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ก ำหนดกำรเดนิทำง : 13-19 ตุลำคม 2561 

WONDERFUL JAPAN 
 ไทเป – ฮอกไกโด 

ฮำโกดำเตะ ใบไม้เปลีย่นสี 
 7 วนั 6 คืน 

 
 
 

ราคา 

บาท/ท่าน 

52,900.- 
ไฮไลท์: 

 เทีย่วสุดคุ้ม 2 ประเทศ ไต้หวนั พกั 2 คืน และ ญีปุ่่น พกั 4 คืน  

 ตะลยุกรุงไทเป อทุยำนแห่งชำตเิหย่หลิว่ หมู่บ้ำนโบรำณจิว่เฟ่ิน ช้อปป้ิงซีเหมนิตงิ 

 สัมผสัควำมโรแมนตกิของโอตำรุ ชมพพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี สุดฟินกบัเหล่ำขนมหวำนร้ำนดงั 

 ย้อนวยักบัเหล่ำกำร์ตูนยอดฮิต  โดรำเอม่อน สกำยพำร์ค (Doraemon Skypark)  

 ชมทศันียภำพยำมค ำ่คืนของฮำโกดำเตะทีส่วยตดิ 1 ใน 3 ของโลก  

 ชมป้อมปรำกำรรูปดำวห้ำแฉกบนหอคอยโกะเรียวคำขุ และ ตลำดปลำช่ือดงัของฮำโกดำเตะ 

 พเิศษ!! อิม่อร่อยไม่อั้นกบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงซีฟู๊ด พร้อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด 

 ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ำ้แร่ธรรมชำตหิรือออนเซ็นเพ่ือสุขภำพถึง 2 คืน 2 บรรยำกำศ 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – ไทเป – พพิธิภัณฑ์แห่งชำตกิู้กง – พำยเค้กสับปะรด – ซ่ือหลนิไนท์มำร์เกต็ 

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

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวนั โดยสำยกำรบินไชน่ำแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838 
13.15 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีไตห้วนัเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) น าท่านเท่ียวชม พิพิธภัณฑ์แห่งชำติกู้กง 
พิพิธภณัฑท่ี์แสนงดงามแห่งน้ีเป็นสถานท่ีเก็บศิลปวตัถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกซ่ึงตั้งอยูท่ี่ชานกรุงไทเป พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีไดร้วบรวมของล ้าค่าในพระราชวงักูก้งของปักก่ิงไวท้ั้งหมดซ่ึง
ประเมินค่ามิไดแ้ละเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงของล ้าค่าเป็นอนัดบั 3 ของโลก มีประวติัยาวนานกว่า 
5,000 ปี น าท่านแวะเลือกซ้ือขนมของฝากท่ีข้ึนช่ือของไตห้วนั ไม่ว่าจะเป็น พำยเค้กสับปะรด ทอฟฟ่ีนมรส
เลิศ ขนมโมจิสูตรดั้งเดิมไตห้วนั ฯลฯ ซ่ึงร้านน้ีเป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงและเป็นร้านเดียวท่ีไดรั้บลิขสิทธ์ิรูปท่าน
ประธานาธิบดีหม่าอิงจ๋ิวเป็นพรีเซนเตอร์ จากนั้นน าท่านสู่ ซ่ือหลินไนท์มำร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในเมืองไทเป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพ้ืนเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือท่ีสุด
ของไต้หวนัคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวนัแลว้ไม่ไดล้ิ้มลองรสชาติของเตา้หู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึง
ไต้หวนั และยงัมีเคร่ืองด่ืมอีกชนิดท่ีมีต้นก าเนิดท่ีไต้หวนัคือ ชานมไข่มุก และตลาดคนเดินก็มีสินค้า
หลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูก ราคาปานกลาง มีทั้งสินคา้เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั โดยท่ีรองเทา้ผา้ใบ
รองเทา้กีฬายี่หอ้ดงัต่างๆจะมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 

