ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
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ฮอกไกโด-ไต้ หวัน (ขึ้น-ลงซัปโปโร กับ China Airlines)
7 วัน 6 คืน
พักญี่ปุ่น 4 คืน และ 2 คืนที่ไต้หวัน พร้อมวันอิสระ 1 วันที่ซปั โปโร ซัปโปโร โอตารุ โนโบริ เบ็ตสึ AEON คลองโอตารุ หุบ
เขานรก ฟาร์มหมี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช็อปปิ้ งทะนุกิโคจิ โรงเบียร์อา
ซาฮี ห้างเรระพรี เมี่ยมเอ้าท์เล็ท พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ไต้หวันเที่ยว ไทเป อุทยานเย่หลิว หมู่บา้ นจิ่วเฟิ่ น ตึกไทเป
101 อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซือหลินไนท์มาร์เก็ต พิเศษ!! ที่ไทเปแช่น้ าแร่ เพื่อสุขภาพในห้องส่วนตัวทุกห้อง
**พร้อมน้ าหนักสัมภาระ 30 ก.ก.จากไชน่า แอร์ไลน์**
ราคาเริ่ มต้น 40,900บาท
กรุงเทพฯ - ไทเป - อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่ อ - ย่ านซีเหมินติง
06.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์
ไลน์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ

08.25 น.

ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 838

13.05 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน กรุ งไทเป หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถานเจียงไคเช็ค ที่เป็ นอาคารหิ นอ่อนขนาดมหึ มาล้อมรอบด้วย
สวนสวยตระการตา ภายในมีรูปปั้ นโลหะสัมฤทธิ์ของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค สถานแห่งนี้
เป็ นทั้งบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค และยังเป็ นที่ต้ งั ของโรงละครแห่งชาติหอแสดง
คอนเสิ ร์ต และศูนย์วฒั นธรรมแห่งชาติ จากนั้นนาท่านสู่ วัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไทเป
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลงของจีน เป็ นวัดที่ผคู ้ นเลื่อมใสที่สุดในกรุ งไทเป เนื่องจาก
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซานซื่อถูกทิ้งระเบิดจนได้รับความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก พระ
โพธิสตั ว์กวนอิมที่เป็ นองค์พระประธานนั้นกลับไม่ได้รับความเสี ยหายเลย ทาให้ผคู ้ นเลื่อมใสพา
กันมากราบไหว้มากขึ้น และด้านหลังของโบสถ์เจ้าแม่กวนอิมยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋ าอีกนับ
หลายสิ บองค์ มีผกู ้ ล่าวไว้วา่ วัดหลงซานซื่อเป็ นที่รวมเทพเจ้าองค์ตา่ งๆ ไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของ
ไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้สมั ผัสย่านวัยรุ่ นแห่งไทเป ซีเหมินติง เรี ยกได้วา่ เทียบเคียงย่านชิบูยา่ ใน
ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว เป็ นที่รวมแฟชัน่ เสื้ อผ้า กระเป๋ า เครื่ องประดับต่างๆ เครื่ องสาอางค์ และ
ร้านรองเท้าโอนิสึกะไทเกอร์ยอดนิยมของชาวไทย หากอยากรู ้วา่ แฟชัน่ ของวัยรุ่ นไต้หวันเป็ น
อย่างไรต้องมาดูที่ยา่ นนี้เลยทีเดียว ซึ่งตอนกลางคืนจะเปิ ดเป็ นถนนคนเดิน นอกจากบรรดาสิ นค้า
แฟชัน่ ที่มีอยูท่ วั่ ไปแล้วก็ยงั มีร้านอาหาร อยูห่ ลายร้าน ทั้งแบบร้านสไตล์ Modern Toilet หรื อร้าน
แบบนัง่ ข้างทางให้เลือกช้อปเลือกรับประทานได้อย่างจุใจ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟต์สุก้ ีชาบูแบบไต้หวัน (1)

คา่

พัก The Loft Sea Gala Spring Hotel หรื อเทียบเท่า พิเศษ!!! แช่น้ าแร่ ส่วนตัวภายในโรงแรมทุก
ห้อง

หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

อุทยานเย๋ หลิว่ - หมู่บ้านจิว่ เฟิ่ น - ตึกไทเป 101 - ตลาดซื อหลิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
หลังอาหารนาท่านเดินทางไปยังเมืองจีหลงเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่แหลม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของไต้หวันหันหน้าเข้าทะเล เป็ นเมืองท่าที่สาคัญของเมืองจีหลงคล้ายๆ กับ
เป็ นฮ่องกงเล็กเลยทีเดียว จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง อุทยานเย๋ หลิว่ เป็ นสถานที่ติดทะเล
ล้อมรอบเป็ นรู ปโขดหิ น ชะง่อนทรายรู ปร่ างต่างๆ เช่น ดอกเห็ด เต้าหู ้ รังผึ้ง และท่านจะได้ชมพระ
เศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสี ยงทั้งในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านจิว่ เฟิ่ น เป็ นเมืองที่ยงั คงสภาพวิถีชีวติ และความเป็ นอยูแ่ บบดั้งเดิมไว้อย่างดี และนอกจาก
จะเป็ นเมืองที่ทุกคนนึกถึงเป็ นอันดับแรก เมื่อกล่าวถึงทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงามตลอดทั้ง 4 ฤดู
แล้ว ยังมีเรื่ องราวของการทาเหมืองแร่ และการขุดทองในสมัยโบราณที่น่าสนใจเช่นกัน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารแบบเซี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อของไต้หวัน (3)

