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Hokkaido Snow & Winter 5 Days 4 Nights
ราคาเริ่มต้ น

:: ฿ 30,900

ระยะเวลา

:: 5 วัน 4 คืน

สายการบิน ::

ฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ( HX )

ฟรี POCKET WIFI ให้ แก่ทกุ ครอบครัว!!!
สัมผัสหิมะที่ดที ี่สดุ แห่งหนึง่ ของญี่ปนที
ุ่ ่คิโรโระสกีรีสอร์ ท โอตารุ โนโบริ เบ็ตสึ คลองโอตารุ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ฟาร์ ม
หมี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช้ อปปิ ง้ ทะนุกิโคจิ โรงงานเบียร์ อาซาฮี ห้ างเร
ระพรี เมี่ยมเอ้ าท์เล็ท พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด พร้ อมวันอิสระ 1 วันที่ซปั โปโร
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - ชิโตเสะ - ซัปโปโร - บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
01.00 น. คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
04.00 น. ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 774
08.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ
09.15 น. เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 690
16.10 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ หลังพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซัปโปโร เมือง
ใหญ่และสาคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด ก่อนจะนาท่านไปยังภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารค่า
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้ แก่ ปูทาราบะ ปู
ขน และปูซกึ านิ (1)
ค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Tmark City Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า

เช้ า

ค่า

อิสระทัง้ วันที่ซัปโปโร - หรื อท่ องเที่ยวตัวเมืองซัปโปโรด้ วยตัวท่ านเอง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
ให้ ท่านได้ อิสระทังวั
้ น ชมเมืองซัปโปโรด้ วยตัวท่านเอง ทังสวนโอโดริ
้
หอนาฬิกาเก่า และทาเนียบอิฐแดงเก่าแก่
หรื อเลือกไปช้ อปปิ ง้ ที่ย่าน JR Station หรื อย่านทะนุกิโคจิซงึ่ เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองซัปโปโรซึง่ ไม่อยู่
ห่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทังที
้ ่ระลึกของญี่ปนุ่
สินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าน่าซื ้อหาสไตล์ญี่ปนุ่ ต่างๆ อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า)
พักที่ Tmark City Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า
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โรงงานเบียร์ อาซาฮี - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - AEON - โรงงานผลิตไวน์ - คิโรโระสกี รี
สอร์ ท - ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ อาซาฮี บริ ษัทเบียร์ ยกั ษ์ ใหญ่ที่มยี อดขายเป็ นอันดับหนึง่ ของประเทศญี่ปนุ่
ติดต่อกันมาหลายสิบปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้รวบรวมประวัติความเป็ นมาของเบียร์ อาซาฮีตงแต่
ั ้ ต้นกาเนิดมาจนถึง
ปั จจุบนั พิเศษ!! ให้ ท่านได้ ชิมรสชาดเบียร์ สดอาซาฮีท่านละ 1 แก้ วฟรี นาท่านชม คลองโอตารุ ท่านสามารถ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิวน ้าของคลองสายวัฒนธรรม ที่ดิน
แดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่างๆ
ที่ถกู ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันชม
้ พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสียงต้ อนรับท่านตังแต่
้ ก้าวแรก
ทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตงเด่
ั ้ นอยู่หน้ าอาคารที่ถกู สร้ างขึ ้นนานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตา
รุ ท่านจะได้ ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื ้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้ แต่
ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ ้นเดียวในโลก จากนันให้
้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ที่ห้าง AEON ให้ ท่าน
ได้ เลือกซื ้อหาสินค้ าชันดี
้ ของญี่ปนุ่ ทังเครื
้ ่ องสาอาง ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่สาเร็ จรู ป ฯลฯ หรื อของใช้ ภายใน
ชีวิตประจาวันต่างๆ ที่มีคณ
ุ ภาพดีตามแบบฉบับของสินค้ าญี่ปนุ่ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
นาท่านเยี่ยมชม โรงงานไวน์ ฮอกไกโด ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตไวน์ชื่อดังของเมืองโอตารุ ที่มีไวน์นานาชนิด
มากกว่า 80 ชนิดให้ เลือกซื ้อหา จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ คิโรโระสกีรีสอร์ ท ลานสกียอดนิยมที่สดุ แห่งหนึง่
บนเกาะฮอกไกโด ที่มีปริ มาณหิมะตกในช่วงหน้ าหนาวอย่างหนาแน่น เนื่องจากมีที่ตงอยู
ั ้ ่บนไหล่เขาอาซาริ ดา
เกะ และยังล้ อมรอบไปด้ วยทิวเขา จึงทาให้ อากาศหนาวเย็นเป็ นอย่างมาก และหิมะที่ตกบริ เวณนี ้มีลกั ษณะ
เป็ นปุยนุ่ม เหมาะแก่การสันทนาการและกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะทุกชนิด ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับกิจกรรมหน้ า
หนาวหลากหลายรู ปแบบ (ค่ากิจกรรมและค่าเช่าอุปกรณ์ไม่รวมอยู่ในค่าบริ การ) จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่
พักพร้ อมบริ การ ออนเซ็น ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ าด้ วยการแช่น ้าแร่ จากธรรมชาติ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)
พักที่ Toya Manseikaku หรื อเทียบเท่า

