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NT041
ทวัรไ์ตห้วัน อทุยานอาลซีนั อทุยานเย่หลวิ ผงิซ ี5 วัน 4 คนื (VZ)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 4 คนื ,

SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL  , EHOM HOTEL  , EASTERN HOTEL & RESORT  , KING BRIDGE
HOTEL

ไถจง - MIYAHARA ICE CREAM - เจยีอ ี- อาลซีาน - ศาลเจา้พอ่เสอื - นงัรถไฟโบราณ 
ชมิชาอูห่ลง - การสาธติการชงชา - ฟ่งเจยีไนทม์าเก็ต - วดัเหวนิหวู ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 
วดัพระถงัซําจํง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - Germanium - ตกึไทเป 101 - ซเีหมนิตงิ 

รา้นขนมพายสบัปะรด - เยห๋ลวิ - ถนนโบราณจวิเฟิน - เสน้ทางรถไฟสายผงิซ ี
ศูนยเ์ครอืงสาํอาง - ตลาดปลาไทเป - ออนเซ็น - หมูบ่า้นสายรุง้

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - สวุรรณภมู ิ- ไถจง - มยิาฮารา่ไอศกรมี - เจยีอ ี- ตลาดกลางคนืเจยีอี

06.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคาร 1 ขาออก ชนั 2 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเวยีดเจท๊แอรเ์วย ์VIETJET AIRWAY
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

09.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงไถจง ประเทศไตห้วัน โดยเทยีวบนิ VZ560 



หมายเหต ุเนอืงจากตวัเครอืงบนิของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถล็อกทนีงัได้
ทนีงัอาจจะไมไ่ดน้งัตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกช่วงทนีงับนเครอืงบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ

13.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิไถจง ประเทศไตห้วนั ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง)

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง อมิอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครืองดมืขนึชอืของไตห้วัน

บา่ย
เดนิทางสู ่รา้น MIYAHARA ICE CREAM (มยิาฮาร่า) พเิศษใหท้า่นไดช้มิไอศกรมีทา่นละ 1SCOOP สดุยอดรา้นของหวานเมอืงไทจง
ทมีดีทัีงความสวยและความอร่อย เป็นรา้นไอตมิและรา้นอาหารชอืดังของเมอืงไทจง เดมิทรีา้นนีเป็นโรงพยาบาลตา
ตอ่มาไดดั้ดแปลงเป็นรา้นอาหารและขายของฝาก แตยั่งคงกลนิอายความลกึลับของโรงพยาบาลดว้ยการตกแตง่แนว Harry Potter
การมจีดุขายเฉพาะตัวนีทําใหร้า้น Miyahara ดงึดดูลกูคา้อย่างไม่ขาดสาย 

จากนัน นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเจยีอ ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 นาท)ี ชอ้ปปิงตลาดกลางคนืใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆมากมาย

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูสเตก๊จานรอ้นใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร หมู ไก ่เนอื ปลา และ บุปเฟ่ตส์ลดับาร์

ทพีกั
SUNSEED INTERNATIONAL VILLA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว (เมอืงเจยีอ)ี

วนัท ี2
อาลซีาน - นงัรถไฟโบราณชมอทุยาน - ชมิชาอูห่ลง - ไถจง - ฟ่งเจยีไนทม์าเก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

จากนัน เดนิทางเดนิทางขนึ เขาอทุยานอาลซีาน อุทยานทมีคีวามสวยงามและมชีอืเสยีงทสีดุในเกาะไตห้วัน นําทา่นเดนิชมอุทยาน
ตามเสน้ทางธรรมชาตโิอบลอ้มไปดว้ยป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ไปจนถงึอายุ 2,500 ปีและชมสวนซากรุะและดอกกหุลาบพันปี 

จากนัน สกัการะเจา้พอ่เสอื ณ ศาลเจา้พอ่เสอืกลางอทุยานอาลซีาน 

จากนัน นําทา่นนงัรถไฟโบราณชมอทุยาน (รวมคา่รถไฟแลว้) ผา่นเสน้ทางป่าสน
ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับบรรยากาศของอุทยานทมีคีวามอุดมสมบรูณ์ ชมตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดกูาล

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนีพนืเมอืง

บา่ย
จากนัน นําทา่นชมิชาอูห่ลง และ ชมการสาธติการชงชาแบบตา่งๆ เพอืใหท้า่นไดช้งชาอย่างถูกวธิแีละไดรั้บประโยชนจ์ากการดมืชา
ทังชาอู่หลงจากอาลซีาน ชาจากเมอืงฮัวเหลยีน และเลอืกซอืชาอู่หลงทขีนึชอืของไตห้วันไปเป็นของฝากและดมืทานเอง 

นําทา่น เดนิทางกลับ เมอืงไถจง (ใชเ้วลาเดนิทาง 3.30 นาท)ี

ค่าํ
บรกิารอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟตช์าบูน้าํ 

นําทา่นเดนิช็อปปิง ตลาดกลางคนืทใีหญ่ทสีดุในไตห้วัน ฟ่งเจยีไนทม์าเก็ต ถนนคนเดนิของเมอืงไถจง
สถานทแีหง่นีตดิกับหมายลัยฟ่งเจยีทําใหม้นัีกศกึษาของมหาลัยมาเดนิเป็นจํานวนมาก
มสีนิคา้หลากหลายมากมากใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรจําหน่ายรองเทา้ผา้ใบ สว่นใหญ่จําหน่ายอาหารตา่ง  ๆทังมอืหลักและอาหารทานเลน่ เชน่
ไกท่อดฮอทสตาร ์ชานมไขมุ่ก มันทอด อาหารปิงย่าง ฯลฯ

ทพีกั
KING BRIDGE HOTEL หรือเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว (เมอืงไถจง)

วนัท ี3



วดัเหวนิหวู ่- วดัพระถงัซําจงั - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - ไทเป - เจยีงไคเช็ค - ชมผลติภณัฑ ์- ปะการงัแดง - ตกึไทเป101 -
ซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

นําทา่น สกัการะเทพเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่หรือ วัดกวนอู วัดแหง่นีเป็นวัดใหม่ททีางการญปีุ่ นสรา้งขนึหลังจากทําการสรา้งเขอืนทําใหวั้ดเกา่ 2
วัด จมอยู่ไตเ้ขอืน การออกแบบของวัดเหวนิหวูโ่ครงสรา้งคลา้ยกับพระราชวังกูก้ง ของประเทศจนี ภายในวหิารประดษิฐานเทพเจา้กวนอู
เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์และคณุธรรม การขอพรจากองคเ์ทพกวนอู ณ วัด เหวนิหวูนี่
ชาวไตห้วันจะนยิมแขวนกระดงิลมเพอืเป็นการสกัการะองคเ์ทพเจา้กวนอู 

จากนัน นําทา่น ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบสรุยินัจนัทรา หรือ SUN MOON LAKE แหลง่น ้าํจดืใหญ่ทสีดุบนเกาะไตห้วัน
ทมีาของชอืทะเลสาบสรุยัินจันทรา มาจาก ทศิตะวันออกของทะเลสาบมลัีกษณะคลา้ยพระอาทติย ์และ
ทศิตะวันตกของทะเลสาบมลัีกษณะคลา้ยพระจันทร ์ทะเลสาบสรุยัินจันทราเกดิจากการสรา้งเขอืนกักเก็บน ้าํทําใหม้ขีนาดกวา้งขวาง
และมคีวามสงูเหนือระดับน ้าํทะเล 750 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาสงู จงึมอีากาศเย็นสบายตลอดทังปีและน ้าํในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสสะอาด
เนืองมาจากไดรั้บการดแูลเรืองความสะอาดและมลพศิอย่างเคร่งครัด 

สกัการะ อัฐขิองพระถังซําจัง ณ วดัพระถงัซําจงั หรือ วัดเสวยีนกวง ตังอยู่บนเนนิเขารมิทะเลสาบสรุยัินจันทรา
ชอืของพระในสมัยราชวงศถั์งทเีดนิทางไปอัญเชญิพระไตรปิฎกจากดนิแดนชมพทูวปีเดมิอัฐขิองทา่นทางการประเทศญปีุ่ นเป็นผูเ้ก็บดแูลรักษาไว ้
และไดแ้บง่มอบใหก้ับประเทศไตห้วัน ปัจจบัุนอัฐขิองทา่นไดเ้ก็บรักษาไวท้นีี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธบิดี

บา่ย
เดนิทางสูไ่ทเป (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชวัโมง) 

จากนัน นําทา่นชม อนุสรณ์สถาน เจยีงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)อนุสรณ์รําลกึถงึทา่นอดตีประธานาธบิดไีตห้วัน รวบรวม
ประวัต ิของใชสํ้าคัญ รถ และ จําลองหอ้งทํางานของทา่น เจยีง ไค เช็ค
ซงึภายในยังมพีระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภมูพิลอดลุยเดชฯ รัชกาลท ี9 ของไทย
ครังเสด็จเยือนประเทศไตห้วันเมอืวันท ี5 มถิุนายน พ.ศ. 2,506 และไฮไลทอ์กีอย่าง ณ อนุสรณ์สถานแหง่นีคอื การชม
การเปลยีนเวรยามของทหารรักษาการรูปปันสํารดิ ทา่นเจยีงไคเช็ค ซงึจะเปลยีนเวรทกุๆชวัโมง 

จากนัน นําทา่นแวะชมของทรีะลกึ ผลติภณัฑส์รอ้ย Germanium (GE) ซงึทําเป็นเครืองประดับทังสรอ้ยคอและสรอ้ยขอ้มอืซงึมกีารฝังแร่
Germanium ลงไปมคีณุสมบัติ
ลดผลกระทบจากรังสจีากอุปกรณ์อเิล็คทรอนคิสป์รับความสมดลุในระบบตา่งๆของร่างกายสามารถชว่ยป้องกันโรคหัวใจ ความดัน อัมพาต
อัลไซเมอร์
ลดระยะเวลาฟืนตัวหลังเจ็บป่วยใหส้นัลงและภายในศนูยแ์หง่นียังมผีลติภัณฑเ์ครืองประดับจากปะการังสแีดงอัญมณีล ้าํคา่จากใตท้ะเลของใตห้วัน
ทังจปีระดับ แหวน ตา่ง  ๆทังยังมปีะการังแดงเป็นตน้ ซงึเป็นของประดับบา้นชาวไตห้วันซงึเป็นสงิแสดงถงึบารมใีนการปกครองผูใ้ตบั้งคับบัญชา 

จากนัน นําทา่นถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมคา่ขนึตกึ) ตกึระฟ้าสงูทสีดุในมหานครไทเป และเป็นตกึทสีงูทสีดุในโลกในปี พ.ศ. 2,547 – พ.ศ.
2,553 ตกึ ไทเป 101 ไดรั้บรางวัล “ผูนํ้าการออกแบบพลังงานและสงิแวดลอ้ม” ตกึ ไทเป 101 มจํีานวนชนัทังหมด 101 ชนั และ ชนัใตด้นิอกี 5
ชนั ชนั 1-5 จะเป็น หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นอาหารชนันําเชน่ DIN TIA FUNG DIMSUM ,ZARA . ROLEX , PANNERAI ,DIOR , CHANEL ฯลฯ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ซเีหมนิตงิ หรือทคีนไทยรูจั้กกันในนาม สยามสแควรแ์หง่ไทเปเป็นย่านชอ้ปปิงของวัยรุ่นและวัยทํางานของไตห้วัน
ยังเป็นแหลง่ช็อปปิงของนักทอ่งเทยีวดว้ยเชน่กัน ในย่านนีเป็นถนนคนเดนิโดยแบง่โซนเป็นสตีา่ง  ๆเชน่ แดง เขยีว น ้าํเงนิ
โดยสงัเกตจากเสาขา้งทางจะมกีารระบหุมายเลยและทําสไีวอ้ย่างเป็นระเบยีบรา้นคา้แนะนําสําหรับนักทอ่งเทยีวชาวไทย
ซงึราคาถูกกวา่ไทยประมาณ 30 % ไดแ้ก ่ONITSUKA TIGER,NEW BALANCE,ADIDAS,H&M ,MUJI ซงึรวมสนิคา้รุ่นหายากและราคาถูกมากๆ

ค่าํ
อสิระอาหารมอืเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดนิซเีหมนิตงิ

ทพีกั
EHOM HOTEL หรือเทยีบเทา่ ประเทศไตห้วัน

วนัท ี4



รา้นขนมพายสบัปะรด - อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลวิ - ถนนโบราณจวิเฟิน - เสน้ทางรถไฟสายผงิซ ี- ศนูยเ์ครอืงสําอาง - ตลาดปลาไทเป

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

จากนัน นําทา่นแวะชม รา้นขนมพายสบัปะรด รา้นนีเป็นรา้นซงึไดก้ารรับรองคณุภาพจากการทอ่งเทยีวแหง่ประเทศไตห้วัน และ
ราคาย่อมเยาปลอดภาษีสนิคา้แนะนําไดแ้ก ่ขนมพายสบัปะรดขนมพายเผอืก หมูแผน่ ขา้วตังสาหร่าย ฯลฯ 

จากนัน นําทา่นชม อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลวิ YEHLIU GEO PARK อุทยานทางธรณี ของประเทศไตห้วันลักษณะเป็นแหลมยืนลงไปในทะเล
เกดิขนึจากการเคลอืนทขีองแผนเปลอืกโลก โดดเดน่ดว้ยหนิแปลกตารูปร่างตา่ง  ๆซงึเกดิจากการกัดเซาะของน ้าํทะเลและลมทะเล ไฮไลทจ์ะอยู่ที
หนิรูปเศยีรพระราชนีิอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึดําบรรพ์
ทา่นจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิคน ้าํทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลสไตลจ์นี

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนโบราณจวิเฟิน Jiufen Old Street หมู่บา้นโบราณบนไหลเ่ขาซงึในอดตีเคยเป็นแหลง่ขดุทองชอืดังของไตห้วัน
เมอืกาลเวลาผา่นไปเหลอืเพยีงบา้นเรือนแบบเกา่เป็นสงิดงึดดูใจใหนั้กทอ่งเทยีวมาเยือน ชมรา้นรวงตา่งๆทังรา้นน ้าํชา รา้นขายขนม และ
ของทรีะลกึ ชมววิทวิทัศนข์องบา้นโบราณซงึประดับดว้ยโคมไฟสตีา่งๆและตรอกซอยเล็กๆทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้ และนักทอ่งเทยีวจํานวนมาก 

เดนิทางสู ่เสน้ทางรถไฟสายเกา่สายผงิซ ีเสน้ทางสายรถไฟสายสนัๆ
ทยัีงคงความเป็นอดตีทังในสว่นของอาคารบา้นเรือนและสถานีรถไฟไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยระยะทางประมาณ 30
กโิลเมตรขนาดรางรถไฟคอ่นขา้งแคบ เปิดใหบ้รกิารตังแตยุ่คทปีระเทศญปีุ่ นเขา้มาปกครองชว่งปี 1921
ในอดตีเคยเป็นเสน้ทางขนสง่ถ่านหนิจากการทําเหมอืงแร่แตปั่จจบัุนทางรัฐบาลไตห้วันไดม้กีารพัฒนาจนกลายเป็นเสน้ทางการทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีง
ถงึแมว้า่จะเป็นเสน้ทางรถไฟสายเกา่ทมีอีายุเกอืบ 100 ปีแตส่ภาพของรถไฟและเสน้ทางทเีปิดใหบ้รกิารยังสมบรูณ์พรอ้มใชง้านเสมอ
เสน้ทางสายผงิซเีรมิเป็นทนียิมตังแตปี่ 2011 เนืองจากภาพยนตรรั์กโรแมนตกิชอืดังของไตห้วัน “You Are the Apple of My
Eye”ไดม้าใชเ้ป็นสถานทถี่ายทําฉากสําคัญของหนังสถานีซอืเฟินสถานียอดฮติของเหลา่นักทอ่งเทยีว เป็นอกีหนงึสถานีทผีูค้นนยิม
ปลอ่ยโคมลอยกระดาษ (ไมร่วมคา่โคมกระดาษ)
ลักษณะเดน่ของซอืเฟินคอืมเีสน้ทางรถไฟทตัีงคูข่นานไปกับถนนโบราณซอืเฟินใหค้วามรูส้กึคลา้ยกับตลอดร่มหบุของบา้นเรา
ทังยังมคีวามสําคัญทางดา้นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมในอดตีของไตห้วันเป็นอย่างมาก ภายในตัวเมอืงเต็มไปดว้ยรา้นคา้, รา้นอาหารพนืเมอืง,
รา้นขายของทรีะลกึและอนื  ๆทน่ีาสนใจอกีมากมาย 

