
 

IT98 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป เหยห๋ลิว่ จ ิว่เฟ่ิน ปลอ่ยโคมผงิซ ีกระเชา้เมาคง  

4วนั3คนื  

 

IT98 ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป เหยห๋ลิว่ จ ิว่เฟ่ิน 
ปลอ่ยโคมผงิซ ีกระเชา้เมาคง 4 วนั3คนื 

ไทเป อทุยานหลิว่  เหยห่ลิว๋  หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ปลอ่ยโคมผงิซ ีตกึไทเป 
101  กระเชา้เมาคง อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ตลาดซเีหมนิตงิ ตลาดซหิลนิ 

พกั:  ไทเป 2คนื  เถาหยวน 1คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ TIGER AIR TAIWAN นํา้หนกักระเป๋า 20 KG 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1   ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

2  1เถาหยวน หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน อทุยานเหยล๋ ิว่ ปลอ่ยโคมผงิซ ีไทเป อนสุรณส์ถาน 
เจยีงไคเช็ค ซหีลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

3  
1ไทเป กระเชา้เมาคง ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ                    

4  
1วดัหลงซาน มติซุยเอา้เล็ท สนามบนิเถาหยวน ทา่อาศยานดอนเมอืง1          

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

29 Mar - 01 Apr 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

05 - 08 Apr 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

19 - 22 Apr 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

26 - 29 Apr 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

03 - 06 May 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 13 May 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

17 - 20 May 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

24 - 27 May 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

31 May - 03 Jun 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

08 - 11 Jun 2018  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

22 - 25 Jun 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

06 - 09 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

20 - 23 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 



26 - 29 Jul 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

10 - 13 Aug 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

24 - 27 Aug 2018  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

06 - 09 Sep 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

13 - 16 Sep 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

20 - 23 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

27 - 30 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 07 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

11 - 14 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

18 - 21 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

18.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์5 สายการบนิ 
TIGER AIR โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

20.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ TIGER AIR เทีย่วบนิที ่
IT506 (ไมม่อีาหาร และ เครือ่งดืม่ บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

00.30+1  ถงึ ทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วนั1 ไตห้วนัเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็กกวา่
ประเทศไทยประมาณ 12เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนี
ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็นเมอืง
หลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Taoyuan Chungli Business Hotel หรอื
ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 วนัที ่2 1เถาหยวน หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน อทุยานเหยล๋ ิว่ ปลอ่ยโคมผงิซ ีไทเป อนสุรณ์
สถาน เจยีงไคเช็ค ซหีลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  1บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู1่เมอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป (New Taipei City) จดุทอ่งเทีย่ว
ยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวตัศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine) อยูร่ะหวา่งสถานซีอืเฟ่ิน



และสถานตีา้หัว (Dahua Station) ชือ่ “ซอืเฟ่ิน” ตัง้ตามชือ่ของครอบครัวดัง้เดมิ
ผูพั้ฒนาพืน้ทีแ่หง่นี ้ไฮไลทข์องการทอ่งเทีย่ว ซือ่เฟ่ิน คอืการปลอ่ยโคมลอย จากสถานี
รถไฟ Shifen ก็สามารถเดนิเลน่ทีถ่นน  สายเกา่ซึง่เป็นถนนเลยีบทางรถไฟไดเ้ลย มทีัง้
รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ยโคมลอยหรอืเขยีนคํา
อธษิฐานในกระบอกไมไ้ผก็่มใีหบ้รกิาร (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่โคม)1 จากนัน้เดนิทางสู ่หมู่
บา้นจิว่เฟ่ิน1 ซึง่เป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี ้แหง่ราชวงศ์
ชอง จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ 
ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนัอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิง้ไวเ้พยีงแต่
ความทรงจํา จนกระทัง่มกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชือ่" 
และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทศันยีภาพภเูขาทีส่วยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดู
นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงามของทีน่ี ่นอกจากนีย้งัมถีนนคน
เดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วนั ทําใหจ้ิว่เฟ่ินกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครัง้ 
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา อกีทัง้ยงัมบีวัลอยเผอืกทีโ่ดง่
ดงัทีส่ดุในไตห้วนั เนือ่งจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ทา่นสามารถซือ้
กลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกีมากมายทีทํ่าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั
ถนนคนเดนิทีย่าวทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน 

เทีย่ง  1รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร ซฟีดูสเ์หยห๋ลิว่ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่1 มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การกดั
กรอ่นของน้ําทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิ
ชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่งๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิ ีและรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด 
เตา้หู ้รังผึง้ซึง่มชีือ่เสยีงทัว่ทัง้เกาะไตห้วนัและทัว่โลก นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไทเป1 
เมอืงหลวงของไตห้วนัและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วนั ทัง้การศกึษา 
การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวฒันธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของ
เกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทีม่กีารเตบิโต
เร็วมาก ทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด1 ซือ่ดงัเพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของ
ฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วนั จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ไทเป1 เมอืงหลวงของไตห้วนั 
นําทา่นไปชม อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค1 ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ที่
เป็นประวตั ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ตัง้แตส่มัยทีย่งัเป็นลกูศษิย ์
ดร.ซนุยดัเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลีย่นเวร
ทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะ มขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 
ของอนุสรณ์แหง่นี ้จากนัน้นําทา่น ไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษทีี ่DUTY 
FREE และรา้นคอสเมตกิ1 ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นํา และเครือ่งสําเอง ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ 