บ่ าย

นาท่านสู่แหล่งธุรกิจการค้าที่สาคัญของกรุ งไต้หวันที่ ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยได้ชื่อว่าสูงที่สุดใน
โลก และศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองไทเป ตึกมีความสูงถึง 508
เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม มีการผสมผสาน
ระหว่างสถาปั ตยกรรม ของเอเชียตะวันออกแบบดั้งเดิม กับสถาปั ตยกรรมแบบไต้หวัน โดย
ผสมผสานสัญลักษณ์อนั เป็ นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจีนและความเชื่อให้เข้ากันกับเทคโนโลยี
ล้ ายุคได้อย่างลงตัว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน มีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900
ตัน ทาหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนไม่ให้อาคารสัน่ ไหวไปมา เมื่อเกิดแผ่นดินไหว สามารถรองรับ
กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สูงถึง 7.6 แมกนิจูด และมีลิฟต์ที่วงิ่ เร็ว ที่สุดในโลกด้วยความเร็ ว
ประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที (ไม่รวมค่าลิฟทขึ้นชมอาคารชั้นบนสุด) นอกจากจะเป็ นอาคารที่สูง
เป็ นอันดับ 2 ของโลก ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทัว่ ไทเปอีกด้วย บริ เวณที่ต้ งั ของตึกนี้ยงั
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งแห่งใหม่ที่เป็ นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีหา้ งสรรพสิ นค้า และช้อป
ปิ้ งมอลล์อยูถ่ ึงสิ บแห่ง ภายในตัวอาคารยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าในยามค่าคืน
เราจะมองเห็นตัวอาคารสาดส่องด้วยแสงไฟสี น้ าเงินและสี เขียว ซึ่งมองเห็นได้จากทัว่ ทุกมุมของ
เมืองไทเป จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดซื่ อหลิน เป็ นตลาดคนเดินสไตล์ไต้หวันที่ครึ กครื้ นที่สุด มี
ร้านค้าครบครัน จาหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง และอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันอีกมากมายในราคา
เหมาะสม เมนูที่ข้ ึนชื่อของที่นี่คือ ไก่กรอบซื่อหลิน เต้าหูเ้ หม็น ซึ่งเป็ นที่ชื่นชอบของทุกๆ คน (ไม่
มีบริ การอาหารค่า)

คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั City Suite Gateway Hotel หรื อเทียบเท่า
ไทเป - ชิโตเสะ - โอตารุ - AEON

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

06.30 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน เพื่อเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด

08.40 น.

ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 130

13.30 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคย
เป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น นาท่านชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตา
รุ ดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยโุ รป หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งที่หา้ ง AEON
โอตารุ อย่างเต็มที่ เลือกซื้อหาสิ นค้าชั้นดีของญี่ปุ่น ทั้งเครื่ องสาอาง ขนมขบเคี้ยว บะหมี่สาเร็จรู ป
ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)

คา่

พักที่ Hotel Sonia Otaru หรื อเทียบเท่า
คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี - โรงงานแก้ วคิตะอิจิ - ภูเขาโชวะชินซัง - สวนหมี ทะเลสาบโทยะ - สวนนา้ แร่ ฟุกดิ าชิ - ออนเซ็น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น
นาท่านชม ความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ ดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์
ยุโรป ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิว
น้ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่าง
ลงตัว จากนั้นนาท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี มีเสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรกทุกๆ 15
นาที จากเสี ยงระฆังของหอนาฬิกาที่ต้ งั เด่นอยูห่ น้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมือง
โอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลาย
ขนาด หรื อแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นนาท่านชม
โรงงานแก้ วคิตะอิจิ โรงงานเป่ าแก้วที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของฮอกไกโด และยังเป็ นหนึ่งในงาน
ศิลปหัตถกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมือง
โทยะ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (6)

บ่ าย

นาท่านถึง ทะเลสาบโทยะ ซึ่งอยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติชิคอ็ ทสึ -โทยะ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจาก
การระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่อง
ภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่ นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน้ าร้อนที่พงุ่ ออกมาเป็ นควันขาวให้ได้เห็น
กัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็ นแหล่งที่อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็นชั้นเยีย่ มสาหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่ง
นี้ยงั ถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรื อ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่นคือเกาะ
กลางที่ผดุ ขึ้นกลางทะเลสาบ ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของ
เปลือกโลกในปี 1943 ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น
กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนั้นชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมี เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู ้ของหมี
สี น้ าตาลนับ 100 ตัวที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
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เท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี้ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย นาท่านชม สวน
นา้ แร่ ฟุกดิ าชิ เป็ นหนึ่งในบรรดาแหล่งน้ าแร่ ผดุ ที่ผดุ ออกมาจากภูเขาไฟโยเด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้
เป็ น 1 ใน 100 น้ าแร่ ที่มีชื่อเสี ยง
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม อาหารบุฟเฟต์แบบญี่ปุ่น (7)

