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Hokkaido Pink Moss & Tulip
5 วัน 4 คืน
ชมทุ่งพิง้ ค์มอสที่สวนทาคิโนะอุเอะ ชมทิวลิปที่สวนคามิโนะเบ็ตสึ ที่ใหญ่ที่สุดของฮอกไกโด ซัปโปโร อาซาฮิกาว่า สวน
สัตว์ข้ วั โลก อาซาฮิยามะ สวนทาคิโนอุเอะ คลองโอตารุ หมู่บา้ นราเม็ง สวนสัตว์อาซาฮิยามะ คลองโอตารุ โรงงานแก้วคิ
ตะอิจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ สวนสาธารณโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ห้างเรระเอ้าท์เล็ต และวันอิสระ
1 วันที่ซปั โปโรพร้อมทานบุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิดของฮอกไกโด
ราคาเริ่ มต้น 32,900บาท
กรุงเทพฯ - ฮ่ องกง - ซัปโปโร – อาซาฮิกาว่ า - AEON
01.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบิน
ฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็ค
เอกสารและสัมภาระ

04.00 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 774

08.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ

09.15 น.

เดินทางสู่เมืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 690

16.10 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ เมืองอา
ซาฮิกาว่ า เมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซับโปโร อาคารบ้านเรื อนย่านการค้าตั้ง
กระจายเป็ นวงกว้าง ชื่อเมืองบอกความหมายว่าเป็ นเมืองพระอาทิตย์ยามเช้าเหนือแม่น้ า เนื่องจาก
ตัวเมืองมีแม่น้ าอิชิคาริ และแม่น้ าชูเบ็ตสึ ไหลผ่าน รวมทั้งแม่น้ าลาคลองที่แตกแขนงออกไปอีก
หลายสายทาให้เมืองอาซาฮิกาว่ากลายเป็ นเมืองแห่งสะพานที่รวมกันแล้วมากกว่า 740 แห่ง
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่หา้ ง AEON เลือกซื้อหาสิ นค้าชั้นดีของญี่ปุ่น ทั้งเครื่ องสาอางค์
ขนมขบเคี้ยว บะหมี่สาเร็ จรู ป ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Cressent Asahikawa หรื อเทียบเท่า
ชมทุ่งพิงค์ มอส สวนทาคิโนะอูเอะ – ชมสวนทิวลิป สวนคามิยุเบ็ทสึ – โซอุนเคียว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สวนทาคิโนะอูเอะ จุดชมความงดงามอีกแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด
ที่ปกคลุมด้วยพรมของดอกไม้ ให้ท่านชื่นชมกับดอกชิบะซากุระ หรื อที่รู้จกั กันในนาม
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ ทุ่งดอกพิง้ ค์ มอส นับได้วา่ เป็ นเสมือนตัวแทนสาคัญของเกาะฮอกไก
โดในฤดูใบไม้ผลิเลยทีเดียว ทัว่ ทั้งสวนด้วยพื้นที่เทียบเท่า 14 สนามฟุตบอลจะกลายเป็ นสี ชมพู
ทัว่ ทั้งภูเขา ตั้งแต่ตน้ เดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถนุ ายนของทุกปี (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
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กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้น้ ีจะทาให้ท้ งั เมืองหอมกรุ่ นไปทัว่ ทั้งบริ เวณ และในช่วงเวลาที่
ท้องฟ้าโปร่ งท่านจะพบกับความงามของท้องฟ้าสี ครามตัดกับดอกไม้สีชมพู ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพสวยๆ อย่างจุใจ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

