
 

IT97 Taiwan Feel Love ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป เหยห๋ลิ ว จ ิ วเฟิ น ปลอ่ยโคม
ผงิซ ีกระเชา้เมาคง 4วนั 3คนื  

 

IT97: Taiwan Feel Love 
ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป เหยห๋ลิ ว จ ิ วเฟิ น ปลอ่ย

โคมผงิซ ีกระเชา้เมาคง 4วนั 3คนื 
ไทเป อทุยานหลิ ว เหยห่ลิ5ว หมูบ่า้นจิ วเฟิ น ปลอ่ยโคมผงิซ ีตกึไทเป101 

กระเชา้เมาคง อนสุรณส์ถานเจยีงไคเช็ค ตลาดซเีหมนิตงิ ตลาดซอืหลนิไนท์
มารเ์ก็ต   

พกั:ไทเป 2คนื เถาหยวน 1คนื 

เมนูพเิศษ: ชาบไูตห้วนั, ซฟีู้ ดเหยห่ลิ ว 

เดนิทางโดยสายการบนิ TIGER AIR TAIWAN นํ Lาหนกักระเป๋า 20 KG 

วนัที  รายละเอยีดทอ่งเที ยว 

1   ทา่อากาศยานดอนเมอืง  



 

2  เถาหยวน หมูบ่า้นโบราณจิ วเฟิ น อุทยานเหยล๋ ิ ว ปลอ่ยโคมผงิซ ีไทเป อนุสรณ์
สถาน เจยีงไคเช็ค ซหีลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

3  ไทเป กระเชา้เมาคง ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ                    

4  วดัหลงซาน มติซุยเอา้เล็ท สนามบนิเถาหยวน ทา่อาศยานดอนเมอืง          

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี ยว 

02 - 05 Nov 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

08 - 12 Nov 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

15 - 18 Nov 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

29 Nov - 02 Dec 
2018  

13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

01 - 04 Dec 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

07 - 10 Dec 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

13 - 16 Dec 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

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

17 - 20 Jan 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

24 - 27 Jan 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

15 - 18 Feb 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

23 - 26 Feb 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

02 - 05 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

07 - 10 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

15 - 18 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

21 - 24 Mar 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 



 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที  1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง  

16.00  พรอ้มกนัที&ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์5 สายการบนิ 
TIGER AIR โดยมเีจา้หนา้ที&คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น 

20.00  ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป ประเทศไตห้วนั โดยสายการบนิ TIGER AIR 
เที ยวบนิที  IT506 (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&อง)*คา่
ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื องเดนิทาง 

00.40+1  ถงึ ทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วนั ไตห้วันเป็นเกาะที&มพีืGนที&เล็กกวา่
ประเทศไทยประมาณ 12เทา่ตั Gงอยูห่า่งจากชายฝั&งดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องจนี
ประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุไทเป เป็น
เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี&สดุ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที พกั Taoyuan Chungli 
Business Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัที  2 เถาหยวน หมูบ่า้นโบราณจิ วเฟิ น อุทยานเหยล๋ ิ ว ปลอ่ยโคมผงิซ ีไทเป 
อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค ซหีลนิไนทม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัGนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงผงิซ ีเมอืงนวิไทเป (New Taipei City) จดุ
ทอ่งเที&ยวยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวตัศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine) อยูร่ะหวา่ง
สถานีซอืเฟิ&นและสถานีตา้หวั (Dahua Station) ชื&อ “ซอืเฟิ น” ตั Gงตามชื&อของ
ครอบครัวดั Gงเดมิผูพ้ฒันาพืGนที&แหง่นีG ไฮไลทข์องการทอ่งเที&ยว ซื&อเฟิ&น คอืการปลอ่ย
โคมลอย จากสถานีรถไฟ Shifen ก็สามารถเดนิเลน่ที&ถนน  สายเกา่ซึ&งเป็นถนนเลยีบ
ทางรถไฟไดเ้ลย มทีั Gงรา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปลอ่ย
โคมลอยหรอืเขยีนคําอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผก็่มใีหบ้รกิาร (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่
โคม) จากนัGนเดนิทางสู ่หมูบ่า้นจิ วเฟิ น ซึ&งเป็นแหลง่เหมอืงทองที&มชีื&อเสยีงตั Gงแต่
สมัยกษัตรยิก์วงสวีG แหง่ราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองที&นี& 
การโหมขดุทองและแรธ่าตตุา่งๆ ทําใหจํ้านวนแรล่ดลงอยา่งน่าใจหาย ผูค้นพากนั
อพยพยา้ยออกไป เหลอืทิGงไวเ้พยีงแตค่วามทรงจํา จนกระทั&งมกีารใชจ้ิ&วเฟิ&นเป็น
ฉากในการถา่ยทําภาพยนตร ์"เปยฉงิเฉงิชื&อ" และ "อูเ๋หยยีนเตอะซนัซวิ" ทศันยีภาพ
ภเูขาที&สวยงามในฉากภาพยนตรไ์ดด้งึดดูนักทอ่งเที&ยวจํานวนมากเดนิทางมาชื&นชม
ความงดงามของที&นี& นอกจากนีGยังมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ี&มชีื&อเสยีงที&สดุในไตห้วัน ทํา
ใหจ้ิ&วเฟิ&นกลบัมาคกึคกัและมชีวีติชวีาอกีครั Gง ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซืGอ
ของกนิที&แปลกตา อกีทั Gงยงัมบีวัลอยเผอืกที&โดง่ดงัที&สดุในไตห้วัน เนื&องจากมรีสชาติ
แบบดั Gงเดมิไมเ่หมอืนที&ไหน ทา่นสามารถซืGอกลบัมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีGยังมี
สนิคา้อกีมากมายที&ทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที&ยาวที&สดุในหมูบ่า้นจิ&ว
เฟิ&น 

