
 

 

 

 

TAIWAN TAICHUNG 6D5N 

ซุปตาร ์เปิดวารป์ 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2560 
 

 



โดยสายการบนิ  THAI VIETJET AIR (VZ) 

เทีย่วเหนอื-จรดใต ้ไทเป ไทจงและเกาสง 

นมสัการสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ เมอืงเกาสง วดัฝอกวงซนั เจดยีเ์สอืมงักร 

เยอืนป่าสนพนัปี ณ อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ไหวพ้ระ ณ วดัเหวนิอูแ่ละวดัจงไถซานซือ่ 

สมัผสัสวสิเซอรแ์ลนดไ์ตห้วนั ณ ฟารม์แกะชงิจ ิง้ 

ชมเศยีรพระราชนิ ีณ อทุยานเยห่ลวิ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ 3 ตลาดชือ่ดงัของเมอืง ซเีหมนิตงิ ฟงเจีย่ และลิว่เหอ 

เมนพูเิศษ..ปลาประธานาธบิด,ีชาบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วนั 

พเิศษ !!! รบั SIM NET ฟรทีา่นละ 1 อนั ใชไ้ดน้านสูงสดุ 5 วนั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

01 – 06 กรกฎาคม 2560 20,555 6,500 

06 – 11 กรกฎาคม 2560 22,900 6,500 

15 - 20 กรกฎาคม 2560 22,900 6,500 

20 – 25 กรกฎาคม 2560 22,900 6,500 

29 กรกฎาคม – 03 สงิหาคม 2560 22,900 6,500 

03 – 08 สงิหาคม 2560 22,900 6,500 

12 – 17 สงิหาคม 2560 22,900 6,500 

17 – 22 สงิหาคม 2560 22,900 6,500 

26 – 31 สงิหาคม 2560 22,900 6,500 

31 สงิหาคม - 05 กนัยายน 2560 22,900 6,500 

09 – 14 กนัยายน 2560 22,900 6,500 

14 – 19 กนัยายน 2560 22,900 6,500 

23 – 28 กนัยายน 2560 22,900 6,500 
 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ**  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,200 NTD/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก กรงุเทพ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิไทจง – เมอืงเจยีอี ้

13.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู .... เคาทเ์ตอร ์ สายการบนิประจ า

ชาต ิไทยเวยีตเจ็ท THAI VEITJET (VZ)  

16.30 น      ออกเดนิทางสู ่เมอืงไทจง ไตห้วนั โดย เทีย่วบนิที ่VZ3560 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

20.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงไทจง หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่าน

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้เป็นมณฑลทีม่ชี ือ่เสยีงอกีเมอืงหนึง่ในภาคตะวันตกเฉียงใตข้อง

ไตห้วัน ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนึง่และอกีดา้นตดิกบัทะเล 

ทีพ่กั ALI-INTERNATIONAL HOTEL CHIAYI หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 



วนัทีส่อง เมอืงเจยีอี ้– อุทยานแหง่ชาตอิาลซีนั – น ัง่รถไฟโบราณ – ป่าสนพนัปี – ทะเลสาบ

สองพีน่อ้ง – แวะชมิชา - หมู่บา้นญีปุ่่ น HINOKI VILLAGE - เมอืงเกาสง - ล ิว่เหอ

ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

จากนัน้น าทา่นสู ่อุทยานอาลซีนั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าคณะทา่น น ัง่รถไฟ

โบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงที่สุดของเกาะไตห้วันตัง้แต่สมัยที่ญี่ปุ่ นยัง

ปกครองอยู่มทีัง้นักเขยีนและศลิปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรา้งผลงานที่นี่ เนื่องจากมี

ธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ ทัง้ป่าไม ้เทอืกเขา ล าเนาไพร สมบรูณ์จนหาทีอ่ืน่เปรยีบไมไ่ดจ้งึไมน่่าแปลกใจ

เลยทีค่รัง้หนึง่ในชวีติตอ้งมาเยอืนเดนิชมป่าสน 2,000 ปี ทวิสนตัง้เรยีงตระหง่าน พริว้ตามลมอย่าง

เป็นธรรมชาตทิี่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไวใ้นความทรงจ าอย่างหาที่เปรยีบ

ไม่ได ้อุทยานแห่งชาตอิาลซีันอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอทุยานฯทีม่คีวามสวยงาม

มาก ใหท้า่นไดส้ัมผัสอากาศบรสิทุธิ ์ชืน่ชมทะเลหมอกและตน้ไมใ้หญ่ทีม่อีายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายใน

อทุยานยังม ีทะเลสาบสองพีน่อ้ง ซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอยา่งมาก เป็นทะเลสาบทีน่ า

สายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้  พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มีสน

หลากหลายนานาพันธุม์คีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกว่ารอ้ยปี สมควร

แก่เวลาน าท่านเดนิทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาตอิาลีซัน  ระหว่างทางน าท่านแวะชมิ ชาอู

หลง ขนานแทจ้ากยอดเขาอาลซีนั  ซึง่มชีาหลายประเภทใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอกีด ้ วย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืงบนอทุยาน 

น าท่านเดินทางลงจากอุทยานอาลีซัน (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เดินทางสู่ หมู่บ ้านญี่ปุ่ น 

HINOKI VILLAGE อดตีเป็นบา้นพักของทหารญีปุ่่ น ในชว่งปกครองไตห้วัน ภายในหมูบ่า้นจะเป็น

บา้นเกา่สไตสญ์ีปุ่่ นชัน้เดยีว ปัจจุบันเป็นรา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถงึยังมพีพิธิภัณฑท์ีบ่อก

เลา่เรือ่งราวในอดตีของทีน่ีด้ว้ย ใหท้า่นไดช้ม เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และถา่ยรปูกบัววิสวยๆทีไ่มค่วร

พลาดไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถวเมอืงหนานโถว ตัง้อยู่ทางตอนกลางของ

ไตห้วัน เป็นเทศมณฑลหนึง่ของสาธารณรัฐจีน (ไตห้วัน) และมขีนาดใหญ่ที่สุดในไตห้วัน มเีมอืง

หลวงชือ่ หนานโถวซติี ้เป็นเมอืงเดยีวทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล พืน้ทีส่ว่นใหญ่รอบลอ้มไปดว้ยภเูขาสงู 

ทีล่ดหลั่นกันไป จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกาสง เมอืงทางตอนใตข้องไตห้วันและถอืว่าเป็น

จังหวัดที่มีคนอยู่หนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รูจั้กกันดีในเมืองท่าที่ส าคัญและใหญ่ที่สุดของ

ไตห้วันและยงัเป็นเมอืงอตุสาหกรรมอกีตา่งหาก เมอืงเกาสงไดอ้ยูใ่นลสิ 5 เมอืงทีด่ทีีส่ดุส าหรับการขี่

จักรยานในเอเชยี รองจากปักกิง่ และเกยีวโต 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ตลาดลิว่เหอ 

น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกลางคนืลิว่เหอ Liuhe Night Market เป็นตลาดไนท์มารเ์ก็ตชือ่ดัง

ทีสุ่ดของเมอืงเกาสงทีม่ขีายทุกสิง่อย่าง ตัง้แต่ ของกนิเล่น อาหาร เครือ่งดืม่ คาเฟ่ ของเล่น ของ

สะสม ของฝาก ของที่ระลกึ เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้วของเครื่องใชต้่างๆ โดยเฉพาะอาหาร



ทอ้งถิน่ทีท่ ามาจากอาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมอืงทา่ ตดิทะเล ลิว่เหอไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดถนน

คนเดนิที่มรีา้นคา้ต่างๆตัง้ขายทัง้ 2 ขา้งของถนน และถูกรโีนเวทเพื่อใหเ้ป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มี

อาหารไตห้วันขายอยูท่กุเมนู รวมทัง้เมนูยอดฮติตา่งๆของเมอืงเกาสงดว้ย 

ทีพ่กั  HOTEL D KAOSIUNG หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เม ืองเกาสง  – ว ัดฝอกวงซ ัน  – เจดีย ์เส ือม ังกร  – แวะถ่าย รูป  FORMOSA 

BOULOVARD – หมูบ่า้นวฒันธรรมหอกลอง -  เมอืงหนานโถว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแร 

น าทา่นสกัการะพระอามติพทุธที ่พุทธสถานฝอกวงซนั  เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากในไตห้วัน เป็น 1 ใน 

4 วัดใหญ่ทีส่ดุของไตห้วันประจ าภาคใต ้ชมพระอโุบสถพระพุทธรูป 14,800 องค ์ทีส่ามารถบรรจุศา

สนกิชนไดถ้งึ 1,000 คน ไฮไลท!์!! พระพุทธรูปองคใ์หญ่สูงถงึ 33 เมตร ประดษิฐานโดดเด่นอยูบ่น

เขาลอ้มรอบดว้ยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ มอีาณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขาทัง้ลูก น าท่านชม 

เจดยีเ์สอืมงักร ตัง้อยูภ่ายในทะเลสาบดอกบัว ห่างจากศาลาฤดูใบไมผ้ลแิละศาลาฤดูใบไมร้่วงไป

