
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIT05Taiwan Go Went Gone  
ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่ น สรุยินัจันทราซอืเฟิ่ น4วัน 2คืน 

พักไถจง 1 คนื ไทเป 1 คนื 
พิเศษ!เมนเูสี่ยวหลงเปา และ บฟุเฟต่์ชาบสููตรตน้ตํารับไต้หวัน 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู ่
เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ หมู่บ้านทหารโบราณ ตึกไทเป 101  

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน สถานีซือเฟิ่ น ผิงซี หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ น 
ช้อปปิ้ งตลาดกลางคืนฟง่เจี๋ย ซีเหมินติง และ ร้านปลอดภาษีอกีมากมาย 

 



เดินทางโดยสายการบนิ TIGER AIR (IT) 
นํ้าหนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:IT506DMK-TPE   23.00-03.40 
RETURN       :IT505   TPE-DMK   19.00-22.10 

 
 

20.00น. พร้อมกันณท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น3เคาน์เตอร์ สายการบินTIGER AIR(IT)
โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

23.00น.      นําท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวนโดยสายการบินTIGER AIR(IT)เท่ียวบินท่ีIT506 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

03-06 พฤศจกิายน 65 13,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(เด็ก INF อายุไม่เกนิ 2 ป ี

ราคา 3,500 บาท ) 

3,500 20  

04-07 พฤศจิกายน 65 13,888 3,500 20  

10-13 พฤศจิกายน 65 15,888 3,500 20  

11-14 พฤศจิกายน 65 15,888 3,500 20  

17-20 พฤศจิกายน 65 16,888 3,500 20  

18-21 พฤศจิกายน 65 16,888 3,500 20  

24-27 พฤศจิกายน 65 16,888 3,500 20  

01-04 ธนัวาคม 65 17,888 3,500 20  

02-05 ธนัวาคม 65 18,888 3,500 20  

09-12 ธนัวาคม 65 18,888 3,500 20  

15-18 ธันวาคม 65 16,888 3,500 20  

22-25 ธนัวาคม 65 16,888 3,500 20  

23-26 ธันวาคม 65 17,888 3,500 20  

29 ธนัวาคม 65 – 01 มกราคม 66 29,888 6,500 15  

30 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 
66 

29,888 6,500 15  

05-08 มกราคม 66 16,888 3,500 20  

06-09 มกราคม 66 16,888 3,500 20  

13-16 มกราคม 66 16,888 3,500 20  

วันท่ีหน่ึง    ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน 
  
 

วันท่ีสอง      เมืองหนานโถว–ร้านชา TEA SHOP – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถ
จง –  
                                
 



03.40น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวนประเทศไต้หวันนําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า(SETBOX)(ม้ือท่ี1) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (Nantou)มณฑลท่ีต้ังอยู่ใจ
กลางเกาะไต้หวัน พ้ืนท่ีท่ีได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก” 
ด้วยภูมิทัศน์ท่ีเป็นภูเขาสูงใหญ่มากมายสลับกับป่าสีเขียวชอุ่ม
ท่ีปกคลุมอยู่ท่ัวท้ังมณฑล มณฑลหนานโถวน้ันเป็นมณฑลท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของไต้หวันเลยทีเดียวพาท่านไปช้อปกันที่ ร้านชา 
TEA SHOP ไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งใบชา ด้วยความ
อุดมสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทําให้ไต้หวัน
เหมาะกับการปลูกชาเป็นอย่างย่ิง ท่ีน่ีมีชาให้เลือกหลากหลาย
ประเภท ต้ังแต่ ชาอูหลงต้งต่ิง ชาอูหลงป๋ายเหา และชาเถ่ีย
กวนอิน ซ่ึงชาท้ัง 3 ประเภทน้ี จัดได้ว่าเป็นชาชื่อดังจากไต้หวันเลยทีเดียว และท่านยังสามารถซ้ือเป็นของฝากกลับไป
ได้อีกด้วย จากน้ันนําท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมความสวยงามของทะเลสาบน้ําจืดจากธรรมชาติท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเกาะไต้หวัน ต้ังอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถวพ้ืนท่ีตอนกลางของเกาะ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจน
ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพ้ืนนํ้าสีฟา้อมเขียวส่องประกายพร้อมฉากหลงัเป็น
ภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพ้ืนท่ีป่าเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์พาท่านไปไหว้ขอพรที่วัดพระถังซัมจั๋ง หรือ วัดสวนกวง 
(Xuanguang Temple) เป็นวัดท่ีต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยันและทะเลสาบจันทรา ภายในวัดมีรูปทองคําของพระ
เสวียนจั้งพร้อมกับข้อความท่ีเขียนไว้ว่า “ปราชญ์ผู้ย่ิงใหญ่แห่งชาติ” อีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง(ม้ือท่ี2)พิเศษ! เมนูบุฟเฟต์่ชาบู สูตรต้นตํารับไต้หวัน 
นําท่านเดินทางเยี่ยมชมวัดเหวินหวู่แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา 
(Sun Moon Lake Wenwu Temple) ภายในวัดมีรูปป้ันของ
ขงจื้อและเทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความ
ซ่ือสัตย์) ซ่ึงชาวไต้หวันเชื่อกันว่า หากได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะได้
ประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน มีแต่คนจงรักภักดี หรือหาก
วางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความสําเร็จตามปราถนา จึงทําให้ได้รับ
ความนิยมจากชาวไต้หวัน ท่ีมาสักการะขอพรองค์เทพในวัดแห่งน้ี 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง(Taichung) เมืองใหญ่
อันดับ 2 ของไต้หวัน ต้ังอยู่ทางตอนกลางฝ่ังซ้ายของเกาะ
ไต้หวัน เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจอนัดับสามของเกาะไต้หวัน ต้ังอยู่ภาคกลางของเกาะพาทุก
ท่านเดินทางเที่ยวชมหมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ (Shenji New Village)เป็นหมู่บ้านแห่งความสร้างสรรค์ท่ีถูกรีโนเวท
ขึ้นมาใหม่ เป็นอาคารท่ีมีสีครีมน้ําตาลน่ารัก ท้ัง 2 ฝ่ังของทางเดินเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านไอติม ร้านของ
หวาน คาเฟ ่และยังมีมุมถ่ายรูปสุดฮิตอีกมากมาย วัยรุ่นนิยมพากันมาเช็คอินท่ีน่ีเป็นอย่างมาก จากน้ันพาท่านไปช้อป
ปิ้ งที่ตลาดกลางคืนฟง่เจี๋ย(Feng Chia Night Market) เป็นตลาดกลางคืนท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไต้หวัน อยู่ท่ีเมือง
ไทจง ความน่าสนใจอยู่ท่ีความเป็นท้องถ่ิน และของกินต่างๆท้ังอาหารท้องถ่ินและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food 
มากมาย ให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกช้อปกันตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

