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ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์
5 วัน 4 คืน
กรุ๊ ปชมลาเวนเดอร์เดินทางด้วย Hong Kong Airlines แถมฟรี POCKET WIFI ให้แก่ทุกครอบครัว!!!
(ครอบครัวละ 2-5 ท่าน / 1 เครื่ อง)
พักญี่ปุ่น 4 คืน ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่โทมิตะฟาร์ม พิเศษ!!! สระน้ าสี ฟ้าอาโอยอิเคะ ชมศิลปกรรมบนทุ่งข้าวสาลี ยูบาริ ฟุรา
โนะ อาซาฮิคาวะ โอตารุ ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช้อปปิ้ งทะนุกิโค
จิ พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกะยามะ คลองโอตารุ ห้างเรระพรี เมี่ยมเอ้าท์เล็ท AEON พร้อมวันอิสระ 1 วันที่ซปั โปโร พิเศษ!!!
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
ราคาเริ่ มต้น 35,900บาท
กรุงเทพฯ - ฮ่ องกง - ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทาเนียบอิฐแดง - สวนโอโดริ - หอนาฬิ กาเก่ า - ทานบุฟ
เฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์
01.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง
แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ

04.00 น.

ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 774

08.00 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ บนเกาะฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุ่น

09.15 น.

เดินทางสู่เมืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 690

14.45 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริ ญ
และสาคัญทางเศรษฐกิจที่สุดบนเกาะฮอกไกโด และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศญี่ปนุ่ นาท่านชม
ความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วยน้ าพุ และดอกไม้นานา
พันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากนั้นนาท่านชม อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่ า หรื อ
ทาเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร
สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริ กา ใช้อิฐในการ
ก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วสั ดุ
ภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาล
เมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนั ได้อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรม และใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านชม หอ
นาฬิ กาโบราณโทเก็นได สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริ กนั ตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดย
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสี ยงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวติ ชีวาของชาวฮอก
ไกโด
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เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้แก่ ปู
ทาราบะ ปูขน และปูซึกานิ (1)

คา่

พักที่ APA Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันทีซ่ ัปโปโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ให้ท่านได้อิสระทั้งวัน หรื อเลือกไปช็อปปิ้ งที่ยา่ น JR Station หรื อย่านทะนุกิโคจิซ่ ึงเป็ นย่านช็อป
ปิ้ งชื่อดังของเมืองซัปโปโรซึ่งไม่อยูห่ ่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก
เพราะที่นี่มีร้านขายของทั้งที่ระลึกของญี่ปุ่น สิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าน่าซื้อหาสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆ
อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า)

คา่

พัก APA Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า
คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี - อาซาฮิคาวะ - หมู่บ้านราเม็ง - พิพธิ ภัณฑ์ สาเกโอโตโกะยา
มะ - ช้ อปปิ้ งที่ AEON Asahikawa

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น
นาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ ดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์
ยุโรป ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิว
น้ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่าง
ลงตัว และสามารถเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อ
สมัยก่อน จากนั้นนาท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรก
ทุกๆ 15 นาที จากเสี ยงระฆังของหอนาฬิกาที่ต้ งั เด่นอยูห่ น้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่
กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบ
หลากหลายขนาด หรื อแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง ที่รวบรวมเอาร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวะมารวมกันไว้ถึง
8 ร้าน โดยแต่ละร้านถือว่าเป็ นสุดยอดของเมืองอาซาฮิคาวะ โดยเฉพาะราเม็งสูตรประจาเขตหนาว
ที่ใส่ชีสและข้าวโพดลงไปด้วย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุดราเม็งญี่ปุ่น ณ ภัตตาคารภายในหมู่บา้ นราเม็ง (4)