ทางทศิใตป้ระมาณ 700 เมตร บรเิวณปากมังกรจะเป็นทางเขา้สูภ่ายในเจดยี ์และบรเิวณปากเสอืจะ

เป็นทางออก สามารถขึน้ไปยังชัน้บนเพื่อชมทวิทัศน์รอบ ๆ บงึที่มสี ิง่ปลูกสรา้งและวัดต่างๆ รอบ

บรเิวณ เจดยีค์ู่แห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึแก่เทพเจา้กวนอู เทพเจา้แห่งความซือ่สัตยก์ารเดนิ

เขา้ไปทางปากของมงักร และเดนิออกมาทางปากของเสอืถอืเป็นเสมอืนการเปลีย่นจากความโชครา้ย

ใหก้ลายเป็นความโชคด ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โดมแหง่แสง Dome of Light Formosa Boulevard ตัง้อยูภ่ายในสถานี

รถไฟใตด้นิ MRT Formosa Boulevard Station ซึง่เป็นจุดเชือ่มต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสสีม้และสี

แดง เป็นงานประตมิากรรมกระจกสกีลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางของโดมทีย่าวถงึ 

30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดังชาวอติาล ีทีเ่ป็นการถ่ายทอดเรือ่งราวต่างๆดว้ยแนวคดิของดนิ 

น ้า ลม ไป เป็นส ีแดง เหลอืง น ้าเงนิ เขยีว เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องเมอืงเกาสง เดนิทางสู่ หมูบ่า้น

วฒันธรรมหอกลอง Ten Drum Culture Village ทีน่ าเอาโรงงานน ้าตาลรา้งเกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ใน

สมัยที่ญี่ปุ่ นเขา้ยดึครองไตห้วัน ก่อนถูกทิง้รา้งหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 มาปรับปรุงและเปิดเป็น

หมู่บา้นวัฒนธรรมหอกลอง โดยกลุ่ม Ten Drum Art Percussion Group ไฮไลท!์!! การแสดงโชว์

ศลิปะการตีกลองของไตห้วันที่น ามาผูกกับเรือ่งราวของโรงงานน ้าตาลแห่งนี้   สิง่ที่น่าชืน่ชมของ

หมูบ่า้นวัฒนธรรมหอกลองแหง่นี้ก็คอืการรักษาสิง่กอ่สรา้งเกา่แกต่า่งๆ ของโรงงานไวแ้ละยงัปรับปรุง

ใหส้ามารถใชง้านได ้ไมป่ล่อยใหท้ิง้รา้งโทรมไปตามกาลเวลาและไมต่อ้งทุบทิง้สรา้งใหม่ บา้งน ามา

ปรับปรุงเป็นรา้นกาแฟ บา้งเป็นสถานทีน่ั่งพักผ่อนอ่านหนังสอื เป็นโรงละคร ฯลฯ และนักท่องเทีย่ว

ทีม่าทีน่ีย่งัสามารถมารว่มเวริก์ชอปการท ากลอง และลองฝึกตกีลองในทว่งท านองพืน้เมอืงไดอ้กีดว้ย 



ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหนานโถว 

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูปลาประธานาธบิด ี 

ทีพ่กั  SUN MOON HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงหนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา –  วดัเหวนิอู่ – วดัจงไถซานซือ่ – 

ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์–  ฟารม์ชงิจ ิง้ – ฝงเจีย่ไนทม์ารเ์ก็ต – เมอืงไทจง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอกีจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาว

ไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญทีท่่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามยาวถงึ 33 

กโิลเมตร น าท่านล่องเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พรอ้มกับใหท้่านนมัสการรูป

เคารพของ พระถังซ าจ๋ัง ณ วดัพระถงัซา้จ ัง๋ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิทะเลสาบสรุยินัจันทรา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นกราบไหวส้ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ี ่วดัเหวนิอู ่ เชน่ นักปราชญข์งจือ้ นักปราชญแ์หง่ปัญญา และเทพกวน

อ ูเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์รวมถงึสงิโตหนิออ่น 2 ตัว ทีต่ัง้อยูห่นา้วัด ซึง่มมีลูคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรยีญ 

ไตห้วันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสรุยิันจันทรา จากนัน้

เดนิทางสู ่วดัจงไถซานซือ่ มชีือ่เสยีงในดา้นการฝึกสมาธนิกิายเซนหรอืฌานสมาธทิีส่บืทอดมาจาก

ปรมาจารยฮ์ุย่เหนงิในจนี วัดแหง่นีย้งัไดรั้บการกลา่วขานวา่มศีาสนาสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดับสามของ

โลกรองจากนครวาตกิัลและวัดมหายานทีธ่เิบต อกีทัง้ยังเป็นวัดทีท่ันสมัยทีส่ดุในไตห้วัน สัญลักษณ์

ของวัดนีเ้ป็นรูปมอืถอืดอกบัว วัดจงไถฉาน เป็นวัดใหญ ่1 ใน 4 วัดของไตห้วัน เป็นวัดใหญป่ระจ าภาค

กลางของไตห้วัน เป็นสถานที่ส าหรับจารกิแสวงบุญของชาวไตห้วัน ใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่า

หมืน่ลา้นบาท โดยออกแบบโดยวศิวกรคนเดียวกัน กับที่สรา้งตกึ 101 มโีครงสรา้งที่แข็งแกร่งมาก  

เมือ่ปี 1999 เกดิแผ่นดนิไหวอยา่ง รนุแรงท าใหห้มูบ่า้นใกลว้ัดถกูกลนืหายไปแต่วัดนี้กลับไมเ่ป็นอะไร

เลย นับตัง้แต่นัน้มากผูค้นต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก น าท่านสู่ ฟารม์แกะชงิจิง้ เป็น

ฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมปิระเทศและสิง่ก่อสรา้งต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศ

นวิซแีลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บรเิวณฟารม์ที่เลี้ยงแกะและบรเิวณชมววิ ในบรเิวณฟารม์เรา

สามารถสมัผัสแกะไดอ้ยา่งใกลช้ดิ เชญิทา่นอสิระใหอ้าหารแกะ และถา่ยรปูกบัแกะตามอธัยาศัย สภาพ

ภมูอิากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดกลางคนืฟงเจีย่ เป็นตลาด

กลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไตห้วัน อยูท่ี ่เมอืงไทจง (Taichung) มคีวามน่าสนใจอยู่ทีค่วาม

เป็นทอ้งถิน่ และของกนิต่างๆทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล์ Street Food ท าใหด้งึดูด

ทัง้นักท่องเที่ยวและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย นอกจากนี้ยังม ีสนิคา้เกีย่วกับแฟชั่นและวัยรุ่น ในราคา

นักเรยีน นักศกึษา เนื่องจากยา่นนี้อยูไ่มไ่กลจากมหาวทิยาลัยนัก หรอืแมแ้ต่รองเทา้กฬีา ONITSUKA 

TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นตน้ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ตลาดฟงเจีย่ 

ทีพ่กั  FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ไทจง - ศนูยเ์ครือ่งประดบั - บา้นพกัมาดามเจยีง - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ข ึน้ตกึ) 

รา้นขนมพายสบัปะรด - DUTY FREE - ซเีหมนิตงิ - เถาหยวน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



เดนิทางสู่เมอืงไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นเดนิทางสู่ ศูนยเ์ครือ่งประดบั สนิคา้

พืน้เมอืงและศูนยเ์ครือ่งประดับ เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ สนิคา้เกษตรพืน้บา้น จากทุกภมูภิาค ิของ

ไตห้วัน กวา่ 20,000 ชนดิ อาท ิศนูยป์ะการังไตห้วันเกรดพรเีมีย่ม อญัมณี หยกหนิตาแมว หนิเป่ยโถว 

น ้ าหอม แผ่นมาร์คหนา้ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว สรอ้ยคอ เวชส าอาง สินคา้แบรนด์เนม น ้ าหอม 

เครือ่งส าอางราคาถูก เสือ้ผา้ แว่นตา เป็นตน้ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่บา้นพกัมาดามเจยีง (ซือ่หลนิกวนตี)่ คอืบา้นพักของอดีตประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค

แหง่ไตห้วัน ตัง้อยูใ่นอาณาบรเิวณทีก่วา้งขวาง อกีทัง้ยงัมสีนามหญา้ สวนดอกไมอ้กีนานาชนดิทีช่ว่ย

เพิ่มสีสันใหก้ับบริเวณบา้นพัก นอกจากนี้  ซื่อหลินกวนตี่ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่  รูปปั้น

ประธานาธบิดเีจยีงไคเช็คในอริยิาบถต่างๆ ทีม่อียู่มากมายเรยีงรายอยู่รอบๆสนามหญา้ จากนัน้ น า

ท่านไปยังบา้นพักของมาดามเจยีงไคเช็ค เพือ่ชมหอ้งพักต่างๆ รวมทัง้สิง่ของเครือ่งใชท้ีเ่คยใชง้าน

จรงิในชว่งทีป่ระธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ด ารงต าแหน่งอยู ่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ตกึชมววิช ัน้ 89) ตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร สัญลักษณ์

