
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIWAN 

TAIWAN สบาย เพลนิเพลนิ เกาสง 5 วนั 3 คนื  

โดย EVA AIR สายการบนิระดบั 5 ดาวของไตห้วนั 
 

 

 

 

 

 

ไฮไลท.์...บนิ EVA สายการบนิระดบั 5 ดาวบรกิารแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 

1. เทีย่วเมอืงเกาสง เมอืงใหญท่ีส่าํคญัทางใตข้องไตห้วนั 

2. เทีย่ว EDA WORLD ชอ้ปป้ิง OUTLET ทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั 

3. ชมความอลงัการของพทุธศาสนาที ่วดัโฝวกวงซนั เกาสง 

4. ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

5. ถา่ยรปุคูก่บัตกึไทเป 101 landmark ของไตห้วนั 

6. สายการบนิ EVA นํา้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก. ไมต่อ้งกงัวลนํา้หนกั ถกูใจขาชอ้ปป้ิง 

 

 



  

 

 

**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 เหรยีญดอลลา่ร ์

ไตห้วนั/ทา่น/ทรปิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง    เชา้    เทีย่ง เย็น     โรงแรมทีพ่กั  

 1  สนามบนิ สวุรรณภมู ิ  

2 สนามบนิเถาหยวน-หนานโถว-ลอ่งเรอืทะเลสาบ                WO HOTEL 

 วดัพระถังซมัจ๋ัง-วดัเหวนิหวู-่เมอืงเกาสง                                                                               หรอืเทยีบเทา่                                                                        

 

 3 Formosa Boulavard-อา่วซจีอื-อดตีสถานกงศลุองักฤษ        THE PLACE HOTEL  

  วดัโฝวกวงซนั-EDA WORLD outlet – เมอืงไถหนาน               หรอืเทยีบเทา่    

 4  ไถหนาน-ไทเป-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-รา้นคอสเมตคิ      XIMEN CITIZEN HOTEL 

 อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็-ซเีหมนิตงิ                             หรอืเทยีบเทา่  

 5 หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน-อทุยานเยห๋ลิว่-ไทเป-Germanium         

 ตกึไทเป101 (ไมร่วมขึน้ตกึชัน้89)-สนามบนิเถาหยวน 

 

Day 1     

 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 เคาเตอร ์ R สายการบนิ EVA (BR) รวมน้ําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 

   โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง  

Day 2   

 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเถาหยวน – หนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั จนัทรา –  

    วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– เมอืงเกาสง  

02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ EVA AIR เทีย่วบนิที ่BR205       

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง ( เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+นํา้ผลไม)้ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงหนานโถว มณฑลทีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนั ทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเลซึง่เป็นจดุ

ศนูยห์รอืเรยีกวา่สะดอืของเกาะไตห้วนั นําทา่น  ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินั-จนัทรา ซึง่เป็นทะเลสาปน้ําจดืทีเ่กดิขึน้ตาม

ธรรมชาตทิีใ่หญท่ีส่ดุของไตห้วนัเสน้ทางรอบทะเลสาบมคีวามยาวถงึ  33 กโิลเมตร หากมองจากมมุสงูทะเลสาบแหง่นี้
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จะมรีูปร่างครึง่บนเหมอืนพระอาทติย์ ครึง่ลา่งเหมอืนพระจันทรเ์สีย้วทีกํ่าลงัประกบกนัอยูแ่ละยังเป็นตําแหน่งฮวงจุย้ทดีมีี

มังกรลอ้มรอบ พืน้ทีบ่รเิวณนีถ้อืวา่เป็นจดุรับพลงัมังกรทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของไตห้วนั   นําทา่นน ัง่เรอืยอรช์แบบสว่นตวั

ของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแหง่นี้ จากนัน้นําทา่นสู่ วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมัสการพระทนต(์ฟัน) 

ของพระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพูทวปีและยังเป็นจดุชมววิทะเลสาบในมมุสงูอกีดว้ย ทา่นจะไดถ้า่ยรูปกบัมมุทสีวย

ทีส่ดุของทะเลสาบสรุยิัน จันทรา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัน้นําทา่นกราบไหวส้ ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ี่  วดัเหวนิหวู ่ เชน่ ศาสดาขงจือ้ เทพเจา้แหง่ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แหง่

ความซือ่สตัย ์ และเทพเจา้แหง่ความรักองคใ์หมล่า่สดุหรอืทีเ่รารูจ้ักกนัในนาม “ เฒา่จันทรา “ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากในดา้น

ความรักทีว่ดัหลงซานไทเป วดันีถ้อืวา่เป็นจดุศนูยร์วมของเทพเจา้สาํคญัทีท่า่นสามารถมาขอพรไดค้รบทกุความ

