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WONDERFUL JAPAN 

 ไทเป – ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์                               
7 วนั 6 คนื 

 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

57,900.- ก าหนดเดนิทาง : 27 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2560 

ไฮไลท์ 
 เทีย่วสุดคุ้ม 2 ประเทศ ไต้หวนั-ญี่ปุ่ น เทีย่วครบ ไม่มวีนัฟรีอสิระ 

 ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน และ อทุยานแห่งชาติเย่หลิว่ แหล่งท่องเทีย่วช่ือดังทีไ่ม่ควรพลาด 

 ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ ฟาร์มโทมิตะ และ SHIKISAI HILL ฟาร์มดอกไม้ช่ือดังของเกาะฮอกไกโด 

 สัมผสัความโรแมนติกของโอตารุ ชมพพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีและนาฬิกาไอน า้โบราณ  

 เพลดิเพลนิกบั SHIROI KOIBITO PARK โรงงานช็อกโกแลต็ทีน่่ารักดั่งเทพนิยาย 

 ย้อนวยักบัตัวการ์ตูนยอดฮิต  โดราเอม่อน สกายพาร์ค (Doraemon Skypark)  

 ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติหรือออนเซ็นเพือ่สุขภาพ 

 พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ และพลาดไม่ได้กบั “ยูบาริเมล่อน” ทีแ่สนหอมหวานขึน้ช่ือทีสุ่ดของญี่ปุ่ น 
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วนัที่แรก  กรุงเทพฯ – ไทเป (สนามบินเถาหยวน) – พพิธิภัณฑ์แห่งชาตกิู้กง –พายสับปะรด– ซ่ือหลนิไนท์มาร์เกต็ 

06.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ี
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวนั โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI838   
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แลว้ (เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาตกิู้กง เป็นหมู่ตึก
ขนาดใหญ่ ตัวอาคารก่อด้วยอิฐสีเทาอ่อน หลงัคาปูด้วยแผ่นหินชนวนสีเขียวตัดสลบักับเหลืองสวยงาม
ตระการตา มีอายยุาวนานกว่า 5,000 ปี และภายในมีการจดัแสดงวตัถุโบราณอนัล ้าค่าจ านวนมากถึง 720,000 
ช้ิน โบราณวตัถุเหล่าน้ีมีมากจนตอ้งผลดัเปล่ียนใหช้มทุกๆ 3 เดือน ตลอดจนประวติัศาสตร์ของจีนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ท าใหพิ้พิธภณัฑส์ถานกูก้งแห่งน้ีมีช่ือเสียงติดอนัดบั 1 ใน 4 ของโลก น าท่านลือกชิมเลือกชอ้ป
ป้ิงขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั ไม่ว่าจะเป็น พายเค้กสับปะรด ทอ้ฟฟ่ีนมรสเลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิม
ไตห้วนัจากนั้นน าท่านสู่ ซ่ือหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หมน็ หาก
ใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หูเ้หมน็ ก็ถือวา่ไปไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมี
ตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก และตลาดคนเดินก็มีสินคา้หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูก ราคาปานกลาง 
มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบรองเทา้กีฬายี่หอ้ดงัต่างๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทย 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FULLON SHENKENG HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สอง หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน – อุทยานแห่งชาตเิหย๋หลิว่ – อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ซีเหมนิตงิ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิว่เฟ่ิน ท่ีตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมี

ช่ือเสียงตั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงเพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดิน
เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในไตห้วนัแลว้ นกัท่องเท่ียวจะไดเ้พลิดเพลินไปกบับรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านคา้  
ร้านอาหารของชาวไตห้วนัในอดีต  และยงัสามารถช่ืนชมวิวทิวทศัน์ รวมทั้งเลือกชิมและซ้ือชาจากร้านคา้ท่ีมี
อยู่มากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไตห้วนั มีลกัษณะเป็นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเลเป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียง  เตม็ไปดว้ยโขดหินท่ีมีรูปทรงแปลกตางดงาม ซ่ึงเกิดจากการ
กดักร่อนของน ้าทะเล ลมทะเล และการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือหลายลา้นปีก่อน จึงท าใหเ้กิดการทบัถม
ของแนวหินตามชายฝ่ัง ในรูปร่างท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเทา้
เทพธิดา เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ้ง และท่ีโดดเด่นมีช่ือเสียงมากท่ีสุดกคื็อ เศียรราชินี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ท่ีเป็นอาคารหินอ่อนขนาดมหึมาลอ้มรอบดว้ยสวนสวยตระการ

