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Hokkaido 6 วัน 4 คืน
พักญี่ปนุ่ รวม 4 คืน
คลองโอตารุ ฟาร์ มหมี โรงกลัน่ วิสกี ้นิกกะ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานช็อคโกแลต สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช็อปปิ ง้ ทะนุกิโคจิ
โรงเบียร์ อาซาฮี ห้ างเรระพรี เมี่ยมเอ้ าท์เล็ท AEON
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด พร้ อมวันอิสระ 1 วันที่ซปั โปโร

สายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
02.20 น.
06.00 น.
09.15 น.
14.45 น.
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ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - ชิโตเสะ - โอตารุ - AEON
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 690
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึง่ ในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญ
ทางตอนเหนือของญี่ ปนุ่ นาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ ด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวของ
สไตล์ยโุ รป หลังจากนัน้ ให้ ทา่ นได้ อิสระช็อปปิ ง้ ที่ ห้ าง AEON โอตารุอย่างเต็มที่ เลือกซื ้อหาสินค้ าชันดี
้ ของญี่ปนุ่ ทัง้
เครื่ องสาอางค์ ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่สาเร็ จรูป ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
พักที่ Hotel Sonia Otaru หรื อเทียบเท่า
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - โรงกลั่นวิสกีน้ ิกกะ - ทะเลสาบโทยะ - สวนนา้ แร่ ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านชม คลองโอตารุ ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิว
น ้าของคลองสายวัฒนธรรม ที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ า
พื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่างๆ ที่ถกู ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันน
้ าท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสียงต้ อนรับท่านตังแต่
้ ก้าวแรกทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตงเด่
ั ้ นอยูห่ น้ าอาคารที่ถกู สร้ างขึ ้น
นานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื ้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลาก
หลายขนาด หรื อแม้ แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ ้นเดียวในโลก จากนันน
้ าท่านชม โรงงานผลิตวิสกี ้
นิกกะ ซึง่ เป็ นวิสกี ้ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ยี่ห้อหนึง่ ของญี่ปนุ่ ก่อตังขึ
้ ้นทาเคซึรุ มาซาทะกะ ตังแต่
้ ปี 1934 ซึ่งใช้ กรรมวิธีกลัน่
แบบเดียวกับวิสกี ้ต้ นตารับจากสก็อตแลนด์รวมไปถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดี และอากาศอันบริ สทุ ธิ์เพื่อเพิ่มความ
สะอาดและหอมอร่อยของรสชาดวิสกี ้อีกด้ วย และภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าถึงความเป็ นมาของวิสกี ้นิกกะนี ้อีก
ด้ วย จากนันน
้ าท่านเดินทางสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติเมืองโทยะ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านถึง ทะเลสาบโทยะ ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนี ้เกิดขึ ้นจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ ว โดยพืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่ นอยู่
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โดยสังเกตุได้ จากไอน ้าร้ อนที่พ่งุ ออกมาเป็ นควันขาวให้ ได้ เห็นกัน ดังนันที
้ ่นี่จึงเป็ นแหล่ งที่อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นชัน้
เยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี ้ยังถูกใช้ ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรื อ G8 เมื่อปี
2551 และยังมีจุดเด่นคือเกาะกลางที่ผดุ ขึ ้นกลางทะเลสาบ นาท่านชม สวนนา้ แร่ ฟุกิดาชิ เป็ นหนึ่งในบรรดาแหล่ง
น ้าแร่ผดุ ที่ผดุ ออกมาจากภูเขาไฟโยเด ซึง่ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 100 น ้าแร่ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของประเทศญี่ปนุ่
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
พักที่ Toya Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
ภูเขาโชวะชินซัง - ฟาร์ มหมี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ซัปโปโร - ศาลเจ้ าฮอกไกโด - โรงเบียร์ อาซาฮี บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ฮอกไกโด 3 ชนิด
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง
2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึน้ กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนันชม
้ ศูนย์ อนุ รักษ์ หมี เพื่อชมความ
น่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสนี ้าตาลนับ100 ตัวที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก ในญี่ปนนี
ุ่ ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสนี ้าตาลนี ้ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโป
โร เมืองใหญ่และสาคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด เพื่อนาท่านสู่ ร้ านจาหน่ายขนมและช็อคโกแลตชื่อดังของฮอกไกโด
คือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุ้กกี ้สไตล์ยโุ รปประเภทหนึ่งซึง่ มีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วิชประกบด้ วย White Choc หรื อ
Black Choc สอดไส้ ช็อคโกแลตนมตรงกลาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
จากนันน
้ าท่านสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตัวเมืองซัปโปโรบนพื ้นที่กว่า 180,000 ตรม. ใกล้ กบั
สวนมารู ยามะ สร้ างขึน้ โดยจักรพรรดิเมจิใน ค.ศ.1869 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้ แก่เทพเจ้ าที่สาคัญ 3 องค์ตาม
ความเชื่อของชินโต จากนนันน
้ าท่านสู่ โรงเบียร์ อาซาฮี ให้ ทา่ นได้ ชิมรสชาดเบียร์ สดท่านละ 1 แก้ วฟรี จากนันเที
้ ่ยว
ชมเมืองซัปโปโร นาท่านชม อาคารที่ทาการรั ฐบาลเก่ า หรื อทาเนี ยบอิฐแดงสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรม นีถ้ ือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐ
อเมริ กา ใช้ อิฐในการก่อสร้ างประมาณ 2.5 ล้ านก้ อน ผู้ที่ออก แบบอาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และใช้ วสั ดุภาย ใน
ประเทศ อาคารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้
ต้ องสร้ างขึ ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติทางวัฒน- ธรรม และใช้ สาหรับต้ อนรับบุคคล
สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณโทเก็นได สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริ กนั ตะวันตก
สร้ างขึ ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮ
อกไกโด จากนันชมความสวยงามของ
้
สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้ วยน ้าพุและดอกไม้
นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองชิ โตเสะ
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้ แก่ ปูทาราบะ ปูขน
และปูซกึ านิ (6)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Sapporo Tokyu Inn หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันที่ซัปโปโร
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
ให้ ทา่ นได้ อิสระทังวั
้ น หรื อเลือกไปช็อปปิ ง้ ที่ยา่ น JR Station หรื อย่านทะนุกิโคจิซงึ่ เป็ นย่านช็อปปิ ง้ ชื่อดังของเมือง
ซัปโปโรซึง่ ไม่อยูห่ า่ งไกลกันนักทีช่ าวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทังที
้ ่ระลึกของ
ญี่ปนุ่ สินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าน่าซื ้อหาสไตล์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารคา่ )
พัก Sapporo Tokyu Inn หรื อเทียบเท่า
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ตลาดสดยามเช้ า - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารนาท่านเยี่ยมชม ตลาดยามเช้ าซัปโปโร ตลาดชื่อดังที่มีอาหารทะเลสดๆ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อหาเป็ นของ
ฝากทางบ้ าน โดยสามารถซื ้อและแพ็คใส่บรรจุภณ
ั ฑ์โฟมเพื่อสะดวกในการขนส่งกลับเมืองไทย จากนันให้
้ ท่านได้
ละลายเงินเยนที่ 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 เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 691
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก ประเทศฮ่องกง รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 767
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
_________________________________________

13.30 น.
15.45 น.
20.45 น.
23.20 น.
01.10 น.
อัตราค่ าบริการ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันทั
้ ศนาจร โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
โรงแรมที่พกั 4 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
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์

offytourtook

ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,100 บาท ชาระพร้ อมค่าทัวร์ ยอดส่วนที่เหลือ
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 วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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