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เทีย่วหมูบ่า้นสายรุง้ ถา่ยรปูชคิๆคลูๆ 
ชอ้ปป้ิง 3  night market ไตห้วนัสไตล ์
พเิศษ!! ชมิลองเมนูเสีย่วหลงเปา/ชาบ ูสกุ ี ้
หมูบ่า้น HINOKI แลนดม์ารค์ไตห้วนั 
น ัง่รถไฟโบราณ ณ อทุยานอาลซีาน 

แถมฟร!ี!! กระเป๋าชอ้ปป้ิงสดุเกพ๋บัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
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วนัที ่31ธ.ค.62 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ไทจง – ไทเป- ซเีหมนิตงิ-
Countdown 

09.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก ***อาจมกีารเปลีย่นแปลงเคา้เตอรส์ายการบนิเสมอ กรุณา
สอบถามกบัเจา้หนา้ทีใ่นวนัเดนิทางอกีคร ัง้*** 

12.10 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไตห้วัน โดยสายการบนิ Viet Jet Air เที่ยวบนิที่ VZ560 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิไทจง ประเทศไตห้วนั เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากทา่น
ไดผ้า่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  

 บรกิาร Snack Box set (Burger+Bubble milk tea)  
พาทุกท่านเดนิสู่เมอืงไทเป เพื่อมุ่งหนา้สู่ตลาดซเีหมนิตงิ เปรียบเสมอืนสยามสแควรใ์น

กรุงเทพฯ แหล่งศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไตห้วัน มรีา้นคา้ของฝาก กิ๊ฟช็อป 

สไตลวั์ยรุน่มากมาย ใหท้า่นไดอ้สิระ เพลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา จากนัน้

ใหท้า่นไดอ้สิระ เพลดิเพลนิในการจับจา่ยซือ้ของกนิทีแ่ปลกตา จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง

สนิคา้หลากหลายรวมทัง้สนิคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัยที ่

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
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  เมือ่ถงึเวลาอนัสมควร พาทกุทา่นไป ที ่Daan Park เพือ่ Coutdown 
 

HAPPY NEW YEAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที ่ GreenWorld Songshan หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่1 ม.ค. 63 ไทเป-ศนูยเ์ครือ่งส าอาง-ถนนโบราณจิว่เฟ่ิน -ศนูยส์รอ้ยสขุภาพเจอมาเนยีม-เจยีงไค
เช็ค -ฟ่งเจีย้ไนทม์ารเ์ก็ต-โรงแรม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
  น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอาง

ตา่งๆที ่ศนูยเ์ครือ่งส าอาง น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน (Jiufen) เมอืงดัง
ยอดฮติของนักทอ่งเทีย่วทีห่า้มพลาด เพราะนอกจากเสน่หท์ีม่คีวามรูส้กึคลา้ยเหมอืนมา
เทีย่วญีปุ่่ น ทีน่ี่ยังถกูประดับประดาดว้ยโคมไฟสแีดงตามทาง ถอืเป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืน
เมอืงไหนในไตห้วันมาเยอืนไทเป ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!! เสีย่วหลงเปา 

พาท่านแวะชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ(เจอมาเนีย่ม) ทีเ่ป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มทีัง้
แบบสรอ้ยขอ้มอื และสรอ้ยคอ มคีุณสมบัตใินการป้องกันรังส ีชว่ยการไหลเวยีนของเลอืด
ในร่างกายคนเรา รวมทัง้มีชมหยกไตห้วัน และปะการังแดง เครื่องประดับล ้าค่าของชาว
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ไตห้วันตัง้แต่โบราณ พาท่านแวะชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค  เป็นหนึง่สัญญลักษณ์
ของประเทศไตห้วัน และสถานทีท่่องเทีย่วหลักทีต่อ้งมาของเมอืงไทเป สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1976 เพือ่เป็นการร าลกึและเทดิทูนอดตีประธานาธบิดเีจยีง ไคเชก เป็นอาคารสขีาวทัง้ 4 
ดา้นมหีลังคาทรง 8 เลีย่มสนี ้าเงนิแบบสถาปัตยกรรมแบบจนี ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลาง
ของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดดา้นหนา้ 89 ขั ้นเท่ากับอายุของท่าน
ประธานาธบิดี โดยภายในจะมีรูปปั้นท าจากทองสัมฤทธิข์องท่านในท่าน่ังขนาดใหญ่ทีม่ี
ใบหนา้ยิม้แยม้ต่างจากรูปป้ัน  ของท่านในทีอ่ืน่ๆ ซึง่จะมทีหารยนืเฝ้าไว ้2 นายตลอดเวลา 
และทีก่ าแพงดา้นในหลังจะมขีอ้ความปรัชญาทางการเมอืงการปกครองของท่านอยู่ 3 ค า 
คอื จรยิธรรม ประชาธปิไตย และวทิยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟ่งเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ท ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการชอ้ปป้ิงชวิๆ ทีเ่ป็นตลาดกลางคนืที่
ใหญ่ทีสุ่ดของไตห้วันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มขีองขายมากมายใหทุ้กท่านไดช้อ้ปป้ิง
กันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์อีกทัง้อาหารทอ้งถิน่ 
หรืออาหารนานาชาตแิบบ Street Food มากมายทีด่งึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาชมิ ลิม้รส
ของความอรอ่ยและทีส่ าคัญและพเิศษสดุๆ ตลาดแหง่น้ีนัน้มสีนิคา้พืน้เมอืงทีม่ักจะลดราคา
ไดอ้ยา่งถกูสดุๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ทีร่า้นหารหาร เมนูพเิศษ!! ชาบสูกุ ี ้

