WONDERFUL JAPAN

ไทเป – ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์
7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่ มต้น

57,900.-

กาหนดเดินทาง : 27 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2560

บาท/ท่าน
ไฮไลท์





เทีย่ วสุ ดคุ้ม 2 ประเทศ ไต้ หวัน-ญี่ปุ่น เทีย่ วครบ ไม่มวี นั ฟรีอสิ ระ
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่ น และ อุทยานแห่ งชาติเย่ หลิว่ แหล่งท่ องเทีย่ วชื่อดังทีไ่ ม่ ควรพลาด
ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้ หลากสี ณ ฟาร์ มโทมิตะ และ SHIKISAI HILL ฟาร์ มดอกไม้ ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด
สั มผัสความโรแมนติกของโอตารุ ชมพิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรีและนาฬิ กาไอนา้ โบราณ

 เพลิดเพลินกับ SHIROI KOIBITO PARK โรงงานช็อกโกแล็ตทีน่ ่ ารักดั่งเทพนิยาย
 ย้ อนวัยกับตัวการ์ ตูนยอดฮิต โดราเอม่ อน สกายพาร์ ค (Doraemon Skypark)
 ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติหรือออนเซ็นเพือ่ สุ ขภาพ
 พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ และพลาดไม่ ได้ กบั “ยูบาริเมล่ อน” ทีแ่ สนหอมหวานขึน้ ชื่อทีส่ ุ ดของญี่ปุ่น
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วันที่แรก
06.00 น.
08.35 น.
13.15 น.

ค่า
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ – ไทเป (สนามบินเถาหยวน) – พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติก้ กู ง –พายสั บปะรด– ซื่อหลินไนท์ มาร์ เก็ต
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ S สายการบิน ไชน่ า แอร์ ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้ หวัน โดยสายการบิน ไชน่ า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI838
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย
แล้ว (เวลาที่ไต้หวันเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติก้ กู ง เป็ นหมู่ตึก
ขนาดใหญ่ ตัวอาคารก่ อด้ว ยอิ ฐสี เทาอ่ อน หลังคาปู ด ้วยแผ่นหิ นชนวนสี เขี ยวตัดสลับกับเหลื อ งสวยงาม
ตระการตา มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี และภายในมีการจัดแสดงวัตถุโบราณอันล้ าค่าจานวนมากถึง 720,000
ชิ้น โบราณวัตถุเหล่านี้ มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุกๆ 3 เดือน ตลอดจนประวัติศาสตร์ ของจีนตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั ทาให้พิพิธภัณฑ์สถานกูก้ งแห่ งนี้มีชื่อเสี ยงติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก นาท่านลือกชิมเลือกช้อป
ปิ้ งขนมของฝากที่ ข้ ึ นชื่ อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็ น พายเค้ กสั บปะรด ท้อฟฟี่ นมรสเลิศ ขนมโมจิ สูตรดั้งเดิ ม
ไต้หวันจากนั้นนาท่ านสู่ ซื่ อหลินไนท์ มาร์ เก็ต ไนท์มาร์ เก็ตที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมื องไทเป ซึ่ งแบ่งเป็ น 2
โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหูเ้ หม็น หาก
ใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหูเ้ หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่ องดื่มอีกชนิ ดที่มี
ต้นกาเนิ ดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก และตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิ ดตั้งแต่ราคาถูก ราคาปานกลาง
มีท้ งั สิ นค้าเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบรองเท้ากีฬายี่หอ้ ดังต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั FULLON SHENKENG HOTEL หรือเทียบเท่ า
หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น – อุทยานแห่ งชาติเหย๋ หลิว่ – อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิว่ เฟิ่ น ที่ต้ งั อยู่บริ เวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทองที่มี
ชื่ อเสี ยงตั้งแต่สมัยโบราณ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่ สาคัญแห่ งหนึ่ งเพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดิ น
เก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงที่ สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต และยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อชาจากร้านค้าที่มี
อยู่มากมาย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ อุทยานแห่ งชาติเหย๋ หลิ่ว จุดเหนื อสุ ดของไต้หวัน มีลกั ษณะเป็ นแหลม
ทอดยาวออกไปในทะเลเป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยง เต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตางดงาม ซึ่ งเกิดจากการ
กัดกร่ อนของน้ าทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปี ก่อน จึงทาให้เกิดการทับถม
ของแนวหิ นตามชายฝั่ง ในรู ปร่ างที่ แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิ น ชะง่อนทราย รู ปร่ างต่างๆ เช่น รองเท้า
เทพธิ ดา เทียน ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสี ยงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่เป็ นอาคารหิ นอ่อนขนาดมหึ มาล้อมรอบด้วยสวนสวยตระการ
ตา ภายในมี รูปปั้ นโลหะสัมฤทธิ์ ของอดี ตประธานาธิ บดี เจี ยงไคเช็ ค สถานแห่ งนี้ เป็ นทั้งบ้านพักของอดี ต
ประธานาธิ บดี เจี ยงไคเช็ค และยังเป็ นที่ ต้ งั ของโรงละครแห่ งชาติ หอแสดงคอนเสิ ร์ต และศูนย์วฒั นธรรม
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ค่า
วันที่สาม
เช้ า
08.40 น.
13.30 น.

