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ซัปโปโร-ฮาโกดาเตะ บิน Hong Kong Airlines ตุลาคม-ธันวาคม 2560
5 วัน 4 คืน + อิสระซับโปโร 1 วัน พัก 4 คืนที่ฮอกไกโด เที่ยวคุม้ และเต็มอิ่มมาก
ซัปโปโร ฮาโกดาเตะ โกดังอิฐแดง ป้ อมโกะเรี ยวคะคุ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ขึ้นกระเช้าชมฮาโกดาเตะไนท์ววิ ตลาดยาม
เช้า ฟาร์มหมี ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช็อปปิ้ ง
ทะนุกิโคจิ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด แช่น้ าแร่ ออนเซ็น (พักซัปโปโร 2 คืน ฮาโกดาเตะ 1 คืน โทยะ 1 คืน)
ราคาเริ่ มต้น 31,900บาท

***ขาไป นัดเช็คอินสุ วรรณภูมิ คืนวันก่อนเดินทาง เครื่ องออกเช้ ามืดวันเดินทางเวลาตี 4
ขากลับ เดินทางกลับถึงไทย หลังเทีย่ งคืนของคืนวันสุ ดท้ ายเวลาตี 3***
กรุงเทพฯ - ฮ่ องกง - ชิโตเสะ - ซัปโปโร - บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดของฮอกไกโด
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.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ

09.15 น.

เดินทางสู่เมืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 690

15.25 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มัคคุเทศก์นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่และสาคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด (ช่วงหน้าหนาวที่ฮอกไกโด
จะมืดเร็ ว โดยพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าตั้งแต่ประมาณ 5 โมงเย็นเป็ นต้นไป)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารมื้อพิเศษ!!! BBQ และบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดของฮอก
ไกโด พร้อมเครื่ องดื่มไม่อ้นั (1)

คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั APA Hotel หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันทีซ่ ัปโปโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ในช่วงเช้ามัคคุเทศก์นาพาท่านเยีย่ มชม สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วย
น้ าพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง หอนาฬิ กาโบราณโทเก็นได
สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริ กนั ตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมง
เสี ยงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวติ ชีวาของชาวฮอกไกโด และ อาคารทีท่ าการรัฐบาล
เก่ า หรื อ ทาเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัป
โปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริ กา ใช้อิฐในการ
ก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วสั ดุ
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ภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาล
เมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนั ได้อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรม และใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งอยูใ่ นบริ เวณ
ตัวเมืองซัปโปโร จากนั้นให้ท่านได้อิสระทั้งวัน หรื อเลือกไปช้อปปิ้ งที่ยา่ น JR Station หรื อย่าน
ทะนุกิโคจิซ่ ึงเป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองซัปโปโรซึ่งไม่อยูห่ ่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยม
มาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทั้งที่ระลึกของญี่ปุ่น สิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้า
น่าซื้อหาสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆ อีกมากมาย หรื อเลือกอิสระที่ยา่ น ซู ซูกโิ นะโจ ที่เป็ นย่านช้อปปิ้ งถนน
คนเดินชื่อดังของฮอกไกโด และมีบริ การร้านสรรพสิ นค้า ดองกีโ้ ฮเต อีกด้วย (ไม่มีบริ การอาหาร
กลางวันและอาหารค่า)
คา่

พักที่ APA Hotel หรื อเทียบเท่า
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี - AEON - ฮาโกดาเตะ - กระเช้ า
ขึน้ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ไนท์ ววิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังอาหารเช้านาท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลต ชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุก้ กี้สไตล์
ยุโรปประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วชิ ประกบด้วย White Choc หรื อ Black
Choc สอดไส้ช็อคโกแลตนมตรงกลาง จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพความสวยงามในฤดูหนาวของ
คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
และสามารถเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน
จากนั้นนาท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรกทุกๆ 15 นาที
จากเสี ยงระฆังของหอนาฬิกาที่ต้งั เด่นอยูห่ น้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตา
รุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด
หรื อแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อป
ปิ้ งที่ AEON โอตารุ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาสิ นค้าชั้นดีของญี่ปุ่น ทั้งเครื่ องสาอาง ขนมขบเคี้ยว
บะหมี่สาเร็จรู ป ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)

