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Date Program Meal Hotel 
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน ไตห้วนั  CI838 (08.30-13.10) 

กรุงไทเป - หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน – ซ่ือหลินไนทม์าร์เกต็ 
D CITIZEN HOTEL TAIPEI  

หรือเทียบเท่า 
2 อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในกรุงไทเป  (ไม่มีรถบสับริการ) B / - / - CITIZEN HOTEL TAIPEI  

หรือเทียบเท่า 

3 สนามบินเถาหยวน ไตห้วนั – สนามชิโตเสะ ฮอกไกโด ญ่ีปุ่น CI130 
(08.35-13.10) – เมืองอาซาฮีคาวา่ – งานเทศกาลฤดูหนาวอาซาฮีคาวา่ 
คร้ังท่ี 61 Asahikawa Winter Festival 2020  

B / - / D ART HOTEL ASAHIKAWA 
หรือเทียบเท่า 

4 โรงกลัน่สาเกโอโตโกยาม่า – สวนสตัวอ์าซาฮียามะ – ชมเพนกวินพาเหรด  
หมู่บา้นราเมง็ – ฟรูาโน่ – นิงเก้ิลเทอเรส – เมืองยบูาริ – แช่ออนเซ็น 

B / L / D HOTEL MT.RACEY YUBARI 
หรือเทียบเท่า 

5 ซปัโปโร – งานเทศกาลหิมะซปัโปโร Sapporo Snow Festival 2020 - 
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ –โอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – คลองโอตารุ  
งานเทศกาลแสงไฟคลองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival 2020 

B / L / - 
AUTHENT HOTEL OTARU 

หรือเทียบเท่า 

6 ชิโตเสะ – เรร่า เอาทเ์ลต - สนามบินชิโตเสะ – สนามบินเถาหยวน ไตห้วนั  
CI131 (14.20-18.00)  - กรุงเทพฯ   CI837 (23.20-02.20) 

B / - / -  

ก ำหนดเดนิทำง : วนัที ่05 - 10 กมุภำพนัธ์ 2563 

ราคา 

บาท/ท่าน 
48,900.- 

WONDERFUL JAPAN 
เที่ยว 2 ประเทศ  

TAIPEI - HOKKAIDO 
งำนเทศกำลหิมะซัปโปโร 6 วนั 5 คนื 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – ไทเป – หมู่บ้ำนโบรำณจิว่เฟ่ิน – ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็ 

06.00 น. พร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ส่วนผู้ โดยสำรระหว่ำงประเทศขำออก ประตู 8 เคำน์เตอร์ S       
สำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวนั โดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838 
13.10 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน ประเทศไต้หวัน หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย 

(เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน อดีตเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสว้ีแห่ง
ราชวงศ์ชอง มีนกัขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าให้จ านวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหายและผูค้นต่างพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงความทรงจ าจนกระทั้งมีการใชจ่ิ้ว
เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋ เหยียน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภูเขาท่ี
สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี อิสระให้
ท่านเดินชมหรือชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ ซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต ตลาดกลางคืนท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ี
ข้ึนช่ือท่ีสุดของไตห้วนัคือ เตา้หูเ้หมน็ หากใครไปไตห้วนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หู้เหมน็ ก็ถือว่าไป
ไม่ถึงไตห้วนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีตน้ก าเนิดท่ีไตห้วนัคือ ชานมไข่มุก และตลาดคนเดินก็มีสินคา้
หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูก ราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ
รองเทา้กีฬายี่หอ้ดงัต่างๆจะมีราคาถกูกวา่เมืองไทย 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  CITIZEN HOTEL TAIPEI  หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สอง  อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงในกรุงไทเป    (ไม่มรีถบริกำร)  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงในกรุงไทเปด้วยตวัท่ำนเอง (ไม่มรีถบริกำร) มีสถานท่ีแนะน า อาทิเช่น 
 อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค เป็นแหล่งรวมรูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัทั้งหมดเก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง 

ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลกูศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็น จนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ  ตวัอาคารเป็นหิน
อ่อนทั้ งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม ท าให้อนุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ  
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 ตึกไทเป 101 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไทเป ดว้ยดีไซน์อนัเป็นเอกลกัษณ์คลา้ยปลอ้งไมไ้ผ่ท่ีมีทั้งหมด 8 ปลอ้ง ตึก
ไทเป 101  มี106 ชั้น มีความสูงถึง 508 เมตร โดยชั้น 89 จะเป็นจุดชมวิวท่ีจะตอ้งซ้ือตัว๋เขา้ชมจากชั้นล่างของ
ตึก ลิฟทก์จ็ะน าพาคุณมาถึงยงัชั้นชมวิวอยา่งรวดเร็ว ถา้คุณกลวัความสูง คุณกส็ามารถถ่ายรูปคู่กบัตึกไทเป101 
น้ีจากสวนอนุสรณ์สถาน ดร. ซุนยตัเซน ไดเ้ช่นกนั 