คํา่  1รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําทา่นไป Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไทเป 
และโดง่ดงัทีส่ดุอกีดว้ย ของขายทีน่ีแ่ทบจะมคีรบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็นของกนิ ของฝาก 
เสือ้ผา้ รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเทีย่งคนื เพราะเหตนุีซ้ ือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life 
อนัโดง่ดงัของไตห้วนั ในซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ตม ีShilin Night Market Food Court ฟู้ด
คอรท์ชัน้ใตด้นิ 

1จนถงึเวลานดัหมาย นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม We Meet Hotel  หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 



 

วนัที ่3 
1ไทเป กระเชา้เมาคง ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ                    

เชา้  1บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้เมาคง1 นําทา่นน ัง่กระเชา้เมาคง1 ซึง่เป็นอกี
หนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่วสําคญัของเมอืงไทเป ทา่นจะไดพ้บกบัความตืน่เตน้ขณะน่ังกระเชา้
ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาทีพ่าคณุโลดแลน่เหนอืไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาตอินั
สวยงาม และทวิทศันเ์มอืงไทเปในมมุมองทีแ่ตกตา่งจากบนภเูขาทีเ่ขยีวขจ ีจากนัน้
เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89) ถา่ยรปูตกึทีม่คีวามสงูถงึ 509 เมตร 
สญัลกัษณ์ของเมอืงไทเป ทีน่ีย่งัมจีดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในไทเปอกีดว้ย ภายในตวัอาคาร มี
ลกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ทีก่นัการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหว
และมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็วทีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรตอ่นาท ีบรเิวณทีต่ัง้
ของตกึนีย้งัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวไทเปและชาวตา่งชาตมิี
หา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี ้

เทีย่ง  1รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้นําทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดงัของไตห้วนัทีศ่นูย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยทีม่พีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึง่สามารถปรับ
สภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลด
อาการปวด จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซเีหมนิตงิ1 หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ สยามส
แควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ยัรุน่ กระเป๋า ของฝากคนทีท่า่นรัก 
รองเทา้ยีห่อ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่งั ของญีปุ่่ น รวมทัง้ยีห่อ้ตา่งๆ 
เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ ไตห้วนั 
ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก 

(อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

1นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม We Meet Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 



วนัที ่4 
1วดัหลงซาน มติซุยเอา้เล็ท สนามบนิเถาหยวน ทา่อาศยานดอนเมอืง1          

เชา้  1บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นไป วดัหลงซาน1 เป็นหนึง่ในวดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของ
เมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึน้โดยคนจนี
ชาวฝเูจี๊ยนชว่งปีค.ศ.1738 เพือ่เป็นสถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศกัสทิธิต์ามความเชือ่ของ
ชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพทุธของจนีแตม่ ีลกูผสมของความ
เป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ทําใหท้ีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่
แหลง่ทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป วดัหลงซาน1 แตเ่ดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะ
เจา้แมก่วนอมิเป็นหลกั แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 
100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่บัทมิ ที่
เกีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพ
เยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปชอ้ปป้ิงที ่มติซุยเอา้เล็ทพารค์ (MITSUI Outlet 
Park) เป็นเอา้ทเ์ลทจากญีปุ่่ น ทีใ่หญท่ีส่ดุในไตห้วนั ภายในมหีา้งรา้นและรา้นอาหาร
กวา่ 200 แบรนดช์ัน้นํา พระเอกของทีน่ีค่งไมพ่น้รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กบัอกี
หลากหลายแบรนดช์ัน้นํา ตวัอยา่งแบรนดท์ีน่่าสนใจ เชน่ Skechers, Onitsuka tiger, 
Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สว่น
ใหญร่าคาถกูกวา่หา้งในไทย (อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั)1 สมควรแกเ่วลานํา
ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

15.40  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ TIGER AIR เทีย่วบนิที ่IT505 (ไมม่ี
อาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่งบนิ) 

18.45  ถงึทา่1อากาศยานดอนเมอืง1...โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ

1หมายเหต ุ:1 รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง
, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบ
จา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วนั) ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น   



 
หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ จากสายการบนิ ดงันัน้เมือ่ทา่นตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดัโดยเครือ่งบนิ
ภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตัว๋เครือ่ง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ
ทัง้สิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 

***ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพ
การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง***  

1อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มทีพั่ก  3คนื พักหอ้ง
ละ  2-3  ทา่น  อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํา่ตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่
รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่น้ําหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุาม
กรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภยัทีบ่รษัิททําไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน้ํามันของสายการบนิตามรายการ 
*คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

1ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่
วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 
800บาท), คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NT สําหรับหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการ
บรกิาร ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

1เง ือ่นไขในการจอง1 มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น1 และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื **กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่
กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วนั *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

1การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

1หมายเหต ุ



กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับเงือ่นไขของ
บรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น โดย
จะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดนิทาง 
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจาก
คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถ
ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพการเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรม
ธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิท ประกนัทัว่ไป)  
8) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
9) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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