บ่ าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สาเกโอโตโกะยามะ หรื อที่เรี ยกกันอีกชื่อว่าโรงเรี ยนสอนทา
สาเก ซึ่งเป็ นเหล้าที่ข้ นึ ชื่อของญี่ปุ่น ทุกเมืองและทุกหมู่บา้ นต่างก็มีสูตรต้นตารับสื บทอดกันมา
เป็ นของตนเอง โดยสาเกนั้นจะมีรสชาดค่อนข้างหวานและดีกรี ไม่สูงมากจนเกินไป จึงเป็ นที่นิยม
ของหนุ่มสาวและคนทุกรุ่ น และดื่มกันจนเป็ นวัฒนธรรมไปแล้ว จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่
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ห้าง AEON เลือกซื้อหาสิ นค้าชั้นดีของญี่ปุ่น ทั้งเครื่ องสาอาง ขนมขบเคี้ยว บะหมี่สาเร็ จรู ป ฯลฯ
(ไม่มีบริ การอาหารค่า)
คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั Smile Hotel Asahikawa หรื อเทียบเท่า
โทมิตะฟาร์ ม - ทุ่งลาเวนเดอร์ - สระนา้ สีนา้ เงินอาโอยอิเคะ - ทุ่งดอกไม้ ชิคไิ ซโนะโอกะ - เมืองบิ
เอะ - ต้ นเคนแอนด์ แมรี่ – ถนนสายแพชเวิร์ค - ยูยาริ - ออนเซ็น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (5)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโนะ เมืองที่มีความสวยงามและมีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของเกาะฮ
อกไกโดที่ข้ ึนชื่อเรื่ องเส้นทางชมวิวทิวทัศน์โดยรถไฟ และสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองนี้คือ
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ซึ่งปลูกโดย โทมิตะ ฟาร์ ม ซึ่งเป็ นฟาร์มเพาะปลูกทางการเกษตรที่สืบทอดกัน
มารุ่ นต่อรุ่ นและยังคงยึดอาชีพนี้อยูย่ าวนานมากว่า 70 ปี พืชพันธุ์ดอกไม้ที่เด่นที่สุดของฟาร์มแห่ง
นี้คือดอกลาเวนเดอร์ซ่ ึงจะบานในช่วงฤดูร้อนของทุกปี ซึ่งดอกลาเวนเดอร์น้ นั จะถูกสกัดเอาเกสร
ไปทาเป็ นหัวเชื้อน้ าหอม ทาให้ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งนี้หอมตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นเกสรลาเวนเด
อร์หลากหลายสี สนั ซึ่งตัดกับเส้นของฟ้าเป็ นทัศนียภาพที่งดงามและโรแมนติคที่สุด ให้อิสระท่าน
ถ่ายภาพความประทับใจที่โทมิตะฟาร์มอย่างจุใจ จากนั้นท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของ
ที่ระลึกที่ทามากผลิตภัณฑ์ลาเวนเดอร์เพื่อเป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่านชม สระนา้ สีนา้ เงินอาโอยอิ
เคะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กาลังมีชื่อเสี ยง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองบิเอะ มีลกั ษณะเป็ นบ่อน้ าสี
ฟ้าสดใสกว่าบ่อน้ าตามธรรมชาติทวั่ ๆ ไป ซึ่งสี น้ าเงินที่เห็นนี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหลังการ
สร้างเขื่อนเพื่อป้ องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟในบริ เวณใกล้เคียง โดยน้ าส่วนที่ถูกกั้นออก
จากเขื่อนนั้นเกิดเป็ น Blue Pond ทั้งนี้จากการตรวจสอบในสระพบแร่ ธาตุอะลูมิเนียมไฮดรอก
ไซด์ในน้ าซึ่งสะท้อนให้เห็นความยาวคลื่นที่ส้ นั กว่าของแสงสี น้ าเงินเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศ
โลก

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (6)

