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NT376
ทวัรไ์ตห้วัน เย่หลวิ ไทเป ทะเลสาบสรุยิันจนัทรา 5 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 4 คนื ,

TAO GARDEN HOTEL  , KING BRIDGE HOTEL

เมอืงไทเป - เมอืงไถจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต - เมอืงหนานโถว
ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- ศูนยค์อสเมตคิ - ตลาดนดัซอิหลนิ

รา้นขนมพายสบัปะรด - อุทยานเยห่ลวิ - หมูบ่า้นจวิเฟิน - ตกึไทเป 101 - MITSUI OUTLET
ศูนยผ์ลติภณัฑแ์รเ่จอมาเนยีม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ซเีหมนิตงิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ไตห้วนั(สนามบนิเถาหยวน) - เมอืงไถจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - ชอ้ปปิงฝงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต

04.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายขาออกชนั 4 ประตทูางเขา้ 2-3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ C
สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร

**หมายเหต*ุ*
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที

07.10 น.



บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงไทเป โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG634 (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

11.50 น.
เดนิทางถงึเมอืง ไทเป ถูกคน้พบครังแรกโดยชาวโปรตเุกส และไดตั้งชอืวา่ “ฟอรโ์มซา” ในยุคแรก  ๆพนืทแีถบนีเป็นถนิทอียู่ของชนเผา่ทอ้งถนิ
ผา่นการปกครองและอพยพของชาวจนีฮันมาหลายยุคหลายสมัย บวกยุคอาณานคิมของญปีุ่ น ฮอลันดา
จนกระทังรัฐบาลสาธารณรัฐจนียา้ยอพยพมายังไตห้วัน ในปี ค.ศ. 1949 ไทเปจงึเป็นเมอืงหลวงของไตห้วันอย่างเป็นทางการ
(เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 1 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น เป็นเวลาทอ้งถนิ เพอืสะดวกในการนัดหมาย)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไถจง (ใชเ้วลาประมาณ 2.5 ชวัโมง) เมอืงใหญ่อันดับสองของไตห้วัน เมอืงไถจงตังอยู่บรเิวณตอนกลางของเกาะไตห้วัน
จงึมชีอืวา่ไถจงหรือตอนกลางของไตห้วัน นอกจากนันแลว้ ในอดตียังเคยไดช้อืวา่ เกยีวโตแหง่ฟอรโ์มซา
เพราะความสงบเงยีบเหมอืนกับนครเกยีวโต

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นทหารผา่นศกึในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี
สรา้งขนึเพอืใหท้หารและครอบครัวของพรรคก๊กมนิตังทลีภัียมาอยู่ทไีตห้วันไดอ้ยู่อาศัย เมอืเวลาผา่นไปนานผูอ้ยู่อาศัยเดมิก็ทยอยยา้ยออก
หรือเสยีชวีติ จนกระทังมโีครงการปรับเปลยีนเป็นทอียู่อาศัยสมัยใหม่ ในระหวา่งการรือถอน
มทีหารเกา่นายหนงึไดทํ้าการบอกลาหมู่บา้นอันเป็นทรัีกแหง่นีดว้ยการวาดลวดลาย สสีนัตามกําแพง
แตง่แตม้หมู่บา้นทเีกอืบรา้งใหเ้ต็มไปดว้ยตัวอักษรและตัวการต์นูอันแสนสดใส จนในชว่งปี 2010 อาจารยแ์ละนักศกึษาของ มหาวทิยาลัย
Hungkuang ไดม้าพบเห็นแลว้เกดิความรูส้กึวา่น่าสนใจ จงึชว่ยกันทําโครงการอนุรักษ์ไว ้จนในทสีดุหมู่บา้นแหง่นีถูกอนุรักษ์ไวใ้นนาม
“สวนสาธารณะศลิปะแหง่สายรุง้” และเปิดอย่างเป็นทางการเมอื 25 มกราคม 2014

