
 
 

 
IT98 : ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป เหยห๋ลิว่ จ ิว่เฟ่ิน ปลอ่ยโคมผงิซ ีกระเชา้เมาคง 4 วนั3คนื  

ไทเป อทุยานหลิว่  เหยห่ล ิว๋  หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ปลอ่ยโคมผงิซ ีตกึไทเป 101  กระเชา้เมาคง  
อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตลาดซเีหมนิตงิ ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต    

พกั:ไทเป 2คนื  เถาหยวน 1คนื /  เมนูพเิศษ:เมน ูซฟีู้ ดเหยห่ลิว่ 
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ   TIGER AIR TAIWAN  น า้หนกักระเป๋า 20 KG 
  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

29ม.ีค.–1 เม.ย.  14,888 ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 30 

5 – 8 เม.ย.  15,888 4,500 30 

19 – 22 เม.ย.  15,888 

 

4,500 30 
26 –29 เม.ย.  15,888 4,500 30 
3 – 6 พ.ค.  14,888 4,500 30 

10 – 13 พ.ค.  15,888  4,500 30 
17 – 20 พ.ค.  14,888  4,500 30 
24–27 พ.ค.  14,888  4,500 30 

31พ.ค.–3 ม.ิย.  14,888  4,500 30 
8 – 11 ม.ิย.  12,888  4,500 30 
22 – 25 ม.ิย.  13,888  4,500 30 
6 – 9  ก.ค. 13,888  4,500 30 
20 -23 ก.ค 13,888  4,500 30 
26 - 29 ก.ค. 16,888  4,500 30 
10 – 13 ส.ค.  17,888  4,500 30 
24- 27 ส.ค.  12,888  4,500 30 
6 – 9 ก.ย. 13,888  4,500 30 

13 – 16 ก.ย.  13,888  4,500 30 
20 – 23 ก.ย.  14,888  4,500 30 



 
 

27-30 ก.ย. 14,888  4,500 30 
4 – 7 ต.ค.  15,888  4,500 30 
11-14 ต.ค. 15,888  4,500 30 
18 – 21 ต.ค.  15,888  4,500 30 

วนัแรก          ทา่อากาศยานดอนเมอืง    
18.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์5  สายการบนิ TIGER AIR โดย

มเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น  
20.00 น.        ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ TIGER AIR เทีย่วบนิที ่IT506  

(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งเดนิทาง 

00.30+1 น.   ถงึทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วัน   ไตห้วันเป็นเกาะทีม่พีืน้ทีเ่ล็ก
กวา่ประเทศไทยประมาณ 12เทา่ตัง้อยูห่า่งจากชายฝ่ังดา้นตะวันออกเฉียงใต ้
ของจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุ
ไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

:น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Taoyuan Chungli  Business Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
 

วนัทีส่อง       เถาหยวน  - หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน- อทุยานเหยห่ล ิว่- ปลอ่ยโคมผงิซ ี-ไทเป อนสุรณ์สถาน 
                    เจยีงไคเช็ค ซหีลนิไนทม์ารเ์ก็ต                                                              เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ี เมอืงนวิไทเป(New Taipei City) จดุ
ท่องเที่ยวยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine) 
อยู่ระหว่างสถานีซอืเฟ่ินและสถานีตา้หัว (Dahua Station) ชือ่ “ซอืเฟ่ิน” 
ตั ้งตามชื่อของครอบครัวดั ้งเดิมผูพ้ัฒนาพื้นที่แห่งนี้ไฮไลท์ของการ
ท่องเที่ยวซื่อเฟ่ิน คือการปล่อยโคมลอย จากสถานีรถไฟ Shifen ก็
สามารถเดนิเล่นที่ถนน  สายเก่าซึง่เป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลยมีทัง้
รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอย
หรือเขยีนค าอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์ม่รวมค่า

โคม)  จากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บา้นจิว่เฟ่ิน ซึง่เป็นแหล่งเหมืองทองที่มี
ชือ่เสยีงตัง้แต่สมัยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจ านวนมากพา
กันมาขุดทองทีน่ี่ การโหมขดุทองและแร่ธาตุต่างๆ ท าใหจ้ านวนแร่ลดลง
อย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลือทิง้ไวเ้พียงแต่ความ
ทรงจ า จนกระทั่งมกีารใชจ้ิว่เฟ่ินเป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตร ์"เปยฉิง
เฉิงชือ่" และ "อู๋เหยียนเตอะซันซวิ" ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉาก
ภาพยนตรไ์ดด้งึดูดนักท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมาชืน่ชมความงดงาม
ของทีน่ี ่นอกจากนีย้งัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ท าให ้
จิว่เฟ่ินกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครัง้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา  อกี
ทัง้ยังมบีัวลอยเผอืกทีโ่ด่งดังทีส่ดุในไตห้วัน เนื่องจากมรีสชาตแิบบดัง้เดมิไมเ่หมอืนทีไ่หน ท่านสามารถ
ซือ้กลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนีย้งัมสีนิคา้อกีมากมายทีท่ าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิทีย่าว
ทีส่ดุในหมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร ซฟีดูสเ์หยห๋ลิว่  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เหยห๋ลิว่ มลีักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเล การกัดกร่อนของน ้าทะเลลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก
ประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หนิเศียรราชนิี และ
รองเทา้เทพธดิา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึง้ซ ึง่มชี ือ่เสยีงทั่วทัง้เกาะ

ไตห้วัน และ ทั่วโลก  
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุไทเป เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นต่างๆของไตห้วัน ทัง้การศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม เทคโนโลย ี
หรอืวัฒนธรรม เมอืงไทเปตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของเกาะไตห้วัน มปีระชากร
อาศัยอยู่ประมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที่มกีารเตบิโตเร็วมาก  
ท่านเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดังเพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้

ของฝากอนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน    จากนัน้น า น าทา่นไปชม อนุสรณ์สถาน



 
 

เจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัต ิแทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง 

ไค เชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่ังเป็นลูกศษิย ์ดร.ซนุยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู ่ต าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บ
กับการเปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้้นท่านนายพล เจยีงไคเช็ค ซึง่จะมขีึน้ทุก 1ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของ
อนุสรณ์แห่งนี้ จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE และรา้นคอสเมตกิ  
ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า  และเครือ่งส าเอง  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายในราคาทีถ่กูเป็นพเิศษ   

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
                     จากนัน้น าทา่นไป  Shilin Night Market  เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไทเป และโดง่ดังทีส่ดุ

อกีดว้ย ของขายทีน่ีแ่ทบจะมคีรบทกุ  อยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึ
เทีย่งคนื เพราะเหตนุี ้ซือ่หลนิเลยกลายเป็นสถานที ่Night Life อนัโดง่ดังของไตห้วัน ในซือ่หลนิไนทม์าร์
เกต็ม ีShilin Night Market Food Court ฟู้ดคอรท์ชัน้ใตด้นิ จนถงึเวลานดัหมาย 

                     : น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม We Meet Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 

วนัทีส่าม      ไทเป – กระเชา้เมาคง - ตกึไทเป 101 -  ตลาดซเีหมนิตงิ                           เชา้,เทีย่ง--                                                                                       
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานกีระเชา้เมาคงน่าทา่นน ัง่กระเชา้เมาคง ซึง่
เป็นอกีหนึง่แหล่งท่องเทีย่วส าคัญของเมอืงไทเป ท่านจะไดพ้บกับความ
ตืน่เตน้ขณะน่ังกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาทีพ่าคุณโลดแล่นเหนือ
ไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และทิวทัศน์เมืองไทเปใน
มมุมองทีแ่ตกตา่งจากบนภเูขาทีเ่ขยีวขจ ี  
จากนัน้เดนิทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึน้ ชัน้ 89) ถ่ายรูปตกึที่มี
ความสูงถงึ 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมอืงไทเป ที่นี่ยังมจีุดชมววิที่สูง
ที่สุดในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 
ตัน ท าหนา้ทีก่ันการสั่นสะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ีว่ ิง่เร็ว
ทีสุ่ดในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที บรเิวณทีต่ัง้ของ
ตึกนี้ยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและ
ชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปป้ิงมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี ้   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย          จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมสนิคา้สง่ออกชือ่ดังของไตห้วันทีศ่นูย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึง่
สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดลุระบบไหลเวยีนโลหติ

ดชีว่ยใหร้า่งกายสดชืน่ลดอาการปวด    จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิง ตลาดซี

เหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีัง้แหลง่เสือ้ผา้ 
แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเทา้ยี่หอ้ต่าง 
อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี่ดัง ของญี่ปุ่ น รวมทัง้ยีห่อ้ต่างๆ เชน่, 
NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาทีป่ระเทศ 
ไตห้วัน ถอืวา่ถกูทีส่ดุในโลก 
(อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ) 

             : น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม We Meet Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 

วนัทีส่ ี ่        วดัหลงซาน- มติซุยเอา้เล็ท -สนามบนิเถาหยวน  - ทา่อาศยานดอนเมอืง                    เชา้                                                                             

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านไป  วดัหลงซาน เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมชีือ่เสยีงมากที่สุด
แห่งหนึง่ของเมอืงไทเป ตัง้อยูใ่นแถบยา่นเมอืงเก่า มอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปี
แลว้ สรา้งขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็นสถานที่
สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางดา้น
สถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวดัพทุธของจนีแตม่ ีลกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้
ไปดว้ย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไตห้วัน ท าใหท้ี่นี่เป็นอีกหนึ่ง
แหล่งท่องเทีย่วไมค่วรพลาดของเมอืงไทเป วดัหลงซาน  แต่เดมิสรา้งขึน้
เพือ่สักการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่
ของชาวจนีอกีมากกว่า 100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพุทธ เต๋า และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่ับทมิ 



 
 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละ
หนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรอื ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กันว่า
เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก   
จากนั้นน าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ที่มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค 
(MITSUI Outlet Park)  เป็นเอา้ทเ์ลทจากญีปุ่่ น ทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในไตห้วัน ภายใน มหีา้งรา้นและรา้นอาหารกว่า 200 แบรนดช์ัน้
น า พระเอกของที่นี่คงไม่พ น้รองเท า้โอนิซุกะ แลว้กับอีก
หลากหลายแบรนด์ชั ้นน า ตัวอย่างแบรนด์ที่ น่าสนใจ เช่น  
Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, 
Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake ส่วนใหญ่ราคาถูกกว่าหา้งในไทย  (อิสระ
อาหารเทีย่งตามอธัยาศยั)  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน(อสิระอาหารเทีย่งตาม
อธัยาศยั) 

15.40 น.        ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ TIGER AIR เทีย่วบนิที ่IT505 
                    (สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่งเดนิทาง 
18.45 น.       ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง...โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้
ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก  3คนื พกัหอ้งละ  2-3  ทา่น  

อาหารทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มคัคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 

โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่
ภาษีน ้ามนัของสายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ท า
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการ

บรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000  NT 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร **ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศ

เก็บคา่วซีา่ ** 
 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และ
ผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  



 
 

กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งท าวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น

ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็

เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว

สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่
แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  


