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คุชิโระ ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน
พักญี่ปนุ่ 4 คืน 1 ปี เที่ยวได้ ครัง้ เดียว !!!!!
เทศกาลน ้าแข็งท้ องถิ่นโซอุนเคียวเฮียวบากุมตั สึริ นัง่ เรื อตัดน ้าแข็งที่ทะเลโอคอสก์
ชมนกกระเรี ยนหงอนแดงที่เดียวที่คชุ ิโระเท่านั ้น ทะเลสาบอะคัง
อุทยานแห่งชาติโซอุนเคียว น ้าตกริวเซ น ้าตกกิงกะ คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี สวนโอโดริ หอนาฬิกาโทเก็นได บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ 3 ชนิด
โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันที่หนึ่ง
23.45 น.
วันที่สอง
02.20 น.
06.00 น.
09.15 น.
14.55 น.

เย็น
ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะ พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - ซัปโปโร - โทคาชิกาวะ ออนเซ็น
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ
เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 690
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ จากนันมั
้ คคุเทศก์นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทคาชิกาวะ เมืองแห่งสายน ้าสี
ทอง ที่เพียบพร้ อมไปด้ วยนา้ แร่ ธรรมชาติที่อุดมไปด้ วยแร่ ธาตุสาคัญ ในสายน ้า และนับได้ ว่าเป็ นสถานที่พักตาก
อากาศ ยอดนิยมอันดับต้ นของชาวญี่ปนเองที
ุ่
่ถวิลหาเมืองน ้าแร่อนั บริ สทุ ธิ์
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Tokashi Daiheigen Hotel หรื อเทียบเท่า
อุทยานแห่ งชาติคุชิโร ทันโช – ทะเลสาบอะคัง – ภูเขาไฟอิโอะ – ทะเลสาบมาชุ - อาบาชิริ
 รับประทานอาหารเข้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหารเช้ า พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติคุชิโระ ทันโช เป็ นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ล่าสุดของ
ญี่ ปนุ่ มันถูกสร้ างขึ ้นเพื่อที่จะรักษาพืน้ ที่ชุ่มน ้าที่ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศ และเป็ นที่อยู่อาศัยของนกกระเรี ยนญี่ ปุ่น
ที่ใกล้ จะสูญพันธุ์มีกิจกรรมดูนกชมธรรมชาติ และเส้ นทางเดิน หากต้ องการมาดูนกกระเรี ยนที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์ต้องมาที่นี่
เพราะมีเหลืออยู่ที่นี่เพียวแห่งเดียวเท่านัน้ ดังนันช่
้ างภาพหลายร้ อยคนจะคอยมาถ่ายภาพนกกระเรี ยนที่นี่ พาท่านไป
ยังจุดชมวิวคุชิโระ ชิทสึเก็น เพื่อให้ ท่านได้ เก็บภาพความสวยงามของภูมิทศั น์ในอุทยานแห่งนี ้ จากนันพาท่
้
านชม
และ ถ่ายภาพความประทับใจของ นกกระเรี ยนญี่ ปุ่ น หรื อที่ญี่ ปุ่นเรี ยกว่า ทันโช ซึรุย โดยนกกระเรี ยนญี่ ปุ่นมี
ลักษณะเด่นอยู่ที่มีลาตัวขนาดใหญ่ ขนบริ เวณลาตัวเป็ นสีขาว และสีดา ส่วนบริ เวณหัวจะเป็ นสีแดง ชาวญี่ ปนมี
ุ่
ความเชื่อว่านกกระเรี ยนเป็ นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน และความโชคดี เป็ นนกถิ่นอนุรักษ์ ที่ใกล้ สญ
ู พันธ์ อาศัย
อยูเ่ ฉพาะฮอกไกโดตะวันออกเท่านัน้ และที่พบอยูใ่ นเมืองคุชิโระ ก็เป็ นชนิดที่หายากสุด ในบรรดา 14 ชนิดที่มีอยู่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
หลังอาหารกลางวันพาท่านชม อุทยานแห่ งชาติอะคัง ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นภาคตะวันออกของฮอกไกโด สวนเป็ นที่ร้ ูจกั กันดี
สาหรับสามทะเลสาบที่สวยงามของฮอกไกโด อันได้ แก่ ทะเลสาบอะคัง, ทะเลสาบมะชุ และทะเลสาบคุชะโระ
จากนันพาท่
้
านชม ทะเลสาบมะชุ ทะเลสาบที่มีความลึกเป็ นอันดับ 2 ของโลก มีน ้าใสบริ สทุ ธิ์เป็ นอันดับต้ นๆ
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และได้ ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบแห่งสายหมอก มีหมอกปกคลุมเกือบตลอดเวลา จากนันพาท่
้
านชม ทะเลสาบอะคัง
ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ บ้ านของเจ้ าสาหร่ายมาริ โมะ พืชน ้าพันธุ์หายากซึง่ เป็ นสัญลักษณ์บง่ บอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสะอาดของน ้าซึง่ มีอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี ้ จากนันพาท่
้
านชมทิวทัศน์
ภูเขาไฟอิโอะ ชมบริ เวณธรรมชาติโดยรอบในพื ้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟปะทุขึ ้นมา ซึง่ ตอนนี ้ได้ เย็นตัวลงแล้ ว
ให้ ทา่ นได้ ถา่ ยภาพเก็บความประทับใจ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Abashiri Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
ล่ องเรือตัดนา้ แข็ง - อุทยานโซอุนเคียว - นา้ ตกกิงกะ - นา้ ตกริวเซย์ - เทศกาลนา้ แข็งโซอุนเคียวเฮียวบา
กุมัตสึริ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
ให้ ท่านได้ สมั ผัสประสบการณ์ ที่ใหม่ ด้ วยการ ล่ องเรื อตัดนา้ แข็ง Aurora กิ จกรรมที่เป็ นไฮไลท์ของการมาเยือน
ทะเลสาบอะาชิริ ให้ ท่านได้ ลอ่ งเรื อสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น พร้ อมชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสก์ อันกว้ างใหญ่
และงดงาม ด้ ยแผ่นน ้าแข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย และอาจจะได้ เห็นชีวิตของสัตว์โลกในเขตหนาว เช่น นกอินทรี ย์ทะเล
หางขาว,แมวน ้า เป็ นต้ น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
หลังอาหารกลางวัน นาท่านทางเดินทางสู่ อุทยานโซอุนเคียว เป็ นอุทยานแห่งชาติ เป็ นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ล้ อมรอบด้ วยต้ นไม้ น ้าตก ภูเขา ครอบคลุมพื ้นที่ทงหมด
ั้
2,309 ตารางกิโลเมตร จากนันน
้ าทุกท่านชม
ความสวยงามของ นา้ ตกกิงกะ หรื อ น ้าตกแม่น ้าสีเงิน มีความสูงถึง 120 เมตร ซึง่ น ้าจะไหลเป็ นเส้ นขาวเล็กๆ ไขว้ ไป
มาคล้ ายเส้ นด้ าย และ นา้ ตกริ วเซย์ หรื อ นา้ ตกดาวตก ที่มีความสูงถึง 90 เมคร ซึ่งน ้าที่ไหลบ่าจะเป็ นเส้ นใหญ่
ออกมาจากซอกผา ยามเมื่อต้ องแสงอาทิตย์ดงู ดงามคล้ ายดาวตก ในฤดูหนาวน ้าตกทังสองนี
้
้จะแข็ งตัวเป็ นน ้าแข็งที่
เรี ย กว่ า Frozen Waterfalls เป็ นทั ศ นี ย ภาพที่ แ ปลกตาสวยงาม จากนั น้ น าท่ า นร่ ว มงาน เทศกาลน ้า แข็ ง
หรื อ โซอุนเคียว เฮียวบาคุ มัสสึริ เทศกาลประจาฤดูหนาวของโซอุนเคียว เมืองเล็กๆ ในอ้ อมกอดของขุนเขา ซึ่ง
จัดเป็ นประจาทุกปี มีประติมากรรมที่ทาจากหิมะและน ้าแข็ง อาทิ เสาน ้าแข็ง อุโมงค์น ้าแข็ง และโดมน ้าแข็ง ในพื ้นที่
กว่า 10,000 ตารางเมตรตลอดแนวแม่น ้าอิชิคาริ ซึง่ จะมีการประดับประดาไฟ หลากสีงดงามตระการตา รวมถึงการ
เต้ นราของชนเผ่าพื ้นเมืองของชาวไอนุ การตีกลองเฮียวบาคุ และการจุดดอกไม้ ไฟเฉลิมฉลอง
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Sounkyo Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
โอตารุ - คลองโอตารุ – โรงงานผลิตแก้ วคิตะอิจิ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ช็อปปิ ้ งย่ านทานุกิโคจิ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ ปุ่น
นาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวของสไตล์ยโุ รป ท่านสามารถเก็บ
ภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิวน ้าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
ที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่าง ๆ ที่
ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตแก้ วคิตะอิจิ ตื่นตาตื่นใจกับความงด งามประณี ตของแก้ วหลายแบบหลากสไตล์ ชมวิธีการสาธิ ตการเป่ าแก้ วต่างๆ พร้ อมทัง้ เลือกซื ้อสินค้ าเป็ นที่ระลึก
ก่อนจะพาท่านชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของจังหวัดฮอกไกโด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิ
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13.00 น.
15.55 น.
21.05 น.
23.20 น.
01.10 น.
อัตราค่ าบริการ