จากนันนําทา่นอสิระช็อปปิง ตลาดนดัฝงเจยี ตลาดนัดทใีหญ่ทสีดุของไตห้วัน ใหท้า่นอสิระเลอืกซอื เลอืกทานอาหารขนึชอืของไตห้วัน เชน่
พายสบัประรด ไกท่อด นอกจากนียังม ีรา้นขายรองเทา้ สนิคา้แบรนดเ์นม หรือเครืองประดับทังจากเกาหลแีละญปีุ่ น ก็สามารถเลอืกซอืไดท้นีี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

ทพีกั
King Bridge Hotel Taichung หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เมอืงหนานโถว - ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัพระถงัซมัจงั - วดัเหวนิหวู ่- เมอืงไทเป - ศนูยค์อสเมตคิ - ตลาดนดัซอิหลนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงหนานโถว ภมูภิาคเขยีวขจ ีไดถู้กตังชอืเลน่วา่ แผน่ดนิแม่แหง่ไตห้วัน แหง่นีประกอบดว้ยเทอืกเขาสงู แม่น ้าํใส
และทะเลสาบอันเงยีบสงบ เป็นดนิแดนทอีุดมสมบรูณ์เหมาะสําหรับการทําการเกษตร และทัศนียภาพทสีวยงาม จนไดรั้บการขนานนามวา่
“สวติเซอรแ์ลนดต์ะวันออก”

จากนันนําทา่นชม ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา (SUN MOON LAKE) ทะเลสาบน ้าํจดืทมีขีนาดใหญ่ทสีดุของไตห้วัน ดว้ยความสงูกวา่ 748 เมตร
จากระดับน ้าํทะเล ตัวทะเลสาบนัน แบง่ออกเป็น 2 ฝัง โดยฝังตะวันออกนัน คลา้ยกับพระอาทติย ์และตรงกันขา้มฝังตะวันตกนันเป็น พระจันทร์
ลอ้มรอบไปดว้ยแนวเทอืกเขาสงูใหญ่ อกีทังมาตรการการจัดการ ไม่อนุญาตใหม้อีาคารบา้นเรือนแออัด ไม่อนุญาตใหว้า่ยน ้าํในทะเลสาบ
จงึทําใหน้ ้าํในทะเลสาบมสีเีขยีวมรกตใสแจว๋ สะอาดสะอา้น นําทา่นลอ่งเรือชมววิอันสวยสดงดงามของขนุเขาสลับกับผนืน ้าํ

จากนันนําทา่นสกัการะ พระอัฐขิองพระถังซําจัง ณ วดัพระถงัซําจงั หรือ วดัเสวยีนจา้ง ชว่งสงครามระหวา่งญปีุ่ นกับจนี
ทหารญปีุ่ นเขา้คมุเมอืงนานจงิอยู่และนําเอา อัฐพิระถังกลับไปยังญปีุ่ น หลังจากสงครามโลกครังทสีองจบลงและหลังการเจรจาอันยาวนาน
จงึมขีอ้สรุปวา่แบง่สว่นหนงึไวท้ญีปีุ่ น อกีสว่นหนงึนํามาทไีตห้วัน ซงึก็อยู่ทวัีดพระถังซําจังแหง่นีนีเอง
วัดแหง่นีทา่นสามารถชมววิมุมสงูของทะเลสาบได ้นอกจากนัน จากวัดแหง่นี จะสามารถเห็นเกาะลาล ูไดไ้กลท้สีดุอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ปลาประธานาธบิดี

บา่ย



นําทา่นขอพร ณ วดัเหวนิอู ่หรือ วดักวนอ ูเป็นวัดศักดสิทิธอิกีแหง่ของไตห้วัน ซงึภายในจะเป็นทปีระดษิฐานรูปปันของเทพกวนอู
เทพเจา้แหง่ความซอืสตัย ์สําหรับทา่นททํีาการคา้หรือตอ้งการใหก้ารงานเจรญิกา้วหนา้ จะนยิมมากราบไหวส้กัการะทา่นทนีี
ทนีียังมเีทพเจา้เหวนิชางทเีป็นเทพเจา้แหง่ความรูแ้ละขงจอืผูโ้ดดเดน่ทางดา้นสตปัิญญา สําหรับผูท้รี่ําเรียนศกึษา งานดา้นวชิาการ ความรู ้
สตปัิญญา ความสามารถทางบุน๋และบูข๊องเทพทังสององคนั์น เป็นทมีาของวัดเหวนิอู่แหง่นีนีเอง

