
MASTERPIECE HOKKAIDO LAVENDER 6D4N



กรุงเทพฯ – สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น)
21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4)ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าท่ี 
ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์หมายเลข C
23.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ TG670 

DAY1



DAY 2

ชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – คามิคาว่า ไอซ์พาวิลเลี่ยม – โซอุนเคียว



น าท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
คุณจะได้ชมอุโมงค์เพนกวิน ที่เดินพาเหรดให้คุณได้ใกล้ชิด  อุโมงค์แมวน้้า พบเจ้า
แมวน  าแสนน่ารักและตื่นตาตื่นใจกับ หมีขาวขั้วโลกเหนือ และอุโมงค์ใต้ดินที่พาคุณไป
โผล่กลางบ้านของหมีขาว



จนได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมน อาซาฮีกาว่า เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วย ราเมน สไตล์ญี่ปุ่น



เดินทางสู่ คามิคาว่า ไอซ์พาวิลเลี่ยน สัมผัสความหนาวติด
ลบถึง -41 องศาเซลเซียส (ที่นี่มีชุดลุยหิมะและป้องกันความเย็นไว้
คอยบริการ) 

Kamikawa
Ice Pavilion



น าท่านเดินทางสู่ เขตโซอุนเคียวซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโด ที่ตั ง
อยู่ในอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง น าท่านลงถ่ายภาพ น้้าตกกิงกะมีความ
สูง 120 เมตร ซึ่งมีชื่อเรียกอีกว่าน  าตกแม่น  าสีเงิน ห่างกันไม่ไกลชมความงดงาม
ของสายน  า และธรรมชาติสู่น้้าตกริวเซ น  าตกท่ีมีความสูง 90 เมตร หรืออีกช่ือ
เรียกว่า น  าตกดาวตก 

GINGA



ค่้า   บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรมที่พัก 

ที่พัก  SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือ
เทียบเท่า



DAY3

BIEI FLOWERLAND

โซอุนเคียว – บิเอะ – คามิฟุราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – โรงงานชีส – ฟุราโน



จากนั นเดินทางสู่ เมืองบิเอะ ชมความ
งดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ “สวน
ดอกไม้ชิคิไซ”  

น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกไม้ ฟาวเวอร์
แลนด์ คามิฟุราโน สถานท่ีท่องเที่ยวเกาะฮ
อกไกโดในช่วงฤดูร้อน เป็นจุดที่นิยมมา
ถ่ายภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงราวกับพรม
ขนาดใหญ่ สัมผัสประสบการณ์ท าหมอนจาก
ดอกลาเวนเดอร์ นอกจากกลิ่นหอมที่ช่วยให้
หลับสบาย ยังมีคุณสมบัติในการคลายเครียด
และช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย 
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Flower Land



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเซ็ตเมนูหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น



จากนั นน าท่านเดินทางต่อไปยัง โรงงานชีสฟุราโน ที่ถือเป็น           
โรงงานชีสยุคบุกเบิกของเมืองฟุราโน ในส่วนของโรงงานชีสจะแบ่งออก

เป็น 2 ชั น  บริเวณชั น 1 เป็นส่วนของโรงงานผลิตชีส ชั น 2 จะเป็นส่วนของ
ร้านค้าจ าหน่ายชีสรสชาติต่างๆ อาทิ รสไวน์แดง รสหมึกด า และรสดั่งเดิม อีกฝั่งหนึ่ง
ก็เป็นโซนจัดแสดงกระบวนการผลิตผลิตชีส อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตชีสของที่นี่ 

อีกทั งยังมีร้านพิซซ่าโฮมเมด ที่ใช้วัตถุดิบการผลิตจากเกาะฮองไกโดทั งหมด

FURANO CHEESE 
FACTORY



ที่พัก NEW FURANO PRINCE HOTEL 
หรือเทียบเท่า



DAY 4

ฟุราโน-โอตารุ–โรงงานกล่องดนตรี–โรงงานช็อคโกแลต–ซัปโปโร่–ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ



น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองและยัง
เป็นเมืองที่มีจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ คลองโอตารุ ใช้เป็นฉากในซี
รีย์และละครมากมาย มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท าเครื่องแก้วที่สวยงาม

จากนั นชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ภายในอาคารมีสองชั น
มีหีบเพลงมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเพลงเมโลดี อันไพเราะ  
บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี มี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ ที่เหลือ
เพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี่ปุ่น) จุดนี 
เป็นสถานที่ห้ามพลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอน  า
โบราณในจังหวะท่ีมีไอน  าพวยพุ่งออกมาพร้อมเสียงดนตรี... น าท่าน
สู่ โรงเป่าแก้ว ท่านสามารถเลือกชมซื อของที่ระลึกประเภทเคร่ือง
แก้วในหลากหลายรูปแบบ 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

ด้วยเซ็ตเมนูซูชิ แบบต้นต้ารับ



น าท่านชม“โรงงานช็อกโกแล็ตอิชิยะ สินค้าขึ นชื่ออีกอย่างของ
ซัปโปโร เป็นแหล่งเพาะพันธ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยม เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท าให้

มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกเแล็ตจากประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO

ขนมสอดไส้ช็อคโกแล็ตขาวที่เป็นที่นิยม
ท่านจะได้ชมขั นตอนกระบวนการ

ผลิต สามารถเลือกชม
และเลือกซื อสินค้าได้

อย่างจุใจ 

ISHIYA CHOCOLATE FACTORY



ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  ด้วยเซ็ตเมนูปูยักษ์ เสิร์ฟแบบพิถีพิถันในรูปแบบ เซ็ตไคเซกิ ซึ่งในอดีต
จะเป็นเซ็ตที่จัดไว้ส้าหรับรับรองจักรพรรดิ หรือขุนนางชั้นสูงเท่านั้น

KING  CRAB KAISAKI



ที่พัก  SAPPORO VIEW HOTEL 
หรือเทียบเท่า



DAY 5
ซัปโปโร่ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภูเขาโมอิวะ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ซัปโปโร 



จากนั นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด
ศาลอันเป็นที่รวมเจ้าที่เจ้าทางในฮอกไกโด 
ศาล จากนั นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาโมอิวะ สู่
จุดสูงสุดของเมืองซัปโปโรด้วยกระเช้าไฟฟ้า 
เมื่อขึ นไปด้านบนท่านจะสามารถมองเห็นเมือง
ซัปโปโรได้ทั งเมือง 

HOKKAIDO SHRINE



SHIMA HOKKE

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เซ็ตเมนูญี่ปุ่นปลาฮอกเกะย่าง

SHIMA HOKKE



น าท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อป
ปิ้งของแบรนด์เนมชั นน าราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เลือกซื อสินค้าชื่อดัง



GANGHIS KHAN BUFFET SUPPORO BEER

ค่้า          บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านเป็นพิเศษด้วยบุฟเฟต่์บาบีคิวป้ิงยา่ง สไตล์เจงกิสข่าน โดยการน้าเนื้อแกะส่วนต่าง อีก
ทั้งอาหารทะเลสดใหม่ ย่างบนเตาไฟ พร้อมเครื่องเคียงผักสด เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเด็ดต้นต้ารับ พิเศษสุด ๆ พร้อมเสิร์ฟเบียร์ และเครื่องดืม่
ซอฟท์ดริงค์แบบไม่อั้น
ที่พัก SAPPORO VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า



10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

DAY 6