เที&ยง  รบัประทานอาหารเที ยง ณ ภตัตาคาร ซฟีูดสเ์หยห๋ลิ ว 

จากนัGนนําทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิ ว มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล การ
กดักรอ่นของนํGาทะเลลมทะเล และการเคลื&อนตวัของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิ
ชะงอ่นทรายรปูรา่งตา่งๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รปูเทยีน ดอกเห็ด 
เตา้หู ้รังผึGงซึ&งมชีื&อเสยีงทั&วทั Gงเกาะไตห้วนัและทั&วโลก นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุง
ไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทั Gง



 

การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ีหรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตั Gงอยูท่างดา้น
เหนือของเกาะไตห้วนั มปีระชากรอาศยัอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที&
มกีารเตบิโตเร็วมาก ทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซื&อดงัเพื&อใหท้กุทา่นได ้
เลอืกซืGอของฝากอนัขึGนชื&อของไตห้วัน จากนัGนนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่ไทเป เมอืง
หลวงของไตห้วัน นําทา่นไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ&งเป็นแหลง่รวม 
รปูภาพ สิ&งของตา่งๆ ที&เป็นประวัต ิแทบทั Gงหมดเกี&ยวกบั ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ 
ตั Gงแตส่มัยที&ยังเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยัดเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสู ่ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ 
ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี&ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้Gนทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ 
ซึ&งจะ มขี ึGนทกุ 1 ชั&วโมง บนชั Gน 4 ของอนุสรณ์แหง่นีG จากนัGนนําทา่น ไปชอ้ปปิL ง
สนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษทีี  DUTY FREE และรา้นคอสเมตกิ ซึ&งมสีนิคา้แบ
รนดเ์นมชั Gนนํา และเครื&องสาํเอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืGอมากมายในราคาที&ถกูเป็นพเิศษ 

คํ&า  รบัประทานอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร  

จากนัGนนําทา่นไป Shilin Night Market เป็นตลาดกลางคนืที&ใหญท่ี&สดุในกรงุ
ไทเป และโดง่ดงัที&สดุอกีดว้ย ของขายที&นี&แทบจะมคีรบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็นของกนิ 
ของฝาก เสืGอผา้ รอ้งเทา้ เปิดจนถงึเที&ยงคนื เพราะเหตนุีGซื&อหลนิเลยกลายเป็น
สถานที& Night Life อนัโดง่ดงัของไตห้วัน ในซื&อหลนิไนทม์ารเ์ก็ตม ีShilin Night 
Market Food Court ฟู้ดคอรท์ชั Gนใตด้นิ 