ของเมอืงไทเป ทีน่ี่ยังมจีุดชมววิทีสู่งตดิอันดับโลกอกีดว้ย ภายในตัวอาคารมลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนัก

กวา่ 900 ตัน ท าหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและน าทา่นขึน้ลฟิตท์ีม่คีวามเร็วทีส่ดุ

ในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มาหมายหลายยีห่อ้ 

อาท ิเชน่ ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นตน้ เยีย่มชม รา้นขนมพาย

สบัปะรด ขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลก อสิระใหท้กุท่านไดล้อง

ทานขนมพายสับปะรดดว้ยตัวทุกท่านเอง และสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้น นอกจากนี ้

ยังมขีนมอืน่ๆ อกีมากมายอาท ิขนมพายเผอืก ขนมพระอาทติย ์ท็อฟฟ่ีแอลมอนด์ ป็อบคอรน์ โมจ ิ 

จากนั้นใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ สนิคา้ปลอดภาษี Duty Free ของไตห้วัน อาทเิช่น รองเทา้ แว่นตา 

น ้าหอม  เป็นตน้ น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดซเีหมนิตงิ ซึง่เปรยีบเสมอืนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ 

เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วัน มีรา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่น

มากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ  มากมายตามอธัยาศัย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ ตลาดซเีหมนิตงิ 

ทีพ่กั   KING’S PARADISE TAOYUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่ก เถาหยวน – จ ิว่เฟ่ิน – เหยหลิว่ – ไทจง –สนามบนิเมอืงไทจง – กรงุเทพฯ 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นทสู ่ถนนเกา่จ ิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศ์

ชอง มนัีกขุดทองจ านวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่

ลดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแตค่วามทรงจ า จนกระทั่งมกีารใช ้

จิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร์ "เปยฉงิเฉงิชือ่" และ "อู๋เหยยีนเตอะซนัซวิ" ทัศนียภาพ

ภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี ่

นอกจากนีย้ังมถีนนคนเดนิเก่าแกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ท าใหจ้ิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักชวีติชวีาอกีครัง้ 

ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้ของกนิที่แปลกตา อกีทัง้ยังมบีัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดใน

ไตห้วัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั ้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได ้

นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่เยห่ลวิ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงเต็ม

ไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกดักรอ่นของน ้าทะเล ลมทะเล และการ

เคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและ

รองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ ทั่วโลก จากนัน้

น าท่านเดนิทาง กลับสูเ่มอืงไทจง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านสู่เมอืงไทจง ระหวา่งทางให ้

ทา่นไดแ้วะเขา้พักผอ่น อริยิาบถ ตามจดุพักรถ  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สกุ ี ้ชาบ ูชาบ ูสไตลไ์ตห้วนั 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.00 น. ออกเดนิทางจาก โดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ต   เทีย่วบนิที ่VZ3560  

(ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

23.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

**หากลกูคา้ประสงคจ์ะจอยแลนด ์โปรดสอบถาม** 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ไตห้วันยกเวน้ค่าวซี่าใหนั้้น ทางไตห้วันสงวนสทิธิเ์ฉพาะกรณีเป็นวซี่านักท่องเที่ยว

เทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ลกูคา้ตอ้งใชพ้าสปอรต์เลม่แดงในการเดนิทาง 

“หากใชพ้าสปอรต์ขา้ราชการตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่ตามปกต ิ(ราคาไมร่วมคา่วซีา่)” 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น 

สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางไตห้วันไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วันใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วันไม่เกนิ 30 

วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์1,200 NTD/ทา่น/ทรปิ,  

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บ และการจดัทีน่ ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้  
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

 กรณีมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่อาจ

ปฏเิสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวาม

กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนตเิมตร (18 นิว้)  

 กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได  ้ทัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีส่มัภาระน ้าหนัก

เกนิ (ทา่นตอ้งช าระในสว่นทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่) 

 ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก!!! ผูโ้ดยสารควรรบัทราบ  กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ที่พัก 

การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล อบุัตเิหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาตภัย 

อคัคภีัย หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนอืการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) 

โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทวัร ์เนื่องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาต ิวาต

ภัย อคัคภีัย ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทีท่า่นเดนิทางทอ่งเทีย่ว ยังคงใหบ้รกิารอยู่

เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไมค่นืคา่ใชจ้า่ย เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยไปลว่งหนา้แลว้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือสิง่ของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีท่างกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 

 กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 



 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้ับชาวตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้วที่

พ านักอยูใ่นประเทศไทย 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้ง

และความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท

ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 

2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