ค่า

วันที่สี่
เช้ า

แห่ งชาติ จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ ซี เหมินติง อีกหนึ่ งย่านช็อปปิ้ ง ชื่ อดังแห่ งไทเป พอๆ กันกับสยามส
แควร์บา้ นเรา เรี ยกว่าเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งของวัยรุ่ น เป็ นที่รวมแฟชัน่ เสื้ อผ้า กระเป๋ า เครื่ องประดับต่างๆ รวมกัน
อยูท่ ี่นี่ ให้ทุกท่านได้เลือกสรรช้อปปิ้ งได้อย่างจุใจ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั CITY SUITE GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่ า
ไทเป – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – โดราเอมอน สกาย ปาร์ ค – ยูบาริ – บุฟเฟ่ ต์ เมล่ อน - ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า (แบบกล่ อง)
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน (กรุ งไทเป) โดยสายการบินไชน่ า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI130
เดิ น ทางถึ ง สนามบิน ชิ โตเซะ (เกาะฮอกไกโด) ประเทศญี่ ปุ่ น หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื อ งและ
ศุลกากรแล้ว (เวลาที่ ประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าที่ ประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) นาท่านเข้าชม โดราเอมอน สกาย ปาร์ ค
(Doraemon Skypark) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตูนในเรื่ องโดราเอม่อนการ์ ตูนที่เป็ นนิ ยมที่ สุดในญี่ปุ่น
ให้ท่านได้อิสระกับการถ่ายรู ปกับฉากในการ์ ตูน เช่น ฉากนัง่ ไทม์แมชชีนที่จะท่านให้ทุกท่านเสมือนเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการ์ ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้านค้าที่ขายของที่ เกี่ ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่ ขายขนม
ไทยากิซ่ ึ งเป็ นขนมคล้ายๆโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่ นชอบ และโซนห้องสมุดจะมีหนังสื อการ์ตูนโดราเอม่อน
จัดจาหน่าย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เมืองที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นแหล่งปลูกเมล่อนที่อร่ อยที่สุดในโลก
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MOUNT RACEY YUBARI RESORT หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ และที่พลาดไม่ ได้ คือ ยูบาริเมล่ อน ที่ขนึ้ ชื่อที่สุดของญี่ปุ่น
หลังอาหารเชิ ญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ ในสไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่ เรี ยกว่า “ออนเซ็น” ซึ่ งชาว
ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยในเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่
ฟุราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ มลาเวนเดอร์ – บิเอะ – ทุ่งดอกไม้ ชิคิไซ โนะ โอกะ – อาซาฮิกาว่ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองที่อยูใ่ นแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทา
ให้เมื อ งฟู ราโน่ มีอ ากาศเย็นและแห้งประกอบกับดิ น แถบนั้นเป็ นดิ น ภู เขาไฟ จึ งเหมาะแก่ การเพาะปลู ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้ นาท่านสู่ โทมิตะฟาร์ ม ฟาร์มลาเวนเดอร์แห่ งแรกของเมืองฟุราโน่
ซึ่ งที่นี่ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สีม่วงแข่งกันส่ งกลิ่นหอมยวนใจ และตื่นตาไปกับแปลงดอก ที่ต้ งั
ใจปลูกให้มีดอกไม้ท้ งั หมด 7 สี 7 สายพันธุ์เรี ยงกันเป็ นแปลงยาวเปรี ยบเสมือนสี ของสายรุ ้งตัดกับท้องฟ้ าสี
ครามแลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม้กนั แล้ว ที่นี่ยงั มีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์
ทั้งของใช้จาพวกน้ าหอม สบู่ ดอกลาเวนเดอร์แห้งหรื อของกินอย่างน้ ากลิ่นลาเวนเดอร์ พุดดิ้งน้ าผึ้งลาเวนเดอร์
และที่ พลาดไม่ได้คือ ซอท์ฟครี มลาเวนเดอร์ ที่ ความหอมหวานจะช่ วยดับร้อนได้เป็ นอย่างดี รวมถึ งของที่