จนถงึเวลานดัหมาย นําทา่นเขา้สูท่ ี พกั โรงแรม We Meet Hotel  หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที  3 ไทเป กระเชา้เมาคง ตกึไทเป 101 ตลาดซเีหมนิตงิ                    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัGนนําทา่นเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้เมาคง นําทา่นน ั งกระเชา้เมาคง ซึ&งเป็น
อกีหนึ&งแหลง่ทอ่งเที&ยวสาํคญัของเมอืงไทเป ทา่นจะไดพ้บกบัความตื&นเตน้ขณะนั&ง
กระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาที&พาคณุโลดแลน่เหนือไทเป ชมบรรยากาศ
ธรรมชาตอินัสวยงาม และทวิทัศนเ์มอืงไทเปในมมุมองที&แตกตา่งจากบนภเูขาที&เขยีว
ขจ ีจากนัGนเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขึGนชั Gน 89) ถา่ยรปูตกึที&มคีวามสงูถงึ 
509 เมตร สญัลกัษณ์ของเมอืงไทเป ที&นี&ยังมจีดุชมววิที&สงูที&สดุในไทเปอกีดว้ย 
ภายในตวัอาคาร มลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 900 ตนั ทําหนา้ที&กนัการสั&นสะเทอืน
เวลาที&เกดิแผน่ดนิไหวและมลีฟิตท์ี&ว ิ&งเร็วที&สดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 
เมตรตอ่นาท ีบรเิวณที&ตั GงของตกึนีGยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิGงแหง่ใหม ่ที&เป็นที&นยิมของชาว
ไทเปและชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิGงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนีG 

เที&ยง  รบัประทานอาหารเที ยง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัGนนําทา่นเยี&ยมชมสนิคา้สง่ออกชื&อดงัของไตห้วันที&ศนูย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยที&มพีลงัพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุในรา่งกาย ซึ&งสามารถปรับ



 

สภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติดชีว่ยใหร้า่งกายสดชื&น
ลดอาการปวด จากนัGนนําทา่นชอ้ปปิGง ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืที&คนไทยเรยีกวา่ 
สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีั Gงแหลง่เสืGอผา้ แบรนดเ์นมสไตลว์ัยรุน่ กระเป๋า ของฝาก
คนที&ทา่นรัก รองเทา้ยี&หอ้ตา่ง อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี&ดงั ของญี&ปุ่ น 
รวมทั Gงยี&หอ้ตา่งๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของ
ราคาที&ประเทศ ไตห้วัน ถอืวา่ถกูที&สดุในโลก 

(อสิระอาหารคํ าตามอธัยาศยั เพื อความสะดวกในการชอ้ปปิL ง) 

นําทา่นเขา้สูท่ ี พกั โรงแรม We Meet Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 

วนัที  4 วดัหลงซาน มติซุยเอา้เล็ท สนามบนิเถาหยวน ทา่อาศยานดอนเมอืง          

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นไป วดัหลงซาน เป็นหนึ&งในวัดที&เกา่แกแ่ละมชีื&อเสยีงมากที&สดุแหง่หนึ&งของ
เมอืงไทเป ตั Gงอยูใ่นแถบยา่นเมอืงเกา่ มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึGนโดยคนจนี
ชาวฝเูจีt ยนชว่งปีค.ศ.1738 เพื&อเป็นสถานที&สกัการะบชูาสิ&งศกัสทิธิuตามความเชื&อของ
ชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพทุธของจนีแตม่ ีลกูผสมของ
ความเป็นไตห้วนัเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ี&นี&เป็น
อกีหนึ&งแหลง่ทอ่งเที&ยวไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป วดัหลงซาน แตเ่ดมิสรา้งขึGน
เพื&อสกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลกั แตก็่จะมเีทพเจา้องคอ์ื&นๆตามความเชื&อของชาว
จนีอกีมากกวา่ 100 องคท์ี&ดา้นในโดยมาจากทั Gงศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจืvอ เชน่ เจา้
แมท่ับทมิ ที&เกี&ยวขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรื&องความซืGอสตัยแ์ละหนา้ที&
การงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ที&เชื&อกนัวา่เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงให ้
สมหวังดา้นความรัก จากนัGนนําทา่นเดนิทางไปชอ้ปปิGงที& มติซุยเอา้เล็ทพารค์ 
(MITSUI Outlet Park) เป็นเอา้ทเ์ลทจากญี&ปุ่ น ที&ใหญท่ี&สดุในไตห้วัน ภายในมี
หา้งรา้นและรา้นอาหารกวา่ 200 แบรนดช์ั Gนนํา พระเอกของที&นี&คงไมพ่น้รองเทา้โอ
นซิกุะ แลว้กบัอกีหลากหลายแบรนดช์ั Gนนํา ตวัอยา่งแบรนดท์ี&น่าสนใจ เชน่ 
Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, 
Rayban, Issey Miyake สว่นใหญร่าคาถกูกวา่หา้งในไทย (อสิระอาหารเที ยงตาม
อธัยาศยั) สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

