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โดยสายการบนิ  CHINA AIRLINES 
ไตห้วนั ไทเป บนิตงสายการบนิพรเีมีย่มเซอรว์สิ 

รบัประทานอาหารฮาลาลทกุมือ้ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา  

สมัผสัทะเลหมอก ณ อทุยานอาลซีาน 

อศัจรรยค์วามงดงามของธรรมชาต ิณ อทุยานเหยห่ลิว่ 

ถา่ยรปูคูแ่ลนดม์ารค์ไตห้วนั ณ ตกึไทเป 101 

ชมิ ชอ้ป ชวิ ณ ตลาดเจยีอี ๊, ตลาดฝงเจีย่ และ ยา่นซเีหมนิตงิ 

อาบน า้แร ่แชแ่บบสว่นตวัภายในหอ้งพกั 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /  
Infant เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 5,000  บาท** 

 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 NTD ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน - อาบน า้แรเ่ป่ยโถว     

10.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ROW  

ประต ู8 เคาทเ์ตอร ์S สายการบนิไชนา่แอรไ์ลน ์(CI)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ (มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

13.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI832 

18.00 น. ถงึ ท่าอากาศยานเมอืงเถาหยวน  หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เป่ยโถว  

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคารโรงแรม เมนอูาหารจนีฮาลาล (1) 

ทีพ่กั ATAMI BEITOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 จากนัน้ใหท้า่นไดผ้่อนคลายกบัการ แชน่ า้แรห่อ้งพกัสว่นตวั คลายความเมือ่ยเหนื่อยลา้ ผ่อนคลาย

ความเครยีด และมปีระโยชน์ตอ่สขุภาพ น ้าแร่จากบอ่พุรอ้นมกี ามะถันทีส่ามารถชว่ยรักษาโรคเกีย่วกบั

ขอ้ตอ่และผวิหนังไดห้ลายโรคทีพ่ัก    

  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 25+1 

10-13 สงิหาคม 2561 24,900.- 4,000.- 1 

13-16 ตลุาคม 2561 24,900.- 4,000.- 1 
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วนัทีส่อง   ไทเป – หนานโถว – ล่องเรอืทะเลสาบสุรยินัจนัทรา – แวะชมิชา – เมอืงเจยีอี ้– หมู่บา้น

ญีปุ่่ นฮโินก ิ– ตลาดกลางคนืเจยีอี ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

 

จากนัน้เดนิทางสู่ ทะเลสาบสุรยินัจนัทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอกีจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาว

ไตห้วัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมจีุดส าคัญทีท่่องเทีย่วมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มคีวามยาวถงึ 33 

กโิลเมตร น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศและชมเกาะทีเ่ล็กทีส่ดุในโลก  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารฮาลาล (3) 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี ้เป็นเมอืงเล็กๆทีแ่ยกการปกครองออกมาจากเทศมณฑลเจยีอี ้มี

ลักษณะเป็นพืน้ทีร่าบ ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องไตห้วัน ถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขาดา้นหนึง่และ

อกีดา้นตดิกับทะเล เทศมณฑลเจียอีเ้ป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วันที่มถีงึสามอุทยานแห่งชาติ 
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(National scenic area) ไดแ้ก ่Alishan National Scenic Area, Southwest Coast National Scenic 

Area, และ Siraya National Scenic Area ซึง่ทัง้สามพืน้ทีด่ังกล่าวลว้นมทีัศนียภาพทีโ่ดดเด่นและ

สวยงามแตกตา่งกนัไป จากนัน้น าทา่นสู ่ หมูบ่า้นญีปุ่่ น HINOKI VILLAGE อดตีเป็นบา้นพักของทหาร

ญีปุ่่ น ในชว่งปกครองไตห้วัน ภายในหมูบ่า้นจะเป็นบา้นเกา่สไตสญ์ีปุ่่ นชัน้เดยีว ปัจจุบันเป็นรา้นขาย

ของเกไ๋กม๋ากมาย รวมไปถงึยงัมพีพิธิภณัฑท์ีบ่อกเลา่เรือ่งราวในอดตีของทีน่ีด้ว้ย ใหท้า่นไดช้ม เลอืก

ซือ้สนิคา้พืน้เมอืง และถา่ยรปูกบัววิสวยๆทีไ่มค่วรพลาดไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารฮาลาล (4) 

ทีพ่กั SOUTH URBAN HOTEL CHAIYI ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

จากนัน้ใหท้่านอสิระ ตลาดกลางคนื เมอืงเจยีอี ้ตามอัธยาศัย หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ทีพ่ัก 

เพือ่พักผอ่น พรอ้มเตรยีมเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานในวันรุง่ขึน้ 

วนัทีส่าม   เมอืงเจยีอี ้– ข ึน้อทุยานอาลซีาน – น ัง่รถไฟโบราณ – ชมป่าสนพนัปี – ไทจง –ตลาดฝงเจยี

ไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านสู ่อุทยานอาลซีาน (ใชเ้วลาในการเดนิทางขึน้อุทยานประมาณ 2 ช ัว่โมง) น า

ทา่นน ัง่รถไฟโบราณชมอทุยานเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเกาะไตห้วันตัง้แตส่มยัที่

ญี่ปุ่ นยังปกครองอยู่มีทัง้นักเขียนและศลิปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรา้งผลงานที่นี่ 

