TAIWAN TAICHUNG 5D4N
ซุปตาร์ ฟินนาเล่
กําหนดการเดินทางเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ)

เที่ยวชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
สัมผัสบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ถ่ายรูปตึกสูงระฟ้าตึกไทเป 101, ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืน...ตลาดซีเหมินติง , ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
พิเศษ !!! รับ SIM NET ฟรีท่านละ 1 อัน ใช้ได้นานสูงสุด 5 วัน
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

11 – 15 กรกฎาคม 60
25 – 29 กรกฎาคม 60
08 – 12 สิงหาคม 60
22 – 26 สิงหาคม 60
05 – 09 กันยายน 60
19 – 23 กันยายน 60

19,900
19,900
19,900
19,900
20,900
20,900

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,000 NTD/ท่าน/ทริป
วันแรก
13.00 น
16.30 น

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไทจง – เมืองเจียอี้
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4 ประตู .... เคาท์เตอร์ สายการบินประจํา
ชาติ ไทยเวียตเจ็ท THAI VEITJET (VZ)
ออกเดินทางสู่

เมืองไทจง ไต้หวันโดย เที่ยวบินที่ VZ3560 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.30 น. เดินทางถึง
ท่าอากาศยานเมืองไทจง หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําท่าน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ
ไต้หวัน ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาด้านหนึ่งและอีกด้านติดกับทะเล
ที่พัก

ALI-INTERNATIONAL HOTEL CHIAYI หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เมืองเจียอี้ – อุทยานอาลีซัน - นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติอารีซัน – ป่าสนพันปี –
ทะเลสาบสองพี่น้อง – แวะชิมชา - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE – เมืองหนาน
โถว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําท่านสู่ อุทยานอาลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําคณะท่าน นั่งรถไฟ
โบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยัง
ปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่
เนื่องจากมี
ธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจ
เลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่าง
เป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจําอย่างหาที่เปรียบ
ไม่ได้ อุทยานแห่งชาติอาลีซันอยู่สูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงาม
มาก ให้ท่านได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอกและต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายใน
อุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นํา
สายน้ําจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้
พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสน
หลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควร
แก่เวลานําท่านเดินทางลง จากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ระหว่างทางนําท่านแวะชิม ชาอู
หลง ขนานแท้จากยอดเขาอาลีซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้ วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน
นําท่านเดินทางสู่ลงจากอุทยานอารีซัน (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้าน
ญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้าน
จะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่
บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่
ไม่ควรพลาดได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถวเมืองหนานโถว ตั้งอยู่ทางตอนกลาง
ของไต้หวัน เป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน มีเมือง
หลวงชื่อ หนานโถวซิตี้ เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง
ที่ลดหลั่นกันไป
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี

ที่พัก

SUN MOON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เมืองหนานโถว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ – วัดจงไถซานซื่อ –
ศูนย์เครื่องสําอางค์ – ฟาร์มชิงจิ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เมืองไทจง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาว
ไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสําคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33
กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูป
เคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวั

น ณ ภัตตาคาร

นําท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวน
อู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ
ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา นําท่าน
เดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจาก
ปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน วัดแห่งนี้ยังได้รับการกล่าวขานว่ามีศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของ
โลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต อีกทั้งยังเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน สัญลักษณ์
ของวัดนี้เป็นรูปมือถือดอกบัว วัดจงไถฉาน เป็นวัดใหญ่ 1 ใน 4 วัดของไต้หวัน เป็นวัดใหญ่ประจําภาค
กลางของไต้หวัน เป็นสถานที่สําหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า
หมื่นล้านบาท โดยออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก
เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรงทําให้หมู่บ้านใกล้วัดถูกกลืนหายไปแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไร
เลย นับตั้งแต่นั้นมากผู้คนต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก จากนั้นนําท่านชม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูง สภาพภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยรอบเป็นแบบประเทศ
นิวซีแลนด์ แบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆคือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะและบริเวณชมวิว ในบริเวณฟาร์มเรา
สามารถสัมผัสแกะได้อย่างใกล้ชิด เชิญท่านอิสระให้อาหารแกะ และถ่ายรูปกับแกะตามอัธยาศัย สภาพ
ภูมิอากาศโดยรอบหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย เป็นตลาด
กลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน อยู่ที่เมืองไทจง (Taichung) มีความน่าสนใจอยู่ที่ความเป็น
ท้องถิ่น และของกินต่างๆทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทําให้ดึงดูดทั้ง
นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย นอกจากนี้ยังมี สินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่น ในราคานักเรียน
นักศึกษา เนื่องจากย่านนี้อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนัก หรือแม้แต่รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER ,
NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS เป็นต้น