โตะ บิสกิตที่มีชื่อที่สดุ และเป็ นที่ร้ ูจกั กันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนม ที่โรงงานแห่งนี ้จะจัดไว้ เป็ นโซน บอกตังแต่
้ ประวัติ
ความเป็ นมา รวมทังวิ
้ ธีการทาช็อคโกแลตแบบสดๆ อีกทังยั
้ งมีไอศกรี มช็อคโกแลตรสชาติดงเดิ
ั ้ มให้ เลือกซื ้อกันอีกด้ วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
หลังอาหารพาท่านศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อฮอกไกโดจินกุ ศาลเจ้ าลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่
ถึง 140 ปี ตังอยู
้ ภ่ ายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อ ศาลเจ้ าซัปโปโร ภายหลังได้ เปลีย่ นชื่อเป็ นศาลเจ้ าฮอกไกโด
เพื่อให้ สมกับความยิ่งใหญ่ ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้ าชินโตนีค้ อยปกปั กษ์ รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโด
มีความสงบสุข เชื่ อกันว่าเป็ นที่สถิตย์ ของเทพเจ้ าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์ ฮอกไกโดมาตังแต่
้ ยุคบุกเบิกดินแดนนี ้ จึงมีผ้ ู
ศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี ถึง แม้ จะไม่ได้ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้ คน
ท้ องถิ่นได้ กราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ จากนันให้
้ ท่านได้ อิสระช๊ อปปิ ง้ ที่ย่าน ถนน
ทานูกิเป็ นแหล่งช๊ อปปิ ง้ ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านหลากหลายให้ ท่านเลือกซื ้อของกว่า 200 ร้ านค้ า ไม่วา่ จะเป็ น
เสื ้อผ้ า รองเท้ า ของที่ระลึก ของเล่น เครื่ องสาอางค์ รวมทังร้้ านอาหารให้ เลือกชิมมากมาย
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
(10)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Sapporo Tokyu Inn หรื อเทียบเท่า
หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร - อดีตสานักว่ าราชการฮอกไกโด - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)
หลังอาหารเช้ า พาท่านชม หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร โดยตัวอาคารสร้ างขึ ้นในยุคแรก
ช่วงพัฒนาเกาะฮอกไกโดในปี 1878 และได้ ติดตังนาฬ
้ ิกาที่สงั่ ซื ้อมาจากกรุงบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในอีก 3 ปี
ถัดมา ว่ากันว่าเป็ นนาฬิกาที่บอกเวลาได้ เที่ยงตรงที่สดุ ของเมือง และปั จจุบนั ภายในอาคารได้ จดั ทาเป็ นพิพิธภัณฑ์
แสดงถึงความเป็ นมาของอาคารและเมืองซัปโปโรในยุคเริ่ มแรก อดีตสานักงานว่ าราชการฮอกไกโด หรื อมีอีกชื่อ
เรี ยกว่า อาคารอิฐแดง ปั จจุบนั เป็ นห้ องประชุม , พิพิธภัณฑ์ , ห้ องสมุด, และศูนย์ให้ ข้อมูลท่องเที่ยว นอกจากนี ้ยัง
สามารถเดินทางมาชมสวนดอกไม้ ที่จดั ไว้ อย่างสวยงามที่ด้านหน้ าของอาคารได้ อีกด้ วย โดยทังหมดนี
้
้สามารถเข้ าชม
ได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ ให้ ท่านได้ ละลายเงินเยนที่ เรระเอ้ าท์ เล็ต
มอล์ 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 องเพื่อเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 773
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
____ _________________________________________
เดินทาง 26 – 31 มกราคม, 02 – 07, 23 – 28 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง

39,900
39,900
39,900
37,900

บาท
บาท
บาท
บาท
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat

พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

7,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
- โรงแรมที่พกั 4 คืน ที่ญี่ปนุ่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดิน ทาง
- 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 โดยชาระก่อนเดินทาง
พร้ อมค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ)
- ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาที่ต้องการใบกากับภาษี และได้
ต่อรองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
- 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 อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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