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รหสัโปรแกรม : 13567 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

บนิตรง !! เชยีงใหม ่ไตห้วนั Easy to Taipei 

3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี  (FD) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ชมความงามทางธรรมชาตทิีอุ่ทยานเยห๋ลิว่ 
 จิว่เฟ่ิน เมอืงโบราณ อาหารอรอ่ย ววิสวย ชุมชนเหมอืงทองโบราณกลางหุบเขา 

 ขอพรเสรมิดวง วดัหลงซาน วดัเกา่แกเ่กอืบ 300 ปี 

 ถา่ยรูปกบัตกึไทเป 101 แลนดม์ารค์ของไตห้วนั 
 ชอ้ปป้ิงตลาด 2 ตลาดดงั ซือ่หลนิ, ซเีหมนิตงิ  

 เมนูพเิศษ สุกีส้ไตลไ์ตห้วนั 1 เซ็ท/ทา่น  
 แชน่ า้แรส่ไตลไ์ตห้วนัภายในหอ้งพกั 

 รวมน า้หนกักระเป๋าทา่นละ 20 กก. // บรกิารอาหารบนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั 

 เร ิม่ตน้เพยีง 14,888.- 
 

 รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  
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          ก าหนดการเดนิทาง          
    
วนัที ่27 - 29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 
                               
 
 

 
 
 

 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน FD242 (13.45-18.35) –

โรงแรม 
   

EASTERN 

HOTELS&RESORT 

 หรอืเทยีบเท่า 

2 
อุทยานเย๋หลิว่-หมู่บา้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ช้อปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-

อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค-ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 
O O X 

C U HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

3 

วดัหลงซาน-ไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ชมตกึ)-ศนูยแ์ร ่Germanium- 

ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ-สนามบนิเถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่FD243 

(19.15-22.00)               

O O   

  

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  สนามบนิเชยีงใหม–่สนามบนิเถาหยวน FD242 (13.45-18.35) –โรงแรม 

11.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ แอร ์
เอเชยี(FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่
ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ * 

13.45 น. 
 

ออกเดนิทางสูก่รุงไทเป เมอืงไตห้วนั โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี(FD) เทีย่วบนิที ่FD242  
(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่ บนเคร ือ่ง) 

18.35 น. 
 

เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน กรงุไทเป เมอืงไตห้วนั  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพือ่

ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากท่านไดผ่้านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ พบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
บรกิารอาหารค า่ เป็นชุด KFC หรอื McDonald’s 

 
      น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก EASTERN HOTELS & RESORT หรอืเทยีบเทา่ ใหท้่านไดอ้สิระแชน่ ้าแร่สไตล์

ไตห้วนัภายในหอ้งพัก 

วนัที ่2:  
อทุยานเย๋หลิว่-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน-ชอ้ปป้ิงเคก้พายสบัปะรด-อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค- 
ซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลิว่ อทุยานแห่งน้ีตัง้อยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วนั มลีกัษณะ
พืน้ทีเ่ป็นแหลมยืน่ไปในทะเล การเซาะกร่อนของน ้าทะเลและลมทะเล ท าใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่าง
ลกัษณะตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิน่าตืน่ตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนีิ ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่

ดงัไปทั่วโลก น าท่านสู ่หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟ่ิน ระหวา่งทางกอ่นขึน้เขาไปยังหมู่บา้นจิว่เฟ่ินท่านจะไดเ้ห็น
เสน้ทางรถไฟแห่งแรกของไตห้วนัทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศช์งิ ใน
อดตีทีจ่ ิว่เฟ่ินเป็นแหลง่เหมอืงทองทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยักษัตรยิก์
วงสวี ้สมัยราชวงศช์งิ มนัีกขดุทองจ านวนมากพากนัมาขดุทองทีน่ี่ 

แตใ่นยุคปัจจุบันน้ีทีห่มู่บา้นจิว่เฟ่ินเป็นหมู่บา้นทีม่กีารขายของ
พืน้เมอืง ทัง้ขนมพืน้เมอืง อาหาร และของฝากแบบพืน้เมอืงหรอืที่
เราเขา้ใจกนัง่ายๆ คอืหมู่บา้น OTOP ของไตห้วนัน่ันเองและทีน่ี่ยัง

มโีลเกชัน่ความสวยงามและโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจน
ไดร้ับคดัเลอืกเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีย่เ์กาหล ีซรีีย่ไ์ตห้วนัและการต์นู
แอนเิมชัน่ของญีปุ่่ นทีฉ่ายทั่วโลกอย่างเรือ่ง SPIRITED AWAY ท า

