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  - แถมฟร!ี!! กระเป๋าชอ้ปป้ิงสุดเกพ๋บัเกบ็ไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
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วนัที ่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ไทจง – หมู่บา้นสายรุง้-ตลาดฟ่งเจีย่ไนทม์ารเ์กต็-เจยีอี ๋
07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

Viet Jet Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไตห้วนั โดยสายการบิน Viet Jet Air เทีย่วบินที ่VZ560 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 3.45 ช ัว่โมง)  
13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการ

นัดหมาย กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  
บ่าย บรกิาร Snack Box set (ชานม+ขนมเคก้)  

จากน้ันน าทุกท่านเยีย่มชม หมู่บา้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นของเหล่าทหารพรรคกก๊มนิตั๋งหลงัจากทีอ่พยพมายงั
ไตห้วนัพรอ้มกบัเจยีงไคเชค็ ปัจจบุนัรฐับาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรกัษาอนุรกัษใ์หเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งศกึษา
ชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารกก๊มินตั๋ง บา้นแต่ละหลงัจะถูกแต่งแตม้ดว้ยสสีนัตระการตาเหมาะแก่การ
ถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่พืน้ถนนทางเดินก็ถูกแต่งแตม้สีสนัและตวัการต์ูนไปทั่วทัง้หมู่บา้น น าท่านสู่ ฟ่งเจีย๋ 
ไนทม์ารเ์ก็ท ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปป้ิงชลิๆ ทีเ่ป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของไตห้วนัและราคาก็
ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เคร ือ่งส าอาง อกีทัง้อาหารทอ้งถิน่ หรอือาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มา
ชมิ ลิม้รสของความอรอ่ยและทีส่ าคญัและพเิศษสุดๆ ตลาดแห่งนีน้ั้นมสีนิคา้พืน้เมอืงทีม่กัจะลดราคาไดอ้ย่างถูกสุดๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ!! สุกีช้าบู 
หลงัจากน้ันน าคณะเดนิทางสู่ เมอืงเจยีอี ้เพือ่พกัผ่อนพรอ้มเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตอิาลซีานในวนัรุง่ขึน้ 
พกัที ่ Ali Mountain Oriental Prarl หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-นั่งรถไฟ-รา้นชา-จงลีไ่นท ์มารเ์กต็ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตอิาหลีซาน อีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ตัง้อยู่ที่เมืองเจยีอี ้
(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วนั กจิกรรมหลกัของการมาเยอืนทีน่ี่คอื การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาติ และ
น่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ ซ ึง่เป็นอุทยานทีม่คีวามสวยงาม และมชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วนั ในฤดูใบไมผ้ล ิ
ดอกซากุระจะบานสะพร ัง่พรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนิด และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4 เท่าน้ัน น าท่าน
เดนิชมดืม่ด ่ากบัธรรมชาตขิองป่าศกัดิส์ทิธิอ์าลซีาน โดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้มัผสักบัตน้สนสูงชนั, ซาก
ตน้ไมโ้บราณรูปรา่งต่างๆ และตน้ไมน้านาพนัธุ ์ซ ึง่เป็นอุทยานที่ยงัมีความสมบูรณอ์ยู่มาก ภายในอุทยานยงัมี
ทะเลสาบสองพีน่อ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุดมารวมกนัอยู่ที่