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทเป

นําทา่นแวะชมสนิคา้เครืองสําอางท ีศนูยค์อสเมตกิ โดยเครืองสําอางทนีีนันราคาถูกกวา่ทไีทยมาก โดยเฉพาะแบรนดท์อ้งถนิของไตห้วัน
หรือแมก้ระทังเครืองสําอางคนํ์าเขา้ญปีุ่ นอย่าง Shiseido, Biore, Majorica กระทังสนิคา้บางอย่างยังมรีาคาถูกกวา่ทญีปีุ่ นอกีดว้ย
และยังมแีบรนดนํ์าเขา้จากเกาหลใีหเ้ลอืกอกีมากมาย พรอ้มโปรโมชนัตา่งๆลดจใุจ 

จากนันนําทา่น อสิระช็อปปิง ตลาดซอืหลนิ หนงึในแหลง่ละลายทรัพยลํ์าดับตน้ๆของไตห้วัน ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ไดท้กุรูปแบบ
โดยจะแบง่ออกเป็น 2 โซนหลักๆคอืโซนตลาดในอาคารเกา่ซงึมักจะเป็นรา้นอาหารและขนมมทัีงแบบแผงลอยและทเีป็นรา้นเล็กๆ
และอกีโซนทเีป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบ  ๆอาคารตลาดนีอกีมาก ซงึจะขายของคละกับรา้นอาหาร คาเฟ่ รา้นขายของเลน่ ของฝาก เสอืผา้
กระเป๋า รองเทา้ เครืองสําอางค ์และอนืๆอกีมากมาย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ พระกระโดดกําแพง

ทพีกั
Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
รา้นขนมพายสบัปะรด - อทุยานเยห่ลวิ - หมูบ่า้นจวิเฟิน - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมชมววิชนั 89)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

แวะซอืของฝาก ณ รา้นขนมพายสบัปะรด ของฝากขนึชอืประจําชาต ิใครมาแลว้ไม่ชมิหรือ พายสบัปะรดหรือ เคก้สบัปะรด ขนมสบัปะรด
นันเป็นหนงึในของฝากยอดนยิมทนัีกทอ่งเทยีวไปเยือนไตห้วันตอ้งซอืตดิไมต้ดิมอืกลับมา เพราะนอกจากรสชาตอิร่อย แพ็กเกจสวยงาม
ราคายังไม่แพงอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานธรณีเยห่ลวิ ชมผลงานศลิปะจากธรรมชาต ิเกดิขนึจากการเคลอืนทขีองแผนเปลอืกโลก
โดดเดน่ดว้ยหนิแปลกตารูปร่างตา่ง  ๆซงึเกดิจากการกัดเซาะของน ้าํทะเลและลมทะเล
ไฮไลทจ์ะอยู่ทหีนิรูปเศยีรพระราชนีิอลธิซาเบธหนิรูปเจา้หญงิ หนิรูปมังกร และฟอสซลิของสตัวท์ะเลดกึดําบรรพ์
ทา่นจะไดช้มววิของทะเลแปซฟิิกน ้าํทะเลสคีรามสวยงามแปลกตา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ อาหารทะเล

ทพีกั
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจวิเฟิน หมู่บา้นโบราณอายุกวา่ 100 ปี
เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึของเกาะไตห้วันทมีทัีศนียภาพทสีวยงามทังในววิของหมู่บา้นทตัีงอยู่บนถูเขา
สามารถมองลงไปเห็นทะเล สองขา้งทางประดับไปดว้ยโคมไฟสแีดง แบบจนี ตลอดสองขา้งทาง อกีทังสองขา้งทางนัน
ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ อาหารทานเลน่ และโรงน ้าํชาในสไตลโ์บราณ

จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 อกีหนงึแลนดม์ารค์สําคัญ ทไีม่วา่ใคร เมอืไดม้าไตห้วันแลว้ แตไ่ม่ไดม้าทนีีก็เหมอืนยังมาไม่ถงึ
ตกึไทเป 101 ในอดตีเคยเป็นตกึทสีงูทสีดุในโลกจนกระทังในปี 2011 ถูกโคน่โดยตกึ Burj Khalifa ของเมอืงดไูบ
ตกึแหง่นีมสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งตะวันตกและตะวันออก ตัวตกึทังหมดม ี101 ชนัทอียู่เหนือพนืดนิ ซงึเป็นทมีาของตกึนีเอง
แมว้า่จะมขัีนใตด้นิอกี 5 ชนัก็ตาม ตกึไทเป 101 เป็นทังอาคารสํานักงานและหา้งสรรพสนิคา้ ทมีรีา้นอาหาร รา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย
เฉพาะไฮไลทอ์ยู่ตรงจดุชมววิ ชนั 88 (หมายเหต ุราคาทัวรไ์ม่รวมคา่ขนึตกึ ไทเป 101 ใหท้กุทา่นอสิระทกุทา่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือ
หากลกูคา้ทา่นใดทตีอ้งการขนึตกึก็สามารถเลอืกซอืบัตรเขา้ไดเ้ชน่กัน)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนู เสยีวหลงเปา

ทพีกั



Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ศนูยผ์ลติภณัฑแ์รเ่จอมาเนยีม - ตลาดปลาไทเป - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - ชอ้ปปิง ซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นแวะชมสนิคา้จาก ศนูยผ์ลติภณัฑแ์รเ่จอมาเนยีม แร่ธาตธุรรมชาตทิเีราสามารถพบไดทั้งในรูปแบบของกอ้นแร่ธาตุ
เป็นแร่ธาตทุสีามารถนํามาใชเ้พอืสง่เสรมิสขุภาพของเราใหด้ขีนึได ้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาไทเป แหลง่รวมอาหารทะเลสด  ๆทใีหญ่ทสีดุของไตห้วัน ซเูปอรม์ารเ์ก็ตสไตลญ์ปีุ่ นขนาดใหญ่
ดว้ยการทญีปีุ่ นเคยปกครองไตห้วันทําใหวั้ฒนธรรมการทานอาหารทะเลแบบญปีุ่ นเขา้มามบีทบาทในการรับประทานอาหารของไตห้วันดว้ย
ตลาดปลาทนีีเปรียบเสมอืนอาณาจักรแหง่อาหารสดใหม่ทังของทะเล, ผัก, ผลไมแ้ละขนมตา่ง  ๆทจัีดใหบ้รกิารเป็นโซนของแตล่ะประเภทอาหาร
อาทเิชน่ อาหารทะเลสด บารอ์าหารทะเล เนือสตัว,์ รา้นขายของชํา ตลาดดอกไม ้นอกจากอาหารสดแลว้ ยังมอีาหารพรอ้มรับประทานไดแ้ก่
โซนซชู ิปิงย่าง หมอ้ไฟและอาหารกลอ่งอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชอ้ปปิงเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษีท ีรา้น DUTY FREE ทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัวทกุมุมโลก พรอ้มราคาย่อมเยา
แน่นอนราคาสนิคา้ทนีีย่อมถูกกวา่เมอืงไทย 

จากนันนําทา่นชม อนุสรณ์เจยีงไคเช็ก อนุสรณสถานแหง่นีสรา้งขนึในปี ค.ศ.1980 เพอืเป็นทรีะลกึถงึจอมพลเจยีงไคเช็ก
ทนีีจัดวา่เป็นแลนดม์ารค์สําคัญของไตห้วัน โดยมบัีนไดสงู 89 ชนัตามอายุขัยของตัวเจา้ของ และในทกุ  ๆวันจะมพีธิสํีาคัญอยู่ 2 อย่าง
คอืพธิเีชญิธงชาต ิและการสบัเปลยีนเวรยาม โดยการสบัเปลยีนเวรยามนัน จะเรมิทจีดุทตัีงรูปหลอ่ของเจยีงไคเช็ก ทมีใีบหนา้ยมิแยม้อยู่นีนันเอง

