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Hokkaido New Year 2015 8 วัน 6 คืน
พัก 6 คืนเต็มที่ฮอกไกโด ฉลองเทศกาลปี ใหม่!!!
โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ศาลเจ้ าฮอกไกโด สวนสาธารณะโอโดริ
ทีท่ าการรัฐบาลเก่าซัปโปโร หอนาฬิกา สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
โอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
ป้อมปราการโกะเรี ยวคะคุ ชมวิวกลางคืนที่ฮาโกดาเตะ
ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ คอนแวนต์แทรปปิ สทีน
ภูเขาไฟโชวะ ศูนย์อนุรักษ์ หมี หุบเขานรก ทะเลสาบโทยะ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ปยู กั ษ์ 3 ชนิด
ชอปปิ ง้ จุใจที่ถนนทะนุกิโคจิ อิสระ 1 วันในซัปโปโร

โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันที่หนึ่ง
23.00 น.
วันที่สอง
02.20 น.
05.50 น.
09.30 น.
14.45 น.

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เจ้ าหน้ าที่
จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - ซัปโปโร – ชอปปิ ้ งทานุกโิ คจิ – พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 774
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ
เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ HX 690
ถึงท่าอากาศยานชินจิโตเสะ หลังผ่านพิธีตรววจคนเข้ าเมือง จากนันมั
้ คคุเทศก์นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร
เมืองใหญ่และสาคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด เพื่อนาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ก่อนจะให้ ทา่ นอิสระชอปปิ ง้ ย่าน ถนน
ทะนูกิโคจิ เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านหลากหลายให้ ทา่ นเลือกซื ้อของกว่า 200 ร้ านค้ า ไม่วา่ จะ
เป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า ของที่ระลึก ของเล่น เครื่ องสาอาง รวมทังร้้ านอาหารให้ เลือกชิมมากมาย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้ แก่ ปูทาราบะ ปูขน
และปูซกึ านิ (1)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Sun Route New Sapporo หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันที่ซัปโปโร
 รับประทานอาหารเข้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
วันนี ้ให้ ทา่ นได้ อิสระตามอัธยาศยในเมืองซปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริ ญและสาคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด และ
เต็มไปด้ วยร้ านค้ าและย่านช็อปปิ ง้ มากมาย ทังย่
้ านซูซูกิโนะโจ ถนนทะนุกิโคจิ หรื อสถานี JR ฮอกไกโดที่เต็มไปด้ วย
ห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ ามากมายทัง้ Isetan Big Camera Misukoshi และอื่นๆ โดยใช้ เวลาเดินทางโดยรถไฟ JR
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วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