ค ่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  FULLON SHENKENG HOTEL TAIPEI  หรือเทียบเท่ำ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่สอง  หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน – อุทยำนแห่งชำตเิหย่หลิว่ – อนุสรณ์สถำนเจยีงไคเช็ค – ย่ำนซีเหมนิตงิ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟ่ิน อดีตเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยักษตัริยก์วงสว้ีแห่ง
ราชวงศ์ชอง มีนกัขุดทองจ านวนมากพากนัมาขุดทองท่ีน่ี การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหายและผูค้นต่างพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลือท้ิงไวเ้พียงความทรงจ าจนกระทั้งมีการใชจ่ิ้ว
เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงั “เปยฉิงเฉิงช่ือ” และ “อู๋ เหยียน เตอะซันชิว” ทศันียภาพภูเขาท่ี
สวยงามในฉากภาพยนตร์ไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมาช่ืนชมความงดงามของท่ีน่ี อิสระให้
ท่านเดินชมหรือชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ อุทยำนแห่งชำติเหย่หลิ่ว เมือง
ไทเปซ่ึงเป็นชายหาดตั้งอยูส่่วนเหนือสุดของเกาะไตห้วนั มีลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นแหลมเรียวยาวและแคบยื่นไปใน
ทะเลและมีช่ือเสียงในเร่ืองโขดหินท่ีมีลกัษณะรูปทรงต่างๆแปลกตา โดยส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของท่ีน่ีคือ ภูมิ
ประเทศและหินรูปทรงแปลกตาท่ีงดงาม เกิดจากการกดัเซาะของน ้าทะเลเม่ือหลายลา้นปีก่อน ท าใหเ้กิดการ
ทบัถมของแนวหินตามชายฝ่ังในลกัษณะรูปร่างท่ีแตกต่างกนั โขดหินบางกอ้นมีลกัษณะคลา้ยภาพของส่ิง
ต่างๆ และหินท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัโด่งดงัไปทัว่โลกคือ หินรูปเศียรรำชินี นอกจากน้ียงัมีหินเทียน หินรองเทา้ของ
เทพธิดา หินเตา้หู ้หินดอกเห็ด และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรูปภาพ ส่ิงของต่างๆ ท่ีเป็นประวติัแทบทั้งหมด

เก่ียวกบั ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมยัท่ียงัเป็นลูกศิษย ์ดร.ซุนยดัเซ็น จนท่านไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งผูน้ า
ประเทศ  ตวัอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลงั มีลกัษณะการก่อสร้างคลา้ยวิหารเทียนถนัท่ีปักก่ิง งดงาม กอปรอาณา
เขตท่ีกวา้งขวาง ท าใหอ้นุสรณ์แห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของเมืองไทเป ดา้นขา้งอาคารใหญ่
เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ย่ำนซีเหมินติง เป็นย่านถนนคน
เดินแหล่งชอ้ปป้ิง กิน เท่ียว ท่ีโด่งดงัในกรุงไทเป ถา้จะเทียบกบับา้นเราก็คงเป็นย่านสยามสแควร์ เป็นศูนย์
รวมแห่งแฟชัน่ทั้งสไตลไ์ตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น สินคา้รุ่นใหม่ทนัสมยัใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชอ้ปป้ิงกนัอย่างจุ
ใจ นอกจากนั้นยงัเป็นโซนท่ีมีอาหารหลากหลายใหน้กัท่องเท่ียวเลือกชิมไดอ้ยา่งจุใจ 

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  TAO GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัที่สำม ไทเป – สนามบินชิโตเสะ – ฮอกไกโด – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – โนโบริเบทสึ – จโิกกดุานิ – แช่ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน 
08.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป โดยสายการบิน ไชน่ำ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI130   
13.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศ ญ่ี ปุ่น 

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ (เวลาท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ท่ีประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านเขา้ชม โดรำ
เอม่อนสกำยพำร์ค (DORAEMON WAKU WAKU SKY PARK ) 



 4   

ซ่ึงโดราเอมอนเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในแถบเอเชียก่อนท่ีจะกระจายไปทัว่โลก โดย
ท่ีสวนสนุกโดราเอมอน แห่งน้ีจะประกอบดว้ยกนัเจ็ดโซน เช่น โซนท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือลบัของโดราเอมอนมี
รูปแบบท่ีน่าสนใจให้ไปสัมผสักนัได ้โซนท่ีเป็นร้านขายสินคา้ เป็นตน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ 
เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองน ้าแร่ธรรมชาติของฮอกไกโด ชม  จโิกคุดำนิ หรือ นรกวัลเลย์  ซ่ึงมีความหมายว่า หุบผำ
นรก เกิดจากภูเขาไฟซ่ึงยงัไม่ดบัจึงก่อใหเ้กิดน ้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ี
ยงัคงอยู่ น าท่านเดินผ่านสะพานทางเดินเพ่ือไปยงับ่อตน้ก าเนิดโดยสองขา้งสะพานจะมีโคลนเดือดไหล
ออกมาเป็นล าธารและมีบ่อเลก็ใหญ่ใหเ้ห็นตลอดทางท่ีเดินไป   