เช้ า

ภูเขาโชวะชินซัง - ศูนย์ อนุ รักษ์ หมี - โนโบริเบ็ตสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - โรงงานชอคโกแลตอิชยิ ะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (5)

เช้ า

บ่ าย
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บ่ าย

เย็น
ค่า

นาท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึง่ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิคอ็ ทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนี ้เกิดขึ ้นจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ ว โดยพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุ
กรุ่ นอยู่ โดยสังเกตุได้ จากไอน ้าร้ อนที่พ่งุ ออกมาเป็ นควันขาวให้ ได้ เห็นกัน ดังนันที
้ ่นี่จงึ เป็ นแหล่งที่อาบน ้าแร่ แช่
ออนเซ็นชันเยี
้ ่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี ้ยังถูกใช้ ในการจัดประชุมกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรม
หรื อ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจดุ เด่นคือเกาะกลางที่ผดุ ขึ ้นกลางทะเลสาบ ชมทิวทัศน์ ภูเขาโชวะชินซัง ภูเขา
ที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับ
ตัวแข็งขึ ้น กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนันชม
้ ศูนย์ อนุรักษ์ หมี เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ ของหมี
สีน ้าตาลนับ 100 ตัวที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก ในญี่ปนุ่ นี ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุ
เชื่อกันว่าหมีสีน ้าตาลนี ้ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (6)
จากนันน
้ าท่านสู่ โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่โด่งดัง สัมผัสอากาศบริ สทุ ธิ์ นาท่านชม หุบเขานรกจิโก
กุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุ่งจาก ้าน ้าพุรุ ้ อนและบ่อโคลน
เดือด เป็ นที่มาของหุบผานรก นาท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลต ชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุ้กกี ้สไตล์
ยุโรปประเภทหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วิชประกบด้ วย White Choc หรื อ Black Choc สอด
ไส้ ช็อคโกแลตนมตรงกลาง จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสูท่ ี่พกั
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (7)
พักที่ Tmark City Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า

ตลาดปลานิโจ - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสู่ ตลาดนิโจ ตลาดเช้ าเมืองซัปโปโรที่จะเปิ ดขายสินค้ านานาชนิด เช่น อาหาร
ทะเลสดๆ และผลไม้ สดชื่อดังตามฤดูกาลของฮอกไกโด รวมไปถึงปูทาราบะเป็ นๆ ให้ ท่านเลือกซื ้อกลับบ้ านเป็ น
ของฝากได้ นับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้ าให้ เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึง่ ของเกาะฮอกไกโด
จากนันให้
้ ท่านได้ ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง และสินค้ าอื่น
มากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหาร
กลางวัน)
13.30 น. ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ ่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ
15.45 น. เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 693
21.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
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00.40 น. ออกเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 773
03.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01-05 มี.ค. 60

31,900

31,900

29,900

7,500

05-09 มี.ค. 60

30,900

30,900

28,900

7,500

07-11 มี.ค. 60

30,900

30,900

28,900

7,500

12-16 มี.ค. 60

30,900

30,900

28,900

7,500

14-18 มี.ค. 60

31,900

31,900

29,900

7,500

15-19 มี.ค. 60

32,900

32,900

30,900

8,000

19-23 มี.ค. 60

32,900

32,900

30,900

8,000

22-26 มี.ค. 60

32,900

32,900

30,900

8,000

ราคานี ้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปนุ่ ตามที่ระบุในรายการ

ราคานี ้ไม่รวม
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และ
คนขับรถ (ท่านละ 1,100 บาทตลอดทริ ป)
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- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุใน
รายการ
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

- ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะ
ในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ ปเหมาที่ต้องการใบกากับภาษี และได้
ต่อรองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20
ก.ก. ต่อท่าน

* ผู้เดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษัทประกันจะให้ ความ
คุ้มครองครึ่งหนึง่ อายุเกิน 75 ปี ขึ ้นไป บริ ษัทประกันจะ
ไม่ให้ ความคุ้มครอง
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ ทกุ กรุ๊ ปของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุ
สุดวิสยั หรื อภัยทางธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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