
      
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 10031 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

บนิตรง !! เชยีงใหม ่
ไตห้วนั ไทเป อทุยานเยห๋ล ิว่ 4 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิอวีเีอ แอร ์ (BR) 

    
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน , อทุยานเยห๋ล ิว่ 
• ชอ้ปป้ิงตลาด 2 ตลาดดงั ซือ่หลนิไนท ์, ซเีหมนิตงิ 
• ถา่ยรปูกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
• เมนพูเิศษ สกุ ีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น และ อาหารซฟีู้ ด 
• สายการบนิ EVA น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 30 กก. ไมต่อ้งกงัวลน า้หนกั ถกูใจขาชอ้ปป้ิง 

 

          ก าหนดการเดนิทาง     

วนัที ่ 04 – 07 เมษายน 2562 19,888.- 

วนัที ่26 – 29 กรกฎาคม 2562 21,888.- 

วนัที ่09 – 12 สงิหาคม 2562 21,888.- 

                      
 
 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 19,888.- 
รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 



 

                                                           

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน BR258 (1130-1630) –

ไทเป-แชน้ํ่าแรใ่นหอ้งพัก 
X X O 

THE LOFT SEASIDE 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 

อทุยานเยห๋ลิว่-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ชัน้ 89)-

อนุสรณ์ซนุยดัเซน็-รา้นเครือ่งสําอางค-์รา้นเคก้พายสบัปะรด 

ซเีหมนิตงิ 

O O X 
LOOK HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

3 
วัดหลงซนั-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเชค็-ศนูยเจอมาเนีย่ม 

ซือ่หลนิไนท ์
O O X 

LOOK HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

4 สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่BR257(0715-1030)               X X X  

  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน BR258 (1130-1630) –ไทเป-แชน่ า้แรใ่นหอ้งพกั 

09.00 น. 
คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ EVA AIR 
(BR)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

11.30 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุไทเป เมอืงไตห้วัน โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) เทีย่วบนิที ่BR258 (น า้หนกั
กระเป๋า 30 kg. และมอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

16.30 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่
ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลังจากทา่นไดผ้า่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทเป 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก ใหท้า่นอสิระแชน้ํ่าแรภ่ายในหอ้งพักตามอธัยาศัย เพือ่สขุภาพทีแ่ข็งแรง และผวิพรรณทีด่ ี

       นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก THE LOFT SEASIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2:  
อุทยานเยห๋ลิว่-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ตกึไทเป101(ไมร่วมคา่ขึน้ช ัน้ 89)-อนุสรณ์ซุนยดัเซ็น-รา้น
เครือ่งส าอางค-์รา้นเคก้พายสบัปะรด-ซเีหมนิตงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลิว่ อทุยานแหง่นีต้ัง้อยูท่างสว่นเหนอืสดุของเกาะไตห้วัน มลีักษณะ
พืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกรอ่นของน้ําทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรปูรา่ง
ลักษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนิ ีซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดัง
ไปทั่วโลก นําทา่นสู ่ หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยงัหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินทา่นจะไดเ้ห็น
เสน้ทางรถไฟแหง่แรกของไตห้วันทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์งิ  ในอดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ี
ชือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์วงสวี ้  สมยัราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจํานวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี ่แตใ่นยคุ
ปัจจบุนันีท้ีห่มูบ่า้นจิว่เฟ่ินเป็นหมูบ่า้นทีม่กีารขายของพืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบ
พืน้เมอืงหรอืทีเ่ราเขา้ใจกนังา่ยๆ คอืหมูบ่า้น OTOP ของไตห้วันน่ันเองและทีน่ีย่งัมโีลเกชัน่ความสวยงามและ
โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัจนไดรั้บคัดเลอืกเป็นสถานทีถ่า่ยทําซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วันและการต์นูแอนิ
เมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทัว่โลกอยา่งเรือ่ง SPIRITED AWAY  ทําใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของ
หมูบ่า้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งนีแ้ละกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดนยิมในการมาเชค็อนิหรอืถา่ยรปูอกีแหง่หนึง่
ของไตห้วัน *** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกบัวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็น
รถเมลแ์บบทอ้งถิน่ขึน้และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่
ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน ***     

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทะเลสไตลไ์ตห้วนั) 



 

 

