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ฮอกไกโด ล่ องเรื อตัดนา้ แข็ง
6 วัน 5 คืน
ล่องเรื อตัดน้ าแข็ง 1 ปี เที่ยวได้ครั้งเดียว !!!!!
เทศกาลน้ าแข็งท้องถิ่นโซอุนเคียวเฮียวบากุมตั สึ ริ ชมนกกระเรี ยนหงอนแดงที่เดียวที่คุชิโระเท่านั้น ทะเลสาบมาชู ทะเล
สาบอะคัง อุทยานแห่งชาติโซอุนเคียว น้ าตกริ วเซย์ น้ าตกกิงกะ อาซาฮิคาวะ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์
กล่องดนตรี สวนโอโดริ หอนาฬิกาโทเก็นได บุฟเฟ่ ต์ขาปูฮอกไกโด 3 ชนิด
ราคาเริ่ มต้น 39,900บาท
กรุงเทพฯ - ฮ่ องกง - ชิโตเสะ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - 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

07.05 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 โดยดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าตั้งแต่ประมาณ 5 โมงเย็นเป็ นต้นไป) นาท่านสู่ โรง
งานช็อคโกแลตอิชิยะ ชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุก้ กี้สไตล์ยโุ รปประเภทหนึ่ง ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วชิ ประกบด้วย White Choc หรื อ Black Choc สอดไส้ช็อคโกแล
ตนมตรงกลาง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้แก่
ปูทาราบะ ปูขน และปูซูไว (1)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั APA Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันทีซ่ ัปโปโร - หรื อท่ องเทีย่ วตัวเมืองซัปโปโรด้ วยตัวท่ านเอง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ให้ท่านได้อิสระทั้งวัน ชมเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง ทั้งสวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า และ
ทาเนียบอิฐแดงเก่าแก่ หรื อเลือกไปช้อปปิ้ งที่ยา่ น JR Station หรื อย่านทะนุกิโคจิซ่ ึงเป็ นย่านช้อป
ปิ้ งชื่อดังของเมืองซัปโปโรซึ่งไม่อยูห่ ่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก
เพราะที่นี่มีร้านขายของทั้งที่ระลึกของญี่ปุ่น สิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าน่าซื้อหาสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆ
อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า)

คา่

พักที่ APA Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า
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ศาลเจ้ าฮอกไกโด - คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี - อาซาฮิคาวะ - สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ เทศกาลนา้ แข็งทีโ่ ซอุนเคียว - ออนเซ็น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ลังอาหารพาท่านศักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อ ฮอกไกโดจิงกุ ศาลเจ้าลัทธิชินโตที่
มีอายุเก่าแก่ ถึง 140 ปี ตั้งอยูภ่ ายในสวนสาธารณะมะรุ ยะมะ เดิมชื่อ "ศาลเจ้าซัปโปโร" ภายหลัง
ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้า
ชินโตนี้คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ข เชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตย์ของเทพ
เจ้าโยฮะชิระ ผูพ้ ิทกั ษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยคุ บุกเบิกดินแดนนี้ จึงมีผศู ้ รัทธาไปมนัสการมากมาย
ตลอดปี เพราะเป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยูเ่ พื่อเป็ นขวัญและ
กาลังใจ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทาง
ตอนเหนือของญี่ปนุ่ จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพความสวยงามในฤดูหนาวของ คลองโอตารุ คลอง
สายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และสามารถเลือก
ซื้อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนั้นนาท่านเดินทาง
ชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรกทุกๆ 15 นาที จากเสี ยงระฆังของหอ
นาฬิกาที่ต้ งั เด่นอยูห่ น้าอาคารที่ถกู สร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการ
ผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้แต่ออกแบบ
กล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้ างสรรพสินค้ า
AEON ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นมากมายที่นี่พร้อมเลือกทานอาหารค่า
ตามอัธยาศัยด้วยร้านอาหารและราเม็งบริ การภายในห้างมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)