บ่ าย

จากนั้นทาท่านสู่ สวนคามิยุเบ็ทสึ ซึ่งแต่เดิมเป็ นเพียงสวนดอกไม้เล็กๆ เท่านั้น ต่อมากลุ่ม
ประชากรอาวุโสประจาท้องถิ่นได้ร่วมมือร่ วมใจกันปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกทิวลิ
ปขึ้นมาและมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องเรื่ อยมาทุกๆ ปี จนกลายเป็ นธรรมเนียมที่สืบต่อมาจนถึง
ปั จจุบนั สถานที่แห่งนี้มิใช่เพียงสวนดอกไม้เล็กๆ ดัง่ ในอดีต สวนนี้ได้มีขนาดกว้างใหญ่ข้ ึนและ
สวยงามราวกับทุ่งทิวลิปในเนเธอร์แลนด์ นาท่านชมความสวยงามแห่งมวลดอกไม้ “ทุ่งดอกทิว
ลิป” ที่เกิดจากการปลูกเพื่อความสวยงามจนกลายเป็ นทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่อย่างในปั จจุบนั จน
เสมือนว่ากลายเป็ นดอกไม้ประจาเมืองนี้ไปแล้ว นอกจากนี้ยงั มีการจัดเทศกาลงานแสดงดอกทิวลิ
ปขึ้นเป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงต้นเดือนมิถนุ ายน (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
จะมีดอกทิวลิปให้ชมถึง 1,200,000 ดอก จาก 120 สายพันธุ์ และหลากสี สนั สวยงาม ทั้งสี แดง สี
ส้ม สี ชมพู สี ขาว สี ม่วง จัดวางเรี ยงรายไล่ระดับสี อย่างสวยงามให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
อย่างจุใจ จากนั้นนาทุกท่านชมความสวยงามของ นา้ ตกกิงกะ หรื อ นา้ ตกแม่นา้ สีเงิน มีความสูง
ถึง 120 เมตร ซึ่งน้ าจะไหลเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ นา้ ตกริวเซย์ หรื อ
นา้ ตกดาวตก ที่มีความสูงถึง 90 เมคร ซึ่งน้ าที่ไหลบ่าจะเป็ นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผา ยามเมื่อ
ต้องแสงอาทิตย์ดูงดงามคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองนี้จะแข็งตัวเป็ นน้ าแข็งที่เรี ยกว่า
Frozen Waterfalls เป็ นทัศนียภาพที่แปลกตาสวยงาม จากนาท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว
หมู่บา้ นเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยูท่ ่ามกลางหุบผาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ ซงั นอกจากนี้
โซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งน้ าแร่ ออนเซ็นที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของญี่ปุ่น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น (3)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Sounkyo Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
สวนสัตว์ ข้วั โลกอาซาฮิยามะ – หมู่บ้านราเม็ง - โอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี - โรงงานแก้ วคิ
ตะอิจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ สวนสัตว์เมืองหนาวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในญี่ปุ่น
เปิ ดให้บริ การเมืองปี ค.ศ. 1967 บรรดาสัตว์ที่อยูภ่ ายในสวนสัตว์แห่งนี้ จะได้อยูภ่ ายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็ นธรรมชาติ เพื่อให้สตั ว์ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาได้โดยไม่ทา
ให้สตั ว์เกิดอาการเครี ยด สัตว์บางชนิดจะถูกปล่อยให้เดินออกมาอย่างเป็ นอิสระเพื่อให้
นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้เก็บภาพความน่ารัก
ของสัตว์นอ้ ยใหญ่ในส่วนสัตว์ ก่อนจะพาท่านสู่ หมู่บ้านราเม็ง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1996 โดยที่
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ก่อกาเนิดจากการรวมตัวของร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้าน ราเม็งในอาซาฮิกาว่าขึ้นชื่อว่ามีรสชาติที่เป็ น
เอกลักษณ์ และได้รับการกล่าวถึงอยูเ่ สมอ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้ นราเม็ง (5)

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของ
ญี่ปุ่น นาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ ดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวของ
สไตล์ยโุ รป นาท่านชม คลองโอตารุ ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ
โกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของคลองสายวัฒนธรรม ที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตก
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมา
จากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนั้นนาท่านชม โรงงานแก้วคิตะอิจิ โรงงานเป่ าแก้วที่มีชื่อเสี ยงที่สุด
ของฮอกไกโด และยังเป็ นหนึ่งในงานศิลปหัตถกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมืองโทยะ จากนั้นนาท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มี
เสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรกทุกๆ 15 นาที จากเสี ยงระฆังของหอนาฬิกาที่ต้ งั เด่นอยูห่ น้าอาคาร
ที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื้อ
กล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มี
เพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้แก่
ปูทาราบะ ปูขน และปูซึกานิ (6)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Sapporo Tokyu Rei หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันทีซ่ ัปโปโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
ให้ท่านได้อิสระทั้งวัน หรื อเลือกไปช็อปปิ้ งที่ยา่ น JR Station หรื อย่านทะนุกิโคจิซ่ ึงเป็ นย่านช็อป
ปิ้ งชื่อดังของเมืองซัปโปโรซึ่งไม่อยูห่ ่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก
เพราะที่นี่มีร้านขายของทั้งที่ระลึกของญี่ปุ่น สิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าน่าซื้อหาสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆ
อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า)

คา่

พัก Sapporo Tokyu Rei หรื อเทียบเท่า
ชมเมืองซัปโปโร – มิตซุยเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ – ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารเช้านาท่านชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัว
ด้วยน้ าพุ และดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากนั้นนาท่านชม อาคารที่
ทาการรัฐบาลเก่ า หรื อ ทาเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถือเป็ น
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สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์
สหรัฐอเมริ กา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิก
ท้องถิ่น และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่นและเป็ น
สัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนั ได้
อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาล
ญี่ปุ่น ผ่านชม หอนาฬิ กาโบราณโทเก็นได สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริ กนั ตะวันตกสร้างขึ้นในปี
1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสี ยงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวติ ชีวาของ
ชาวฮอกไกโด จากนั้นนาท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลต ชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุก้ กี้
สไตล์ยโุ รปประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วชิ ประกบด้วย White Choc หรื อ
Black Choc สอดไส้ช็อคโกแลตนมตรงกลาง จากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์
เล็ตมอล์ แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ นค้าอื่นมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น Polo Ralph
Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
13.30 น.

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่
ฮ่องกง

15.55 น.

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 693

21.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊อก รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

00.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 773

03.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

17-21 พ.ค. 60

32,900

32,900

30,900

7,500

-

24-28 พ.ค. 60

32,900

32,900

30,900

7,500

-

31 พ.ค. - 04 มิ.ย.
60

32,900

32,900

30,900

7,500

-
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ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พกั 4 คืน ที่ญี่ปุ่น ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์ญี่ปุ่นและคนขับรถ (ท่านละ 1,100 บาทตลอดทริ ป โดยชาระก่อนเดินทาง
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมาที่ตอ้ งการใบกากับภาษี และได้ต่อรอง
ราคากันสิ้นสุดแล้ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจานวนตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสยั
หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
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