ตา ภายในมีรูปป้ันโลหะสัมฤทธ์ิของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค สถานแห่งน้ีเป็นทั้ งบ้านพกัของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละครแห่งชาติ หอแสดงคอนเสิร์ต และศูนยว์ฒันธรรม
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แห่งชาติ จากนั้นพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ซีเหมินติง อีกหน่ึงยา่นช็อปป้ิง ช่ือดงัแห่งไทเป พอๆ กนักบัสยามส
แควร์บา้นเรา เรียกวา่เป็นแหล่งช็อปป้ิงของวยัรุ่น เป็นท่ีรวมแฟชัน่ เส้ือผา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบัต่างๆ รวมกนั
อยูท่ี่น่ี ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกสรรชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั CITY SUITE GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ไทเป – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – โดราเอมอน สกาย ปาร์ค – ยูบาริ – บุฟเฟ่ต์เมล่อน - ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  (แบบกล่อง) 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 
08.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน (กรุงไทเป) โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI130 
13.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ (เกาะฮอกไกโด) ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรแลว้ (เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าท่ีประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชม โดราเอมอน สกาย ปาร์ค 
(Doraemon Skypark) ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนในเร่ืองโดราเอม่อนการ์ตูนท่ีเป็นนิยมท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
ใหท่้านไดอิ้สระกบัการถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนัง่ไทมแ์มชชีนท่ีจะท่านใหทุ้กท่านเสมือนเป็นส่วน
หน่ึงของการ์ตูนโดราเอม่อน และยงัมีโซนร้านคา้ท่ีขายของท่ีเก่ียวกบัโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟท่ีขายขนม
ไทยากิซ่ึงเป็นขนมคลา้ยๆโดรายากิท่ีโดราเอม่อนช่ืนชอบ และโซนหอ้งสมุดจะมีหนงัสือการ์ตูนโดราเอม่อน
จดัจ าหน่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงยูบาริ เมืองท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นแหล่งปลกูเมล่อนท่ีอร่อยท่ีสุดในโลก 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั MOUNT RACEY YUBARI RESORT หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

พเิศษ!!  บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์และที่พลาดไม่ได้คือ ยูบาริเมล่อน ที่ขึน้ช่ือที่สุดของญ่ีปุ่น 
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้ าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น”  ซ่ึงชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่ส่ี ฟุราโน่ – โทมติะ ฟาร์มลาเวนเดอร์ – บิเอะ – ทุ่งดอกไม้ชิคิไซ โนะ โอกะ – อาซาฮิกาว่า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองท่ีอยูใ่นแอ่งกระทะ หอ้มลอ้มดว้ยเทือกเขาไทเซ็ทสึและเทือกเขายบูาริ ท า