บ่ าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ เพื่อเข้าชม สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ สวนสัตว์ใหญ่ที่มี
ชื่อเสี ยงที่สุดในฮอกไกโด มีสตั ว์มากกว่า 150 ชนิด ชมความน่ารักของสัตว์ฤดูหนาวมากมาย เช่น
นกเพนกวินแสนรู ้ หมีโพลาขั้วโลกเหนือตัวใหญ่ ขนาดความยาวของลาตัว 3 เมตร ชมลีลาการ
ว่ายน้ าของแมวน้ า นอกจากนี้ยงั มีโซนลิงต่างๆ เช่น ลิงอุรังอุตงั ที่ปีนป่ ายบนเครื่ องห้อยโหนบนที่
สูงถึง 17 เมตร ได้อย่างสบายๆ ลิงภูเขากว่า 30 ตัว หมีสีน้ าตาลยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด สิ งโตเจ้า
ป่ าและสัตว์นานาพันธุ์อีกมากมาย จากนั้นนาท่านชม เทศกาลนา้ แข็งโซอุนเคียว หรื อ โซอุนเคียว
เฮียวบาคุ มัสสึริ เทศกาลประจาฤดูหนาวของโซอุนเคียว เมืองเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขา ซึ่ง
จัดเป็ นประจาทุกปี มีประติมากรรมที่ทาจากหิ มะและน้ าแข็ง อาทิ เสาน้ าแข็ง อุโมงค์น้ าแข็ง และ
โดมน้ าแข็ง ในพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรตลอดแนวแม่น้ าอิชิคาริ ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟ
หลากสี งดงามตระการตา รวมถึงการเต้นราของชนเผ่าพื้นเมืองของชาวไอนุ การตีกลองเฮียวบาคุ
และการจุดดอกไม้ไฟเฉลิมฉลอง จากนั้นนท่านเข้าสู่ที่พกั หลังจากนั้นให้ท่านได้ผอ่ นคลายความ
เมื่อยล้าจากการเดินทางได้ที่ ออนเซ็นนา้ แร่ ธรรมชาติ ที่มีให้บริ การอยูใ่ นโรงแรมที่พกั ในคืนนี้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (4)

คา่

พักที่ Sounkyo Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
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นา้ ตกกิงกะ - นา้ ตกริวเซย์ - มงเบ็ทสึ - เรื อตัดนา้ แข็งทีท่ ะเลโอคอสก์ - ทะเลสาบอะคัง - ทะเลสาบ
มาชู
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหารเช้า นาท่านทางเดินทางสู่ อุทยานโซอุนเคียว เป็ นอุทยานแห่งชาติ และเป็ นแหล่งที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติลอ้ มรอบด้วยต้นไม้ น้ าตก ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั หมด 2,309
ตารางกิโลเมตร จากนั้นนาทุกท่านชมความสวยงามของ นา้ ตกกิงกะ หรื อ "น้ าตกแม่น้ าสี เงิน" มี
ความสูงถึง 120 เมตร ซึ่งน้ าจะไหลเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และที่อยูใ่ กล้ๆ กัน
คือ นา้ ตกริวเซย์ หรื อ "น้ าตกดาวตก" ที่มีความสูงถึง 90 เมคร ซึ่งน้ าที่ไหลบ่าจะเป็ นเส้นใหญ่
ออกมาจากซอกผา ยามเมื่อต้องแสงอาทิตย์ดูงดงามคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองนี้จะ
แข็งตัวเป็ นน้ าแข็งที่เรี ยกว่า Frozen Waterfalls เป็ นทัศนียภาพที่แปลกตาสวยงาม จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองมงเบ็ทสึ ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ที่ใหม่ดว้ ยการ ล่ องเรื อตัดนา้ แข็ง
กิจกรรมที่เป็ นไฮไลท์ของการมาเยือนทะเลสาบอะบาชิริ ให้ท่านได้ล่องเรื อสัมผัสอากาศที่หนาว
เย็น พร้อมชมทัศนียภาพของทะเลโอคอทสก์ อันกว้างใหญ่และงดงามด้วยแผ่นน้ าแข็งที่ลอยมา
จากรัสเซีย และหากท่านโชคดีอาจจะได้เห็นชีวติ ของสัตว์โลกในเขตหนาว เช่น นกอินทรี ยท์ ะเล
หางขาว, แมวน้ า เป็ นต้น

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (6)