คา่

พักที่ Toya Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
โนโบริเบ็ตสึ - หุบเขานรก - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ซัปโปโร - ศาลเจ้ าฮอกไกโด - โรงเบียร์ อา
ซาฮี - บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ ฮอกไกโด 3 ชนิด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นาท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่โด่งดัง สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ นาท่านชม หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุง่ จากน้พุุ
ร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็ นที่มาของหุบผานรก นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่และ
สาคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด เพื่อนาท่านสู่ ร้านจาหน่ายขนมและช็อคโกแลตชื่อดังของฮอกไก
โดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุก้ กี้สไตล์ยโุ รปประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นช็อคโกแลตแซนด์วชิ ประกบ
ด้วย White Choc หรื อ Black Choc สอดไส้ช็อคโกแลตนมตรงกลาง

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (9)

บ่ าย

จากนั้นนาท่านสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ต้ งั อยูใ่ นตัวเมืองซัปโปโร บนพื้นที่กว่า
180,000 ตรม. ใกล้กบั สวนมารู ยามะ สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเมจิใน ค.ศ.1869 เพื่อเป็ นการเฉลิม
ฉลองให้แก่เทพเจ้าที่สาคัญ 3 องค์ตามความเชื่อของชินโต จากนนั้นนาท่านสู่ โรงเบียร์ อาซาฮี ให้
ท่านได้ชิมรสชาดเบียร์สดท่านละ 1 แก้วฟรี จากนั้นเที่ยวชมเมืองซัปโปโร นาท่านชม อาคารทีท่ า
การรัฐบาลเก่ า หรื อ ทาเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริ กา
ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้
วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของ
รัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนั ได้อนุรักษ์ไว้เป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านชม
หอนาฬิ กาโบราณโทเก็นได สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริ กนั ตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดย
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสี ยงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวติ ชีวาของชาวฮอกไก
โด จากนั้นชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วยน้ าพุและ
ดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง

เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้แก่ ปู
ทาราบะ ปูขน และปูซึกานิ (10)

คา่

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั Tmark City Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า
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อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันทีซ่ ัปโปโร
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
ให้ท่านได้อิสระทั้งวัน หรื อเลือกไปช้อปปิ้ งที่ยา่ น JR Station หรื อย่านทะนุกิโคจิซ่ ึงเป็ นย่านช้อป
ปิ้ งชื่อดังของเมืองซัปโปโรซึ่งไม่อยูห่ ่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก
เพราะที่นี่มีร้านขายของทั้งที่ระลึกของญี่ปุ่น สิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าน่าซื้อหาสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆ
อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า)

คา่

พักที่ Tmark City Hotel Sapporo หรื อเทียบเท่า
ตลาดนิโจ - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ไทเป - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
หลังอาหารนาท่านเยีย่ มชม ตลาดนิโจ ตลาดชื่อดังที่มีอาหารทะเลสดๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อหา เป็ น
ของฝากทางบ้าน โดยสามารถซื้อและแพ็คใส่บรรจุภณั ฑ์โฟมเพื่อสะดวกในการขนส่งกลับ
เมืองไทย จากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนม
ชื่อดัง และสิ นค้าอื่นมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น Polo Ralph Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap ,
Croc ฯลฯ

12.00 น.

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่
กรุ งเทพฯ

15.00 น.

เดินทางสู่กรุ งไทเป โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 131

18.05 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

23.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI 837

02.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

14-20 ก.ย. 60

40,900

40,900

38,900

11,500

-

21-27 ก.ย. 60

40,900

40,900

38,900

11,500
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28 ต.ค. - 03 พ.ย.
60

42,900

42,900

40,900

12,000

02-08 พ.ย. 60

41,900

41,900

39,900

12,000

09-15 พ.ย. 60

40,900

40,900

38,900

12,000

10-16 ม.ค. 61

41,900

41,900

39,900

12,000

17-23 ม.ค. 61

41,900

41,900

39,900

12,000

ช่วงฤดูหนาว มีหิมะ

08-14 มี.ค. 61

42,900

42,900

40,900

12,000

ช่วงฤดูหนาว มีหิมะ

15-21 มี.ค. 61

42,900

42,900

40,900

12,000

ช่วงฤดูหนาว มีหิมะ

ราคานีร้ วม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปุ่น และ 2 คืนที่ไต้หวัน
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000
บาท
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
ราคานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถทั้งที่ญี่ปุ่นและไต้หวัน (ท่านละ 1,350 บาทตลอดทริ ป โดยชาระ
ก่อนเดินทาง พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมาที่ตอ้ งการใบกากับภาษี และได้ต่อรอง
ราคากันสิ้นสุดแล้ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 30 ก.ก. ต่อท่าน
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หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจานวนตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสยั
หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
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