
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ไตห้วนั ไทเป-ไทจง-อทุยานอาลซีาน 4วนั3คนื 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
  - เที�ยวหมูบ่า้นสายรุง้ ถา่ยรปูชคิๆคลูๆ 
  - ชอ้ปปิ% ง ยา่นซเีหมนิตงิ และฟ่งเจี)ยไนทม์ารเ์ก็ท 
  - น ั�งรถไฟโบราณ ณ อทุยานอาลซีาน 
  - ชมตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ไตห้วนั 
  - พเิศษ!! ชมิลองเมนสูกุ ี%ชาบแูละเมนพูระกระโดดกาํแพง 
  - แถมฟร!ี!! กระเป๋าชอ้ปปิ% งสดุเกพ๋บัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

วนัที� 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ไทจง – หมูบ่า้นสายรุง้-ตลาดฟ่งเจี�ยไนทม์ารเ์ก็ต-เจยีอี) 
07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์าย

การบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
09.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไตห้วัน โดยสายการบิน Viet Jet Air เที�ยวบินที� VZ560 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชั�วโมง)  
13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง (เพื�อความ

สะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�น) หลงัจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

บา่ย บรกิาร Snack Box set (ชานม+ขนมเคก้)  
จากนั9นนําทกุทา่นเยี�ยมชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมูบ่า้นของเหลา่ทหารพรรคกก๊มนิตั;งหลังจาก
ที�อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกับเจยีงไคเช็ค ปัจจุบันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์ให ้
เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวและแหลง่ศกึษาชวีติความเป็นอยูใ่นอดตีของบรรดาทหารกก๊มนิตั;ง บา้นแตล่ะ
หลังจะถกูแตง่แตม้ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแกก่ารถา่ยรูปอยา่งมาก ไมเ่วน้แตพ่ื9นถนนทางเดนิก็
ถูกแต่งแตม้สีสันและตัวการ์ตูนไปทั�วทั 9งหมู่บา้น  นําท่านสู่ ฟ่งเจี)ยไนทม์ารเ์ก็ท ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิไปกบัการชอ้ปปิ9งชวิๆ ที�เป็นตลาดกลางคนืที�ใหญท่ี�สดุของไตห้วันและราคาก็ถกูกวา่ใน
ไทเป มขีองขายมากมายใหทุ้กทา่นไดช้อ้ปปิ9งกันอยา่งจุใจ ไม่วา่จะเป็น เสื9อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เครื�องสําอางค ์อีกทั 9งอาหารทอ้งถิ�น หรืออาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายที�ดงึดูด
นักทอ่งเที�ยวใหเ้ขา้มาชมิ ลิ9มรสของความอร่อยและที�สําคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่นี9นั 9นมสีนิคา้
พื9นเมอืงที�มกัจะลดราคาไดอ้ยา่งถกูสดุๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ!! สกุ ี%ชาบ ู
หลงัจากนั9นนําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเจยีอี% เพื�อพักผอ่นพรอ้มเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตอิาลซีานใน
วนัรุง่ขึ9น 

พกัที�  Ali Mountain Oriental Prarl หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

วนัที�2 อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ั�งรถไฟ-รา้นชา-จงลี�ไนท ์มารเ์ก็ต 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนั9นนําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน อกีหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวยอดนยิม ตั 9งอยู่ที�
เมอืงเจยีอี9 (Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วนั กจิกรรมหลกัของการมาเยอืนที�นี�คอื การเดนิป่าศกึษา
เสน้ทางธรรมชาต ิและนั�งรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึ9น ซึ�งเป็นอทุยานที�มคีวามสวยงาม และมี
ชื�อเสยีงที�สดุของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะบานสะพรั�งพรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนดิ 
และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4 เทา่นั9น นําทา่นเดนิชมดื�มดํ�ากบัธรรมชาตขิองป่าศักดิPสทิธิPอาลี
ซัน  โดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับตน้สนสูงชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรูปร่างต่างๆ  และ
ตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึ�งเป็นอทุยานที�ยงัมคีวามสมบรูณ์อยูม่าก ภายในอทุยานยงัมทีะเลสาบสองพี�นอ้งซึ�ง
เป็นทะเลสาบที�มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที�นําสายนํ9าจากสองจุดมารวมกันอยู่ที�
ทะเลสาบแหง่นี9 พรอ้มทั 9งใหท้า่นไดช้ม สวนสนพนัปี ซึ�งมสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงาม



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ที�แตกตา่งกนัไป ซึ�งตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี  พรอ้มทั 9งใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี ซึ�งมสีน
หลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามที�แตกตา่งกนัไป ซึ�งตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่น แวะชมิชาอูห่ลง ชาทอ้งถิ�นของไตห้วนั เหมาะแกก่ารซื9อเป็นของฝากคนที�ทา่นรัก  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเถาหยวน(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั�วโมง) จากนั9นใหทุ้กท่าน
อสิระชอ้ปปิ9งที� จงลี�ไนทม์ารเ์ก็ต   อกีหนึ�งตลาดกลางคนืแบบทอ้งถิ�นของชาวเถาหยวน ที�นี�ขาย
ของหลากหลายมาก ไมว่่าจะเป็นเสื9อผา้ อาหาร ขนม ของใชผู้ห้ญงิ ใหค้วามรูส้กึเหมอืนตลาดนัด
ตอนกลางคนื 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ% ง  
พกัที� King’s Paradise Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที�3 ไทเป-รา้นพายสปัปะรด-รา้นสรอ้ย-เยห่ลิ�ว-จ ิ�วเฟิ� น-Commetic-ตกึไทเป101(ไมร่วม
คา่ขึ%น)-ซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป นําทา่น แวะซื9อของฝาก ที� รา้นขนมพายสบัปะรด ซึ�งเป็นขนมชื�อ
ดงัของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกลอ่มจนเป็นที�รูจั้กไปทั�วโลก อสิระใหท้กุทา่นไดล้องทานและเลอืกซื9อ
ขนมพายสับปะรด นอกจากนี9ยังมขีนมอกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทติย ์
ขนมพายเผอืก เป็นตน้ พาทา่นแวะชม ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ(เจอมาเนี�ยม) ที�เป็นเครื�องประดับเพื�อ
สขุภาพ มทีั 9งแบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของ
เลอืดในรา่งกายคนเรา รวมทั 9งมชีมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื�องประดบัลํ9าคา่ของชาวไตห้วัน
ตั 9งแตโ่บราณ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื9อสนิคา้ตามอธัยาศยั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ พระกระโดดกาํแพง 
จากนั9นนําทา่นเลอืกซื9อสนิคา้ผลติภัณฑเ์ครื�องสําอางตา่งๆที� ศนูยเ์ครื�องสําอาง ตอ่จากนั9นนําทา่น
เดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิยห่ลิ�ว หนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาตขิองไตห้วันตั 9งอยูท่าง
ตอนเหนือสดุของเมอืงนวิไทเป (New Taipei City) เขตตําบลว่านหลี� (Wanli District) ดว้ยความ
โดดเดน่ทางธรณีวทิยากบัหนิรปูรา่งแปลกตา ซึ�งภมูทิศันห์นิของเยห่ลวิถอืเป็นหนึ�งในสิ�งมหัศจรรยท์ี�
มชีื�อเสยีงมากที�สุดในโลกอกีแห่งหนึ�งเลยก็ว่าไดเ้ป็นชายหาดที�มชีื�อเสยีงเต็มไปดว้ยโขดหนิที�มี
รูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ�งเกดิจากการกัดกร่อนของนํ9าทะเลลมทะเล และการเคลื�อนตัวของ
เปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะงอ่นทรายรูปร่างตา่ง ๆ เชน่ หนิเศยีรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา 
รปูเทยีน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ9งซึ�งมชีื�อเสยีงทั�วทั 9งเกาะไตห้วันและทั�วโลก ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปูตาม
อธัยาศัย  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น (Jiufen) เมอืงดังยอดฮติของนักทอ่งเที�ยวที�
หา้มพลาด เพราะนอกจากเสน่หท์ี�มคีวามรูส้กึคลา้ยเหมอืนมาเที�ยวญี�ปุ่ น ที�นี�ยังถกูประดับประดาดว้ย
โคมไฟสแีดงตามทาง ถอืเป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนเมอืงไหนในไตห้วนั ใหท้า่นไดอ้สิระ เพลดิเพลนิ