บ่ าย

หลังอาหารกลางวันพาท่านชม อุทยานแห่ งชาติอะคัง ซึ่งตั้งอยูใ่ นภาคตะวันออกของฮอกไกโด
สวนเป็ นที่รู้จกั กันดีสาหรับสามทะเลสาบที่สวยงามของฮอกไกโด อันได้แก่ ทะเลสาบอะคัง,
ทะเลสาบมาชู และทะเลสาบคุชาโระ จากนั้นพาท่านชม ทะเลสาบมาชู ทะเลสาบที่มีความลึกเป็ น
อันดับ 2 ของโลก มีน้ าใสบริ สุทธิ์เป็ นอันดับต้นๆ และได้ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบแห่งสายหมอก มี
หมอกปกคลุมเกือบตลอดเวลา จากนั้นพาท่านชม ทะเลสาบอะคังทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ
บ้านของ "สาหร่ ายมาริ โมะ" พืชน้ าพันธุ์หายากซึ่งเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกถึง ความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติและความสะอาดของน้ าซึ่งมีอยูใ่ นทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นพาท่านชมทิวทัศน์ ภูเขา
ไฟอิโอะ ชมบริ เวณธรรมชาติโดยรอบในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟปะทุข้ ึนมา ซึ่งตอนนี้ได้เย็นตัวลง
แล้ว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บความประทับใจ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (7)

คา่

พักที่ Kawayu Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
จุดชมวิวคุชิโระ ชิทสึเก็น - ศู นย์ อนุรักษ์ กนกกระเรียนหงอนแดง - อุทยานแห่ งชาติคุชิโระ ตันโจ โทคาชิคาวะ - ออนเซ็น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
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หลังอาหารเช้านาพาท่านไปยัง จุดชมวิวคุชิโระ ชิทสึเก็น เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของภูมิทศั น์ในอุทยานแห่งนี้ จากนั้นพาท่านชมและถ่ายภาพความประทับใจของ นกกระเรียน
หงอนแดงญี่ปนุ่ หรื อที่ญี่ปุ่นเรี ยกว่า ตันโจ ซึรุย โดยนกกระเรี ยนญี่ปุ่นมีลกั ษณะเด่นอยูท่ ี่มีลาตัว
ขนาดใหญ่ ขนบริ เวณลาตัวเป็ นสี ขาวและสี ดา ส่วนบริ เวณหัวจะเป็ นสี แดง ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อ
ว่านกกระเรี ยนเป็ นสัญลักษณ์ของความมีอายุยนื และความโชคดี นกกระเรี ยนหงอนแดงเหล่านี้
เป็ นนกถิ่นอนุรักษ์ที่ใกล้สูญพันธ์ อาศัยอยูเ่ ฉพาะบนเกาะฮอกไกโดตะวันออกเท่านั้น และที่พบอยู่
ในเมืองคุชิโระก็เป็ นชนิดที่หายากสุด ในบรรดา 14 ชนิดที่มีอยู่
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (9)

บ่ าย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติคุชิโระ ตันโจ เป็ นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่
ล่าสุดของญี่ปุ่น ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ชุ่มน้ าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็ นที่อยู่
อาศัยของนกกระเรี ยนญี่ปุ่นที่ใกล้จะสูญพันธุ์มีกิจกรรมดูนกชมธรรมชาติและเส้นทางเดิน หาก
ต้องการมาดูนกกระเรี ยนที่ใกล้สูญพันธุ์ตอ้ งมาที่นี่ เพราะมีเหลืออยูท่ ี่นี่เพียวแห่งเดียวเท่านั้น
ดังนั้นช่างภาพหลายร้อยคนจะคอยมาถ่ายภาพนกกระเรี ยนที่นี่ จากนนั้นนาท่านเดินทางไกลสู่
เมืองโทคาชิคาวะ เมืองแห่งสายน้ าสี ทอง ที่เพียบพร้อมไปด้วยน้ าแร่ ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่
ธาตุสาคัญในสายน้ า และนับได้วา่ เป็ นสถานที่พกั ตากอากาศยอดนิยมอันดับต้นของชาวญี่ปุ่นเอง
ที่ถวิลหาเมืองน้ าแร่ อนั บริ สุทธิ์ นาท่านเข้าสู่ที่พกั หลังจากนั้นให้ท่านได้ผอ่ นคลายความเมื่อยล้า
จากการเดินทางได้ที่ ออนเซ็นนา้ แร่ ธรรมชาติ ที่มีให้บริ การอยูใ่ นโรงแรมที่พกั ในคืนนี้

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (10)

คา่

พักที่ Tokashi Daiheigen Hotel หรื อเทียบเท่า
เรระ เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - สนามบินชิโตเสะ - ฮ่ องกง - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ เมืองชิโตเสะ 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
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
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วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

13-18 ม.ค. 61

39,900

39,900

37,900

9,500

-

20-25 ม.ค. 61

39,900

39,900

37,900

9,500

-

23-28 ม.ค. 61

39,900

39,900

37,900

9,500

-

ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พกั 5 คืนที่ญี่ปุ่น ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ท่านละ 1,250 บาทตลอดทริ ป ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ก่อนออกเดินทาง)
- 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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