ให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก
ผลิตภณัฑท์างการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม ้น าท่านสู่ โทมติะฟาร์ม ฟาร์มลาเวนเดอร์แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ 
ซ่ึงท่ีน่ีท่านจะไดพ้บกบัทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกนัส่งกล่ินหอมยวนใจ และต่ืนตาไปกบัแปลงดอก ท่ีตั้ง
ใจปลูกให้มีดอกไมท้ั้งหมด 7 สี 7 สายพนัธ์ุเรียงกนัเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุ้งตดักบัทอ้งฟ้าสี
ครามแลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไมก้นัแลว้ ท่ีน่ียงัมีผลิตภณัฑจ์ากลาเวนเดอร์ 
ทั้งของใชจ้ าพวกน ้าหอม สบู่ ดอกลาเวนเดอร์แหง้หรือของกินอยา่งน ้ากล่ินลาเวนเดอร์ พุดด้ิงน ้าผึ้งลาเวนเดอร์ 
และท่ีพลาดไม่ไดคื้อ ซอท์ฟครีมลาเวนเดอร์ ท่ีความหอมหวานจะช่วยดบัร้อนไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงของท่ี
ระลึกอ่ืน ๆ ท่ีมีให้เลือกช็อปอยู่ทัว่ทุกจุดในฟาร์มเรียกว่ามาฟาร์มโทมิตะน้ี ไดท้ั้งชมไดท้ั้งช็อปกนัไปเพลินๆ
อย่างไม่รู้เหน่ือยเลยทีเดียว **ช่วงท่ีชมลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมิถุนายน–เดือนสิงหาคม ทั้งน้ีช่วงลาเวนเดอร์
บานข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศและช่วงวนัเดินทาง**   
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเลก็ ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ท่ีไดช่ื้อว่า “Small Town 

Of The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆท่ีมีความสวยงามท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นสถานท่ีท่ีสวยงามเหมาะกบั
การถ่ายรูปและบนัทึกไวใ้นความทรงจ า จากนั้นน าท่านสู่ ฟาร์มชิกไิซ โนะ โอกะ ชมวิวทิวทศันท่ี์สวยงามของ
ทุ่งดอกไมใ้นแบบพาโนรามา ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัสีและกล่ินหอมของมวลดอกไมก้วา่ 10 สายพนัธ์ุ อาทิ   
ทิวลิป, ลาเวนเดอร์, ซัลเวียร์, ดอกทานตะวนั เป็นตน้ ท่ีจะสลบัสับเปล่ียนกนัอวดสีสันบานสะพร่ังตามแต่
ฤดูกาล (ช่วงเวลาของดอกไมบ้านข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ อาซาฮิกาว่า 
เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากซปัโปโร ไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั ART HOTEL ASAHIKAWA  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี  อาซาฮิกาว่า – พพิธิภัณฑ์สาเก – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – 
              โรงงานผลติช็อกโกแลต – ช้อปป้ิง JR TOWER    

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า ซ่ึงเป็นสาเกท่ีมีช่ือเสียงในระดบัหวัแถวของญ่ีปุ่น เราจะไดช้ม

ขั้นตอนและความพิถีพิถนัในการผลิตสาเก พร้อมไดชิ้มรสชาดของสาเกชนิดต่าง หากท่านใดสนใจยงัสามารถ
ซ้ือติดไมติ้ดมือเป็นของฝากไดอี้กดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าส าคญัในอดีต 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ให้ท่านไดส้ัมผสักบับรรยากาศความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมท่ีผสมผสานระหว่าง

ดินแดนตะวนัตกและตะวนัออกเขา้ดว้ยกนัไวอ้ย่างลงตวั ท่านสามารถเก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสน
โรแมนติกของโกดงัเก่าท่ีสะทอ้นบนผิวน ้า จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นท่ีภายนอก
ถูกสร้างข้ึนจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ เชิญท่านเลือกชมเลือกซ้ือกล่องดนตรีน่ารักๆ เป็นของฝาก ซ่ึงท่ีน่ีมีกล่อง
ดนตรีให้ท่านเลือกมากมายหลายแบบกว่าพนัช้ิน และนอกจากน้ีท่านยงัสามารถถ่ายรูปคู่กบั นาฬิกาไอน ้า
โบราณ  สไตล์องักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
จากนั้นเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองหลวงศูนยก์ลางความเจริญของฮฮกไกโด น าท่านชม โรงงานช็อกโกแลต อชิิยะ 
ตวัอาคารของโรงงานสร้างข้ึนในสไตลย์ุโรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวนดอกไมแ้ละตุ๊กตาแสนน่ารัก เชิญท่านชม
กระบวนการขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลตและเลือกซ้ือช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซ่ึงผลิตจากนมสดของฮอกไกโด 
รวมทั้งขนมอร่อยๆ ท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ีกลบัไปเป็นของฝาก น าท่านชอ้ปป้ิง JR TOWER สถานีตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงหลากหลาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั   NEW OTANI INN HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  
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วนัที่หก ท าเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตลาดโจไก – พพิธิภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – ช้อปป้ิงทานุกโิคจ ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านชม ท าเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตลนี์โอบาร็อค  อเมริกา 