จากนัน แวะซอืสนิคา้ผลติภัณฑเ์ครืองสําอางตา่ง  ๆท ีศนูยเ์ครอืงสําอาง 

จากนัน เดนิทางสู ่ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหลง่รวมอาหารทะเลสด  ๆทใีหญ่ทสีดุของไตห้วัน
สถานทแีลนดม์ารก์อกีหนงึแหง่ของไตห้วัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพนืทตีลาดเดมิเมอืปี 2012
ซเูปอรม์ารเ์ก็ตสไตลญ์ปีุ่ นขนาดใหญ่อาณาจักรแหง่อาหารสดใหม่ทังของทะเล ทจัีดใหบ้รกิารเป็นโซนของแตล่ะประเภทอาหารจํานวนมากมาย
ทังนีคณุสามารถเลอืกของสดจากโซนตา่ง  ๆมาใหค้รัวในตลาดปลาปรุงสกุไดต้ามใจชอบ
รับประกันคณุภาพของอาหารและความสะอาดทจีะทําใหค้ณุลมืภาพตลาดสดแบเดมิ  ๆไปไดเ้ลย

ค่าํ
อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป

ทพีกั
EASTERN HOTEL AND RESORT หรือเทยีบเทา่ (เมอืงเถาหยวน) 

ใหท้า่นได ้แช่น้าํแรส่ว่นตวั ในหอ้งพักชว่ยใหเ้ลอืดหมุนเวยีนดี

วนัท ี5
ไทเป - หมูบ่า้นสายรุง้ - สนามบนิไถจง - กรุงเทพ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

เดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เป็นหมู่บา้นเกา่ของทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนีทลีภัียมาอยู่กันทไีตห้วัน



ซงึสรา้งขนึอย่างงา่ยๆจากวัสดทัุวไป
แตไ่ดรั้บการเพน้ทเ์ป็นลวดลายตา่งๆดว้ยสสีนัสดใสตามผนังและกําแพงในหมู่บา้นจนเป็นทสีนใจของบคุคลทัวไปทําใหม้ชีอืเสยีงจนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวชอืดังของเมอืงไทจงไปในทสีดุ

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไทจง เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

14.30 น.
เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย VIETJET AIRWAY เทยีวบนิท ีVZ561 **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง**

17.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี13 สงิหาคม 2562 เวลา 16:42 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อตัราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป - กลบัพรอ้มคณะ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวัไมส่ามารถระบุทนัีงได ้โดยทางสายการบนิจะเป็นผูก้าํหนด

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื (หอ้งพกัแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน)
หากมาไมค่รบคูห่รอืตอ้งการพกัเดยีวท่านสามารถชําระคา่บรกิารเพมิเตมิไดโ้ดยทําการจองและชําระเงนิกอ่นการเดนิทางเท่านัน

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้และยานพาหนะ รบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก./ท่าน ไมเ่กนิ 1 ใบ และ ถอืขนึเครอืงไดท้่านละ 7 กก./1ใบ

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย

• คา่วซีา่เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ(PASSPORTไทยไดร้บัการยกเวน้การทําวซีา่เขา้ประเทศไตห้วัน)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ ใน อตัรา รวม 1,200 NT/ลูกทวัร ์1 ทา่น/ทรปิ(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่)

• **ขณะนนีกัทอ่งเทยีวชาวไทยไดร้บัการยกเวน้การทําวซีา่หากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่เขา้ออกปกต ิ
ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,700 บาท หรอืมากกวา่ตามทสีถานฑตูกิาํหนด (ไมร่วมคา่บรกิาร) **

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์

• ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ
ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน



• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 10 ท่านขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่านขอสงวนสทิธเิลอืนวันเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีทีา่นตอ้งออกตวัภายในประเทศเชน่ (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• ลกูคา้ทไีมป่ระสงคจ์ะลงรา้นสนิคา้ทรีะบุตามรายการทัวรเ์พมิท่านละ 1,000 บาท/รา้น

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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