
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWE08 我爱你wǒàinǐTaiwan  

เกาสง อาหลซีาน4วนั 3คนื 

พกั เจยีอ ี1 คนื เกาสง 2 คนื 

ช้อปปิงแบบจุใจที ห้างโทโระโกะ ตลาดลวิเหอท่าเรือ Pier 2 Art  

สมัผสัธรรมชาติ อุทยานแห่งชาตอิาหลซัีนนงัรถไฟโบราณ ป่าสนพนัปี 

ไหวข้อพร วดัฝอกวงซานวดัพุทธศาสนาทีอลงัการมากทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั  

นงัเรือขา้มฟาก เทียวชม ถนนโบราณสือจนิสะพานหมุน เดินเล่น หา้งริมทะเล KW2 

 เช็คอินไอไลท!์ เจดีย์มงักรเสือ วดัฉือจหีอ้งสมุดโบราณฟงอี และ ชอ้ปปิงอีกมากมาย 

 
 
 
 
 

 



เดินทางโดยสายการบนิ THAI SMILE AIRWAYS(WE) 

นําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg 

 FLIGHT: 

DEPARTURE:WE688   BKK-KHH   11.55-16.15 

RETURN       :WE689   KHH-BKK   17.15-19.45 

 

 

 

09.00น.พร้อมกนัณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชนั 4เคาน์เตอร์ สายการบิน

THAI SMILE AIRWAYS (WE) โดยมีเจา้หน้าทีบริษทัฯคอยตอ้นรับและ

อาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารติดแท็กกระเป๋าก่อนขึนเครือง 

11.55น.นาํท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงโดยสายการบินTHAI 

SMILE AIRWAYS (WE) เทียวบินทีWE688 

16.15น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงประเทศไตห้วนันาํท่านผ่านพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง กรุณา

ปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย)นาํท่านเดินทางสู่ หา้งโทโระโกะ (Toroko 

Park)หา้งใหญ่อนัดบัสองของไตห้วนั เป็นหา้งทีมีพืนทีดา้นในหา้ง และ ลานดา้นนอกประกอบร้านอาหาร และศนูย์

รวมสินคา้มากมาย นอกจากจะมีสินคา้ใหเ้ลือกซือกนัแลว้ ทีนีมีกิจกรรมต่างๆทีน่าสนใจมาก เช่น ชิงชา้สวรรค ์ลาน

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

พกัเดียว/เดินทาง

ท่านเดียว เพิม 

(บาท) 

ทีนงั หมายเหตุ 

14 – 17 มกราคม 2566 17,900  

 

 

 

 

ไม่มีราคเดก็ 

(เด็ก INF อายไุม่เกิน2 ปี 

ราคา 4,000 บาท ) 

 

 

 

 

 

4,500 

25  

02-05 กุมภาพนัธ ์2566 17,900 25  

09 - 12 กุมภาพนัธ ์2566 18,900 25  

16 - 19 กุมภาพนัธ ์2566 18,900 25  

23 - 26 กุมภาพนัธ ์2566 18,900 25  

02 - 05 มีนาคม 2566 18,900 25  

04 - 07 มีนาคม 2566 18,900 25  

09 – 12 มีนาคม 2566 18,900 25  

16 – 19 มีนาคม 2566 18,900 25  

23-26 มีนาคม 2566 18,900 25  

30 มีนาคม – 02 เมษายน 2566 18,900 25  

วันทีห่นึง่    ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม-ิทาอากาศยานนานาชาตเิกาสง ประเทศใตหวนั–หางโทโระโกะ - มณฑลเจียอี ้

  



ปันจกัรยานของเด็ก ลานรถแข่ง และมุมเช็คอินอีกมากมาย แถมยงัมีรางรถไฟน่ารักๆวิงผา่นลานดา้นนอกห้างอีก

ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ มณฑลเจียอีเป็นมณฑลทีมีชือเสียงอีกเมืองหนึงในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องไตห้วนั ถูก

ลอ้มรอบดว้ยภูเขาดา้นหนึงและอีกดา้นติดกบัทะเล มณฑลเจียอีเป็นเพียงมณฑลเดียวในไตห้วนัทีมีถึงสามอุทยาน

แห่งชาติ 

ทีพกั :Ren Yi Lake Hotel หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือที1) 

พาท่านไปช้อปปิงกันทีร้านชา TEA SHOP ไตห้วนัขึนชือว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของ

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทาํใหไ้ตห้วนัเหมาะกบัการปลกูชาเป็นอย่างยิง ทีนีมี