ระลึกอื่น ๆ ที่มีให้เลือกช็อปอยู่ทวั่ ทุกจุดในฟาร์ มเรี ยกว่ามาฟาร์ มโทมิตะนี้ ได้ท้ งั ชมได้ท้ งั ช็อปกันไปเพลินๆ
อย่างไม่รู้เหนื่ อยเลยทีเดียว **ช่วงที่ชมลาเวนเดอร์ คือช่วงเดือนมิถุนายน–เดือนสิ งหาคม ทั้งนี้ ช่วงลาเวนเดอร์
บานขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและช่วงวันเดินทาง**
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ต้ งั อยู่บริ เวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town
Of The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ ต้ งั อยู่บนเนิ นเขา เป็ นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับ
การถ่ายรู ปและบันทึกไว้ในความทรงจา จากนั้นนาท่านสู่ ฟาร์ มชิกไิ ซ โนะ โอกะ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ
ทุ่งดอกไม้ในแบบพาโนรามา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสี และกลิ่นหอมของมวลดอกไม้กว่า 10 สายพันธุ์ อาทิ
ทิ วลิป, ลาเวนเดอร์ , ซัลเวียร์ , ดอกทานตะวัน เป็ นต้น ที่ จะสลับสับเปลี่ยนกันอวดสี สันบานสะพรั่งตามแต่
ฤดูกาล (ช่ วงเวลาของดอกไม้บานขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศในแต่ ละปี ) สมควรแก่ เวลาเดิ นทางสู่ อาซาฮิกาว่ า
เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากซัปโปโร ได้ชื่อว่าเป็ นหลังคาของฮอกไกโดและเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดแห่ งหนึ่ ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่ า
อาซาฮิกาว่ า – พิพธิ ภัณฑ์ สาเก – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – ซัปโปโร –
โรงงานผลิตช็อกโกแลต – ช้ อปปิ้ ง JR TOWER
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาเกโอโตโกยาม่ า ซึ่ งเป็ นสาเกที่มีชื่อเสี ยงในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น เราจะได้ชม
ขั้นตอนและความพิถีพิถนั ในการผลิตสาเก พร้อมได้ชิมรสชาดของสาเกชนิดต่าง หากท่านใดสนใจยังสามารถ
ซื้ อติดไม้ติดมือเป็ นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าสาคัญในอดีต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติ กของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ ผสมผสานระหว่าง
ดินแดนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุ ดแสน
โรแมนติกของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ า จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอก
ถูกสร้างขึ้ นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ สร้างขึ้ นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ น
มรดกทางสถาปั ตยกรรมที่ เก่าแก่ เชิ ญท่ านเลือกชมเลือกซื้ อกล่องดนตรี น่ารักๆ เป็ นของฝาก ซึ่ งที่ นี่มีกล่อง
ดนตรี ให้ท่านเลือกมากมายหลายแบบกว่าพันชิ้ น และนอกจากนี้ ท่านยังสามารถถ่ายรู ปคู่กบั นาฬิ กาไอน้า
โบราณ สไตล์องั กฤษที่ เหลื ออยู่เพี ยง 2 เรื อนบนโลกเท่ านั้น ซึ่ งตั้งอยู่บ ริ เวณหน้าพิ พิ ธภัณ ฑ์กล่ อ งดนตรี
จากนั้นเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองหลวงศูนย์กลางความเจริ ญของฮฮกไกโด นาท่านชม โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ
ตัวอาคารของโรงงานสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ลอ้ มรอบไปด้วยสวนดอกไม้และตุ๊กตาแสนน่ารัก เชิ ญท่านชม
กระบวนการขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลตและเลือกซื้ อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่ งผลิตจากนมสดของฮอกไกโด
รวมทั้งขนมอร่ อยๆ ที่มีชื่อเสี ยงของที่นี่กลับไปเป็ นของฝาก นาท่านช้อปปิ้ ง JR TOWER สถานี ต้ งั อยู่ใจกลาง
เมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ งหลากหลาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า
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วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่เจ็ด
เช้ า

เที่ยง
15.00 น.
18.10 น.
22.05 น.
00.35 น.

