโระ จุดชมวิวหลัก ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟโชวะได้ อย่างชัดเจน จากนันน
้ า
ท่านเดินทางชม ทะเลสาปโทยะ ซึง่ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนีเ้ กิดขึ ้นจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ ว โดยพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่นอยู่
โดยสังเกตุได้ จากไอน ้าร้ อนที่พ่งุ ออกมาเป็ นควันขาวให้ ได้ เห็นกัน ดังนันที
้ ่นี่จึงเป็ นแหล่งที่อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นชัน้
เยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี ้ยังถูกใช้ ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรื อ G8 เมื่อปี
2551 และยังมีจุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ ้นกลางทะเลสาบ จากนันน
้ าท่านเดินทางชม ศูนย์ อนุ รักษ์ หมี เพื่อชม
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เที่ยง
บ่ าย

เย็น

ค่า
วันที่หก
เช้ า

ความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสนี ้าตาลนับ100ตัว ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก ในญี่ปนนี
ุ่ ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอก
ไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสนี ้าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วยจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองนิ
เซโกะ หนึง่ ในเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่ องบ่อน ้าพุร้อนและน ้าแร่ที่มีคณ
ุ ภาพบนเกาะฮอกไกโด เมื่อถึงที่พกั ทุกท่านสามารถ
เลือกผ่อนคลายร่างกายด้ วยการแช่ ออนเซ็น ภายในโรงแรม หลังการเดินทางไกลมาทังวั
้ น
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Niseko Alpen หรื อเทียบเท่า
อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ – ป้ อมโกะเรียวคะคุ – โกดังอิฐแดง – ย่ านเมืองเก่ าโมโตมาชิ – ชมวิวกลางคืนที่
ภูเขาฮาโกดาเตะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหารเช้ า นาท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่ าไม้ ขุนเขา และแหล่งน ้าธรรมชาติ รวมถึง
ทะเลสาบโอนุมะ โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะ อันสวยงามตังอยู
้ ่ ในฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบแห่งนี ้จะ
กลายเป็ นน ้าแข็ง และมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิเช่น ปั่ นจักรยาน, สโนโมบิล, ฯลฯ เป็ นอีกสถานที่ที่เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ (8)
จากนันน
้ าท่านชม โกะเรียวคะคุ ป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้ างเสร็ จเมือ่ 150 ปี มาแล้ ว วิวมุมกว้ างอันงดงามของ
ป้อมปราการรูปดาวและคูปอ้ มโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกะเรี ยวคะคุที่
มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยูต่ ิดกับตัวป้อม คูปอ้ มรายล้ อมไปด้ วยต้ นซากุระกว่า 1,600 ต้ น ทาให้ หอคอยโงะเรี ยวคะคุ
กลายเป็ นจุดชมซากุระลาดับต้ นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ก่อนจะถูกปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็ น
ทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล จากนันน
้ าทุกท่านชม โกดังอิฐแดง หรื อโกดังคาเนโมริ (Kanemori
Warehouse) กลายเป็ นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้ วสาหรับหมูอ่ าคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้ าของเมืองฮา
โกดาเตะ แม้ อาคารที่ เห็นจะเป็ นอาคารใหม่ที่ถกู สร้ างขึ ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึง่ ถูกไปไหม้ ครัง้ ใหญ่เผาทาลาย
ไปเมื่อปี 1907 แต่ยงั คงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบดัง่ เดิม ให้ ความรู้ สึกคล้ ายสิ่งปลูกสร้ าง
ของยุโรปตังอยู
้ ่เรี ยงรายริ มอ่าว จากนันพาท่
้
านชม ย่ านเมืองเก่ าโมโตมาชิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่ องราวความเป็ นมา
ตลอดจนประวัติศาสตร์ ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ ในรู ปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้ รับอิทธิ พลมาตังแต่
้ สมัย
ญี่ ปุ่นเปิ ดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมื องท่าสาหรับทาการค้ ากับต่างชาติ โดยมีสิ่งปลูกสร้ างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ซึ่งเคยถูกใช้ เป็ นที่ทาการของคณะผู้ปกครอง
เมืองตังแต่
้ ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi)โบสถ์ หลากสไตล์ ที่ทาให้ นกึ ย้ อนถึงอดีตอันรุ่งเรื อง มี
ทิวทัศน์ที่งดงามราวกับอยูใ่ นภาพยนตร์ จึงเป็ นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสาหรับการถ่ายรูป
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (9)
จากนันพาท่
้
านนัง่ กระเช้ าขึ ้น ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวยามค่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยูท่ าง
ตอนใต้ ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334 เมตร ได้ รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยใน
ยามค่าคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทัง้
เมืองได้ อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี ้จะมีลกั ษณะรูปร่างคล้ ายกับวัวนอนหมอบ ดังนันจึ
้ งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึง่ ว่ากา
กิว ซัง (Gagyu San)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Yunokawa Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
ตลาดเช้ า ฮาโกดาเตะ – คอนแวนต์ แทรปปิ สทีน – ภูเขาไฟโชวะ – บ่ อนรกจิโคคุดานิ – ซัปโปโร
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
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เที่ยง

เย็น
ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า

ค่า
วันที่แปด
เช้ า

13.30 น.
15.55 น.
21.05 น.

