
  

 

 
IT98 : ทวัรไ์ตห้วนั ไทเป เหยห๋ลิ�ว จ ิ�วเฟิ� น ปลอ่ยโคมผงิซ ีกระเชา้เมาคง 4 วนั3คนื  

ไทเป อทุยานหลิ�ว  เหยห่ล ิ+ว  หมูบ่า้นจิ�วเฟิ� น ปลอ่ยโคมผงิซ ีตกึไทเป 101  กระเชา้เมาคง  
อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ตลาดซเีหมนิตงิ ตลาดซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต    

พกั:ไทเป 2คนื  เถาหยวน 1คนื /  เมนูพเิศษ:เมน ูซฟีู้ ดเหยห่ลิ�ว 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ   TIGER AIR TAIWAN  นํ Bาหนกักระเป๋า 20 KG 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม ที�น ั�ง 

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. �พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์5  สายการบนิ TIGER AIR โดย

มเีจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น  
20.00 น.        ออกเดนิทางสู ่กรงุไทเป ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ TIGER AIR เที�ยวบนิที� IT506  

(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�องเดนิทาง 

00.30+1 น.   ถงึทา่อากาศยานเถาหยวน ประเทศไตห้วัน   ไตห้วันเป็นเกาะที�มพีื-นที�เล็ก
กวา่ประเทศไทยประมาณ 12เทา่ตั -งอยูห่า่งจากชายฝั�งดา้นตะวันออกเฉียงใต ้
ของจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ ่ราว 78 เกาะ มกีรงุ
ไทเป เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ
ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

:นําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมที�พัก Taoyuan Chungli  Business Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั:   
 

วนัที�สอง       เถาหยวน  - หมูบ่า้นโบราณจิ�วเฟิ� น- อทุยานเหยห่ล ิ�ว- ปลอ่ยโคมผงิซ ี-ไทเป อนสุรณ์สถาน 
                    เจยีงไคเช็ค ซหีลนิไนทม์ารเ์ก็ต                                                             � เชา้,เที�ยง,เย็น 
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผงิซ ี เมอืงนวิไทเป(New Taipei City) จดุ
ท่องเที�ยวยอดฮติของเสน้ทางรถไฟสายประวัตศิาสตรผ์งิซ(ีPingxiLine) 
อยูร่ะหว่างสถานีซอืเฟิ�นและสถานีตา้หัว (Dahua Station) ชื�อ “ซอืเฟิ�น” 
ตั -งตามชื�อของครอบครัวดั -งเดิมผูพั้ฒนาพื-นที�แห่งนี-ไฮไลท์ของการ
ท่องเที�ยวซื�อเฟิ�น คือการปล่อยโคมลอย จากสถานีรถไฟ Shifen ก็
สามารถเดนิเล่นที�ถนน สายเก่าซึ�งเป็นถนนเลียบทางรถไฟไดเ้ลยมทีั -ง
รา้นคา้ รา้นอาหารเรยีงรายตลอดสองขา้งทาง ใครอยากปล่อยโคมลอย
หรือเขยีนคําอธษิฐานในกระบอกไมไ้ผ่ก็มใีหบ้รกิาร(คา่ทวัรไ์ม่รวมค่า
โคม)  จากนั-นเดนิทางสู่ หมู่บา้นจิ�วเฟิ� น ซึ�งเป็นแหล่งเหมอืงทองที�มี
ชื�อเสยีงตั -งแต่สมัยกษัตรยิแ์ห่งราชวงศช์อง จงึมนัีกขดุทองจํานวนมากพา
กันมาขุดทองที�นี� การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทําใหจํ้านวนแร่ลดลง
อย่างน่าใจหาย ผูค้นพากันอพยพยา้ยออกไป เหลอืทิ-งไวเ้พียงแต่ความ
ทรงจํา จนกระทั�งมกีารใชจ้ิ�วเฟิ�นเป็นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร ์"เปยฉงิ
เฉิงชื�อ" และ "อู๋เหยยีนเตอะซันซวิ" ทัศนียภาพภูเขาที�สวยงามในฉาก
ภาพยนตรไ์ดด้งึดูดนักท่องเที�ยวจํานวนมากเดนิทางมาชื�นชมความงดงาม
ของที�นี� นอกจากนี-ยงัมถีนนคนเดนิเกา่แกท่ี�มชี ื�อเสยีงที�สดุในไตห้วัน ทําให ้
จิ�วเฟิ�นกลับมาคกึคักและมชีวีติชวีาอกีครั -ง ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในการจับจ่ายซื-อของกนิที�แปลกตา  อกี
ทั -งยังมบีัวลอยเผอืกที�โด่งดังที�สดุในไตห้วัน เนื�องจากมรีสชาตแิบบดั -งเดมิไมเ่หมอืนที�ไหน ท่านสามารถ
ซื-อกลับมาเป็นของฝากได ้นอกจากนี-ยงัมสีนิคา้อกีมากมายที�ทําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัถนนคนเดนิที�ยาว
ที�สดุในหมูบ่า้นจิ�วเฟิ�น 