ชาให้เลือกหลากหลายประเภท ตงัแต่ ชาอูหลงต้

งติง ชาอหูลงป๋ายเหา และชาเถียกวนอิน ซึงชาทงั 

3 ประเภทนี จดัไดว้่าเป็นชาชือดงัจากไตห้วนัเลย

ทีเดียว และท่านย ังสามารถซือเป็นของฝาก

กลบัไปไดอี้กด้วยจากนันพาทุกท่านไปนังรถไฟสายโบราณเทียวชมอุทยาน

แห่งชาติอาหลีซาน (Alishan National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติทีมีชือเสียงทีสุดของไตห้วนั อยู่ในเขตเมืองเจียอี 

ทางตอนกลางของเกาะไตห้วนั ทีนียงัเป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงทีขึนชือในระดบันานาชาติอีกดว้ย นอกจากนีคน

ไตห้วนันิยมเดินทางมาชมพระอาทิตยขึ์นทียอดเขาในยามเชา้ทีนี ตามความเชือดงัเดิมทีว่า หมอกบนยอดเขาในยาม

เชา้ ทีอุดมไปดว้ยพลงัชี ซึงก็คือพลงัลมปราณ ทีถือเป็นพลงัพืนฐานของสิงมีชีวิตทีสามารถช่วยฟืนฟูสุขภาพได้

นนัเอง 

 

 

 

 

วันที่สองมณฑลเจียอี ้- รานชา TEA SHOP – อุทยานแหงชาติอาหลีซาน - เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน - ตลาดลิ่วเหอ 
         อาหาร เชา, เที่ยง  



เทียง  รับประทานอาหารเทียง(มือที2) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง (Kaohsiung) เป็นเมืองหลวงทางตอนใตข้องเกาะไตห้วนั ทีเจริญเป็นอนัดบัสอง

ของประเทศ เมืองสาํคญัทางตอนใตที้ ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นศนูยก์ลางทางอุตสาหกรรมทีใหญ่ทีสุดของไตห้วนั 

อีกทงัยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัเวิลด์เกม 2009 อีกดว้ย เมืองนีมีสถานทีท่องเทียวทีน่าสนใจมากไม่แพเ้มือง

ไทเปเลย ไม่ว่าจะเป็น วดัทีงดงาม, ทะเลสาบ, ยา่นเมืองเก่า, ศนูยศิ์ลปะ และหา้งขนาดใหญ่ จากนนันาํท่านไปไหว้ขอ

พรทวีดัฝอกวงซาน (FoGuang Shan Buddha Museum)เป็นวดัพุทธศาสนาทีอลงัการมากทีสุดแห่งหนึงของไตห้วนั มี

ขนาดกวา้งใหญ่ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ยกัษ์พร้อมกบัเจดียข์นาดใหญ่เรียงรายดา้นหน้าอยู่ 2 ขา้ง มีฉากหลงัเป็น

ภูเขาและทอ้งฟ้าอนัสดใส ทาํใหว้ดันีสวยงามเป็นอยา่งมาก 

จากนนัพาท่านไปชอ้ปปิง ตลาดลิวเหอ (Liu He Market) เป็นตลาดกลางคืนชือดงัทีสุดของเมืองเกาสงทีมีขายทุกสิง

อยา่ง ตงัแต่ ของกินเล่น อาหาร เครืองดืม คาเฟ่ ของเล่น ของสะสม ของฝาก ของทีระลึก เสือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ขา้ว

ของเครืองใช้ต่างๆ โดยเฉพาะอาหารท้องถินทีทาํมาจาก

อาหารทะเล เพราะเกาสงเป็นเมืองท่าติดทะเล 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ทีพกั :Guide Hotel Kaohsiungหรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือที3) 

 นาํทุกท่านขึนเรือข้ามฟากไปถนนโบราณสือจิน (Cijin Old Street) เป็นถนนโบราณทีมีของขายมากมาย สองขา้ง

ทางเรียงรายไปดว้ยร้านอาหารทะเลสดสไตลก์ลางแจง้ อีกทงัยงัมี ปลาสด เนือ ผกั และของกินเล่นทีหายากของ

ไตห้วนัทีนีเหมาะสาํหรับการเดินเล่นและชอ้ปปิงขนาดเล็กทียงัคงรักษาความดงัเดิม และบา้นเมืองโบราณไวอี้ก

ดว้ย 

 

 

 

 

วันที่สามเมอืงเกาสง–นั่งเรือขามฟาก–ถนนโบราณสือจิน- สะพานตาก่ัง- ทาเรือ Pier 2 Art -หางสรรพสินคา KW2 
         อาหาร เชา, เที่ยง  