 ตลำดกงก่วน ย่านการคา้ใจกลางเมืองตั้งอยู่ตรงขา้มกบัมหาวิทยาลยัแห่งชาติ ตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขต
ทางใตข้องไทเป ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจท่ีมีการขายสินคา้แทบจะทุกประเภทและแหล่วงรวมความบนัเทิงต่างๆ 
เช่น เส้ือผา้, เคร่ืองประดบั, สตูดิโอถ่ายภาพ, ร้านกาแฟ, ร้านหนงัสือ, ร้านขายชาและโรงภาพยนตร์ เป็นตน้ 
เคร่ืองด่ืมข้ึนช่ือท่ีไม่ควรพลาดคือชานมไข่มุก (QinWaZhuangNai) ท่ีมีส่วนผสมสูตรพิเศษของสาคูจากน ้าตาล
ทรายแดงและนมสดคุณภาพสูง รวมถึงเมนูอ่ืนๆ อาทิ เคก้เลือดหมู (ZhuXieGao), แพนเคก้สอดไส้ (LunBing) 
และเตา้ฮวย (DouHua) ซ่ึงยงัคงรสชาติแบบไตห้วนัแท้ๆ  
ย่ำนซีเหมนิตงิ เป็นย่านถนนคนเดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในเมืองไทเป ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คง
เทียบไดก้บัย่านสยามสแควร์ ท่ีน้ีเป็นศูนยร์วมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยั
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ นอกจากเป็นแหล่งเส้ือผา้แฟชัน่แลว้ ซีเหมินติงยงัเป็นโซนท่ีมี
อาหารหลากหลายใหเ้ลือกชิมได ้ 

 อสิระรับประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  CITIZEN HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – เมอืงอำซำฮีคำว่ำ –   
                              งำนเทศกำลฤดูหนำวอำซำฮีคำว่ำ คร้ังที่ 61 (Asahikawa Winter Festival 2020) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (ระหว่างเดนิทางสู่สนามบิน) 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน  

08.35 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน โดยสำยกำรบินไชน่ำ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI130   
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

(เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ท่ีประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอำซำฮีคำว่ำ เมืองใหญ่เอนัดบั 2 รองจากซปัโปโร ยงัไดช่ื้อวา่เป็นหลงัคาของฮอกไกโด 
และเป็นเมืองท่ีหนาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
น าท่านชม งำนเทศกำลฤดูหนำวอำซำฮีคำว่ำ คร้ังที่ 61 (Asahikawa Winter Festival 2020) งานเทศกาลหิมะ
ประจ าฤดูหนาว ท่ีเมืองอาซาฮิคาวะ เกาะฮอกไกโด ปีน้ีเป็นการจดังานคร้ังท่ี 61 มีการจดัแสดงรูปป้ันหิมะท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก การประดบัไฟในเมือง ตลาดหนา้หนาว และกิจกรรมต่างๆมากมาย  
 
 
 
 
 
 



 