ทะเลสาบแห่งนี ้พรอ้มทัง้ใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มีความสวยงามทีแ่ตกต่างกนั
ไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มีอายุมากกว่ารอ้ยปี พรอ้มทัง้ใหท่้านไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มีสนหลากหลายนานาพนัธุ ์มี
ความสวยงามทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่ตน้สนแต่ละตน้มอีายุมากกว่ารอ้ยปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่าน แวะชมิชาอูห่ลง ชาทอ้งถิน่ของไตห้วนั เหมาะแกก่ารซือ้เป็นของฝากคนทีท่่านรกั  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเถาหยวน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง) จากน้ันใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่จง
ลี ่ไนทม์ารเ์ก็ต อีกหน่ึงตลาดกลางคนืแบบทอ้งถิน่ของชาวเถาหยวน ทีน่ี่ขายของหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ อาหาร ขนม ของใชผู้ห้ญงิ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนตลาดนัดตอนกลางคนื 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
พกัที ่King’s Paradise Hotel  หรอืเทยีบเท่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่3 ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-เย่หลิว่-จิว่เฟ่ิน-Commetic-ตกึไทเป 101(ไม่รวมคา่ขึน้)-รา้นสรอ้ย-วดัหลง
ซาน-ซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไทเป น าท่านแวะซือ้ของฝากที ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่เป็นขนมชือ่ดงัของไตห้วนั มี
รสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก อสิระใหทุ้กท่านไดล้องทานและเลอืกซือ้ขนมพายสบัปะรด นอกจากนีย้งัมี
ขนมอกีมากมายใหท่้านไดเ้ลอืก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ น าท่านเดนิทางสู่ อุทยาน
แห่งชาตเิย่หลิว่ หน่ึงในสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาติของไตห้วนั ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป 
(New Taipei City) เขตต าบลว่านหลี ่(Wanli District) ดว้ยความโดดเด่นทางธรณีวทิยากบัหนิรูปรา่งแปลกตา 
ซึง่ภมูทิศันห์นิของเย่หลวิถอืเป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรยท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดในโลกอกีแห่งหน่ึงเลยก็ว่าได ้เป็นชายหาด
ทีม่ีช ือ่เสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึง่เกดิจากการกดักรอ่นของน ้าทะเล ลมทะเล และการ
เคลือ่นตวัของเปลอืกโลก ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรปูรา่งต่าง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนีิ และรองเทา้เทพธดิา รปู
เทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รงัผึง้ซ ึง่มีช ือ่เสียงทั่วทัง้เกาะไตห้วนัและทั่วโลก ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั น าท่าน
เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงดงัยอดฮติของนักท่องเทีย่วทีห่า้มพลาด เพราะนอกจากเสน่หท์ี่

มีความรูส้ึกคลา้ยเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่น ที่น่ียงัถูกประดบัประดาดว้ยโคมไฟสีแดงตามทาง ถือเป็นเอกลกัษณไ์ม่
เหมือนเมืองไหนในไตห้วนั ใหท่้านไดอ้สิระเพลดิเพลนิในการจบัจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา จากน้ันใหท่้านไดอ้สิระ 
เพลดิเพลนิในการจบัจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา จากน้ันสนิคา้ผลติภณัฑเ์คร ือ่งส าอางต่างๆ ที ่ศูนยเ์ครือ่งส าอาง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ พระกระโดดก าแพง 
จากน้ันพาท่านเทีย่วชม ตกึไทเป 101 (ไม่รวมคา่ขึน้) เป็นหน่ึงใน Landmark หลกัของเมอืงไทเป เป็นตกึทีสู่ง
ทีสุ่ดในไตห้วนั และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงทีสุ่ดในโลก) มีควาสูงมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหน่ึง
สถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติเมือ่มาเยอืนไทเป ทีด่า้นบนจะมีจุดชมววิในรม่ทีช่ ัน้ 89 ตกึไทเป 101 มีทัง้หมด 101 ช ัน้ 
พาท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเน่ียม) ทีเ่ป็นเคร ือ่งประดบัเพือ่สุขภาพ มีทัง้แบบสรอ้ยขอ้มือ และ
สรอ้ยคอ มีคุณสมบตัใินการป้องกนัรงัส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วนั และ
ปะการงัแดง เคร ือ่งประดบัล า้ค่าของชาวไตห้วนัตัง้แต่โบราณ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั ชม วดัหลง
ซาน(Lungshan Temple) เป็นหน่ึงในวดัที่เก่าแก่และมีช ือ่เสียงมากที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป เพื่อเป็น
สถานทีส่กัการะบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพุทธของจนี
แต่มีลูกผสมของความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัว่าเป็นวดัสไตลไ์ตห้วนั ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกีหน่ึงแหล่ง
ท่องเทีย่วไม่ควรพลาดของเมืองไทเป  จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายรวมทัง้สินคา้แฟช ัน่เทรนด ์
ใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยัที่ ตลาดซเีหมินตงิ เปรยีบเสมือนสยามสแควรใ์นกรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟช ัน่
ทนัสมยัของเหล่าวยัรุน่ไตห้วนั มรีา้นคา้ของฝาก กิฟ๊ชอ็ป สไตลว์ยัรุน่มากมาย  