เทียง  รับประทานอาหารเทียง(มือที4) 

จากนนันาํท่านเดินทางไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจทีสะพานตา้กงัหรือ สะพาน

หมุน (Great Harbor Bridge)ตงัอยูใ่นเขตหยานเฉิง บริเวณคลองที 3 ของท่าเรือเกาสง 

ประเทศไตห้วนั ความเก๋ของสะพานแห่งนีก็คือ ตวัสะพานสามารถหมุนแบบ 180 

องศา เป็นสะพานหมุนแนวนอนแห่งแรกในไตห้วนั การหมุนในแนวนอนจะแลว้

เสร็จภายใน 3 นาที ทาํให้เรือสามารถผ่านไปได ้สะพานแห่งนียงัเป็นสะพานหมุนทียาวทีสุดในเอเชียอีกดว้ย

จากนันพาท่านเดินเล่นท่าเรือ Pier 2 Artเป็นศูนยแ์หล่งรวมงานศิลปะของเมืองเกาสง เป็นสถานทีสุดฮิต หากมา

เมืองเกาสงแลว้ห้ามพลาดทีจะมา ทีนีมีจุดถ่ายรูปหลายมุมมาก และยงัมีรถไฟผ่านริมแม่นําทีใกลท่้าเรืออีกดว้ย 

นอกจากจะเป็นแหล่งรวมงานศิลป์ งานครีเอทีฟ หลากหลายแลว้ ยงัมีร้านอาหารตามทางเดิน และมีบรรยากาศที

เป็นงานศิลป์ของ อาคารชิคๆ แถมยงัติดกบัท่าเรือ ยงิทาํใหมี้มุมถ่ายรูปสวยๆ เยอะมากขึน 

 

 

 

 

 

 

เยน็  อิสระอาหารเยน็เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 ใกล้ๆ กนัจะมี ห้างสรรพสินคา้ KW2ห้างสรรพสินคา้เล็กๆ ติดกบัท่าเรือเป็นห้างทีน่ารัก ออกแนวงานอาร์ทชิคๆ

รอบๆจะมีมีสถานทีเช็คอิน เช่น มา้หมุนสีขาวน่ารักๆ ลานขา้งหน้ามองเห็นทะเลและคลงัเรือทีจอดอยู่มากมาย 

ภายในหา้งมีของขายหลากหลาย ทงัร้านอาหาร เครืองดืม ขนม หนงัสือ ของทีระลึกให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปเลือกซทอ้

ตามอธัยาศยั 

ทีพกั :Guide Hotel Kaohsiungหรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือที5) 

 พาท่านไปช้อปปิงกนัทีร้านพายสปัปะรด (Vigor Pineapple)ไตห้วนันิยมปลกู

สบัปะรดกนัอยา่งกวา้งขวาง ทาํใหเ้ป็นแหล่งผลิดสินคา้แปรรูปจากสับปะรด 

เช่น สบัปะรดกระป๋อง นาํสบัปะรด แยมสบัปะรด อีกทงัยงัมีการนาํสบัปะรด

มาทาํเป็นเคก้แสนอร่อย รสชาติเปรียวหวานกาํลงัดี เนือเคก้นุ่มจนเหมือน

ละลายในปาก ถือเป็นของเด็ดของไตห้วนัจากนันนาํท่านเดินทางไปแลนด์

มาร์คสําคัญของเมืองเกาสงเจดียม์งักรเสือ วดัฉือจี (Dragon Tiger Pagodas Ciji Temple)หรือเรียกตามชือจีนว่า 

วันที่ส่ีเมืองเกาสง–รานพายสัปปะรด - เจดียมังกรเสือ วัดฉือจ้ี–หองสมุดโบราณฟงอี–้ทาอากาศยานนานาชาตเิกาสง –  
 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาหาร เชา, เที่ยง  



เจดียห์ลงหู ตงัอยูด่า้นหนา้วดัฉือจี ทีมีลกัษณะเป็นเจดียสู์ง 7 ชนัคู่กนั โดยจะมี

รูปปันมงักรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเขา้เจดีย ์ตงัอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระ

บวัหรือสระเหลียนฉือถนั ดยสร้างขึนเพืออุทิศใหก้บัเทพเซิงตา้ตีทีเป็นเทพแห่ง

การรักษา เชือกนัว่าถา้เดินเขา้ทางปากมงักรแลว้ออกทางปากเสือจะเป็นการ

ขจัดปัดเป่าเอาสิงไม่ดีออกจากตัวจากนันนําท่านชมห้องสมุดโบราณฟงอี 

(Kaohsiung FongyiAcademy)เป็นสถาบนักวดวิชาเดิมในสมยัราชวงศชิ์งของไตห้วนัในเขต เฟิงซานเมืองเกาสง 