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  NOBORIBETSU MANSEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรร 
 หลงัจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น ้ำแร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่

ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณท่ีเปล่งปลัง่  
 

วนัที่ส่ี น่ังกระเช้ำสู่ภูเขำไฟอุสึ – ทะเลสำบโทยะ – อุทยำนแห่งชำตโิอนุมะ - เมืองฮำโกดำเตะ – หอคอยโงเรียวกำคุ – 
โกดงัอฐิแดงคำเนะโมริ – ชมววิเมืองยำมค ่ำคืนบนยอดภูเขำฮำโกดำเตะ – แช่ออนเซ็น  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 น าท่านเดินทางสู่ โทยะ เพ่ือ น่ังกระเช้ำสู่ภูเขำไฟอุสึ ใหท่้านไดช่ื้นชมวิวทิวทศันแ์บบ 360 องศา พร้อมชมภูเขา

ไฟโชวะหรือโชวะซินซนั ภูเขาไฟนอ้งใหม่ท่ีเกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกในปี 1946 ซ่ึงระเบิดปะทุ
ติดต่อกนันานถึง 2 ปี ปัจจุบนัยงัมีควนัลอยกรุ่นอยู่ จากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งสู่ฮาโกดาเตะ (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง) ผ่านชม ทะเลสำบโทยะ (Lake Toya) เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม เกิดจากปาก 
ปล่องภูเขาไฟ ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเลสาบชิโกสึ ทะเลสาบแห่งน้ี มีความพิเศษตรงท่ีน ้ าจะไม่เป็นน ้าแข็งในช่วงฤดู
หนาว ในหนา้ร้อนอากาศกเ็ยน็สบาย จากนั้นแวะเปล่ียนอิริยาบทกนัท่ี อุทยำนแห่งชำติโอนุมะ (Onuma Quasi 
National Park) เป็นอุทยานธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกว่า 9,083 เฮกเตอร์ท่ีตั้งอยู่ทิศตะวนัตก
เฉียงใตข้องฮอกไกโด ภายในสวนอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติซ่ึงมีทศันียภาพงดงามมาก ท าให้ไดร้ับ
เลือกให้เป็น 1 ใน 3 แหล่งชมทศันียภาพท่ีงดงามท่ีสุดในญ่ีปุ่นไปโดยปริยาย    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอน

ใตข้องเกาะ มีช่ือเสียงดา้นทิวทศัน์ท่ีสวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมือง
หน่ึงท่ีมีท่าเรือส าหรับเปิดการคา้ระหว่างประเทศในช่วงหลงัจากยุคแยกประเทศ น าท่านข้ึนชมความสวยงาม
ของ หอคอยโงเรียวกาคุ (Goryokaku Tower) หรือ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ป้อมปราการตะวนัตกแห่งแรก
ของญ่ีปุ่น สร้างข้ึนเพ่ือป้องกนัการรุกรานจากรัสเซียในสมยัสงครามระหว่างญ่ีปุ่นกบัรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 
8 ปี โดยสร้างป้อมเป็นลกัษณะรูปดาว 6 แฉก ปัจจุปันเป็นสวนสาธารณะท่ีนิยมใชเ้ป็นสถานท่ีชมซากุระท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านสู่ ย่านโกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouses) คลงัสินคา้เชิงพาณิชย์
แห่งแรกในฮาโกดาเตะ เป็นหน่ึงในสญัลกัษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะและเป็นสถานท่ีนิยมใชเ้ป็นฉากในการถ่าย
หนงั, ถ่ายละครหรือโฆษณาต่างๆ ภายในบริเวณเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆและร้านขายของท่ีระลึก
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ท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมืองฮาโกดาเตะใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้ำสู่จุดชมวิวภูเขำฮำโกดำเตะ ซ่ึงมี
ความสูงถึง 334 เมตรเพ่ือชมวิวทิวทศันท่ี์งดงามของเมืองฮาโกดาเตะ ท่ีไดรั้บการยกย่องว่าสวยติดอนัดบั 1 ใน  
3 ของโลก อีก 2 แห่งคือ ภูเขา Inasa ท่ีเมืองนางาซากิและ ภูเขา Rokko ท่ีเมืองโกเบ ในยามค ่าคืนท่ีทอ้งฟ้า
โปร่ง เม่ือมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะแห่งน้ี ก็จะเห็นแสงไฟจากถนนหนทางและบา้นเรือนส่อง
ประกายระยิบระยบัดุจอญัมณีเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมาก   