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
พกัที ่Happiness Inn Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
  
 

 

วนัที ่4 ไทเป-หมู่บา้นสายรุง้-ไทจง-กรุงเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค  เป็นหน่ึงสญัลกัษณข์องประเทศไตห้วนั และสถานทีท่่องเทีย่วหลกัทีต่อ้ง

มาของเมอืงไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก เป็นอาคารสี
ขาวทัง้ 4 ดา้นมีหลงัคาทรง 8 เลี่ยมสีน ้าเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตัุรสั

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380
https://www.talontiew.com/yehliu-geopark/
http://www.govivigo.com/ideas/178-taiwan-%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B-101
http://aromasian.com/longshan-temple-%E9%BE%8D%E5%B1%B1%E5%AF%BA-largest-and-oldest-temple-in-taiwan/


 
เสรภีาพ (Freedom Square) มบีนัไดดา้นหนา้ 89 ขัน้เท่ากบัอายุของท่านประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีปูป้ันท า
จากทองสมัฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ใีบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรปูป้ันของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้า
ไว ้2 นายตลอดเวลา  
 (อสิระอาหารกลางวนั) 

14.30 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทจง เพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Viet Jet Air  เทีย่วบนิที ่VZ561 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ช ัว่โมง)  

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากลูกคา้ท่านใดไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆ กต็ามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดกต็าม 
ลูกคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ 300 NTD ตอ่รา้นตอ่ท่าน โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้กบ็เงินจากลูกคา้โดยตรง  

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง

นัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

31 พ.ค.-03 ม.ิย.2562 13,900 13,900 4,000 
14-17 ม.ิย.2562 14,900 14,900 4,000 

28 ม.ิย.-01 ก.ค.2562 16,900 16,900 4,000 
06-09 ก.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
12-15 ก.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
26-29 ก.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
27-30 ก.ค.2562 16,900 16,900 4,000 
09-12 ส.ค.2562 16,900 16,900 4,000 
17-20 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
23-26 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
31-03 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
06-09 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
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14-17 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
21-24 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
27-30 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
04-07 ต.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
12-15 ต.ค.2562 17,900 17,900 4,000 
19-22 ต.ค.2562 14,900 14,900 4,000 
25-28 ต.ค.2562 16,900 16,900 4,000 
ราคาเดก็ทารก 
อายุต า่กว่า 2ปี 

5,000 บาท 

 
 

ไม่มรีาคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไม่เกนิ 2 ปีบรบูิรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเง่ือนไของสายการบนิ) 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ ส่วนค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
  
 
 เง่ือนไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 

• เง่ือนไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรนี์ ้ก าหนดใหม้ผูีเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 15 
ท่าน  หากมผูีเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการ
เดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหน้า ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 
ดงันัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกคร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมีความจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ เพือ่บินไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หน้าทีก่อ่นท าการจอง และขอแนะน าใหท่้านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนั
และเวลาเดนิทางได ้อนัเน่ืองมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่สายการบินพิจารณา
สถานการณแ์ลว้พบว่าอยู่เหนือการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้น
ความปลอดภยั ดงันัน้เหตุผลเหล่านี้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนื
ค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อน่ึง บรษิทัจะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนัก่อนวนัเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณา
สอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางไดไ้ม่ว่าจะเกดิเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊นัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าให้
กรุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่น
วนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้สิน้ และเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงินของราคาทวัร ์ 

