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ฮอกไกโดฤดูหมิ ะ-ไต้ หวัน 7 วัน 6 คืน
พักญี่ปนุ่ 4 คืน และ 2 คืนที่ไต้ หวัน สัมผัสหิมะที่คิโรโระสกีรีสอร์ ท โอตารุ โนโบริ เบ็ตสึ คลองโอตารุ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ฟาร์ มหมี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช้ อปปิ ง้ ทะนุกิโคจิ พิพิธภัณฑ์เบียร์ ซปั โปโร ห้ างเรระพรี เมี่ยม
เอ้ าท์เล็ท พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด พร้ อมวันอิสระ 1 วันที่ซปั โปโร ไต้ หวันเที่ยว ไทเป อุทยานเย่หลิว หมูบ่ ้ านจิ่วเฟิ่ น ตึกไทเป
101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซือหลินไนท์มาร์ เก็ต พิเศษ!! ที่ไทเปแช่น ้าแร่ เพื่อสุขภาพในห้ องส่วนตัวทุก ห้ อง
สายการบิน : ไชน่ า แอร์ ไลน์ ( CI)
ราคาเริ่ มต้ น : 40,900 บาท
กรุ งเทพฯ - ไทเป - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ย่ านซีเหมินติง
06.00 น. คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯ คอยให้
การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
08.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 066
13.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน กรุงไทเป หลังพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์
สถานเจียงไคเช็ค ที่เป็ นอาคารหินอ่อนขนาดมหึมาล้ อมรอบด้ วยสวนสวยตระการตา ภายในมีรูปปั น้ โลหะสัมฤทธิ์ของอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค สถานแห่งนี ้เป็ นทังบ้
้ านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และยังเป็ นที่ตงของโรงละครแห่
ั้
งชาติหอแสดง
คอนเสิร์ต และศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งชาติ จากนันน
้ าท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในไทเป สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยจักรพรรดิเฉียนห
ลงของจีน เป็ นวัดที่ผ้ คู นเลือ่ มใสทีส่ ดุ ในกรุงไทเป เนื่องจากในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วัดหลงซานซือ่ ถูกทิ ้งระเบิดจนได้ รับความ
เสียหายเป็ นอย่างมาก พระโพธิสตั ว์กวนอิมที่เป็ นองค์พระประธานนันกลั
้ บไม่ได้ รับความเสียหายเลย ทาให้ ผ้ คู นเลื่อมใสพากันมากราบ
ไหว้ มากขึ ้น และด้ านหลังของโบสถ์เจ้ าแม่กวนอิมยังมีเทพเจ้ าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผ้ กู ล่าวไว้ ว่าวัดหลงซานซือ่ เป็ นที่
รวมเทพเจ้ าองค์ต่างๆ ไว้ มากที่สดุ แห่งหนึ่งของไต้ หวัน จากนันให้
้ ท่านได้ สมั ผัสย่านวัยรุ่นแห่งไทเป ซีเหมินติง เรียกได้ ว่าเทียบเคียง
ย่านชิบยู ่าในประเทศญี่ปนุ่ เลยทีเดียว เป็ นที่รวมแฟชัน่ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่องประดับต่างๆ เครื่องสาอางค์ และร้ านรองเท้ าโอนิสกึ ะไท
เกอร์ ยอดนิยมของชาวไทย หากอยากรู้ว่าแฟชัน่ ของวัยรุ่นไต้ หวันเป็ นอย่างไรต้ องมาดูที่ย่านนี ้เลยทีเดียว ซึง่ ตอนกลางคืนจะเปิ ดเป็ น
ถนนคนเดิน นอกจากบรรดาสินค้ าแฟชัน่ ที่มีอยู่ทวั่ ไปแล้ วก็ยงั มีร้านอาหาร อยู่หลายร้ าน ทังแบบร้
้
านสไตล์ Modern Toilet หรือร้ าน
แบบนัง่ ข้ างทางให้ เลือกช้ อปเลือกรับประทานได้ อย่างจุใจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟต์สกุ ี ้ชาบูแบบไต้ หวัน (1)
เย็น
พัก The Loft Sea Gala Spring Hotel หรือเทียบเท่า พิเศษ!!! แช่น ้าแร่ส่วนตัวภายในโรงแรมทุกห้ อง
ค่า