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น

ตามอัธยาศัย ณ ตลาดฟงเจี่ย

ที่พัก

FULL SPRING TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ไทจง – ศูนย์เครื่องประดับ – บ้านพักมาดามเจียง –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก )
ร้านขนมพายสับปะรด – DUTY FREE – ซีเหมินติง – เถาหยวน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําคณะเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องประดับ
สินค้าพื้นเมืองและศูนย์เครื่องประดับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก สินค้าเกษตรพื้นบ้าน จากทุกภูมิภาค
ของไต้หวัน กว่า 20,000 ชนิด อาทิ ศูนย์ปะการังไต้หวันเกรดพรีเมี่ยม อัญมณี หยกหินตาแมว หิน
เป่ยโถว น้ําหอม แผ่นมาร์คหน้า ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว สร้อยคอ เวชสําอาง สินค้าแบรนด์เนม น้ําหอม
เครื่องสําอางราคาถูก เสื้อผ้า แว่นตา เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ บ้านพักมาดามเจียง (ซื่อหลินกวนตี่ ) คือบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง อีกทั้งยังมีสนามหญ้า สวนดอกไม้อีกนานาชนิดที่ช่วย
เพิ่มสีสันให้กับบริเวณบ้านพัก
นอกจากนี้ ซื่อหลินกวนตี่ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่ที่
รูปปั้น
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คในอิริยาบถต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเรียงรายอยู่รอบๆสนามหญ้า จากนั้น นํา
ท่านไปยังบ้านพักของมาดามเจียงไคเช็ค เพื่อชมห้องพักต่างๆ รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เคยใช้งาน
จริงในช่วงที่ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ดํารงตําแหน่งอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508
เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้ม
ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทําหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนําท่านขึ้นลิฟต์ที่
มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มา
หมายหลายยี่ห้อ อาทิ เช่น ROLEX , CHANNEL , LOUIS VITTON ,PRADA PATEK เป็นต้น นําท่าน
เยี่ยมชม ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจน
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง และสามารถ
เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน นอกจากมีขนมพายสัปปะรดแล้ว ยังมีขนมอื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น
ขนมพายเผือก ขนมพระอาทิตย์ ท็อฟฟี่แอลมอนด์ ป็อบคอร์น โมจิ จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ สินค้า
ปลอดภาษี Duty Free ของไต้หวัน อาทิเช่น รองเท้า แว่นตา น้ําหอม เป็นต้น นําท่านช้อปปิ้งย่าน
ตลาดซีเหมินติง ซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของ
เหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น
เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย
เย็น อิสระ

รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ตลาดซีเหมินติง

ที่พัก

KING’S PARADISE TAOYUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เถาหยวน – จิ่วเฟิ่น – เหยหลิ่ว – ไทจง –สนามบินเมืองไทจง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านทสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์
ชอง มีนักขุดทองจํานวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําให้จํานวนแร่
ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจํา จนกระทั่งมีการใช้
จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ "เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ "อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพ
ภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่
นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทําให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง
ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา
อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดใน
ไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน
ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้
นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทําให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง
เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ําทะเล ลมทะเล และ
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และ
รองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก จากนั้น
นําท่านเดินทาง กลับสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นําท่านสู่เมืองไทจง ระหว่างทางให้
ท่านได้แวะเข้าพักผ่อน อิริยาบถ ตามจุดพักรถ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.00 น. ออกเดินทางจาก
โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ต เที่ยวบินที่ VZ3560
(ไม่มบ
ี ริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
23.30 น. เดินทางถึง

สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หากลูกค้าประสงค์จะจอยแลนด์ โปรดสอบถาม**
หมายเหตุ : กรณีที่ไต้หวันยกเว้นค่าวีซ่าให้นั้น ทางไต้หวันสงวนสิทธิ์เฉพาะกรณีเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว
เท่านั้น เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องใช้พาสปอร์ตเล่มแดงในการเดินทาง
“หากใช้พาสปอร์ตข้าราชการต้องดําเนินการยื่นวีซ่าตามปกติ (ราคาไม่รวมค่าวีซ่า)”

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง ,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศ
ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 NTD/ท่าน/ทริป,
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่ํา 3 0 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่น
ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน


หากไม่ชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่



หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข



เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว



หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์



ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยัน
ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือ
เดินทาง( Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
อย่างต่ํา 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

และเหลือหน้ากระดาษ

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว
ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ
และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน กรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการออกตั๋ว
เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (
Single)
และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง +ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว ) x 46
เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ําหนัก
เกิน (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่อนการเดินทาง )
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ)
โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต
ภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่
เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้


กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกอง
ตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง



กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง



กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่
พํานักอยู่ในประเทศไทย

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้อง
และความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง , การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ
อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก
โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน
2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จํานวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน (ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี..............ท่าน)
จํานวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพัก)
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ กรุณ
อาหาร

าแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น

 ไม่ทานเนื้อวัว

 ไม่ทานเนื้อหมู

 ไม่ทานสัตว์ปีก

 ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ........................................................... ..ผู้จอง
(..............................................................)