ประเทศไตห้วนั และเป็นสถาบนัขงจือทีไดรั้บการอนุรักษที์ใหญ่ทีสุดในไตห้วนั 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง(มือที6) 

   จากนนันาํทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงเพือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

17.15 น.      เดินทางกลบั ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE AIRWAYS (WE) เทียวบินที WE689 

19.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

****************************************** 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลบัวนัหรือเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

ขึนอยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน สถานทีท่องเทียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน ณ เวลานนั  

ทงันีการเปลียนทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลกัสาํคญั 

►เอกสารทีตอ้งทาํการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลบัประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใชง้านตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

เมอืเดินทางถึงใต้หวนั ผูเ้ดินทางจะไดรั้บชุดตรวจ ATK (ฟรี) ทงัหมด 4 ชุดทีสนามบิน โดยให้ตรวจทุกๆ 2วนั (เริมตรวจ

ทนัทีในวนัทีเดินทางมาถึงใตห้วนั) *ผูเ้ดินทางเขา้ใตห้วนัจะตอ้งถ่ายรูปเก็บไวเ้พือเป็นหลกัฐานในกรณีทีมีหน่วยงานขอดู แต่

ไม่จาํเป็นตอ้งส่งหลกัฐานใหห้น่วยงานใดๆ* 

เงือนไขการใหบ้ริการ 

►การเดินทางครังนีจะตอ้งมีจาํนวน15ท่านขึนไปกรณีไม่ถึงจาํนวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัทีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทาง

บริษทัจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

►ในกรณีทีลกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทัฯก่อนทุกครังมิฉะนนัทางบริษทัจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

► การจองทวัร์และชาํระค่าบริการ 

- กรุณาชาํระค่ามดัจาํ ท่านละ 8,000 บาท 

- ค่าทวัร์ส่วนทีเหลือชาํระ15-20วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตวัหรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจาํเป็นตอ้ง

ชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือตามทีบริษทักาํหนดแจง้เท่านนั 



**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนุับจากวนัเดินทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือว่างสาํหรับติดวีซ่าไม่ตาํกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนันทาง

บริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ 

เงือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตงัแต่ 30 วนัขึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดทีลกูคา้ชาํระมา และเก็บค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง(ถา้มี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธิยดึเงินเต็มจาํนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอืน  ๆ

อตัราค่าบริการนีรวม 

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณยีกเลกิทังหมด หรืออย่างใดอย่างหนึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอนืๆได้) 

1. ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบัชนัประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้(ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีนัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได้) 

2. ค่าทีพกัหอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั 

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเขา้พกัหอ้งโรงแรมไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจาํเป็นตอ้งแยกพกั 2หอ้ง (มีค่าใชจ่้ายพกัเดียวเพิม)

กรณีหอ้งพกัในเมืองทีระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัทีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 

4. ค่าอาหารค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้เจา้หน้าทีบริษทัฯคอยอาํนวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 30 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรับตามทีสายการบิน

เรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษทัฯประกนัภยัทีบริษทัทาํ

ไว ้ทงันีย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ

แพทย ์จากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั งซือประกนัสุขภาพเพิมไดจ้ากบริษทัประกนั

ทวัไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนาํมนัตามรายการทวัร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม  

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  



3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตวัเครืองบิน และไดท้าํการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

5. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโรงแรม 

6. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000ดอลลาร์ใตห้วนั /ท่าน สาํหรับหัวหน้าทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจและนาํใจจาก

ท่าน 

หมายเหตุ :กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้

และบริษทัฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทงัหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆทงัหมด 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง15 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิมหากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิงของผดิกฎหมายซึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสินหากเกิดสิงของสูญหายอนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

6. เมือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทังหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆทงัหมด 

7. รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลงัจากได้สํารองโรงแรมทีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปทีเขา้พกั โดยมีห้องพกัสาํหรับผูสู้บบุหรี / 

ปลอดบุหรีได ้โดยอาจจะขอเปลียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผูที้พกั ทงันีขึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะนนั บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทงัสินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านนั 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้

เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเทียว อนัเนืองมาจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  
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