บ่ าย

จากนั้นนาท่านสู่ ทุ่งดอกไม้ ชิคไิ ซโนะโอกะ ทุ่งดอกไม้ที่สามารถแวะชมได้ทุกฤดูกาล ที่ชาวสวน
จะทาการปลูกดอกไม้หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี และแม้ในช่วงหน้าหนาวที่สวนแห่งแห่งนี้กจ็ ะ
เต็มไปด้วยหิ มะขาวโพลนกลายเป็ นทุ่งหิ มะที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งในช่วงหน้าหนาว นาท่าน
เดินทางชม เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ต้ งั อยูใ่ กล้ๆ กับเมืองฟุราโนะ มีทิวทัศน์สวยงามระหว่างสอง
ข้างทางซึ่งเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ยส์ ี เหลืองทองตัดสลับกับไร่ ขา้ วโพดและมันฝรั่งสี เขียวสด
โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนินเขา ชมเหล่าต้นไม้ที่ต้ งั อยูต่ ามแปลงทุ่งต่างๆ
นั้นก็เป็ นจุดที่ นักท่องเที่ยวต่างต้องการไปชมให้เห็นด้วยตาตัวเอง อย่าง ต้ นเคนแอนด์แมรี่ หนึ่ง
ในสัญลักษณ์ของเมือง และเป็ นสถานที่ที่กลายเป็ นดัง่ ที่แสวงบุญของคนรุ่ นใหม่ผศู ้ รัทธาในความ
รักและเสรี ภาพเสมอมา ส่ วนทางด้านตะวันตกเฉี ยงเหนือของเมืองเป็ นบริ เวณที่เรี ยกว่า ถนนสาย
แพชเวิร์ค ที่มีจุดชมวิวทุ่งดอกไม้เนินเขา และเห็นไปจนกระทัง่ แนวเทือกเขาไดเซะทซึที่สาคัญ

หน้า 3 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

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

และมีชื่อเสี ยงราวกับซูเปอร์สตาร์ ให้ท่านสัมผัสและชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางของเมืองบิเอะ
และเก็บภาพความประทับใจของที่นี่ได้อย่างจุใจ จากนั้นทาท่านเดินทางสู่ที่พกั ที่ เมืองยูบาริ เมือง
สงบเงียบที่อยูท่ างตอนกลางของเกาะฮอกไกโดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในเรื่ องของแตงเมล่อนยูบาริ
หลังจากนั้นให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่ ออนเซ็น หรื อน้ าพุร้อนธรรมชาติของ
ญี่ปุ่นที่ให้บริ การภายในที่พกั เพือ่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าตลอดการเดินทาง
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (7)

คา่

พักที่ Yubari Hotel Shuparo หรื อเทียบเท่า
ศาลเจ้ าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลต - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ฮ่ องกง - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร นาท่แวะนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด
ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ต้ งั อยูใ่ นตัวเมืองซัปโปโรบนพื้นที่กว่า 180,000 ตรม. ใกล้กบั สวนมารู ยามะ
สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเมจิใน ค.ศ.1869 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้แก่เทพเจ้าที่สาคัญ 3 องค์ตาม
ความเชื่อของชินโต นาท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลต ชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุก้ กี้
สไตล์ยโุ รปประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วชิ ประกบด้วย White Choc หรื อ
Black Choc สอดไส้ช็อคโกแลตนม ตรงกลาง จากนั้นเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ ให้ท่านได้ละลาย
เงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ้นค้าอื่นมากมายหลาย
ยีห่ อ้ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหาร
กลางวัน)

13.30 น.

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่
กรุ งเทพฯ

15.55 น.

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 693

21.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊อก ประเทศฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสู่
กรุ งเทพฯ

00.20 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 773

03.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

28 มิ.ย. - 02 ก.ค.
60

35,900

35,900

33,900

9,000

-

05-09 ก.ค. 60

35,900

35,900

33,900

9,000

-

12-16 ก.ค. 60

35,900

35,900

33,900

9,000

-

19-23 ก.ค. 60

35,900

35,900

33,900

9,000

-

26-30 ก.ค. 60

35,900

35,900

33,900

9,000

-

02-06 ส.ค. 60

35,900

35,900

33,900

9,000

-

09-13 ส.ค. 60

35,900

35,900

33,900

9,000

-

ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปุ่น
- 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 และค่าทิปไกด์ญี่ปุ่น (ท่านละ 1,100 บาท โดยชาระก่อนเดินทาง พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมาที่ตอ้ งการใบกากับภาษี และได้ต่อรอง
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ราคากันสิ้นสุดแล้ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 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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