เนือ่งจากมธีรรมชาตทิีส่มบรูณ์ ทัง้ป่าไม ้เทอืกเขา ล าเนาไพร สมบรูณ์จนหาทีอ่ืน่เปรยีบไมไ่ดจ้งึไมน่่า

แปลกใจเลยทีค่รัง้หนึง่ในชวีติตอ้งมาเยอืนเดนิชมป่าสน 2,000 ปี ทวิสนตัง้เรยีงตระหงา่น พริว้ตามลม

อยา่งเป็นธรรมชาตทิีส่วยงาม หมอกจางๆ เหมาะแกก่ารเก็บภาพ ไวใ้นความทรงจ าอยา่งหาทีเ่ปรยีบ

ไม่ได ้อุทยานแห่งชาตอิาลซีานในเขตเมอืงเจียอี ้ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วัน ที่มี

ความสวยงามอยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นอทุยานฯทีม่คีวามสวยงามมาก สัมผัสอากาศ

บรสิุทธิ ์ชืน่ชมทะเลหมอก ตน้ไมใ้หญ่ทีม่อีายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยาน สวนสนพันปี ซึง่มสีน
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หลากหลายนานาพันธุม์คีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกันไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี สมควร

แกเ่วลาน าทา่นเดนิทางลง จากยอดเขาอทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง  

เทีย่ง  บรกิารรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารพืน้เมอืงบนอทุยาน อาหารเจ (6) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไทจง เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ3 ของไตห้วัน น าท่านสู ่ฝงเจีย่ไนท์

มารเ์ก็ต เป็นตลาด ทัง้อาหารทอ้งถิน่และอาหารนานาชาตสิไตล์ Street Food ท าใหด้งึดูดทัง้

นักท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ไดม้ากมาย มอีะไรน่าสนใจส าหรับคนทุกเพศทุกวัยดว้ยความทีฟ่่งเจีย่

ไนทม์ารเ์ก็ตตัง้อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลัยฟ่งเจีย่ จงึมสีนิคา้เกีย่วกบัแฟชัน่และวัยรุ่น นักเรยีน นักศกึษา

ขายในราคาไม่แพงมากดว้ย สนิคา้ขึน้ชือ่ไดแ้ก่ รองเทา้กีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW 

BALANCE , ADIDAS เป็นตน้  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารฮาลาล (7) 

ทีพ่กั STAY HOTEL TAICHUNG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ไทจง – ไทเป – รา้นขนมพายสปัปะรด – อทุยานเหยหลิว่ – ชมตกึไทเป 101 (ไมร่วมขึน้ตกึ) 

– ซเีหมนิตงิ – สนามบนิเถาหยวน – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านเดนิทางกลับสู่ ไทเป (ใชเ้วลาประมาณ 2.30-3 ช ัว่โมง)  น าทุกท่านแวะเยีย่มชมิ ขนม

พายสับปะรด ซึง่พายสับปะรดเป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรู่จ้ักไปทั่วโลก 

อสิระใหทุ้กท่านไดล้องทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมขีนมอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ 

เลอืกชมิ เชน่ ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก ขนมตา่งๆนานชนดิ ใหท้กุทา่นไดล้องชมิ เลอืกซือ้กอ่น

เดนิทางกลับบา้น   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูอาหารฮาลาล (9) 

   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เหยห่ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดทีม่ี

ชือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกัดกร่อนของน ้าทะเลลม

ทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีร

ราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รูปเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ ซึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะไตห้วัน และ 

ทั่วโลก จากนั้นน าท่านไปยัง ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทต์กึ 101 ช ัน้ 89) ใหท้่านได ้

ถา่ยรปูคูก่บัแลนดม์ารค์ของประเทศไตห้วัน ตกึทีม่คีวามสงูเป็นอนัดับ 5 ของโลกในปัจจบุนั (อนัดับใน

ปี 2016) ซึง่มคีวามสงูถงึ 508 เมตร ซึง่ดา้นลา่งเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดด์ังระดับ

โลกไวม้ากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTTEGA VENETA, BURBERRY ,CALVINKLEIN , CHANEL , 

COACH , GUCCIM ,GIORDANO, HUGO BOSS , LOUIS VUITTON,  LONGCHAMP, LANCOME,LE 
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MER, MONT BLANC, MIDO, MCM , OMEGA, PANERAI,  PRADA,POLO ,ROLEX ,  SHISEIDO , 

SUPER DRY , TAG HEUER, VERSACE , ZARA  เป็นตน้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนอูาหาร บะหมีเ่นือ้ (10) 

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง ซเีหมนิตงิ เปรียบเสมอืนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ 

แหล่งศูนยร์วมแฟชัน่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตลว์ัยรุ่นมากมาย 

อสิระทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ  มากมายตามอธัยาศัย 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

22.35 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิ CHINA AIRLINES เทีย่วบนิที ่CI837  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

01.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก ...,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วไตห้วนั ตาม

กฎหมายของประเทศไตห้วนั สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางไตห้วันได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วันใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไตห้วัน

ไมเ่กนิ 30 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลไตห้วันประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
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14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่4 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 
4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วไตห้วัน ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวัน
นัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 
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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    