Sapporo สะดวกสบายและประหยัดเวลา (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและค่า และไม่รวมค่าเดินทางโดยรถไฟด้ วย
ตัวเองตลอดวัน โดยไกด์สามารถให้ ความรู้แก่ทา่ นในการเดินทางได้ เป็ นอย่างดี)
พัก Sun Route New Sapporo หรื อเทียบเท่า
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ชมเมืองซัปโปโร – มิตซุยเอ้ าท์ เล้ ต – เมืองอาซาฮิกาว่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
หลังอาหารเช้ านาท่านสูศ่ าลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าศักดิ์สทิ ธิ์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตัวเมืองซัปโปโร บนพื ้นที่กว่า 180,000 ตรม.
ใกล้ กบั สวนมารูยามะ สร้ างขึ ้นโดยจักรพรรดิเมจิใน ค.ศ.1869 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้ แก่เทพเจ้ าที่สาคัญ 3 องค์
ตามความเชื่อของชินโต จากนันน
้ าท่านสู่ ร้ านจาหน่ายขนมและช็อคโกแลตชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิ
โตะ คุ้กกี ้สไตล์ยโุ รปประเภทหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วิชประกบด้ วย White Choc หรื อ Black Choc
สอดไส้ ช็อคโกแลตนมตรงกลาง นาท่านชม อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ า หรื อ ทาเนียบอิฐแดง สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.
1888 สถาปั ตยกรรมนี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลีย่ มนามาจากรัฐแมสซาชู
เสทท์ สหรัฐอเมริ กา ใช้ อฐิ ในการก่อสร้ างประมาณ 2.5 ล้ านก้ อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และใช้
วัสดุภายในประเทศ อาคารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในญี่ปนุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูก
ไฟไหม้ ทาให้ ต้องสร้ างขึ ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้ สาหรับ
ต้ อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณโทเก็นได สถาปั ตยกรรมสไตล์
อเมริ กนั ตะวันตกสร้ างขึ ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมี
ชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด จากนันชมความสวยงามของ
้
สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้ วย
น ้าพุและดอกไม้ นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
หลังอาหารกลางวัน ให้ ทา่ นได้ อสิ ระช็อปปิ ง้ ที่ มิตซุยเอ้ าท์ เล้ ต ห้ างเอ้ าท์เล็ตในร่มตังอยู
้ ภ่ ายในอาคารปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ ซึง่ ภายในจะเต็มไปด้ วยสินค้ ามากมายหลากหลายชนิด ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อที่มีชื่อทัง้
จากต่างประเทศและของญี่ปนุ่ รวมไปถึงสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่ า เมือง
ใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดรองจากซับโปโร อาคารบ้่ านเรื อนย่านการค้ าตังกระจายเป็
้
นวงกว้ าง ชื่อเมืองบอก
ความหมายว่าเป็ นเมืองพระอาทิตย์ยามเช้ าเหนือแม่น ้า เนื่องจากตัวเมืองมี แม่น ้าอิชิคาริ และแม่น ้า ชูเบ็ตสึ ไหลผ่าน
รวมทังแม่
้ น ้าลาคลองที่แตกแขนงออกไปอีกหลายสายทาให้ เมืองอาซาฮิกาว่ากลายเป็ นเมืองแห่งสะพานที่รวมกัน
แล้ วมากกว่า 740 แห่ง
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปนแบบปิ
ุ่
ง้ ย่าง (5)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Crescent Asahikawa หรื อเทียบเท่า
สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ – หมู่บ้านราเม็ง – โอตารุ – ซัปโปโร
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหารเช้ านาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ สวนสัตว์เมืองหนาวทีม่ ีชื่อเสียงที่สดุ ในญี่ปนุ่ เปิ ดให้ บริ การ
เมืองปี ค.ศ. 1967 บรรดาสัตว์ทอี่ ยูภ่ ายในสวนสัตว์แห่งนี ้ จะได้ อยูภ่ ายใต้ สภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติเพื่อให้ สตั ว์
ได้ แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติออกมาได้ โดยไม่ทาให้ สตั ว์เกิดอาการเครี ยด สัตว์บางชนิดจะถูกปล่อยให้ เดินออกมา
อย่างเป็ นอิสระเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวที่ไปเยือนจึงสามารถสัมผัสกับสัตว์ได้ อย่างใกล้ ชิด ให้ ทา่ นได้ เก็บภาพความน่ารัก
ของสัตว์น้อยใหญ่ในส่วนสัตว์ ก่อนจะพาท่านสู่ หมู่บ้านราเม็ง ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1996 โดยที่ก่อกาเนิดจากการ
รวมตัวของร้ านราเม็งชื่อดัง 8 ร้ าน ราเม็งในอาซาฮิกาว่าขึ ้นชื่อว่ามีรสชาติทเี่ ป็ นเอกลักษณ์ และได้ รับการกล่าวถึงอยู่
เสมอ
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เที่ยง
บ่ าย

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

เย็น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ ้ านราเม็ง (7)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึง่ ในเมืองโบราณทีเ่ คยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ปนุ่
นาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวของสไตล์ยโุ รป ท่านสามารถเก็บ
ภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิวน ้าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
ที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่าง ๆ ที่
ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตแก้ วคิตะอิจิ ตื่นตาตืน่ ใจกับความ
งดงามประณีตของแก้ วหลายแบบหลากสไตล์ ชมวิธีการสาธิตการเป่ าแก้ วต่างๆ พร้ อมทังเลื
้ อกซื ้อสินค้ าเป็ นที่ระลึก
จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ให้ ทา่ นอิสระชอปปิ ง้ ในเมืองซัปโปโร หรื อเลือกรับประทานอาหารเย็นย่าน
ตรอกราเม็งใน สุสุกิโนะ (ไม่มีบริการอาหารคา่ )
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Sun Route New Sapporo หรื อเทียบเท่า
อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ – โกดังอิฐแดง – ย่ านเมืองเก่ าโมโตมาชิ – ป้อมปราการโกะเรียวคะคุ – ชมวิว
กลางคืนที่ภเู ขาฮาโกดาเตะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (8)
หลังอาหารเช้ า พาท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่ าไม้ ขุนเขา และแหล่งน ้าธรรมชาติ รวมถึง
ทะเลสาบโอนุมะ โดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะ อันสวยงามตังอยู
้ ่ ในฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบแห่งนี ้จะ
กลายเป็ นน ้าแข็ง และมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิเช่น ปั่ นจักรยาน, สโนโมบิล, ฯลฯ เป็ นอีกสถานที่ที่เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
จากนันน
้ าทุกท่านชม โกดังอิฐแดง หรือโกดังคาเนโมริ (Kanemori Warehouse) กลายเป็ นสัญลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยวไปแล้ วสาหรับหมูอ่ าคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้ าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้ อาคารที่ เห็นจะเป็ นอาคาร
ใหม่ที่ถกู สร้ างขึ ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึง่ ถูกไปไหม้ ครัง้ ใหญ่เผาทาลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยงั คงเอกลักษณ์และ
ความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบดัง่ เดิม ให้ ความรู้สกึ คล้ ายสิง่ ปลูกสร้ างของยุโรปตังอยู
้ เ่ รี ยงรายริ มอ่าว จากนัน้
พาท่านชม ย่ านเมืองเก่ าโมโตมาชิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่ องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ ของเมืองฮาโก
ดาเตะไว้ ในรูปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยโุ รป ซึง่ ได้ รับอิทธิพลมาตังแต่
้ สมัยญี่ปนเปิ
ุ่ ดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมืองท่า
สาหรับทาการค้ ากับต่างชาติ โดยมีสงิ่ ปลูกสร้ างที่นา่ สนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall)
สถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ซึง่ เคยถูกใช้ เป็ นที่ทาการของคณะผู้ปกครองเมืองตังแต่
้ ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group
of Motomachi)โบสถ์ หลากสไตล์ ที่ทาให้ นกึ ย้ อนถึงอดีตอันรุ่งเรือง มีทิวทัศน์ทงี่ ดงามราวกับอยูใ่ นภาพยนตร์ จึงเป็ น
ฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสาหรับการถ่ายรูป จากนันพาท่
้
านชม โกะเรียวคะคุ ป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้ างเสร็ จ
เมื่อ 150 ปี มาแล้ ว วิวมุมกว้ างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจาก
ลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกะเรี ยวคะคุที่มคี วามสูง 107 เมตร ซึง่ อยูต่ ิดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้ อมไปด้ วยต้ น
ซากุระกว่า 1,600 ต้ น ทาให้ หอคอยโงะเรี ยวคะคุกลายเป็ นจุดชมซากุระลาดับต้ นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ
ก่อนจะถูกปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็ นทิวทัศน์ทงี่ ดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (10)
จากนันพาท่
้
านนัง่ กระเช้ าขึ ้น ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวยามค่าคืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโกดาเตะอยูท่ าง
ตอนใต้ ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334 เมตร ได้ รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยใน
ยามค่าคืนที่ท้องฟ้ าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทัง้
เมืองได้ อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี ้จะมีลกั ษณะรูปร่างคล้ ายกับวัวนอนหมอบ ดังนันจึ
้ งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึง่ ว่ากา
กิว ซัง (GAGYU SAN)
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ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น
ค่า