• การช าระเงินหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไม่สามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงินเขา้มานั้น หมายถงึท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะ
ยนิยอมใหท้างบรษิทัคดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขายอย่างน้อยทีสุ่ดเท่าจ านวนเงิน
มดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิทั  
 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,200 NTD/ทรปิ 
(ช าระทุกท่าน ยกเวน้ ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

 



 
 

  อตัราค่าบรกิารรวม 
 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีน ้ามนั  
(ยกเวน้หากมกีารประกาศปรบัขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลงั)   และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุป๊
ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลบัได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร ือ่งท่านละ 20 กโิลกรมั 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เคร ือ่ง 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามวนัทีร่ะบุ  
 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

อน่ึง เร ือ่งของการยนืยนัโรงแรมทีพ่กัน้ัน อาจยงัไม่ยนืยนั หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรณุาตดิต่อพนักงานขาย
เพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดบัเดยีวกนั ซึง่ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
ประมาณ 1-3 วนั ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมีการแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีน้ันขอให ้
ท่านทราบว่าบรษิทัจะจดัหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
 ค่ามคัคุเทศกห์รอืหวัหนา้ทวัรด์ูแลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  
 

 
  อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
 

  ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง และ
ค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

   ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 
  ค่าน ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  
   ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
     ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
  ค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,200 NTD/ทรปิ  

(ช าระทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ) ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
 

 
  เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
- การช าระมดัจ าและช าระส่วนทีเ่หลอื 

กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ าจ านวน 5,000 บาท ต่อท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด
ก่อนออกเดนิทาง 30 วนั มิเชน่น้ัน บรษิทัจะถอืว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัท่ิานจะโดนยดึมดัจ าโดยทีท่่านจะ
ไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเน่ืองมาจากบรษิทัจ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยค่าใชจ้า่ยในส่วนของทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิ
ไปกอ่นหนา้น้ันแลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทั เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากท าการจองแลว้ 
กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรบัการเดินทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพิเศษเพิม่เติมต่างๆ ใหแ้ก่
พนักงานขาย และหากท่านช าระเงินเขา้มาไม่ว่าจะบางส่วนหรอืทัง้หมด บรษิัทจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขที่ระบุไว ้
ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผูีเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท า
ใหก้รุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัจะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถ
ออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท่้านหรอืจดัหาทวัรอ์ืน่ใหท่้านหากท่านตอ้งการ 

- การรบัการดูแลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัอย่างน้อย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มิฉะน้ันบรษิทัจะไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้เน่ืองจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนิน้ัน ตอ้งมีขัน้ตอนใน
การขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมีการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ เชน่ ผูท้ี่น่ังรถเข็น 



 
(Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ และผูท้ีม่โีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่าน
และครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็

ตาม บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมืองน้ันเป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ที่

ของรฐัของประเทศน้ันๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษิทัและมคัคุเทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไม่มีสทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอื
ใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอ านาจการตดัสินใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการตรวจคนเขา้เมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบรษิทัมี
จุดประสงคท์ี่ท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูเ้ดนิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิาร

ใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษิทัจะถอืวา่ท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไม่รว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 
    เง่ือนไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แต่ท่านสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแต่ละสายการ
บนิกอ่นการเดนิทาง)  

    เง่ือนไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัแลว้ ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
 รายการท่องเที่ยวนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจดัการเร ือ่งหอ้งพกัเป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร ี ่/ ปลอด
บุหร ีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้ 

 มคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดัไม่มีสิทธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ได ้เน่ืองจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดินทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบิน ในกรณีทีท่่านมิไดส้่งหนา้หนังสอืเดินทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการ
ช าระเงนิมดัจ าหรอืส่งใหผ้ดิ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดินทางตอ้งยอมรบัและรบัทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ น้ันแตกต่างกนั ซึง่ทางบรษิทัจะพยายาม
จดัหาใหเ้หมาะสมทีสุ่ด  

 
 
 
 

 