เที�ยง            � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร ซฟีดูสเ์หยห๋ลิ�ว  
จากนั-นนําท่านเดินทางสู่ เหย๋หลิ�ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
ออกไปในทะเล การกัดกร่อนของนํ-าทะเลลมทะเล และการเคลื�อนตัว
ของเปลอืกโลกประกอบดว้ยโขดหนิชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เชน่ หนิ
เศียรราชนิี และรองเทา้เทพธดิา รูปเทียน ดอกเห็ด เตา้หู ้รังผึ-งซึ�งมี
ชื�อเสยีงทั�วทั -งเกาะไตห้วัน และ ทั�วโลก  
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงของไตห้วันและเป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นตา่งๆของไตห้วัน ทั -งการศกึษา การคา้ อตุสาหกรรม 
เทคโนโลย ีหรือวัฒนธรรม เมอืงไทเปตั -งอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะ
ไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยูป่ระมาณ 3 ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงที�
มกีารเตบิโตเร็วมาก  ท่านเดนิทางสู่ รา้นขนมพายสบัปะรด ซื�อดัง
เพื�อใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซื-อของฝากอันขึ-นชื�อของไตห้วัน    จากนั-นนํา 
นําท่านไปชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึ�งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ 
สิ�งของตา่งๆ ที�เป็นประวัต ิแทบทั -งหมดเกี�ยวกับ ท่านนายพล เจยีง ไค 
เช็ค ตั -งแต่สมัยที�ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านไดก้า้วมาสู ่



  

 

ตําแหน่งผูนํ้าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการเปลี�ยนเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้-นท่านนายพล เจยีงไคเช็ค ซึ�ง
จะมขีึ-นทุก 1ชั�วโมง บนชั -น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี- จากนั-นนําท่านไปชอ้ปปิ-งสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที� 
DUTY FREE และรา้นคอสเมตกิ  ซึ�งมสีนิคา้แบรนดเ์นมชั -นนํา  และเครื�องสําเอง  ใหท้่านไดเ้ลอืกซื-อ
มากมายในราคาที�ถกูเป็นพเิศษ   

คํ�า            � รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   
                     จากนั-นนําทา่นไป  Shilin Night Market  เป็นตลาดกลางคนืที�ใหญท่ี�สดุในกรงุไทเป และโดง่ดังที�สดุ

อกีดว้ย ของขายที�นี�แทบจะมคีรบทกุ  อยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสื-อผา้ รอ้งเทา้  เปิดจนถงึ
เที�ยงคนื เพราะเหตนุี- ซื�อหลนิเลยกลายเป็นสถานที� Night Life อนัโดง่ดังของไตห้วัน ในซื�อหลนิไนทม์าร์
เกต็ม ีShilin Night Market Food Court ฟู้ดคอรท์ชั -นใตด้นิ จนถงึเวลานดัหมาย 

                     : นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม We Meet Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