 4   

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่ำ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัที่ส่ี โรงกลัน่สำเกโอโตโกยำม่ำ – สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ – ชมขบวนพำเหรดนกเพนกวนิ – หมู่บ้ำนรำเมง็ –   
                             ฟูรำโน่ – นิงเกิล้เทอเรส – เมอืงยูบำริ – แช่ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
น าท่านชม โรงกลั่นสำเกโอโตโกยำม่ำ มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 350 ปี เป็นสาเกท่ีช่ืนชอบของ
ตระกลูโชกุนโตะกุกะวะ และยงัปรากฏอยู่ในภาพเขียนของ Utamaro หน่ึงในจิตกรท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เม่ือ
คุณเขา้ไปยงับริเวณโรงกลัน่ คุณจะไดรั้บการตอ้นรับจากสวนญ่ีปุ่นท่ีงดงาม ภายในโรงกลัน่จะมีหน้าต่าง
กระจกบานใหญ่ ซ่ึงคุณสามารถชมการผลิตและพิพิทธภณัฑ์เก่ียวกบัศิลปะในการผลิตสาเก และแน่นอน
จะตอ้งมีหอ้งชิมสาเกและร้านขายของท่ีระลึก น าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อำซำฮิยำม่ำ เป็นสวนสัตว์ขนาด
ใหญ่และมีช่ือเสียงมาก จุดเด่นของสวนสัตวแ์ห่งน้ีคือสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นโซนขั้วโลกท่ีไม่ไดถ้กูกกัขงัอยู่ในกรง
ในแบบท่ีเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ๆไป มีการออกแบบพ้ืนท่ีและจดัมุมมองท่ีแปลกตากว่าสวนสัตวอ่ื์นๆ เช่น 
การท าอุโมงค์ใตน้ ้ าเป็นแทงค์รูปกระบอก ยื่นเขา้ไปในบ่อของแมวน ้าซ่ึงเราสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของ
แมวน ้าไดอ้ยา่งใกลชิ้ดถึง 360 องศา, ต่ืนตากบัการไดใ้กลชิ้ดหมีขาวขั้วโลกเหนือจากอุโมงคท่ี์สร้างลอดใตดิ้น 
เป็นตน้ เชิญท่านเพลิดเพลินใจไปกบัเหล่าสัตวต่์างๆมากมาย ทั้งหมีขั้วโลก, แมวน ้า, สิงโตทะเล นกฟลามิงโก 
ฯลฯ พิเศษส าหรับฤดูหนาว ท่านจะไดช้มพำเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนน่ำรัก โดยขบวนพาเหรดจะมี 2 รอบ 
คือ รอบ 11.00 น. และรอบ  14.30 น.ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนรำเม็ง แหล่งรวบรวมราเม็งแสนอร่อย มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และได้รับการ
กล่าวถึงกนัมาก โดยถือก าเนิดข้ึนในปี 1996  ท่ีน่ีมีร้านราเม็งช่ือดงัถึง 8 ร้านท่ีแสดงฝีมือการปรุงให้ลูกคา้ได้
ล้ิมลองและยงัมีเร่ืองราวความเป็นมาของราเมง็จดัแสดงใหช้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็  (มอบคูปอง 1,000 เยน ใหท่้านเลือกราเมง็ไดต้ามความชอบ) 
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บ่ำย น าท่านชม NINGLE TERRACE (เปิดตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 20.45 น.)เป็นสถานท่ีท่ีรวมร้านขายสินคา้ไว้
มากมาย บริเวณดา้นในจะเหมือนเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีเต็มไปดว้ยกระท่อมไมน่้ารักๆ สร้างเรียงรายไปตาม
ทางเดิน และเน่ืองจากถูกสร้างอยู่ท่ามกลางป่าไม ้ท าให้อากาศภายในเยน็กว่าภายนอก กระท่อมแต่ละหลงั
สร้างมาจากวสัดุธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ท ามาจากแผ่นไมก้ระดานเช่นกนั ร้านคา้ในน้ี ส่วนใหญ่จะขาย
สินคา้ท่ีเป็นงานฝีมือ งานไม ้งานเซรามิค งานแกะสลกั ท าให้เป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวเพราะเป็นสินคา้ 
ท่ีเหมาะจะเป็นของท่ีระลึก จึงมีนกัท่องเท่ียวพากนัเขา้ร้านนั้นออกร้านน้ีกนัเป็นว่าเล่น นอกจากน้ียงัมีร้าน
กาแฟไวใ้หน้ัง่พกัหลงัจากชอ้ปป้ิงกนัจนเหน่ือย 

 
 
 
 
 

  
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงยูบำริ  

  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  HOTEL MOUNT RACEY YUBARI หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรของโรงแรม เตม็อิม่กบับุฟเฟ่ต์อำหำรคำวหวำน พเิศษ ขำปูยกัษ์ไม่อั้น 
  หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่เพ่ือสุขภาพในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น”โดยชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัที่ห้ำ  ซัปโปโร – งำนเทศกำลหิมะซัปโปโร 2020 – โรงงำนช็อคโกแลตอชิิยะ – โอตำรุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี 
                             คลองโอตำรุ – งำนเทศกำลประดบัแสงเทียนโอตำรุ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซัปโปโร ศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด  

 น าท่านชม งำนเทศกำลหิมะซัปโปโร  (Sapporo Snow Festival 2020) เทศกาลฤดูหนาวท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงจะจดัในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ของทุกปี บนพ้ืนท่ีจดังาน 3 ส่วนคือ สวนสาธารณะโอโดริ ยา่น
การคา้ซูซูกิโน และซัปโปโรคอมมูนิตีโดม (สึโดมุ) มีผูเ้ขา้ชมงานจากทั่วโลกกว่า 2 ลา้นคนทุกปี โดยปีน้ี
จดัเป็นคร้ังท่ี 71 ในงานจะมีการแสดงและการแข่งขนัการแกะสลกัหิมะและน ้าแข็ง จากฝีมือของนกัแกะสลกั
น ้าแข็งและหิมะจากทัว่โลก ท่ีจะเนรมิตซปัโปโรใหเ้ป็นนครแห่งหิมะท่ีสวยงามอลงัการ อิสระใหท่้านไดช่ื้น
ชมความตระการตาของปฏิมากรรมหิมะและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
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เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย  น าท่านชม โรงงำนช็อคโกแลต อชิิยะ ตวัอาคารของโรงงานถูกสร้างข้ึนในสไตลย์ุโรปท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสวน

ดอกไม ้โรงงานน้ีเป็นของบริษทั Ishiya ซ่ึงปัจจุบนัไดด้ดัแปลง ตกแต่งตวัโรงงานใหเ้ป็นเหมือน Theme Park 
เลก็ๆ มีร้านคา้ ร้านกาแฟ เบเกอร่ี ใหน้ัง่ทานพร้อมทั้งซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ภายนอกสร้างข้ึนจาก
อิฐแดง โครงสร้างภายในท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ เชิญท่านเลือกชมเลือกซ้ือกล่องดนตรี
เป็นของฝาก ซ่ึงท่ีน่ีมีกล่องดนตรีให้ท่านเลือกมากมายหลายแบบกว่าพนัช้ิน และนอกจากน้ีท่านยงัสามารถ
ถ่ายรูปคู่กบั นำฬิกำไอน ้ำโบรำณ สไตลอ์งักฤษท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณหน้า
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรีแห่งน้ี และเชิญท่านสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิง ถนนซำไกมำจิ และเลือกหาขนมแสน
อร่อยทานท่ีถนนสายน้ี สัมผสักับบรรยากาศความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมท่ี
ผสมผสานระหว่างดินแดนตะวนัตกและตะวนัออกเข้าด้วยกนัไวอ้ย่างลงตวั ท่านสามารถเก็บภาพความ
ประทบัใจกบัวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดงัเก่าท่ีสะทอ้นบนผิวน ้า และสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจาก
ร้านคา้ต่าง ๆ ท่ีถูกดดัแปลงมาจากโกดงัในสมยัโบราณ น าท่านชม งำนเทศกำลประดับแสงเทียนเมืองโอตำรุ 
(Otaru Snow Light Path Festival 2020) เป็นเทศกาลโรแมนติกในฤดูหนาวท่ีจดัข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ของ
ทุกปี ซ่ึงในช่วงเทศกาลน้ีสถานท่ีต่างๆในเมืองจะถูกประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟท่ีส่องแสงระยิบระยบั ส่วน
บริเวณริมคลองโอตารุทั้งสองฝ่ังก็จะมีการป้ันตุ๊กตาหิมะตวัเล็กๆ และแสงเทียน หิมะสีขาวตดักบัแสงไฟสี
เหลืองทองสะท้อนผิวน ้ าในคลองโอตารุ ให้ความรู้สึกท่ีอบอุ่นและสุดแสนโรแมนติก อิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบับรรยากาศของงานและเกบ็ภาพความประทบัใจมิรู้ลืม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  AUTHENT HOTEL OTARU  หรือเทียบเท่า 
    

วนัที่หก  ชิโตเสะ – เรร่า เอาท์เลต็ – สนามบินชิโตเสะ – สนำมบินเถำหยวน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ชิโตเสะ แวะชอ้ปป้ิงกนัท่ี เรร่ำ เอำท์เล็ต แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั และสินคา้อ่ืนๆ

อีกมากมาย หลากหลายยี่หอ้ เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap ฯลฯ  
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 อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย เพือ่ไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ ท าการเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
14.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี CI 131 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน  ไต้หวนั **แวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางต่อ** 
23.20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี CI 837 

02.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

http://www.wonderfulpackage.com/ 

หำกท่ำนทีต้่องออกตัว๋ภำยใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋เนื่องจำกสำยกำรบิน 
อำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-11 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

05 - 10 กมุภำพนัธ์ 2563 48,900.- 48,900.- 46,900.- 44,900.- 9,500.- 
 
อตัรำนีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง  น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

http://www.wonderfulpackage.com/
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อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปไกด ์ประเทศญ่ีปุ่น  2,000 เยน/ท่าน/ทริป 

ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปไกด ์ประเทศไตห้วนั 200 บาท/ท่าน/ทริป 
 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 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 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยืนยนัการส ารองท่ีนัง่กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 15,000 บำท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กำรยกเลกิ 
 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) 
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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 
 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 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หาก

สมัภาระมีน ้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 
 
 