พกัที ่  The Galerie Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.talontiew.com/taipei-liberty-square/
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lizardgirl&month=21-11-2013&group=1&gblog=79
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วนัที2่ ม.ค. 63 รา้นชา-อทุยานแหง่ชาตอิาลซีาน-น ัง่รถไฟ -เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่าน แวะชมิชาอูห่ลง ชาทอ้งถิน่ของไตห้วัน เหมาะแก่การซือ้เป็นของฝากคนทีท่่านรัก
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตอิาหลซีาน อกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยม 
ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเจยีอี ้(Chiayi) ตอนกลางของเกาะไตห้วัน กจิกรรมหลักของ การมาเยอืนทีน่ี่คอื 
การเดนิป่าศกึษาเสน้ทางธรรมชาต ิและน่ังรถไฟโบราณไปชมพระอาทติยข์ึน้ ซึง่เป็นอทุยาน
ทีม่คีวามสวยงาม และมชีือ่เสยีงทีสุ่ดของไตห้วัน ในฤดูใบไมผ้ล ิดอกซากุระจะบานสะพรั่ง
พรอ้มกับพรรณไมอ้กีนานาชนิด และจะบานในชว่งเดอืน 3 และเดอืน 4 เท่านัน้ น าท่านเดนิ
ชมดืม่ด ่ากับธรรมชาตขิองป่าศักดิส์ทิธิอ์าลซีัน  โดยตลอดสองเสน้ทาง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ตน้สนสงูชัน, ซากตน้ไมโ้บราณรปูร่างตา่งๆ  และตน้ไมน้านาพันธุ ์ซึง่เป็นอทุยานทีย่ังมคีวาม
สมบูรณ์อยู่มาก ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นอ้งซึง่เป็นทะเลสาบทีม่ีความสวยงาม
อย่างมาก เป็นทะเลสาบทีน่ าสายน ้าจากสองจุดมารวมกันอยู่ทีท่ะเลสาบแห่งนี้  พรอ้มทัง้ให ้
ท่านไดช้ม สวนสนพนัปี ซึง่มสีนหลากหลายนานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่
ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกว่ารอ้ยปี  พรอ้มทัง้ใหท้า่นไดช้ม สวนสนพันปี ซึง่มสีนหลากหลาย
นานาพันธุ ์มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ตน้สนแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  พาทุกท่านไปเยี่ยมชมหมู่บ า้น  Hinoki Village อีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวแนว

ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเจียอี้ “หมู่บา้นฮิโนก”ิ (Hinoki Village) ที่ประกอบไปดว้ย
อาคารบา้นไมส้ไตลญ์ี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ 28หลัง ที่สรา้งดว้ยไมฮ้โินก(ิไมส้นไซเปรส) เป็น
หมู่บา้นที่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี มีการปรับปรุงบ ารุงรักษาตลอด อยู่ไม่ไกลจาก
สถานีรถไฟเจยีอี ้อาคารสถาปัตยกรรมและการจัดตกแตง่สวนสไตลญ์ีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ สมัผัส
กับบรรยากาศหมู่บา้นญี่ปุ่ นแบบยอ้นยุค รา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมี
พพิธิภัณฑท์ีบ่อกเล่าเรือ่งราวในอดตีของทีน่ี่ มรีา้นอาหาร รา้นขายขนมเครือ่งดืม่ รา้นขาย
ของทีร่ะลกึ งานเฟอรน์เิจอรแ์ละของฝากแฮนดเ์มดทีท่ าจากไมฮ้โินก ิซึง่อาคารแต่ละหลัง
ภายในก็จะมสีนิคา้แตกตา่งกนัออกไป รวมไปถงึพพิธิภัณฑ ์ภายในบรเิวณมกีารจัดมมุไวใ้ห ้
ถ่ ายรูป เ ป็นระยะ  ที่นี่ ไม่มีค่ า เข า้ค่ะ  (ไม่รวมค่าเข้าชม Taiwan Antique Toy 
Exhibition & World Antique Toy Exhibition) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.veltra.com/en/asia/taiwan/taipei/a/105380
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จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางต่อไปที่ เหวนิฮวาไนทม์ารเ์ก็ท ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับ
การชอ้ปป้ิงชวิๆ ทีเ่ป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญ่ทีส่ดุของไตห้วันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มี
ของขายมากมายใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 พกัที ่  Oriental luxury hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
วนัที ่3 ม.ค. 63 เจยีอี-้หมูบ่า้นสายรุง้-รา้นพายสบัปะรด-ไทจง-กรงุเทพ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
น าท่านเยีย่มชม หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นของเหล่าทหารพรรคก๊กมนิตั๋งหลังจากที่
อพยพมายังไตห้วันพรอ้มกบัเจยีงไคเช็ค ปัจจบุันรัฐบาลของเมอืงไทจงไดเ้ก็บรักษาอนุรักษ์
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วและแหล่งศกึษาชวีติความเป็นอยู่ในอดตีของบรรดาทหารก๊กมนิตั๋ง 
บา้นแต่ละหลังจะถูกแต่งแตม้ดว้ยสสีันตระการตาเหมาะแกก่ารถ่ายรูปอย่างมาก ไม่เวน้แต่
พืน้ถนนทางเดนิก็ถกูแตง่แตม้สสีนัและตัวการต์นูไปทั่วทัง้หมูบ่า้นน าทกุทา่นแวะซือ้ของฝาก 
ที ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซึง่เป็นขนมชือ่ดังของไตห้วัน มรีสชาตกิลมกล่อมจนเป็นทีรู่จ้ัก
ไปทั่วโลก อสิระใหทุ้กท่านไดล้องทานและเลอืกซือ้ขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมขีนม
อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก ไมว่า่จะเป็น ขนมพระอาทติย ์ขนมพายเผอืก เป็นตน้ จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ไทจง เพื่อเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(อสิระอาหารกลางวนั) 

14.30 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงไทจง เพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Viet Jet Air  
เทีย่วบนิที ่VZ561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3.45 ชัว่โมง)  

17.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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***เน่ืองจากโปรแกรมดังกล่าวนีอ้ยู่ในช่วงของเทศกาล ท าให้มีข้อจ ากดัในเร่ืองของเวลาการเดินทาง ทางเราจึงท าการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม โดยจะไม่มีการวางโปรแกรมไปวัดหลงซาน แต่ท้ังนีใ้นช่วงของเวลาอสิระท่ีตลาดซีเหมิ
นติง(ตามโปรแกรม) หากมีลูกค้าท่านใดท่ีต้องการเดินทางไปวัดหลงซานเพิม่เติม ทางเราจะมีไกด์ท้องถิ่นท่ีคอยให้
ค าแนะน าและข้อมูลเพิม่เติมในการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากลกูคา้ทา่นใดไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืง หรอื รา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ 300 NTD ตอ่ รา้น ตอ่ ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็น

ผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง  

**ตามกฎหมายของประเทศไตห้วนั การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง 
มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

31 ธ.ค.-03 ม.ค. 62 22999 22999 6000 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 

7,900 บาท 

 
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 
• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 15 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทวัร ์หรอื 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ/ทา่น 
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เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 
• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนัก่อนเดนิทาง หากไม่ม ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขาย
โดยตรง  

 
• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 
• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้่ายทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 

  อัตราคา่บรกิารรวม 
 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากม ี การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรียกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง) และ
เน่ืองจากเป็นตั๋ว  กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึ่ง เรื่องของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณา
ตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน ซึง่
ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการ
เดนิทาง แต่หากมีการแกไ้ขจากใบเดนิทางอีกนั้นขอใหท้่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับ
เดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  
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  อัตราคา่บรกิารไมร่วม 
 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
คา่ซกัรดี    คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
     คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,200 NTD/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

  เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
 

 เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองที่น่ังและช าระมัดจ า จ านวน 10,000 บาท ต่อท่าน เพื่อส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของทีพ่ักและตั๋วเครื่องบนิไป

กอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี
หลังจากท าการจองแลว้ กรณุาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่
ออกตั๋วหรือค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะ
บางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบริษัทฯ จะแจง้ท่าน
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เน่ืองจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่าจะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง
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บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากบัเทา่นัน้ 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจาก
การกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 
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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ
นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกนั 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 