 
วนัที�สาม      ไทเป – กระเชา้เมาคง - ตกึไทเป 101 -  ตลาดซเีหมนิตงิ                          � เชา้,เที�ยง--                                                                                      
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนั-นนําทา่นเดนิทางสูส่ถานกีระเชา้เมาคงน่าทา่นน ั�งกระเชา้เมาคง ซึ�ง
เป็นอกีหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวสําคัญของเมอืงไทเป ท่านจะไดพ้บกับความ
ตื�นเตน้ขณะนั�งกระเชา้ลอยฟ้าเหมาคง กอนโดลาที�พาคุณโลดแล่นเหนือ
ไทเป ชมบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม และทิวทัศน์เมืองไทเปใน
มมุมองที�แตกตา่งจากบนภเูขาที�เขยีวขจ ี  
จากนั-นเดนิทางสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ-น ชั -น 89) ถ่ายรูปตกึที�มี
ความสงูถงึ 509 เมตร สัญลักษณ์ของ เมอืงไทเป ที�นี�ยังมจีุดชมววิที�สงู
ที�สุดในไทเปอกีดว้ย ภายในตัวอาคาร มลีูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 
ตัน ทําหนา้ที�กันการสั�นสะเทอืนเวลาที�เกดิแผ่นดนิไหวและมลีฟิตท์ี�ว ิ�งเร็ว
ที�สดุในโลก ดว้ยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาท ีบรเิวณที�ตั -งของ
ตึกนี-ยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ- งแห่งใหม่ ที�เ ป็นที�นิยมของชาวไทเปและ
ชาวตา่งชาตมิหีา้งสรรพสนิคา้และชอ้ปปิ-งมอลลอ์ยูถ่งึสบิแหง่บรเิวณนี-    

เที�ยง  � รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย          จากนั-นนําทา่นเยี�ยมชมสนิคา้สง่ออกชื�อดังของไตห้วันที�ศูนย ์GERMANIUM 
POWER เป็นสรอ้ยที�มพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ�ง
สามารถปรับสภาพประจุลบ-บวกในร่างกายใหส้มดุลระบบไหลเวยีนโลหติ
ดชีว่ยใหร้า่งกายสดชื�นลดอาการปวด    จากนั-นนําท่าน ชอ้ปปิ-ง ตลาดซี
เหมนิตงิ หรอืที�คนไทยเรยีกว่า สยามสแควรเ์มอืงไทย มทีั -งแหล่งเสื-อผา้ 
แบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที�ท่านรัก รองเทา้ยี�หอ้ต่าง 
อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ี�ดัง ของญี�ปุ่ น รวมทั -งยี�หอ้ต่างๆ เชน่, 
NEW BALANCE , PUMA , ADIDAS, NIKE แตใ่นสว่นของราคาที�ประเทศ 
ไตห้วัน ถอืวา่ถกูที�สดุในโลก 
(อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการชอ้ปปิB ง ) 

             : นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั โรงแรม We Meet Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
 

วนัที�ส ี�         วดัหลงซาน- มติซุยเอา้เล็ท -สนามบนิเถาหยวน  - ทา่อาศยานดอนเมอืง                   � เชา้       

เชา้           � บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านไป  วดัหลงซาน เป็นหนึ�งในวัดที�เก่าแก่และมชีื�อเสยีงมาก
ที�สุดแห่งหนึ�งของเมืองไทเป ตั -งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุ
เกือบ 300 รอ้ยปีแลว้ สรา้งขึ-นโดยคนจีนชาวฝูเจีt ยนช่วงปีค.ศ. 
1738  เพื�อเป็นสถานที�สักการะบูชาสิ�งศักสทิธิuตามความเชื�อของชาว
จีน มีรูปแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยกับวัดพุทธของจีนแต่ม ี

ลูกผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกันว่าเป็นวัด
สไตลไ์ตห้วัน ทําใหท้ี�นี�เป็นอกีหนึ�งแหล่งท่องเที�ยวไม่ควรพลาดของ
เมอืงไทเป วดัหลงซาน  แต่เดมิสรา้งขึ-นเพื�อสักการะเจา้แม่กวนอมิ
เป็นหลัก แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ื�นๆตามความเชื�อของชาวจนีอกีมากกวา่ 
100 องคท์ี�ดา้นในโดยมาจากทั -งศาสนาพุทธ เต๋า และขงจืvอ เชน่ เจา้
แมท่ับทมิ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเดนิทาง, เทพเจา้กวนอ ูเรื�องความซื-อสตัย์
และหนา้ที�การงาน และเทพเย่ว์เหล่า หรือ ผูเ้ฒ่าจันทรา ที�เชื�อกันว่า
เป็นเทพผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก   
จากนั-นนําท่านเดนิทางไปชอ้ปปิ-ง ที�มติซุยเอา้เล็ทพารค์ (MITSUI 
Outlet Park)  เป็นเอา้ทเ์ลทจากญี�ปุ่ น ที�ใหญท่ี�สดุในไตห้วัน ภายใน 



  

 

มหีา้งรา้นและรา้นอาหารกว่า 200 แบรนดช์ั -นนํา พระเอกของที�นี�คงไมพ่น้รองเทา้โอนซิกุะ แลว้กับอกี
หลากหลายแบรนดช์ั -นนํา ตัวอยา่งแบรนดท์ี�น่าสนใจ เชน่  Skechers, Onitsuka tiger, Asics, 
Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake สว่นใหญร่าคาถกูกวา่
หา้งในไทย  (อสิระอาหารเที�ยงตามอัธยาศัย)  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเถาหยวน
(อสิระอาหารเที�ยงตามอธัยาศยั) 

15.40 น.        ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ TIGER AIR เที�ยวบนิที� IT505 
                    (สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�องเดนิทาง 
18.45 น.       ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง...โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

........................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต:ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั+วเครื�องบนิโปรโมช ั�น จากสายการบนิ ดงัน ัBนเมื�อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นทําการจองต ั+วเครื�อง มฉิะน ัBนบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัBงสิBน กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 
*** หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื-นเมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้
ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ�ม ทา่นละ 300NT โดยไกดท์อ้งถิ�นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน การบรกิารของรถบสันําเที�ยวสามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั-นๆเป็นหลัก จงึ
ขอสงวนสทิธิuในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง*** 
 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัvวเครื�องบนิ กรงุเทพฯ – ไทเป – กรงุเทพฯ ไปกลับ พรอ้มที�พัก  3คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  
อาหารทวัร ์ (เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ�าตามรายการ) บตัรทอ่งเที�ยวสถานที�ตา่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มคัคเุทศก ์คา่นํ-าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 
โดยความตุม้ครองเป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัฯประกนัภยัที�บรษิทัทําไว ้ ** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่
ภาษีนํ-ามนัของสายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีBรบัเฉพาะนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ัBน  
 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ คา่ทํา
หนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการ
บรกิาร  3%  ภาษีมลูคา่เพิ�ม  7%, นักทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิ�ม 800บาท),คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000  NT 
สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร **ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศ
เก็บคา่วซีา่ ** 
 

 เงื�อนไขในการจอง มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั-นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
**กรณีลกูคา้ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ (Official Passport)จะตอ้งทําวซีา่กอ่นเดนิทางเขา้ไตห้วัน *ราคาไมร่วมคา่วซีา่ 
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตัvวเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื-อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จํา หรอื คา่ทวัรท์ั -งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั -งสิ-น  

 
 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัBงหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมื�อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงื�อนไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิxในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่น
ไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิuที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิuไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิ

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทวัรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชาํระขาด และ
ผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั-นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทาง
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน)  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั -งคา่ตัvวเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  



  

 

อบุตัเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ-นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิuที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ-นจากภาษีเชื-อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ-นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยว
สละสทิธิuและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั -งสิ-น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั -งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่
แบบชําระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั-น ๆ  

7) การประกนัภยั ที�บรษัิทไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว
เทา่นั-น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิท
ถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื-อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการ
เดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั -งสิ-นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั-น  

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  