จากนันนําทา่น อสิระชอ้ปปิง ยา่นซเีหมนิตงิ ย่านการคา้สําคัญของเมอืงไทเป ณ ย่านซเีหมนิตงิแหง่นี ไม่วา่จะเป็นอาหารเลศิรส
สนิคา้แฟชนันานาชนดิ สนิคา้แปลกใหม่ทน่ีาสนใจ ก็สามารถหาซอืไดท้นีี ในขณะเดยีวกันทนีียังเป็นศนูยร์วมวัฒนธรรมวัยรุ่น
แหลง่รวมตัวของศลิปินและนักแสดงขา้งถนนอกีมากมาย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Tao Garden Taoyuan ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
MITSUI OUTLET - ไทเป - กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเถาหยวน เพอืชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมท ีMITSUI OUTLET ขนาดใหญ่สญัชาตญิปีุ่ น ตังอยู่ท ีหลนิโคว่
เมอืงนวิไทเป มทัีงหมด 5 ชนั แบง่เป็น 2 โซน คอื In Mall และ Out Mall โดยรา้นรองเทา้ยีหอ้ตา่งๆจะอยู่ใน โซน Out mall ชนั 2 อาท ิรา้น
Asics Factory Outlet (แบรนดใ์นเครือของ Onitsuka) มรีองเทา้ Onitsuka tiger ขายราคาเรมิตน้ท ี1,000 NT (ราคาประมาณ 1,128 บาท)
ภายในมรีองเทา้ใหเ้ลอืกมากมายหลายรุ่นแตส่ว่นมากจะเป็นรองเทา้รุ่นทอีอกมาอย่างนอ้ย 1 ปีแลว้ และราคาถูกกวา่ Shop ในไทยมากกวา่ 50%
รวมทังมโีปรโมชนัอนืๆอกีมากมายตลอดทังปีอกีดว้ย และยังมรีองเทา้แบรนดดั์งอกีหลายยีหอ้ทถีูกกวา่ไทยหลายเทา่แน่นอน

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน 

14.05 น.
บนิลัดฟ้าเดนิทางกลับ กรุงเทพ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG633 (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

16.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี27 สงิหาคม 2562 เวลา 17:57 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดระบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• คา่ธรรมเนยีมภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก.

• คา่รถรบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ธรรมเนยีมภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิปรบัเพมิขนึ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

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

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้23 กโิลกรมั

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ 1,500 บาท /ทรปิ / ลูกทวัร ์1 ทา่น (โดยจะทําการเรยีกเกบ็ทปิ ณ สนามบนิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิารทที่านไดร้บั (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถและไมม่เีกณฑบ์ังคบั)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่ทัวรเ์ป็นเงนิมดัจําหรอืยอดเตม็จํานวนกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่นคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆ ทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%



• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 15 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 500 บาท

• ในกรณทีทีางลกูคา้สง่เอกสารลา่ชา้นอ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวันออกเดนิทาง ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมวซีา่เพมิเตมิท่านละ 2,550 บาท
เพอืดาํเนนิการขอวซีา่แบบดว่น 2 วันทําการ โดยตรงกบัทางศนูยร์บัยนืวซีา่จนีประจําประเทศไทย

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนื ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน
การคา้ประเวณ ีการคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ยและอนืๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย
ผดิศลีธรรมอนัด ีบรษัิทฯมไิดม้สีว่นรูเ้ห็นเกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆกบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมด

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง
บรษัิทฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหากเกดิการสญูหายของ
ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์



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

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ทัวรค์รงันมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะเท่านัน หากผูเ้ดนิทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊ทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิง เช่น รา้นชา /
รา้นพายสบัปะรด /ผลติภณัฑเ์จอรม์าเนยีม / คอสเมตคิ / รา้นคา้ปลอดภาษี ซงึทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย “เพราะมผีลกบัราคาทัวร”์
จงึเรยีนใหก้บันักท่องเทยีวทุกท่านทราบวา่ ทัวรจ์ําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 - 90 นาที
ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบังคบัใดๆ ทังสนิ และทุกการตดัสนิใจซอืนันเป็นดลุพนิจิของลกูคา้ 100%
ทัวรจ์ะไมม่สีว่นรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไมพ่งึพอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นดงักลา่ว
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิจากทา่นเป็นจาํนวน 1,000 NTD ตอ่ทา่น

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี ้าํเงนิและสแีดง) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวรห์ากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ
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