ใหผู้ค้นทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บา้นจิว่เฟ่ินจากการต์นูเรือ่งน้ีและกลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วยอด
นยิมในการมาเช็คอนิหรอืถ่ายรูปอกีแห่งหนึง่ของไตห้วนั  
*** หมายเหต ุหากทรปิเดนิทางไปหมูบ่า้นจิว่เฟ่ินตรงกับวันเสารแ์ละอาทติยจ์ะตอ้งเปลีย่นรถเป็นรถเมลแ์บบทอ้งถิน่ข ึน้

และลงเหมอืนคนทอ้งถิน่ ทา่นจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบคนทอ้งถิน่และเพิม่ประสบการณ์การน่ังรถเมลข์องไตห้วัน *** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้ของฝาก ที ่รา้นพายสบัปะรด ทีถ่อืวา่เป็นขนมสญัลกัษณข์องไตห้วนัเปรยีบเสมอืน

ขนมประจ าชาตเิลยก็วา่ได ้แนะน าใหท้่านซือ้เป็นขนมฝากแกค่นทางบา้นหรอืเพือ่นๆ (ขนมพายสบัปะรด, ป๊

อปคอรน์, เห็ดทอด เป็นตน้) 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ทีส่รา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค ใชเ้วลาในการ

สรา้งถงึ 3 ปี สรา้งแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2523 มพีืน้ทีป่ระมาณ 205 แสนตารางเมตร ดา้นในตวัอาคารประกอบ

ไปดว้ย 2 สว่นทีส่ าคญัคอืหอ้งแกลลอรีรู่ปภาพตา่งๆ ของอดตีประธานาธบิดแีละคนใกลช้ดิรวมถงึรปูภาพของ 

ท่านมาดาม ซง่ เม่ย หลงิ หรอืมาดามของท่านเจยีงน่ันเอง ภายในหอ้งน้ีไม่ไดม้แีครู่ปภาพเท่านัน้ทีเ่ลา่

เรือ่งราวชวีประวตัขิองท่านทัง้สองแตย่ังมขีา้วของเครือ่งใช ้เสือ้ผา้ รถยนตก์นักระสนุประจ าต าแหน่งทีจ่ัด

แสดงไวอ้ย่างน่าสนใจใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกถ่ายรูปพรอ้มฟังเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรไ์ปพรอ้มกบัสิง่

เหลา่น้ี และอกีหนึง่สว่นทีส่ าคญัคอืบรเิวณชัน้ 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดตีประธานาธบิดเีจยีง

ไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมกีารจัดโชวก์ารเปลีย่นเวรของเหลา่หทารทีแ่สดงความเคารพและภักดตีอ่ท่าน

อดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดซือ่หลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดทีม่ีช่ ือ่เสยีงทีส่ดุของไทเป ในดา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ของไตห้วนั มรีา้นอาหารมากกวา่ 80 รา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานเลอืกชมิกนัแบบสไตลท์อ้งถิน่เลย

ทเีดยีว และยังมสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แฟชัน่วยัรุ่น รา้นรองเทา้กฬีายีห่อ้ตา่ง ๆ ทีใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจุใจ 

อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั ...เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

       น าคณะเขา้สูท่ีพ่ัก C U HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3:  
วดัหลงซาน-ไทเป 101(ไมร่วมคา่ขึน้ชมตกึ)-ศูนยแ์ร ่Germanium-ชอ้ปป้ิงซเีหมนิตงิ-สนามบนิ
เถาหยวน-สนามบนิเชยีงใหม ่FD243 (19.15-22.00) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสกัการะขอพร วดัหลงซาน วดัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากที่สุดแห่ง
หนึง่ของเมอืงไทเปอยู่ในแถบย่านเมอืงเกา่ มอีายุเกอืบ 300 รอ้ยปี แต่เดมิ

สรา้งขึน้เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิเป็นหลัก แต่ก็จะมีเทพเจา้องคอ์ืน่ๆตาม
ความเชื่อของชาวจีนอีกมากกว่า 100 องค ์อยู่ภายในวัดโดยมาจากทัง้
ศาสนาพุทธ เตา๋ และขงจื๋อ เชน่ เจา้แม่ทับทมิ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง, 

เทพเจา้กวนอ ูเรือ่งความซือ้สตัยแ์ละหนา้ทีก่ารงาน และเทพเย่วเ์หล่า หรือ 
ผูเ้ฒ่าจันทรา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นเทพผูผู้กดา้ยแดงใหส้มหวงัดา้นความรัก  
น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนดม์าร์คของ
ไตห้วนั หากท่านมาไตห้วนัแลว้ไม่มรีูปคูก่ับตกึไทเป 101 น่ันแปลว่า ท่านมายังไม่ถงึไตห้วัน! .. โครงสรา้ง