บ่ าย

นาท่านเดินทางไกลสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองใหญ่อนั ดับสองของเกาะฮอกไกโด ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช.ม.ครึ่ ง หลังจากนั้นพาท่านนัง่ กระเช้ าขึน้ ภูเขาฮาโกดาเตะ เพื่อ ชมวิวยามคา่ คืนของ
เมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยูท่ างตอนใต้ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334
เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามค่าคืนที่ทอ้ งฟ้าโปร่ ง เมื่อมอง
ลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่าง
ชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลกั ษณะรู ปร่ างคล้ายกับวัวนอนหมอบ ดังนั้นจึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อ
หนึ่งว่ากากิว ซัง (GAGYU SAN)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (4)
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คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั Smile Hotel Hakodate หรื อเทียบเท่า
ตลาดยามเช้ าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - ป้อมโกะเรียวคาคุ - อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ ทะเลสาบโทยะ - จุดชมวิวซาอิโระ - ออนเซ็น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหารเช้านาท่านชม ตลาดยามเช้ าฮาโกดาเตะ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวแบบ
เจาะลึกได้อย่างยอดเยีย่ ม โดยตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะจะเปิ ดขายสิ นค้านานาชนิด อาทิ อาหาร
ทะเลผักและผลไม้สด รวมถึงเสื้ อผ้า และข้าวของเครื่ องใช้ที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวันของชาวเมือง
เป็ นประจาวันเรี ยงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงและมีสินค้าให้เลือก
มากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนาทุกท่านชม โกดังอิฐแดง หรื อ
โกดังคาเนะโมริ (Kanemori Warehouse) กลายเป็ นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวไปแล้วสาหรับหมู่
อาคารก่ออิฐสี แดง โกดังเก็บสิ นค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้อาคารที่ เห็นจะเป็ นอาคารใหม่ที่ถูก
สร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้ครั้งใหญ่เผาทาลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยงั คง
เอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบดัง่ เดิม ให้ความรู ้สึกคล้ายสิ่ งปลูกสร้างของ
ยุโรปตั้งอยูเ่ รี ยงรายริ มอ่าว จากนั้นพาท่านชม ป้อมโกะเรียวคะคุ ป้อมปราการแบบตะวันตกที่
สร้างเสร็ จเมื่อ 150 ปี มาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของป้ อมปราการรู ปดาว และคูป้อมโดยรอบจะ
ปรากฏแก่สายตาของผูช้ มจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกะเรี ยวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่ง
อยูต่ ิดกับตัวป้ อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทาให้หอคอยโงะเรี ยวคะคุ
กลายเป็ นจุดชมซากุระลาดับต้นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิ มะ
ในฤดูหนาว เกิดเป็ นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล หลังจากนั้นนาท่านเดินทางไกล
สู่ทะเลสาบโทยะ โดยใช้เส้นทางผ่าน อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่ าไม้ ขุนเขา
และแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบโอนุมะ โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะ อัน
สวยงามตั้งอยู่ ในฤดูหนาวน้ าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็ นน้ าแข็ง และมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิ
เช่น ปั่ นจักรยาน, สโนโมบิล, ฯลฯ เป็ นอีกสถานที่ที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (6)

บ่ าย

หลังจากเดินทางไกล นาท่านถึง ทะเลสาบโทยะ ซึ่งอยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติชิคอ็ ทสึ -โทยะ
ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ น
ภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่ นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน้ าร้อนที่พงุ่
ออกมาเป็ นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็ นแหล่งที่อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็นชั้นเยีย่ มสาหรับ
นักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยงั ถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรื อ G8
เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่นคือเกาะกลางที่ผดุ ขึ้นกลางทะเลสาบ นาท่านถ่ายรู ปที่จุดชมวิวของ
ทะเลสาบดทยะที่สวยที่สุดที่ จุดชมวิวซาอิโระ ที่มีฉากหลังเป็ น เกาะนาคาจิม่า ผุดขึ้นมากลาง
ทะเลสาบ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั บริ เวณทะเลสาบ พร้อมบริ การ ออนเซ็น นาแร่
ธรรมชาติภายในโรงแรมที่พกั เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าหลังจากการเดินทางไกล
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (7)

คา่

พักที่ Toya Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
ภูเขาโชวะชินซง - ศูนย์ อนุรักษ์ หมี - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ฮ่ องกง - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารเช้า นาท่านผ่านชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือก
โลกในปี 1943 ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็ น
ภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนั้นนาท่านเดินทางชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมี เพือ่ ชมความน่ารักฉลาดแสนรู ้
ของหมีสีน้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอก
ไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย จากนั้น
เดินทางสู่เมืองชิโตเสะ จากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ แหล่งรวมสิ นค้า
แบรนด์เนมชื่อดัง และสิ นค้าอื่นมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach ,
Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)

13.30 น.

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่
กรุ งเทพฯ

15.55 น.

เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 693

21.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

00.20 น.

เดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 773

03.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

18-22 ต.ค. 60

34,900

34,900

32,900

9,000

-

01-05 พ.ย. 60

32,900

32,900

30,900

8,000

-

08-12 พ.ย. 60

31,900

31,900

29,900

7,500

-

15-19 พ.ย. 60

31,900

31,900

29,900

7,500

-
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22-26 พ.ย. 60

31,900

31,900

29,900

7,500

-

29 พ.ย. - 03 ธ.ค.
60

31,900

31,900

29,900

7,500

-

06-10 ธ.ค. 60

31,900

31,900

29,900

7,500

-

13-17 ธ.ค. 60

32,900

32,900

30,900

8,000

-

ราคานีร้ วม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปุ่น ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
ราคานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถที่ญี่ปุ่น (ท่านละ 1,100 บาทตลอดทริ ป)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมา)
- 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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