15.45  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ TIGER AIR เที ยวบนิที  IT505 (ไมม่ี
อาหารและเครื&องดื&มบรกิารบนเครื&องบนิ) 

18.45  ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง...โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 



 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี&ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื&องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ประกาศสาํคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว คา่ทัวรท์ี&จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระ
แบบจา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที&ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่น
ออกเดนิทาง ฉะนัGนหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บ
การปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน) ทาง
ผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั Gงคา่ตัvวเครื&องบนิใหแ้กท่า่น   

 
หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตัvวเครื&องบนิโปรโมชั&น จากสายการบนิ ดงันัGนเมื&อทา่นตก
ลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลี&ยนแปลง เลื&อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทัวร ์ในทกุกรณี และกรณีที&ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดย
เครื&องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตัvวเครื&อง มฉิะนัGนบรษัิทฯไมส่ามารถ
รับผดิชอบใดๆทั GงสิGน กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืGนเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที&ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ&ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ&นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก
ลกูคา้โดยตรง *** 

***ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเที&ยวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 
ชั&วโมง มอิาจเพิ&มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั GงนีG
ข ึGนอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัGนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิuในการปรับเปลี&ยนเวลา
ทอ่งเที&ยวตามสถานที&ในโปรแกรมการเดนิทาง***  

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัvวเครื&องบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลบั พรอ้มที&พัก  3คนื พัก
หอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ&าตามรายการ) บตัรทอ่งเที&ยวสถานที&
ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์คา่นํGาหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนั
อบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล โดยความตุม้ครองเป็นไปตาม
เงื&อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที&บรษัิททําไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีนํGามันของ
สายการบนิตามรายการ *คา่บรกิารนีGรับเฉพาะนักทอ่งเที&ยวชาวไทยเทา่นัGน 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื&องดื&มที&สั&งเพิ&ม โทรศพัท ์โทรสาร มนิบิาร ์
ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที&หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 
กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร 3% ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7%, นักทอ่งเที&ยว



 

ชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ&ม 800บาท), คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NT สาํหรับหวัหนา้ทวัร์
แลว้แตค่วามประทับใจในการบรกิาร ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ื อนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นที&เหลอืกอ่นวันเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการ
จา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

เอกสารที&ประกอบการเดนิทาง 
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่&ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัGนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื **กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวี
ซา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 

การยกเลกิการจอง  เนื&องจากเป็นราคาโปรโมชั&น ตัvวเครื&องบนิเป็นราคาแบบซืGอขาด เมื&อทา่นตก
ลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั Gงหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื 
เลื&อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั GงสิGน 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Gงหมดกอ่นทําการจอง เพื&อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมื&อทา่นชาํระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรับ
เงื&อนไขของบรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิuในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที&มผีูเ้ดนิทางตํ&ากวา่ 20 ทา่น โดย
จะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
2) ขอสงวนสทิธิuที&จะเปลี&ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื&อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิuไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที&เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุและอื&น ๆ ที&อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ย
เพิ&มเตมิที&เกดิขึGนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 
หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ   
4) ขอสงวนสทิธิuที&จะปรับราคาตามสถานการณท์ี&มกีารปรับขึGนจากภาษีเชืGอเพลงิที&ทางสายการบนิ
อาจจะมกีารเรยีกเก็บเพิ&มเตมิ ตลอดจนการเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตวัหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที&จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที&ยวจะสิGนสดุลง 
ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที&ยวสละสทิธิuและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที&ไดช้าํระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั GงสิGน 
เนื&องจากคา่ใชจ้า่ยที&ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็น
ตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยทั Gงหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบชาํระเต็มมี
เงื&อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 
เปลี&ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที&ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดย
สดุความสามารถที&จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรับ
คา่บรกิารนัGนๆ 
7) การประกนัภัย ที&บรษัิทไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเที&ยวเทา่นัGน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพการเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื&อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื&อทา่น
ชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซืGอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิท ประกนั
ทั&วไป)  



 

8) มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั GงสิGนแทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัGน  
9) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื&องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที&ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที&ยว อนัเนื&องมาจากการกระทําที&
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธ
ในกรณีอื&นๆ 

  

 

 