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั  IMAGINE HOTEL & RESORT HAKODATE หรือเทียบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์นานาชาตแิละอาหารญ่ีปุ่นให้เลือกหลากหลาย 
 หลงัจากนั้นเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น ้ำแร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่

ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณท่ีเปล่งปลัง่ 
 

วนัที่ห้ำ ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ– ตลำดเช้ำฮำโกดำเตะ – นิเซโกะ – ร้ำน Milk Kobo - คลองโอตำรุ – โรงเป่ำแก้ว คิตำอชิิ 
– พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านชม ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ ฮาโกดาเตะเป็นหน่ึงในเมืองท่าแรกๆ ของญ่ีปุ่นท่ีเปิดประตูสู่การคา้กบั
ต่างประเทศเม่ือปี 1854 หรือกว่า 150 กว่าปีมาแลว้ โมโตะมาจิเป็นพ้ืนท่ีแรกท่ีเจริญข้ึนมาในสมยันั้น มีการ
สร้างถนนโดยบนเนินเขาซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากตะวนัตกและยงัหลงเหลือมาจนถึงทุกวนัน้ี ท าให้สามารถ
มองเห็นทิวทศัน์ของท่าเรือและอาคารแบบตะวนัตก เช่น โบสถ์ต่างชาติ สถานกงสุลองักฤษเก่าแก่ ศาลา
ประชาคม บริเวณน้ีจึงควรค่าแก่การเดินชมเป็นอย่างยิ่ง  จากนั้นน าท่านชม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (Hakodate 
Morning Market) ใหท่้านเลือกซ้ือเลือกชมอาหารทะเลข้ึนช่ือของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูยกัษช์นิดต่างๆ 
ปลาแซลม่อน ไข่หอยเม่น หอยเชลส์ ปลาหมึกสดซ่ึงท่านสามารถทดลองตกปลาหมึกไดด้ว้ยตวัท่านเอง หรือ
จะเป็นผลไมข้ึ้นช่ือตามฤดูกาลและผกัพ้ืนเมืองหลากหลายชนิด 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ แหล่งสกีอนัดบัตน้ๆของเกาะฮอกไกโด แวะเปล่ียนอิริยาบถนั่งชิวๆ 

สบายๆใน ร้ำน Milk-Kobo ร้านขนมนมเนยช่ือดงัประจ าเมืองนิเซโกะ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือขนมข้ึนช่ือ
มากมาย เช่น โรลเคก้ ชูวค์รีม ไอศครีมเจลาโต้ รสต่างๆ ผลิตภณัฑน์มและโยเกิร์ต ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองโอตารุ สัมผสักบับรรยากาศความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวฒันธรรมท่ีผสมผสานระหว่าง
ดินแดนตะวนัตกและตะวนัออกเขา้ดว้ยกนัไวอ้ย่างลงตวั ท่านสามารถเก็บภาพความประทบัใจกบัวิวสุดแสน
โรแมนติคของโกดังเก่าท่ีสะท้อนบนผิวน ้ า และสามารถเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองจากร้านค้าต่าง ๆ ท่ีถูก
ดดัแปลงมาจากโกดงัในสมยัโบราณ หรือ เลือกชิมขนมช่ือดงัร้านต่างๆท่ีตั้งเรียงราย เช่น ชีสเคก้ LeTao ชูครีม
ไส้ทะลกั Kitakaro หรือซอฟท์ครีม 7 สี เป็นตน้ น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น 
ภายนอกสร้างข้ึนจากอิฐแดง โครงสร้างภายในท าดว้ยไม ้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1910 ปัจจุบนันบัเป็น
มรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ และควรค่าแก่การอนุรักษใ์หเ้ป็นสมบติัของชาติ เชิญท่านเลือกชมเลือกซ้ือ
กล่องดนตรีเป็นของฝากซ่ึงมีให้ท่านเลือกมากมายและนอกจากน้ีท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบั นำฬิกำไอน ้ำ
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โบรำณ สไตลอ์งักฤษ ตั้งอยู่บริเวณหนา้พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี ท่ีเหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น จากนั้น
เดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนยก์ลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร – ม้ือพเิศษ! บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำง + ปู 3 ชนิด พร้อมเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิงไม่อั้น!!  
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั VESSLE INN SAPPORO NAKAJIMA PARK หรือเทียบเท่ำ 
  