หลังอาหารเช้ านาท่านชม ตลาดเช้ า เมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ สามารถตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวแบบเจาะลึกได้ อย่าง
ยอดเยี่ยม โดยตลาดเช้ าเมืองฮาโกดาเตะจะเปิ ดขายสินค้ านานาชนิด อาทิ อาหารทะเลผักและผลไม้ สด รวมถึง
เสื ้อผ้ า และข้ าวของเครื่ องใช้ ที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันของชาวเมือง เป็ นประจาวันเรี ยงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้ าน
ซึง่ นับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสนิ ค้ าให้ เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึง่ ของเกาะฮอกไกโด จากนันพาท่
้
าน
ชม คอนแวนต์ แ ทรปปิ สที น คอนแวนต์ ค าทอลิก ตัวโบสถ์ ที่ มี อ ยู่เดิ ม สร้ างขึน้ ในปี 1927 เป็ น การผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมสไตล์กอธิคและโรมาเนสก์ เช่น ด้ านนอกที่ก่อด้ วยอิฐและหน้ าต่างโค้ งรูปครึ่งวงกลม เป็ นต้ น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
าท่า นผ่านชมทิ วทัศ น์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่ เกิ ด จากการสั่น สะเทือ นของเปลือกโลกในปี 1943 ระเบิ ด ประทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ ้น กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนันน
้ าท่านชม หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ พรุ ้ อนและบ่อโคลน
เดือด เป็ นที่มาของหุบผานรก จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่และสาคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้ แก่ ปูทาราบะ ปูขน
และปูซกึ านิ (12)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั APA Hotel Sapporo Sukukino Ekimae หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันที่ซัปโปโร
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (13)
วันนี ้ให้ ทา่ นได้ อิสระตามอัธยาศยในเมืองซปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริ ญและสาคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด และ
เต็มไปด้ วยร้ านค้ าและย่านช็อปปิ ง้ มากมาย ทังย่
้ านซูซูกิโนะโจ ถนนทะนุกิโคจิ หรื อสถานี JR ฮอกไกโดที่เต็มไปด้ วย
ห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ ามากมายทัง้ Isetan Big Camera Misukoshi และอื่นๆ โดยใช้ เวลาเดินทางโดยรถไฟ JR
Sapporo สะดวกสบายและประหยัดเวลา (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและค่า และไม่รวมค่าเดินทางโดยรถไฟด้ วย
ตัวเองตลอดวัน โดยไกด์สามารถให้ ความรู้แก่ทา่ นในการเดินทางได้ เป็ นอย่างดี)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั APA Hotel Sapporo Sukukino Ekimae หรื อเทียบเท่า
ชมเมืองซัปโปโร – เรระเอ้ าท์ เล็ต – ฮ่ องกง – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (14)
หลังอาหารเช้ านาท่านชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้ วยน ้าพุ และ
ดอกไม้ นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมื อง จากนัน้ น าท่านชม อาคารที่ ทาการรั ฐบาลเก่ า หรื 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
กังวานบ่งบอกความมี ชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด จากนันเดิ
้ นทางสู่เมืองชิโตเสะ จากนัน้ ให้ ท่านได้ ละลายเงินเยน
ที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ ้นค้ าอื่นมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph
Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูฮ่ ่องกง
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 693
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
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23.15 น.
01.10 น.

อัตราค่ าบริการ

ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 773
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เดินทาง 23 – 30 มิถุนายน, 07 – 14, 14 – 21, 21 – 28 กรกฎาคม 2558
28 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม , 04 – 11 สิงหาคม 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

42,900
42,900
42,900
40,900
11,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
- โรงแรมที่พกั 6 คืน ที่ญี่ปนุ่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- 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 และค่าทิปไกด์ญี่ปนและคนขั
ุ่
บรถ ท่านละ 1,450 บาทตลอดทริ ป โดยชาระก่อน
เดินทางพร้ อมค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ : มัดจาทัวร์ ทนั ทีท่ กี รุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่ านละ 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนออกเดินทาง 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 วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