ปรารถนาทีว่ดันี ้ส ิง่ทีน่่าสนใจยังไมห่มดแคน่ียั้งมสีงิโตหนิออ่น  2 ตวั ทีต่ัง้อยูห่นา้วดั ซึง่มมีลูคา่ตวัละ 1 ลา้นเหรยีญดอล

ลา่รไ์ตห้วนัเป็นฉากหลงัใหท้า่นไดถ้า่ยรูปคูอ่กีดว้ย    ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกาสง เมอืงทา่ใหญท่ีส่ดุของไตห้วนั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั WO HOTEL KAOHSIUNG หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

 เกาสง – FORMOSA BOULEVARD – อา่วซจีอื – อดตีสถานกงศลุองักฤษ – วดัโฝวกวงซนั –  

    OUTLET (ไมร่วมต ัว๋สวนสนกุ Theme Park) – เมอืงไถหนาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม 

 

 

 

 



  

นําทา่นชม FORMOSA BOULEVARD ซึง่เป็นประตมิากรรมกระจกสกีลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  มเีสน้ผา่ศนูยก์ลาง

ของโดม  30 เมตร  ทําใหแ้สงธรรมชาตสิามารถสอ่งผา่นเขา้มาทัว่ภายในบรเิวณอาคาร  โดมกระจกสนีี้  ออกแบบโดย

สถาปนกิชือ่ดงัชาวอติาล ีไดแ้รงบนัดาลใจจากแนวคดิธาตทุัง้สีข่องธรรมชาติ ดนิ น้ํา ลม ไฟ และดว้ยประตมิากรรมนีเ้อง  

ทีทํ่าใหส้ถานรีถไฟเกาสง ตดิอนัดบั สถานรีถไฟใตด้นิทีส่วยทีส่ดุในโลก  จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ อา่วซจีอืวนั    เป็นจดุชม

ววิยอดนยิมของเมอืงเกาสงในบรรยากาศเป็นอา่วรมิทะเลเมือ่เราหันหนา้ออกไปยังอา่วดา้นหลงัจะเป็นภเูขาที ่ เป็นทีต่ัง้

ของ อดตีสถานกงศลุองักฤษ อาคารเกา่แกรู่ปแบบทรงตะวนัตกแหง่นีส้รา้งตัง้แตปี่ คศ. 1865  เดมิเพือ่ใชเ้ป็น

สาํนักงานของทา่เรอื TAKAO ตามสนธสิญัญาปักกิง่เพือ่เปิดเสน้ทางการคา้ทางเรอืกบัตา่งประเทศ  ซึง่ ตอ่มาในปี คศ.

1867 ทางรัฐบาลองักฤษไดเ้ชา่สถานทีเ่ป็นสาํนักงานกงศลุองักฤษ ตอ่มาในปี ค.ศ.1909 ทีญ่ีปุ่่ นไดถ้อืสทิธิค์รอบครอง

ไตห้วนัไดป้ระกาศยกเลกิใชท้ีน่ีเ่ป็นสถานกงศลุองักฤษและดดัแปลงเป็นหอสงัเกตกุารณ์ทางทะเลของญีปุ่่ น ในปัจจบุนั

ถกูจัดเป็นอาคารพพิธิภัณฑจั์ดแสดงประวตัคิวามเป็นมาของการเปิดเสน้ทางเดนิเรอืในการทําการคา้ในอดตีเพือ่เป็น

ความรูแ้กค่นรุ่นหลงัตอ่ไป ไฮไลทค์อืทีน่ีอ่กีอยา่งคอื พืน้ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขารมิทะเล  ซึง่เป็นจดุชมววิอา่วเกาสงทีม่องเห็น

เมอืงเกาสงและทา่เรอืใหญเ่ป็นฉากหลงัในการถา่ยรูปไดอ้ยา่งลงตวั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  อาหารพืน้เมอืง 

 

 

 

 

 

บา่ย เดนิทางสู ่วดัโฝวกวงซนั   ในปีพ. ศ. 2510 ทา่นเจา้อาวาส  Hsing Yun ไดซ้ือ้พืน้ทีก่วา่  300,000 ตารางเมตรในเขต 

ตา้ซู ่ เขตเกาสงเพือ่เป็นทีต่ัง้ของอาราม  วดัและองคก์รไดก้อ่ตัง้ขึน้อกีใน  173 ประเทศทัว่โลกและปัจจบุนัมอีาราม

มากกวา่  3 ,500 แหง่ทัว่โลก  องคก์รใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาและบรกิารรักษามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัพุทธ

หอ้งสมดุสาํนักพมิพศ์นูยแ์ปลภาษาหอศลิป์ศลิปะการทําชาและคลนิกิการแพทยเ์คลือ่นที่  นอกจากนีย้ังไดจ้ัดตัง้หอ้ง

สาํหรับเด็ก, หอ้งเกษียณโรงเรยีนมัธยมและสถานโีทรทศัน ์เป็นตน้ นําทา่นเทีย่วชม ในสว่นของพพิธิภัณฑพ์ุทธศาสนา

ดา้นในตวัอาคารจะมหีอ้งเสยีงของหัวใจทีใ่ชข้อพรจากองคพ์ระโพธสิตัวก์วนอมิ จากนัน้นําทา่นเขา้สู่  EDA WORLD 

อาณาจักรขนาดใหญค่รบวงจร  ภายในมทีัง้หา้งสรรพสนิคา้ , สวนสนุก, โรงเรยีน, มหาวทิยาลยั , โรงพยาบาล , โรงแรม, 

สนามกอลฟ์และสิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ  อกีมากมายทีถ่กูยกมาตัง้ไวใ้นบรเิวณเดยีวกนัในเนือ้ทีเ่กอืบ  600 ไร่ เปรยีบ

ไดว้า่ EDA WORLD คอืเมอืงขนาดยอ่มๆ  น่ันเอง  ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกบัเอา้ทเ์ลทมอลลแ์หง่แรกและใหญท่ีส่ดุของ

ไตห้วนัทีม่รีา้นคา้ชัน้นํามากกวา่ 300 แบรนดค์วามยาวของตวัหา้งมากกวา่ 2 กโิลเมตร  (ไมร่วมบตัรคา่เขา้ Theme 

Park)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสูเ่มอืงไถหนาน  

ทีพ่กั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  THE PLACE TAINAN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 



  

Day 4 

    ไถหนาน – ไทเป – ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด – รา้นคอสเมตคิ – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค –  

        ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป เมอืงหลวงของประเทศไตห้วนั นําทา่นเลอืกซือ้ของฝาก   รา้นพายสบัปะรด  ทีถ่อืวา่เป็น

ขนมสญัลกัษณ์ของไตห้วนัเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ได ้  แนะนําใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอื

เพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร TAKAO ...เมนสูกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น 

 

 

 

 

บา่ย นําทา่นแวะชม  รา้นเครือ่งสําอาง  COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสาํอางคช์ือ่ดงัของไตห้วนั  มากมายหลาย      

แบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็นของฝากแกค่นทางบา้นได ้นําทา่นชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึ

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็  ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ  3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี  พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ  205 แสน

ตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบไปดว้ย 2 สว่นทีส่าํคญัคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคน

ใกลช้ดิรวมถงึรูปภาพของ ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีครู่ปภาพ

เทา่นัน้ทีเ่ลา่เรือ่งราวชวีประวตัขิองทา่นทัง้สองแตยั่งมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งทีจั่ด

แสดงไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่เหลา่นี ้และอกี

หนึง่สว่นทีส่าํคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปัน้ขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และในทกุ ๆ 1 ชม.จะ

มกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพและภักดตีอ่ทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วนัเลยก็วา่ได ้หากเปรยีบเทยีบกบั

เมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วนั หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลก็ีคอืเมยีงดงไตห้วนั ดา้นในมหีลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้

 

 

 

 



  

เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยังมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ีไ่มไ่ดม้แีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดยีว ยังมี

รา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําวา่พลาดไมไ่ดก้บัเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิง

ซแูบบเกาหลซีึง่ตน้ตํารับของเมนูนีอ้ยูท่ ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง      

 

ทีพ่กั   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั XIMEN CITIZEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

 หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน – อทุยานเยห๋ล ิว่ – ไทเป – Germanium Power – ตกึไทเป 101 ไมร่วมชมววิช ัน้ 89  

    สนามบนิเถาหยวน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ณ โรงแรม   

นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินทา่นจะไดเ้ห็นเสน้ทางรถไฟแหง่แรกของ

ไตห้วนัทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มัยกษัตรยิก์วงสวี้   สมัย

ราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่  แตใ่นยคุปัจจบุนันีท้ีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของ

พืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกนังา่ยๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วนั

น่ันเองและทีน่ียั่งมโีลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจนไดรั้บคดัเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยทําซรีีย่์

เกาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วนัและการต์นูแอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทัว่โลกอยา่งเรือ่ง  SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทัว่โลกเห็น

ฉากความสวยงามของหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรูป

อกีแหง่หนึง่ของไตห้วนั *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวนัเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถ

เป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การ

น่ังรถเมลข์องไตห้วนั ***  นําทา่นเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะ

ไตห้วนั มลีกัษณะพืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ําทะเลและลมทะเล  ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็น