นําทา่นถา่ยรปูกบั ตกึไทเป 101 ถอืวา่เป็นจดุแลนดม์ารค์ของไตห้วัน หากทา่นมาไตห้วันแลว้ไมม่รีปูคูก่บัตกึ
ไทเป 101 น่ันแปลวา่ ทา่นมายงัไมถ่งึไตห้วัน! .. โครงสรา้งของตกึนีแ้สดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรม
ของไตห้วัน เพราะตกึแหง่นีเ้ป็นตกึทีม่คีวามสงูถงึ 508 เมตร ภายในตวัอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 
ตันทีช่ว่ยถว่งสมดลุของตัวตกึไว ้และชว่ยการสัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผน่ดนิไหวและในอดตียงัเคยสงูทีส่ดุใน
โลก แตต่กึไทเป 101 ยงัคงความเป็นที ่1 ไวไ้ดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก
เพือ่ขึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) นําทา่นเดนิทางชม อนสุรณ์สถาน ดร.ซุนยดัเซ็น สรา้งขึน้เพือ่
รําลกึถงึคณุงามความดขีองทา่นซนุยดัเซน ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากชาวไตห้วันวา่เป็นบดิาแหง่ชาต ิซึง่ทา่นเป็น
ผูนํ้าการปฏวิตัซินิไฮเ่มือ่ปี 1972 ทีส่ามารถลม้ลา้งระบบกษัตรยิใ์นราชวงศฉ์งิ(Qing Dynasty)ไดสํ้าเร็จและ
กอ่ตัง้ประเทศจนีใหมเ่ป็น สาธารณรัฐจนี(Republic of China) รวมทัง้เป็นหนึง่ในผูก้อ่ตัง้พรรคกก๊มนิตั๋ง
(Kuomintang, KMT)รว่มกบัทา่นเจยีงไคเชกทีส่รา้งชาตไิตห้วันจนเจรญิเตบิโตมาอยา่งในทกุวันนีภ้ายใน
อนุสรณ์สถานซีนุยดัเซนจะมกีารจัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของทา่น ตัง้แตป่ระวัตคิวามเป็นมา การศกึษา สงัคม 
วัฒนธรรม และศลิปะ รวมทัง้รปูปัน้ของทา่นในทา่น่ังขนาดใหญซ่ึง่จะมทีหารยนืเฝ้าอยูด่ว้ย โดยจะมพีธิเีปลีย่น
เวรยามกนัทกุๆตน้ชัว่โมงของทกุวันตัง้แตเ่วลา 09:00-17:00 จากนัน้นําทา่นชม รา้นเครือ่งส าอาง 
COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งสําอางชือ่ดังของไตห้วัน มากมายหลายแบรนด ์ทีท่า่นสามารถซือ้เป็น
ของฝากแกค่นทางบา้นได ้หลังจากนัน้แวะเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืวา่เป็นขนมสญัลกัษณ์
ของไตห้วันเปรยีบเสมอืนขนมประจําชาตเิลยก็วา่ได ้แนะนําใหท้า่นซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ 
(ขนมพายสบัปะรด, ป๊อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้)  

ค า่ 

ใหท้า่นได ้ ชอ้ปป้ิงยา่น ซเีหมนิตงิ ถอืวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีย่อดนยิมทีส่ดุของไตห้วันเลยกว็า่ได ้หาก
เปรยีบเทยีบกบัเมอืงไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรยีบเทยีบกบัเกาหลกี็คอืเมยีงดงไตห้วัน ดา้นในมี
หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายีห่อ้ตา่ง ๆ ยงัมสีนิคา้ยีห่อ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แตท่ีน่ีไ่มไ่ด ้
มแีคส่นิคา้ชอ้ปป้ิงอยา่งเดยีว ยงัมรีา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน แนะนําวา่พลาด
ไมไ่ดก้บัเมนู น้ําแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ตํารับของเมนูนีอ้ยูท่ีซ่เีหมนิตงินีเ่อง 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก LOOK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3:  วดัหลงซนั-อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ศนูยเจอมาเนีย่ม-ซือ่หลนิไนท ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูไ่ทเป เมอืงหลวงของไตห้วัน นําทา่นชมวดัหลงซาน หรอื เหมงเจยี หลงซาน เป็นหนึง่ในวดั
ทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงไทเปมอีายเุกอืบ 300 รอ้ยปีคนจนีชาวฝเูจี๊ยนชว่งปีค.ศ. 
1738  เพือ่เป็สถานทีส่กัการะบชูาสิง่ศักสทิธิต์ามความเชือ่ของชาวจนี มรีปูแบบทางดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ย
กบัวดัพทุธของจนีแตม่ลีกูผสมของความเป็นไตห้วันเขา้ไปดว้ย จนบางคนเรยีกกนัวา่เป็นวัดสไตลไ์ตห้วัน แต่
เดมิสรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิเป็นหลัก แตก่็จะมเีทพเจา้องคอ์ืน่ๆตามความเชือ่ของชาวจนีอกีมากกวา่ 
100 องคท์ีด่า้นในโดยมาจากทัง้ศาสนาพทุธ เตา๋ และขงจือ๋ เชน่ เจา้แมท่บัทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง, 
เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเยว่เ์หลา่ หรอื ผูเ้ฒา่จันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพ
ผูผ้กูดา้ยแดงใหส้มหวังดา้นความรัก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนสูกุ ีช้าบ ูTAKAO 1 ทา่น/เซ็ท) 