ท่ีเลียนแบบมาจากอาคารท าเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ท่ีใชอิ้ฐมากกวา่2ลา้นกอ้น เป็น
อิฐท่ีท ามาจากหมู่บา้นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ผา่นชม หอนาฬิกาซัปโปโร ท่ีมีความเก่าแก่อยูคู่่กบัเมืองซปัโปโร
มาชา้นาน จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง น าท่านเดินทางชมตลาด
อาหารทะเล ตลาดโจไก ตลาดท่ีคึกคกัและมากมายไปดว้ยของฝาก ของดีของและผลิตภณัฑจ์ากทัว่ฮอกไกโด 
ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ราคาไม่แพง และเลือกซ้ืออาหารทะเล ของฝากต่างๆไดท่ี้น่ี  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรก ตัวอาคารสร้างจากอิฐแดง แต่เดิมคือ

โรงงานผลิตเบียร์ซ่ึงเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2419 ปัจจุบนักิจการเจริญเติบโตมีโรงงานหลายแห่งทัว่
ญ่ีปุ่น ตึกเก่าหลงัน้ีจึงถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์เปิดให้ผูส้นใจเข้าชมได้ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ชั้นและแสดงนิทรรศการบอกเล่าเร่ืองราวของกรรมวิธีการผลิตเบียร์ พิเศษ ให้ท่านได้เลอืกชิมเบียร์
1 แก้ว จากนั้นใหท่้านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ทานุกโิคจิ ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีมีหลงัคาความยาว 7 บลอ็กถนน 
ตั้งขวางในแนวตะวนัออก-ตะวนัตกอยูร่ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านคา้ตั้งเรียงรายอยูก่ว่า 
200 ร้านคา้ ให้ท่านไดช้อ้ปอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหารและ
สถานบนัเทิงยามราตรี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร – มือ้พเิศษ! บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง + ปู 3 ชนิด พร้อมเคร่ืองดืม่ซอฟดร้ิงไม่อั้น!!  
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั  NEW OTANI INN HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า  

วนัที่เจด็ ศาลเจ้าฮอกไกโด – เรร่า เอาท์เลต็ มอลล์ – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน (ไทเป) – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ ศาลเจา้-ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีคอยปกปักษรั์กษาใหช้นชาว

เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ก็เป็นท่ีส าหรับให้
คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวเ้พ่ือเป็นขวญัก าลงัใจสืบไป จากนั้นเดินทางสู่ ชิโตเสะ แวะช้อปป้ิงท่ี เรร่า เอาท์เล็ต 
มอลล์  แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง และสินค้าอ่ืนๆอีกมากมาย หลากหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph 
Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap ฯลฯ 

เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ สนามบินชิโตเสะ ท าการเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
15.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ ด้วยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI131 
18.10 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน (ไต้หวนั) เพือ่แวะต่อเคร่ือง 
22.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837 
00.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 
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อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

27 ก.ค. – 02 ส.ค. 2560 57,900.- 57,900.- 55,900.- 53,900.- 13,000.- 

 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ อพัเดท ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2560 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ชบัป์ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าวีซ่าเขา้ไตห้วนัและญ่ีปุ่น (ยกเลิกเม่ือ 1 กรกฎาคม 2556)  
 ทิปพนกังานขบัรถและทิปไกด ์ประเทศญ่ีปุ่น 2,500 เยน/ท่าน/ทริป 

ทิปพนกังานขบัรถและทิปไกด ์ประเทศไตห้วนั 400 บาท/ท่าน/ทริป 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า Refund 

ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
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 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
 
 
 