อุทยานเย๋ หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น - ตึกไทเป 101 - ตลาดซือหลิน
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยังเมืองจีหลงเป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตพื ้นที่แหลมตะวันออกเฉียงเหนือของไต้ หวันหันหน้ าเข้ าทะเล เป็ น
เมืองท่าที่สาคัญของเมืองจีหลงคล้ ายๆ กับเป็ นฮ่องกงเล็กเลยทีเดียว จากนันพาท่
้
านเดินทางไปยัง อุทยานเย๋ หลิ่ว เป็ นสถานที่ติด
ทะเลล้ อมรอบเป็ นรูปโขดหิน ชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เช่น ดอกเห็ด เต้ าหู้ รังผึ ้ง และท่านจะได้ ชมพระเศียรราชินี รองเท้ าเทพธิดา ซึง่ มี
ชื่อเสียงทังในเกาะไต้
้
หวันและทัว่ โลก จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่ น เป็ นเมืองที่ยงั คงสภาพวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่แบบ
ดังเดิ
้ มไว้ อย่างดี และนอกจากจะเป็ นเมืองที่ทกุ คนนึกถึงเป็ นอันดับแรก เมือ่ กล่าวถึงทิวทัศน์ของภูเขาทีส่ วยงามตลอดทัง้ 4 ฤดูแล้ ว ยัง
มีเรื่องราวของการทาเหมืองแร่และการขุดทองในสมัยโบราณที่น่าสนใจเช่นกัน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารแบบเซีย่ วหลงเปาขึ ้นชื่อของไต้ หวัน (3)
นาท่านสู่แหล่งธุรกิจการค้ าที่สาคัญของกรุงไต้ หวันที่ ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยได้ ชื่อว่าสูงที่สดุ ในโลก และศักยภาพทางเทคโนโลยีของ
หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
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ค่า

ไต้ หวัน สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองไทเป ตึกมีความสูงถึง 508 เมตร ได้ รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้ หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
มีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดังเดิ
้ ม กับสถาปั ตยกรรมแบบไต้ หวัน โดยผสมผสานสัญลักษณ์อนั
เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชือ่ ให้ เข้ ากันกับเทคโนโลยีล ้ายุคได้ อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ ายปล้ องไผ่ 8 ปล้ องต่อ
กัน มีลกู ตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทาหน้ าที่กนั การสัน่ สะเทือนไม่ให้ อาคารสัน่ ไหวไปมา เมื่อเกิดแผ่นดินไหว สามารถรองรับกับ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ สงู ถึง 7.6 แมกนิจดู และมีลิฟต์ที่วิ่งเร็ว ทีส่ ดุ ในโลกด้ วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที (ไม่รวมค่าลิฟ
ทขึ ้นชมอาคารชันบนสุ
้
ด) นอกจากจะเป็ นอาคารที่สงู เป็ นอันดับ 2 ของโลก ยังมีจดุ ชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทัว่ ไทเปอีกด้ วย บริเวณ
ที่ตงของตึ
ั้
กนี ้ยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้ า และช้ อปปิ ง้ มอลล์อยู่ถงึ สิบแห่ง
ภายในตัวอาคารยังมีร้านค้ ามากมายให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าในยามค่าคืน เราจะมองเห็นตัวอาคารสาดส่องด้ วยแสงไฟสีน ้าเงินและสี
เขียว ซึง่ มองเห็นได้ จากทัว่ ทุกมุมของเมืองไทเป จากนันน
้ าท่านสู่ ตลาดซื่อหลิน เป็ นตลาดคนเดินสไตล์ไต้ หวันที่ครึกครืน้ ที่สดุ มี
ร้ านค้ าครบครัน จาหน่ายสินค้ าพื ้นเมือง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้ หวันอีกมากมายในราคาเหมาะสม เมนูที่ขึ ้นชื่อของที่นี่คือ ไก่กรอบ
ซือ่ หลิน เต้ าหู้เหม็น ซึง่ เป็ นที่ชื่นชอบของทุกๆ คน (ไม่มีบริการอาหารค่า)
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั City Suite Gateway Hotel หรือเทียบเท่า