 นําทา่นชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ ใชเ้วลาในการ
สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบ
ไปดว้ย 2 สว่นทีสํ่าคัญคอืหอ้งแกลลอรีร่ปูภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรปูภาพของ 
ทา่นมาดาม ซง่ เมย่ หลงิ หรอืมาดามของทา่นเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งนีไ้มไ่ดม้แีคร่ปูภาพเทา่นัน้ทีเ่ลา่
เรือ่งราวชวีประวัตขิองทา่นทัง้สองแตย่งัมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจําตําแหน่งทีจั่ดแสดง
ไวอ้ยา่งน่าสนใจใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกถา่ยรปูพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่เหลา่นี ้และ
อกีหนึง่สว่นทีสํ่าคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรปูปัน้ขนาดใหญข่องทา่นอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็และใน
ทกุ ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพและภกัดตีอ่ทา่นอดตี



 

ประธานาธบิดเีจยีงไคเชค็ นําทา่นแวะชอ้ปป้ิงศนูยเ์จอมาเนีย่ม (Germanium) ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งสรอ้ยขอ้มอื 
Germanium ทีป่ระกอบไปดว้ยแมเ่หล็กแรก่อ้นธาตเุจอมาเนีย่ม ทีม่คีณุสมบตั ิทําใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่
ความกระปรีก้ระเปรา่ และคลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน้ําลกึทีเ่ป็นอญัมณีล้ําคา่ทีห่ายากซึง่
มอียูไ่มก่ีท่ีใ่นโลก   

ค า่ 

นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต  เป็นตลาดทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเป ในดา้นอาหารทอ้งถิน่ของ
ไตห้วัน มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้า่นไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตลท์อ้งถิน่เลยทเีดยีว และยงัมี
สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วัยรุน่  รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจ 
 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก LOOK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4:  สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่BR257(0715-1030)                

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง (แซนวชิ+น า้ผลไม)้ 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแหง่ชาตขิองไตห้วัน 

07.15 น. 
อําลากรงุไทเป เดนิทางกลบัสู ่เชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA (BR) โดยเทีย่วบนิ
ที ่BR257 (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

10.30 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 
 

 อตัราคา่บรกิาร  โปรแกรม : บนิตรง !! เชยีงใหม ่ไตห้วนั ไทเป ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 4 วนั 3 คนื (BR) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
(จอยแลนด)์ 

วนัที ่04 – 07 เม.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,800.- 10,388.- 

วนัที ่26 – 29 ก.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 3,800.- 10,388.- 

วนัที ่09 – 12 ส.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 3,800.- 10,388.- 

*** ราคาทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั] สอบถามเจา้หนา้ที ่*** 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 



 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

     : รายการและราคาส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 

 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศนูยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  การบรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 เหรยีญไตห้วนั/ทา่น/รา้น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 

รวม 800 เหรยีญไตห้วนั /ทา่น/ทรปิ*** 

สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น 

** แจกน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ํ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับ

ครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 800 เหรยีญไตห้วัน/ทา่น/ทรปิ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  



 

 คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ไตห้วนั สําหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วันมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 บาท
ตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ 

(สําหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบงัคับใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้
ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 1.การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา, รปูแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิ
เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3.การชาํระคา่บรกิาร 
  3.1 มดัจําทีล่ะ 10,000 บาท  
  3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 4.การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
  4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย จํานวนเงนิยอดมดัจํา 
  4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพั่กโดยตรงหรอื
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

    5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม ่ 
       สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 
   รายละเอยีดของการเดนิทาง  อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม ่
   สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ 
   ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั) 

 7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
8.กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

 9.เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุขอ้แลว้    
**สําคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วันโดยผดิกฎหมายและใน 

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจ คนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่เทา่นัน้ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

   เงือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้  

2. การชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั 

 

 

 

 

 



 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมดัจําตัว๋  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวร์หรอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 