  ท่ีพัก :TWINSTAR HOTEL  3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
  (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 
พาท่านเดินทางไปช้อปปิ้ งกันที่ร้านพายสัปปะรด (Vigor Pineapple) 
ไต้หวันนิยมปลูกสับปะรดกันอย่างกว้างขวาง ทําให้เป็นแหล่งผลิด
สินค้าแปรรูปจากสับปะรด เช่น สับปะรดกระป๋อง น้ําสับปะรด แยม
สับปะรด อีกท้ังยังมีการนําสับปะรดมาทําเป็นเค้กแสนอร่อย รสชาติ
เปร้ียวหวานกําลังดี เน้ือเค้กนุ่มจนเหมือนละลายในปาก ถือเป็นของ
เด็ดของไต้หวัน จากน้ันพาท่านเดินทางชมหมู่บ้านทหารโบราณเก่า 
(Four FourSoth Village) เป็นหมู่บ้านทหารแห่งแรกในไทเป ต้ังอยู่
ใกล้กับตึกไทเป 101 ท่ีถือว่าเป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเก่าแก่ ปัจจุบันน้ีหมู่บ้านน้ีได้เปลี่ยนเป็น
สวนสาธารณะ สถานท่ีถ่ายภาพ และ จัดนิทรรศการอีกด้วยจากน้ันพาท่านเดินทางไปถ่ายภาพเช็คอินบริเวณด้านหน้า
ตึกไทเป 101 นับเป็นแลนด์มาร์คท่ีโดดเด่นท่ีสุดของไต้หวัน และเป็นตึกท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก เรียกได้ว่าเป็นความภูมิใจ
ของชาวไต้หวัน ท้ังสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง การตกแต่งท้ังภายนอก และภายในท่ีล้วนถูกออกแบบมาอย่างยอด
เย่ียม นอกจากน้ีท่านยังสามารถขึ้นไป ชั้นท่ี 89 ของตึกไทเป เป็นชั้นสําหรับจุดชมวิว สามารถมองเห็นวิวเมือง และ
บรรยากาศรอบๆ ได้อย่าง 360 องศาเลยทีเดียว ภายในตึกเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการเงิน และยังเป็นแหล่งช้อป
ป้ิงชั้นนําของไต้หวันท่ีมีสินค้าหรูหรา แฟชั่น ภัตตาคาร ร้านอาหารรสเลิศ ผับบาร์อีกด้วย (ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าขึ้นตึก
ไทเป) 

เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) 
นําท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-
Shek Memorial Hall) เป็นหน่ึงสัญลักษณ์ของประเทศ
ไต้หวัน และสถานท่ีท่องเท่ียวหลักท่ีต้องมาของเมืองไทเป 
สร้างขึ้นต้ังแต่ปี 1976 เพ่ือเป็นการรําลึกและเทิดทูนอดีต
ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวท้ัง 4 ด้านมี
หลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ําเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน 
ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจัตุรัสเสรีภาพมีบันได
ด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดีพาท่าน
ไปเยี่ยมชมวัดหลงซาน (Lungshan Temple)เป็นหน่ึงใน