ทาเนียบรัฐบาลเก่ า – หอนาฬิ กาซัปโปโร – ตลาดโจไก – พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งทานุกโิ คจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ทาเนียบรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็ อค อเมริ กา
ที่เลียนแบบมาจากอาคารทาเนี ยบรัฐบาลแห่ งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา ที่ใช้อิฐมากกว่า2ล้านก้อน เป็ น
อิฐที่ทามาจากหมู่บา้ นซิ โรอิชิและโทโยชิ ร่า ผ่านชม หอนาฬิ กาซั ปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยูค่ ู่กบั เมืองซัปโปโร
มาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ ง นาท่านเดินทางชมตลาด
อาหารทะเล ตลาดโจไก ตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝาก ของดีของและผลิตภัณฑ์จากทัว่ ฮอกไกโด
ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ราคาไม่แพง และเลือกซื้ ออาหารทะเล ของฝากต่างๆได้ที่นี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เบี ยร์ ซั ป โปโร เป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์เบี ย ร์ แ ห่ งแรก ตัวอาคารสร้ างจากอิ ฐแดง แต่ เดิ มคื อ
โรงงานผลิตเบี ยร์ ซ่ ึ งเปิ ดดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2419 ปั จจุบนั กิ จการเจริ ญเติ บโตมีโรงงานหลายแห่ งทัว่
ญี่ ปุ่ น ตึ ก เก่ าหลังนี้ จึ งถูก ดัด แปลงให้เป็ นพิ พิ ธภัณ ฑ์เบี ย ร์ เปิ ดให้ผูส้ นใจเข้าชมได้ภ ายในพิ พิ ธภัณ ฑ์แ บ่ ง
ออกเป็ น 3 ชั้นและแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่ องราวของกรรมวิธีการผลิตเบียร์ พิเศษ ให้ ท่านได้ เลือกชิมเบียร์
1 แก้ ว จากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ งที่ ทานุกโิ คจิ ช้อปปิ้ งอาเขตที่มีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน
ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยูก่ ว่า
200 ร้านค้า ให้ท่านได้ชอ้ ปอย่างจุใจ หรื อเลือกเดิ นตรอกราเมน ย่านซู ซูกิโนะ ที่ เต็มไปด้วยร้านอาหารและ
สถานบันเทิงยามราตรี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร – มือ้ พิเศษ! บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง + ปู 3 ชนิด พร้ อมเครื่องดืม่ ซอฟดริ้งไม่ อ้นั !!
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – เรร่ า เอาท์ เล็ต มอลล์ – สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน (ไทเป) – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านขอพร ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อเดิมชื่ อ ศาลเจ้า-ซัปโปโร เป็ นศาลเจ้าชิ นโตที่คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี แต่ก็เป็ นที่สาหรับให้
คนท้องถิ่นได้กราบไหว้เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจสื บไป จากนั้นเดิ นทางสู่ ชิ โตเสะ แวะช้อปปิ้ งที่ เรร่ า เอาท์ เล็ต
มอลล์ แหล่ งรวมสิ น ค้า แบรนด์เนมชื่ อดัง และสิ น ค้า อื่ น ๆอี กมากมาย หลากหลายยี่ ห้อ เช่ น Polo Ralph
Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นาท่านสู่ สนามบินชิโตเสะ ทาการเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ ด้ วยสายการบิน ไชน่ าแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI131
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน (ไต้ หวัน) เพือ่ แวะต่ อเครื่อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่ าแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

5

อัตราค่าบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียง

27 ก.ค. – 02 ส.ค. 2560

57,900.-

57,900.-

55,900.-

53,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

13,000.-

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์ อัพเดท ณ วันที่ 10 เมษายน 2560
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั ชับป์ ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าวีซ่าเข้าไต้หวันและญี่ปุ่น (ยกเลิกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2556)
 ทิปพนักงานขับรถและทิปไกด์ ประเทศญี่ปุ่น 2,500 เยน/ท่าน/ทริ ป
ทิปพนักงานขับรถและทิปไกด์ ประเทศไต้หวัน 400 บาท/ท่าน/ทริ ป
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 25 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่ อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
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 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ยบร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บหนังสื อเดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น

7

 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมี จานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ า เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญาตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 23 กิโลกรั ม (สาหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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