วนัที่หก  อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัย    (ไม่มรีถบัสบริกำร) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  **อสิระท่องเที่ยวเตม็วนั** ไม่มรีถบัสบริกำรในวนันี ้มไีกด์แนะน ำกำรเดนิทำง  
 **ให้ท่ำนช้อปป้ิง หรือเดนิทำงสู่สถำนที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เช่น  

ย่ำนทำนูกโิคจิ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสินคา้ซ่ึงมีมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เคร่ืองส าอาง, เส้ือผา้รองเทา้,
กลอ้ง, เกมส์และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย  
ซูซูกโินะ รวบรวมร้านคา้ต่าง ๆ มากมายกวา่ 200 ร้านคา้เอาไวท่ี้น่ีท่ีเดียว เท่ียวไดต้ั้งแต่หวัค ่ายนัดึก เพราะเป็น
แหล่งท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องราตรี และยงัมีตรอกราเมง็ใหท่้านไดล้องชิมอีกดว้ย 
เจอำร์ทำวเวอร์ เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในซปัโปโร ตั้งอยู่ติดกบัสถานีเจอาร์ซปัโปโร มีทั้งหา้งสรรพสินคา้ โรงแรม 
โรงภาพยนตร์ และศูนยอ์าหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยู่ท่ีชั้น 38 เรียกว่า T38 (มีค่าใชจ่้าย) ท่ีระดบัความสูง 160 
เมตร จึงมองเห็นทิวทศันเ์หนือเมืองซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงาม 
มติซุยเอ้ำท์เลตพำร์ค (Mitsui Outlet Park Sapporo) เป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ท่ีสุดในฮอกไกโด ตั้งอยู่ท่ีเมือง 
Kita-Hiroshima ชานเมืองซปัโปโร มีร้านคา้แบรนดต่์างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านคา้ปลอดภาษี ศูนยอ์าหาร
ขนาดใหญ่จุ 650 ท่ีนัง่ และร้านจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้จากฟาร์มทอ้งถ่ินประจ าฮอกไกโด 

เที่ยง/ค ่ำ เพ่ือเป็นกำรไม่รบกวนเวลำของท่ำน อสิระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั VESSLE INN SAPPORO NAKAJIMA PARK หรือเทียบเท่ำ 
  

วนัที่เจด็  ศำลเจ้ำฮอกไกโด – เรร่ำ เอำท์เลต็ มอลล์ – สนำมบินชิโตเสะ – สนำมบินเถำหยวน (ไทเป) – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านขอพร ศำลเจ้ำฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ ศาลเจา้-ซปัโปโร เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีคอยปกปักษรั์กษาใหช้นชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ก็เป็นท่ีส าหรับให้
คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวเ้พ่ือเป็นขวญัก าลงัใจสืบไป จากนั้นเดินทางสู่ ชิโตเสะ แวะชอ้ปป้ิงท่ี เรร่ำ เอำท์เล็ต 
มอลล์  แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย หลากหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph 
Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap ฯลฯ 

 อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ สนำมบินชิโตเสะ ท าการเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
15.00 น. ออกเดินทางจากสนำมบินชิโตเสะ ด้วยสำยกำรบิน ไชน่ำแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI131 
18.10 น. เดินทางถึง สนำมบินเถำหยวน (ไต้หวนั) เพ่ือแวะต่อเคร่ือง 
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22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไชน่ำแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837 
01.20 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 

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

 

หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบิน 
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟล ์หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน  

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 

13-19 ตุลำคม 2561 52,900 52,900 50,900 48,900 14,000 
 
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 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปไกด ์ประเทศญ่ีปุ่น  2,500 เยน/ท่าน/ทริป 

ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปไกด ์ประเทศไตห้วนั 400 บาท/ท่าน/ทริป 
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เง่ือนไขกำรเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

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

 
กำรส ำรองที่น่ังและช ำระเงนิ 
 ยืนยันกำรส ำรองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่ำนละ 20,000 บำท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
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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) 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

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

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ 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 ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 