วัดท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทเป 
ต้ังอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว 
สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738 เพ่ือเป็น
สถานท่ีสักการะบูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน 
มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีน
แต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคน
เรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวันจากน้ันพาทุกท่านไปช้อปปิ้ ง
ตลาดดังย่านซีเหมินติง(Ximending Night Market ) 
เป็นย่านช้อปป้ิงของวัยรุ่นท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของไต้หวัน 
มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป ซ่ึงเป็นแห่งช้อปป้ิงของวัยรุ่น
ชื่อดังอยู่ท่ีมหานครโตเกียวประเทศญ่ีปุ่น เป็นแหล่งกําเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหน่ึงใน แลนด์

วันท่ีสาม        ไทเป - ร้านพายสัปปะรด– หมู่บ้านทหารโบราณ - ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน– 
        ย่านซีเหมินติง          อาหาร เช้า, เท่ียง
  

 



มาร์ค สําคัญของเมืองไทเปด้วย และแน่นอนท่ีพลาดไม่ได้คือ การไปชิมนมใต้หวันต้นตํารับ ท่ีถือว่าเป็นแหล่งต้นกําเนิด
ชาของใต้หวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น  อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพัก : HOTEL PAPA WHALE  4 * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี5) 
 นําทุกท่านเดินทางไปช้อปป้ิงท่ี ร้านปลอดภาษีท่ีมีสินค้ามากมาย เช่น ขนม ชา และรวมถึงของขึ้นชื่อของไต้หวันอีก

มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือกัน หรือ สามารถนําไปเป็นของฝากก็
ได้เช่นกัน จากน้ันนําท่านเดินทางไปสถานท่ียอดฮิตสถานีซือเฟิ่ น
และผิงซี (Shifen Pingxi)เป็นอีกหน่ึงสถานีท่ีน้ีผู้คนนิยมปล่อย
โคมลอยกระดาษกัน(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าปล่อยโคม)ลักษณะเด่นของ
ซือเฟิ่ นคือมีเส้นทางรถไฟท่ีต้ังคู่ขนานไปกับถนนโบราณซือเฟิ่ น 
และยังมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใน
อดีตของไต้หวันเป็นอย่างมาก ท้ังสองฝ่ังทางรถไฟเต็มไปด้วย
ร้านค้า, ร้านอาหารพ้ืนเมือง, ร้านขายของท่ีระลึกและอื่นๆ ท่ี
น่าสนใจอีกมากมาย 

เท่ียง      รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี6) 
จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ น (Jiufen) เมืองโบราณท่ีเต็มไปด้วยสีสันสวยจากโคมแดงสว่างท่ัวท้ัง
เมือง เป็นเมืองโบราณท่ีต้ังอยู่บนเขาในเขตเมืองจีหลง ทางตอนเหนือของไต้หวัน เมืองท่ีสวยและมีเอกลักษณ์เป็น
อย่างมาก ต้ังอยู่บนภูเขา และเป็นเมืองเล็กๆ ท่ียังคงบรรยากาศสุดคลาสสิคของไต้หวัน นอกจากน้ียังมีร้านนํ้าชา 
ร้านอาหารอาหารอีกมายมายให้ท่านได้เลือกซ้ือกันอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

วันท่ีส่ี             ร้านปลอดภาษี - สถานีซือเฟิ่ นและผิงซี - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่ น – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน –  
                       ท่าอากาศ 

              
 



19.00 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดย สายการบิน TIGER AIR(IT)เท่ียวบินท่ี IT505 
22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถ่ิน ณ เวลาน้ัน  
ท้ังน้ีการเปลี่ยนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสําคัญ 

 
►เอกสารท่ีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
เมื่อเดินทางถึงใต้หวัน ผู้เดินทางจะได้รับชุดตรวจ ATK (ฟรี) ท้ังหมด 4 ชุดท่ีสนามบิน โดยให้ตรวจทุกๆ 2วัน (เร่ิมตรวจทันทีใน
วันท่ีเดินทางมาถึงใต้หวัน) *ผู้เดินทางเข้าใต้หวันจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในกรณีท่ีมีหน่วยงานขอดู แต่ไม่จําเป็นต้อง
ส่งหลักฐานให้หน่วยงานใดๆ* 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
►การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจํานวน15ท่านขึ้นไปกรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
►ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ 
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชําระ15-20วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป็นต้องชําระค่า
ทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น(ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeท่ีน่ัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม)

กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้นเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 



5. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสายการบินTIGER AIR (IT)สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว้ 
ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ 

8. ค่ารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

9. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200ดอลลาร์ใต้หวัน /ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ําใจจากท่าน 

 
หมายเหตุ :กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆท้ังหมด 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม

และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  