วันที่แปด
เช้ า

13.30 น.
15.55 น.
21.05 น.
02.05 น.
03.55 น.

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Bansou Yunokawa หรื อเทียบเท่า
ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – คอนแวนต์ แทรปปิ สทีน – ภูเขาไฟโชวะ – ศูนย์ อนุรักษ์ หมี
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)
หลังอาหารเช้ านาท่านชม ตลาดเช้ า เมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ สามารถตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวแบบเจาะลึกได้ อย่าง
ยอดเยีย่ ม โดยตลาดเช้ าเมืองฮาโกดาเตะจะเปิ ดขายสินค้ านานาชนิด อาทิ อาหารทะเลผักและผลไม้ สด รวมถึง
เสื ้อผ้ า และข้ าวของเครื่ องใช้ ทจี่ าเป็ นในชีวิตประจาวันของชาวเมือง เป็ นประจาวันเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้ าน
ซึง่ นับเป็ นตลาดที่มชี ื่อเสียงและมีสนิ ค้ าให้ เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึง่ ของเกาะฮอกไกโด จากนันพาท่
้
าน
ชม คอนแวนต์ แทรปปิ สทีน คอนแวนต์คาทอลิก ตัวโบสถ์ที่มอี ยูเ่ ดิมสร้ างขึ ้นในปี 1927 เป็ นการผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมสไตล์กอธิคและโรมาเนสก์ เช่น ด้ านนอกที่ก่อด้ วยอิฐและหน้ าต่างโค้ งรูปครึ่งวงกลม เป็ นต้ น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (12)
พาท่านผ่านชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 ระเบิดประทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ ้น กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนันน
้ าท่านเดินทาง
ชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมี เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ ของหมีสนี ้าตาลนับ100ตัว ทีใ่ กล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก ใน
ญี่ปนนี
ุ่ ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสนี ้าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (13)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Toya Kanko หรื อเทียบเท่า

จุดชมวิวซาอิโระ – หุบเขานรก – เรระเอ้ าท์ เล็ต – ฮ่ องกง – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)
หลังอาหารเช้ าพาท่านเดินทางสู่ ซาอิโระ จุดชมวิวหลัก ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟโชวะได้ อย่าง
ชัดเจน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศทีโ่ ด่งดัง สัมผัสอากาศบริ สทุ ธิ์ นาท่านชม หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุง่ จากน้ พรุ ้ อนและบ่อโคลน
เดือด เป็ นทีม่ าของหุบผานรก จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองชิโตเสะ จากนันให้
้ ทา่ นได้ ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ต
มอล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ ้นค้ าอื่นมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach
, Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูฮ่ ่องกง
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ HX 693
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ HX 767
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ

เดินทาง 30 ธันวาคม – 7 มกราคม 2558
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ

49,900
49,900
49,900
47,900
11,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
- โรงแรมที่พกั 6 คืน ที่ญี่ปนุ่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์ญี่ปนและคนขั
ุ่
บรถ ท่านละ 1,450 บาทตลอดทริ ป โดยชาระก่อน
เดินทางพร้ อมค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ





มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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