รูปร่างลกัษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิี ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไป

ทัว่โลก   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนอูาหารทะเล 

 

 

 

 

บา่ย นําทา่นชอ้ปป้ิง รา้นGermanium ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแร่กอ้นธาตเุจอมา

เนีย่มทีม่คีณุสมบตั ิ ทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรีก้ระเปร่า และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง เป็น

ประการังน้ําลกึทีเ่ป็นอญัมณีล้ําคา่ทีห่ายากซึง่มอียูไ่มก่ีท่ ีใ่นโลก   นําทา่นถา่ยรูปคูก่บั ตกึไทเป 101  ทีปั่จจบุนัถอืวา่เป็น



  

จดุแลนดม์ารค์ของไตห้วนั หากทา่นมาไตห้วนัแลว้ไมม่รีูปคูก่บัตกึไทเป 101 น่ันแปลวา่ ทา่นมายังไมถ่งึไตห้วนั ! .. 

โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วนั เพราะตกึแหง่นีต้กึทีม่คีวามสงูถงึ  508 เมตร 

ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตนัทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตวัตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิ

แผน่ดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที ่1 ของไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก 

(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD )   

คํา่  อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตปิระเทศไตห้วนั  

20.45 น.  อําลากรุงไทเป  เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR)โดยเทีย่วบนิที ่BR206  

 (มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) 

00.10 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

 

************************************************************************ 
*โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*  

 
 

BR03 KAOHSIUNG 5 DAYS 3 NIGHTS BY BR 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

 **ทวัรโ์ปรโมช ัน่ไมม่รีาคาเด็ก**  

   

29 ม.ค. – 2 ก.พ. 61 19,911.- 5,000.- 

19 – 23 เมย. 61 20,911.- 5,000.- 

7 – 11 พ.ค. 61 19,911.- 5,000.- 

24 – 28 พ.ค. 61 20,911.- 5,000.- 

7 – 11 ม.ิย. 61 19,911.- 5,000.- 

 

*** ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่  ไมม่รีาคาเด็ก *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศก ์ทา่นละ 1,000 NTD/ทรปิ/ตอ่ทา่น***  

สาํหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: ตอ้งมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง 

 และตอ้งมหีนา้วา่งประทบัตราเขา้ออกเมอืงอยา่งตํา่ 2 หนา้   



  

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**เนือ่งจากในรายการมรีะบลุงรา้นชอ้ปป้ิง... หากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกตวัจากกรุป๊ไมร่ว่มลงรา้น...ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 500 NTD /ทา่น/รา้น ** 

 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน  10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้  

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การชาํระคา่บรกิาร 

    3.1 มัดจําทีล่ะ 10,000 บาท  

     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา  

  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได  ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ี

การคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ  

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ  ทัง้สิน้ 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย  อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่

การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ( โปรแกรมและรายละเอยีดของการ

เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได  ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ  จะ

คํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั ) 

7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

8.กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 

วนักอ่นการเดนิทาง  

9.เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้     

**สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้  

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้**  

 



  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ ( ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป  ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม ตอ่ทา่น 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิ

ทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้ **  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]    

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่  16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 3 ลา้นบาท]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่  16 หรอืมากกวา่ 75 ปี    

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัและอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

6. คา่ทปิสาํหรับคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  ทา่นละ 1000 เหรยีญดอลลา่ไตห้วนั ตอ่ทา่น/ทรปิ …หัวหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิ 

      ของลกูคา้ 

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศไตห้วนั สาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศไตห้วนัมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 

บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัทําการ ( สาํหรับพาสปอรต์ไทย [ เลม่สแีดงเลอืด

หม]ู หมายเหต ุตัง้แตว่นัที ่1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 ไตห้วนัยกเลกิการขอวซีา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางไทย  ทา่นสามารถเขา้

ไตห้วนัโดยไมต่อ้งขอวซีา่... แตห่ากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคบัใชว้ซีา่  ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่เพิม่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร์) 

2. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 



  

1.ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ย

สว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป  เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด  ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ( กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2.ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง    

3.หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได  ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4.น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ  และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ    กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่

มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา  เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได  ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ  

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1.เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั  จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว ( Single) และหอ้งคู ่( Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ  3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึ

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  

2.กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต  ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก  ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ , การนัดหยดุ

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ  และ / หรอื สว่นงานที่

เกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย  ( โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ

ทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน  หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต  ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติาม

กฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง  รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นื

คา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น  หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรติ  ซึง่ร่วม

เดนิทางเป็นสาํคญั 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 



  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 7. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุไตห้วนั 

 

 