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ในการจับจ่ายซื9อของกนิที�แปลกตา จากนั9นใหท้า่นไดอ้สิระ เพลดิเพลนิในการจับจ่ายซื9อของกนิที�
แปลกตา  
จากนั9นพาท่านเที�ยวชม ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ%น) เป็นหนึ�งใน Landmark หลักของเมือง
ไทเป เป็นตกึที�สงูที�สดุในไตห้วัน และสงูเป็นอนัดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสงูที�สดุในโลก) มคีวา
สงูมากถงึ 508 เมตร เป็นอกีหนึ�งสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดฮติเมื�อมาเยอืนไทเป ที�ดา้นบนจะมจีดุชมววิ
ในร่มที�ชั 9น 89 ตกึไทเป 101 มีทั 9งหมด 101 ชั 9น จากนั9นอสิระใหท้่านชอ้ปปิ9 งสนิคา้หลากหลาย
รวมทั 9งสนิคา้แฟชั�นเทรนใหม่ๆ มากมายตามอธัยาศัยที� ตลาดซเีหมนิตงิ เปรยีบเสมอืนสยามสแควร์
ในกรุงเทพฯ แหลง่ศนูยร์วมแฟชั�นทันสมัยของเหลา่วัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิgฟช็อป สไตล์
วยัรุน่มากมาย  

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิ% ง 
พกัที� Happiness Inn Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที� 4 ไทเป- วดัหลงซาน-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ไทจง-กรงุเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 ในวันนี9จะพาทา่นสูว่ดัหลงซาน(Lungshan Temple) เป็นหนึ�งในวัดที�เกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงมาก

ที�สดุแหง่หนึ�งของเมอืงไทเป เพื�อเป็นสถานที�สักการะบชูาสิ�งศักดิPสทิธิPตามความเชื�อของชาวจนี มี
รปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกบัวัดพุทธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย 
จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ี�นี�เป็นอกีหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของ
เมอืงไทเปจากนั9นชมนําท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  เป็นหนึ�งสัญญลักษณ์ของประเทศ
ไตห้วนั และสถานที�ทอ่งเที�ยวหลกัที�ตอ้งมาของเมอืงไทเป สรา้งขึ9นตั 9งแตปี่ 1976 เพื�อเป็นการรําลกึ
และเทดิทนูอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทั 9ง 4 ดา้นมหีลงัคาทรง 8 เลี�ยมสนํี9าเงนิ
แบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั 9งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มี
บันไดดา้นหนา้ 89 ขั 9นเทา่กับอายขุองทา่นประธานาธบิด ีโดยภายในจะมรีูปปั9นทําจากทองสัมฤทธิP
ของท่านในท่านั�งขนาดใหญ่ที�มใีบหนา้ยิ9มแยม้ต่างจากรูปปั9น  ของท่านในที�อื�นๆ ซึ�งจะมทีหารยนื
เฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา 
 (อสิระอาหารกลางวนั) 

14.30 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทจง เพื�อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Viet Jet Air  เที�ยวบนิ
ที� VZ561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชั�วโมง)  

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื%นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุด
ก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม 300 NTD ตอ่ รา้น ตอ่ ทา่น โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจาก

ลกูคา้โดยตรง  

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั%งนี%ข ึ%นอยูก่บัสภาพการจราจร

ในวนัเดนิทางน ั%นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิoในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการ
เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 

12-15 เม.ย.2562 16,900 16,900 4,000 
26-29 เม.ย.2562 14,900 14,900 4,000 
03-06 พ.ค.2562 14,900 14,900 4,000 

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

28ม.ิย.-01 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 
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 
25-28 ต.ค.2562 16,900 16,900 4,000 

ราคาเด็กทารก 
อายตุํ�ากวา่ 2ปี 

5,000 บาท 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  

(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

 

ชําระที�สนามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 
 เง ื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 

• เง ื�อนไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ั%นตํ�าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี% กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ั%น

ตํ�า 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึที�กําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ�มคา่ทวัร ์หรอื เลื�อนการเดนิทาง หรอื 
ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บี
ผดิชอบใดๆ ท ั%งส ิ%น ดงัน ั%นกรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ั%ง 

 
• การออกต ั)วโดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื%อต ั)วเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม

เที�ยวบนิเพื�อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซื%อต ั)วเครื�องบนิประเภทที�สามารถเลื�อน
วนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ 
การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผล
ดา้นความปลอดภยั ดงัน ั%นเหตผุลเหลา่นี% อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิoท ี�จะไมร่บัผดิชอบ
และไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั%งส ิ%น อนึ�ง บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่
ม ั�นใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 
• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ั%น ทา่นจะไมส่ามารถเลื�อนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่น