ไทเป - ชิโตเสะ - ซัปโปโร - บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
เช้ า
06.30 น.
08.40 น.
13.30 น.
เย็น
ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน เพือ่ เดินทางสู่เกาะฮอกไกโด
ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 130
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ หลังพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่และสาคัญที่สดุ ของ
เกาะฮอกไกโด ก่อนจะนาท่านไปยังภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้ แก่ ปูทาราบะ ปูขน และปูซกึ านิ (5)
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั Tmark City Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า

อิสระทัง้ วันที่ซัปโปโร - หรื อท่ องเที่ยวตัวเมืองซัปโปโรด้ วยตัวท่ านเอง
เช้ า

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
ให้ ท่านได้ อิสระทังวั
้ น ชมเมืองซัปโปโรด้ วยตัวท่านเอง ทังสวนโอโดริ
้
หอนาฬิกาเก่า และทาเนียบอิฐแดงเก่าแก่ หรือเลือกไปช้ อปปิ ง้ ที่
ย่าน JR Station หรือย่านทะนุกิโคจิซงึ่ เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองซัปโปโรซึง่ ไม่อยู่ห่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกัน
เป็ นอย่างมาก เพราะที่นี่มีร้านขายของทังที
้ ่ระลึกของญี่ปนุ่ สินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าน่าซื ้อหาสไตล์ญี่ปนุ่ ต่างๆ อีกมากมาย (ไม่มีบริการ
อาหารกลางวันและอาหารค่า)
พักที่ Tmark City Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า

โรงงานเบียร์ อาซาฮี - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - AEON - โรงงานผลิตไวน์ - คิโรโระสกี รี สอร์ ท ออนเซ็น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ อาซาฮี บริษัทเบียร์ ยกั ษ์ ใหญ่ที่มียอดขายเป็ นอันดับหนึง่ ของประเทศญี่ปนุ่ ติดต่อกันมาหลายสิบปี
พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้รวบรวมประวัติความเป็ นมาของเบียร์ อาซาฮีตงแต่
ั ้ ต้นกาเนิดมาจนถึงปั จจุบนั พิเศษ!! ให้ ท่านได้ ชิมรสชาดเบียร์ สดอา
ซาฮีท่านละ 1 แก้ วฟรี นาท่านชม คลองโอตารุ ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบน
ผิวน ้าของคลองสายวัฒนธรรม ทีด่ ินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจาก
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ร้ านค้ าต่างๆ ที่ถกู ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันชมพิ
้
พธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสียงต้ อนรับท่านตังแต่
้ ก้าวแรกทุกๆ 15
นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตงเด่
ั ้ นอยู่หน้ าอาคารที่ถกู สร้ างขึ ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ ชมวิธีการผลิตกล่อง
ดนตรีและเลือกซื ้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้ แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ ้นเดียวในโลก
จากนันให้
้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ ที่ห้าง AEON ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อหาสินค้ าชันดี
้ ของญี่ปนุ่ ทังเครื
้ ่องสาอางค์ ขนมขบเคี ้ยว บะหมี่สาเร็จรูป
ฯลฯ หรือของใช้ ภายในชีวิตประจาวันต่างๆ ที่มีคณ
ุ ภาพดีตามแบบฉบับของสินค้ าญี่ปนุ่ (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน)
นาท่านเยี่ยมชม โรงงานไวน์ ฮอกไกโด ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตไวน์ชื่อดังของเมืองโอตารุ ที่มีไวน์นานาชนิดมากกว่า 80 ชนิดให้ เลือกซื ้อหา
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ คิโรโระสกีรีสอร์ ท ลานสกียอดนิยมที่สดุ แห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโด ที่มีปริมาณหิมะตกในช่วงหน้ าหนาว
อย่างหนาแน่น เนื่องจากมีที่ตงอยู
ั ้ ่บนไหล่เขาอาซาริดาเกะ และยังล้ อมรอบไปด้ วยทิวเขา จึงทาให้ อากาศหนาวเย็นเป็ นอย่างมาก และ
หิมะที่ตกบริเวณนี ้มีลกั ษณะเป็ นปุยนุ่ม เหมาะแก่การสันทนาการและกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะทุกชนิด ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับกิจกรรม
หน้ าหนาวหลากหลายรูปแบบ (ค่ากิจกรรมและค่าเช่าอุปกรณ์ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั พร้ อม
บริการ ออนเซ็น ให้ ท่านได้ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้ าด้ วยการแช่น ้าแร่จากธรรมชาติ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
พักที่ Toya Manseikaku หรือเทียบเท่า

ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - ศูนย์ อนุรักษ์ หมี - โนโบริเบ็ตสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - โรงงานชอคโก
แลตอิชยิ ะ
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น
ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
นาท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึง่ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนี ้เกิดขึ ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสน
ปี ที่แล้ ว โดยพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้ จากไอน ้าร้ อนที่พ่งุ ออกมาเป็ น
ควันขาวให้ ได้ เห็นกัน ดังนันที
้ ่นี่จึงเป็ นแหล่งที่อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นชันเยี
้ ่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี ้ยังถูกใช้ ในการจัด
ประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจดุ เด่นคือเกาะกลางที่ผดุ ขึ ้นกลางทะเลสาบ ชมทิวทัศน์ ภูเขาโชวะชิน
ซัง ภูเขาที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมือ่ ลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ ้น
กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนันชม
้ ศูนย์ อนุรักษ์ หมีเพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้าตาลนับ100 ตัวที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์
และหาดูได้ ยาก ในญี่ปนุ่ นี ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน ้าตาลนี ้ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีก
ด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (10)
จากนันน
้ าท่านสู่ โนโบริเบ็ทสึ เมืองตากอากาศที่โด่งดัง สัมผัสอากาศบริสทุ ธิ์ นาท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์
และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุ่งจาก ้าน ้าพุรุ ้ อนและบ่อโคลนเดือด เป็ นที่มาของหุบผานรก นาท่านสู่ โรงงานช็อค
โกแลต ชือ่ ดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ยโคอิบโิ ตะ คุ้กกี ้สไตล์ยโุ รปประเภทหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วิชประกบด้ วย White
Choc หรือ Black Choc สอดไส้ ชอ็ คโกแลตนม ตรงกลาง จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสู่ที่พกั
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (11)
พักที่ Tmark City Hotel Sapporo หรือเทียบเท่า

ตลาดนิโจ - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ไทเป - กรุ งเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (12)
หลังอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสู่ ตลาดนิโจ ตลาดเช้ าเมืองซัปโปโรที่จะเปิ ดขายสินค้ านานาชนิด เช่น อาหารทะเลสดๆ และผลไม้ สด
ชื่อดังตามฤดูกาลของฮอกไกโด รวมไปถึงปูทาราบะเป็ นๆ ให้ ท่านเลือกซื ้อกลับบ้ านเป็ นของฝากได้ นับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงและมี
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สินค้ าให้ เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนันให้
้ ท่านได้ ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ แหล่ง
รวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง และสินค้ าอื่นมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc
ฯลฯ (ไม่มีบริการอาหารกลางวัน)
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เดินทางสู่กรุงไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 131
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ CI 065
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

12.00 น.
15.00 น.
18.05 น.
22.05 น.

วันที่เดินทาง
16-22 ม.ค. 60
13-19 ก.พ. 60
20-26 ก.พ. 60
01-07 มี.ค. 60

ราคาผู้ใหญ่
40,900
42,900
40,900
41,900

เด็กพักกับผู้ใหญ่
40,900
42,900
40,900
41,900

เด็กมีเตียง
40,900
42,900
40,900
41,900

เด็กไม่มีเตียง
38,900
40,900
38,900
39,900

พักเดี่ยว
12,500
14,000
12,500
12,500

ราคานี ้รวม
- ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปนุ่ และ 2 คืนที่ไต้ หวัน
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้ าชมสถานทีท่ อ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้ าทัวร์ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
* ผู้เดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริษัทประกันจะให้ ความคุ้มครองครึ่งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ ้นไป บริษัทประกันจะไม่ให้ ความคุ้มครอง

ราคานี ้ไม่รวม
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์ญี่ปนและไต้
ุ่
หวัน (ท่านละ 1,350 บาทตลอดทริป โดยชาระก่อนเดินทาง พร้ อมค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ)
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาที่ต้องการใบกากับภาษี 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
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรือบกพร่องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรือภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรือการถูก
ห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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