ของตกึน้ีแสดงถงึความสามารถทางดา้นวศิวกรรมของไตห้วัน เพราะตกึแห่งน้ีเป็นตกึที่มีความสูงถงึ 508 
เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว ้และช่วยการ
สัน่สะเทอืนเวลาทีเ่กดิแผ่นดนิไหวและในอดตียังเคยสงูทีส่ดุในโลก แตต่กึไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ไว ้

ไดค้อืลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลก (ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในโลกเพือ่ข ึน้จดุชมววิชัน้ 89 ราคา 600 NTD ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 จากนัน้น าท่านชม ศูนยส์รอ้ยสุขภาพ Germanium ทีข่ ึน้ชือ่เรื่องสรอ้ยขอ้มือ Germanium ที่ประกอบไป
ดว้ยแม่เหล็กแร่กอ้นธาตุเจอมาเน่ียม ที่มีคุณสมบัต ิท าใหเ้ลอืดลมเดนิดขีึน้ เพิม่ความกระปรี้กระเปร่า และ

คลาย ความเครยีด รวมถงึปะการังแดง ปะการังน ้าลกึทีเ่ป็นอญัมณีล ้าคา่ทีห่ายากซึง่มอียู่ไม่กีท่ีใ่นโลก 
จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงย่านซเีหมนิตงิ ถือว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ยอดนิยมที่สุดของไตห้วันเลยก็ว่าได ้หาก
เปรยีบเทยีบกบัเมืองไทยคอืสยามสแควรไ์ตห้วัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลก็ีคอืเมียงดงไตห้วัน ดา้นในมี

หลากหลายแบรนดส์นิคา้ทัง้เสือ้ผา้และรองเทา้กีฬ่ายี่หอ้ต่าง ๆ ยังมีสนิคา้ยี่หอ้ทอ้งถิน่ใหเ้ลอืกซือ้ แต่ที่น่ี
ไม่ไดม้แีค่สนิคา้ชอ้ปป้ิงอย่างเดยีว ยังมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกรับประทาน แนะน าว่า
พลาดไม่ไดก้บัเมนู น ้าแข็งใสไอซม์อนสเตอร ์หรอืปิงซแูบบเกาหลซี ึง่ตน้ต ารับของเมนูน้ีอยู่ทีซ่เีหมนิตงิน่ีเอง   

 
สมควรแกเ่วลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิเถาหยวน สนามบนิแห่งชาตขิองไตห้วนั 

*19.15 น. 
อ าลากรุงไทเป เดนิทางกลบั เชยีงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี (FD) โดยเทีย่วบนิที ่
FD243 (บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 

*22.00 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
โปรแกรม: บนิตรงเชยีงใหม ่ไตห้วนั Easy to Taipei 3 วนั 2 คนื (FD)  (GO1CNXTPE-FD005) 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

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

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 
(จอยแลนด)์ 

27-29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,900.- 7,088. - 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั ] ทา่นละ 6,500.- 
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

      : รายการและราคาส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 

 

*** ตามนโยบายของไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่วก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล คอื  ศูนยแ์รG่ERMANIUM,รา้นขนมพืน้เมอืง, รา้นคอสเมตคิ ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ยเนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม  การบรโิภคขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจาก

คณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 500 เหรยีญไตห้วนั/ทา่น/รา้น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

รวม 1,200 เหรยีญไตห้วนั /ทา่น/ทรปิ*** 

สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่ง 

วา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ * 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

3. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดน้ ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

8. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทาง

ส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์ 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรค

ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถรวม 1,200 เหรยีญไตห้วนั/ท่าน/ทรปิ (เด็ก,ผูใ้หญ่เก็บเท่ากนั) 

4.คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ไตห้วนั ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย(เลม่ขา้ราชการ) ตอ้งยืน่วซีา่เขา้ไตห้วนัมคีา่ธรรมเนียม 

1,700 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัท าการ 
(ส าหรับพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรัฐบาลบังคบัใชว้ซีา่ (หลงั 31 กรฏาคม 2562)  
ทางบรษัิทขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

     5.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 1.การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา, รูปแบบการใหบ้รกิารหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 3.การช าระคา่บรกิาร 
  3.1 มัดจ าทีล่ะ 10,000 บาท  

  3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
 4.การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 
  4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

  4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย จ านวนเงนิยอดมัดจ า 
  4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด   

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้เชยีงใหม่,กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4.6 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะ
ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

    5.บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไม่  
       สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

6.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ 

   รายละเอยีดของการเดนิทาง  อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่ 
   สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ 
   ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

 7.บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
8.กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 9.เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขทุกขอ้แลว้    
**ส าคญั!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ไตห้วนัโดยผดิกฎหมายและใน 

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจ คนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วนั ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ลกูคา้ทุกท่าน

ตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทาง และ มผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนียมในการมัดจ าตัว๋  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
7. กรณีท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่าน
เป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

 