ก็ตาม อนัเนื�องมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ั%นประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิขึ%น หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ั%น ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิoมอินญุาตใหเ้ลื�อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ั%งส ิ%นและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั%งหมดตามจํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลี�ยนได ้  
การชําระเงนิเขา้มาน ั%น หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามที�ทา่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น

ชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลี�ยนแปลง
ทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที�ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยที�สุดเทา่
จํานวนเงนิมดัจํา ท ั%งนี%ท ั%งน ั%นใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัฯ  

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีมชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ)  2 ปี ยกเวน้ให(้ 

ทา่นละ1 ,200 NTDทรปิ//ทา่น 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อตัราคา่บรกิารรวม 
 

 
 คา่ตั;วเครื�องบนิไป-กลบัตามที�ระบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีนํ9ามนั  

(ยกเวน้หากม ี การประกาศปรับขึ9นจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื�องจากเป็น
ตั;ว  กรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางไป-กลับได ้ทั 9งนี9เป็นไปตามเงื�อนของสายการบนิ 

 นํ9าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�องทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึ9นเครื�อง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัที�ระบ ุ 
 โรงแรมที�พักตามที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึ�ง เรื�องของการยืนยันโรงแรมที�พักนั9น อาจยังไม่ยืนยัน หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคท์ี�จะทราบกรุณาตดิต่อ
พนักงานขายเพื�อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี�ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน ซึ�งทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึ�งจะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ข
จากใบเดนิทางอกีนั9นขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
 คา่มคัคเุทศนห์รอืหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบี9ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์  
 

 
  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 
  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม  

คา่ซกัรดี    คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่ 
  คา่นํ9าหนักกระเป๋าที�เกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีนํ9ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั;วเครื�องบนิไปแลว้ 
     คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

  คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศนท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ  
(ชาํระที�สนามบนิในวนัเชค็อนิ) คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 
  เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

- การชาํระมดัจําและชาํระสว่นที�เหลอื 
  กรณุาสํารองที�นั�งและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น เพื�อสํารองสทิธิPในการเดนิทาง และ
ชําระสว่นที�เหลอืทั 9งหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นั9น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดย
อตัโนมัตทิา่นจะโดนยดึมดัจําโดยที�ทา่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเนื�องมาจากบรษัิทฯ จําเป็นที�
จะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของที�พักและตั;วเครื�องบนิไปกอ่นหนา้นั9นแลว้ หากทา่นสํารองที�นั�งนอ้ย
กว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันท ีหลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพื�อออกตั;วหรอืคําขอพเิศษเพิ�มเตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงาน
ขาย และหากทา่นชําระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทั 9งหมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขที�
ระบไุวท้ั 9งหมดนี9แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิ ยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง
นอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซึ�งทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-
10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีี�จะคนืเงนิทั 9งหมดใหท้า่น
หรอืจัดหาทวัรอ์ื�นใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 
อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั9นบรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนื�องจากการขอใช ้
วลีแชรใ์นสนามบนินั9น ตอ้งมขีั 9นตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทั 9ง
ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึ�งผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ไดโ้ดยตรงกอ่นทําการ
จองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ี�นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี�มโีรค
ประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ั 9งหมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีที�กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPในการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ�ง
การตรวจคนเขา้เมอืงนั9นเป็นสทิธิPของเจา้หนา้ที�ของรัฐของประเทศนั9นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่า
ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิPที�จะชว่ยเหลอืใดๆ ทั 9งสิ9น เพราะอํานาจการตัดสนิใจ
เป็นของเจา้หนา้ที�ทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ�ง ทางบรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ี�ทําธรุกจิเพื�อ
การทอ่งเที�ยวเทา่นั9น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานที�ในรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื�น ทา่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ั 9งสิ9น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี�จะสละสทิธิPและไมร่ว่มเดนิทาง
พรอ้มคณะ 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

    เง ื�อนไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น (แตท่า่นสามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 
    เง ื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ9ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมี
การปรับขึ9นกอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 9งสิ9น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 9งสิ9น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

 เมื�อชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั 9งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 9งหมด  

 รายการท่องเที�ยวนี9เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 9งหนึ�ง หลังจากได ้
สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ�งอาจจะ
ปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 9งนี9ข ึ9นอยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 9งสิ9นแทนผู ้
จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั9น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื�องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 
ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั;วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอื
เอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิPไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ9นของ
นักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นั9นแตกตา่งกนั ซึ�งทาง
บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมที�สดุ  

 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


