
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TAIWAN CHILL เว่อร ์!!!!! 
เดินทาง 13-17 เม.ย / 14-18 เม.ย 2561 

โดยสายการบนิ TIGER AIRLINES 



วนัทีเ่ดนิทาง 13-17 เมษายน 2561  
ราคาผูใ้หญ ่

เด็ก 2-11 ขวบ 
เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 
ขวบไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว ราคาไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 

27,900 27,900 27,900 4,500 - 

 

 

 

วนัทีเ่ดนิทาง 14-18 เมษายน 2561  
ราคาผูใ้หญ ่

เด็ก 2-11 ขวบ 
เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 
ขวบไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว ราคาไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 

26,900 26,900 26,900 4,500 - 

 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิเถาหยวน - - - HOTEL J 

หรอืเทยีบเทา่ (เถาหยวน) 

2 สนามบนิเถาหยวน-หนันโถว-วัดจงไถฉานซือ่-ทะเลสาบสรุยินั

จันทรา-วัดพระถังซมัจ๋ัง-วัดกวนอ-ูเจยีอี ้
√ √ √ 

SUNSEED HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ (เจยีอี)้ 

3 อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่าน – ป่าสนพันปี – บงึสองพีน่อ้ง-ชมิ

ชา-ไถจง-เฟิงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต 
√ √ - 

CU HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ (ไถจง) 

4 ไถจง-ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-ไทเป 101-หมูบ่า้นโบราณจิว่

เฟิน-อทุยานเยห๋ลวิ 
√ √ √ 

BOUTIX RESORT HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ (เยห๋ลวิ) 

5 ไทเป-อนุสรณ์สถานเจยีง ไค เชก็ – ซเีหมงิตงิ-สนามบนิเถา

หยวน-กรงุเทพ 
√ √ - 

 

 

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสนิใจ 

 โปรแกรมทัวร ์คัดสรรมาอยา่งด ีเทีย่วครบทกุสถานทีไ่ฮไลท ์ 

 โปรแกรมนีเ้หมาะกบัผูค้นทกุเพศทกุวัย รวบรวม 3 สถานทีเ่ทีย่วชือ่ดัง อทุยานอาหลซีาน ทะเลสาบสรุยินัจันทรา 

และอทุยานเยห๋ลวิ ไวใ้นโปรแกรมเดยีว 

 มเีมนูอาหารพเิศษ เพือ่ใหท้า่นไดล้ิม้ลองอาหารขึน้ชือ่ของไตห้วัน อาท ิเชน่ ปลาประธานาธบิด ีอาหารซฟีู๊ ด และ

ชาบไูตห้วัน  

 รถทีน่ั่งเป็นรถบสัขนาดกลางและใหญเ่ทา่นัน้ รถตูเ้ราไมใ่ชเ้พือ่ความสะดวกสบายในการน่ังทอ่งเทีย่วเดนิทางไป

กบัเรา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่น ึง่        กรงุเทพฯ-สนามบนิเถาหยวน                                                                            (-/-/D) 

16.30 น. 

 

คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง ผูโ้ดยสารขาออก ประตทูี ่5 สายการบนิไทเกอรแ์อร ์ 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทกุทา่น 

19.20 น. 
ออกเดนิทางสู ่สาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) โดยสายการบนิ TIGER AIRLINES เทีย่วบนิที ่IT509 

***มอีาหารอุน่รอ้นเสรฟิบนเครือ่งบนิ 

วนัทีส่อง    วดัจงไถฉานซือ่-ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา-วดัพระถงัซมัจ ัง๋-วดักวนอ-ูเจยีอี ้              (B/L/D) 

00.10 น.               เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน ไตห้วัน น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทกุทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมเพือ่พักผอ่นและเตรยีมทอ่งเทีย่วในตอนเชา้ 

โรงแรม HOTEL J หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดัหนนัโถว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัจงไถฉานซือ่ วัดนีไ้ดรั้บการกลา่วขานวา่

เป็นศาสนสถานทีย่ ิง่ใหญเ่ป็นอนัดับสามของโลกรองจากนครวาตกินั และวัดมหายานทีท่เิบต อกีทัง้ยงัเป็นวัด

ทีม่กีารออกแบบใหท้ันสมยัทีส่ดุในไตห้วัน มรีปูทรงคลา้ยฐานยงิจรวดทีค่วามสงู 150 เมตร ออกแบบโดยนาย 

C.Y. Lee เป็นวศิวกรคนเดยีวกบัผูท้ีอ่อกแบบตกึไทเป 101 โดยใชห้นิแกรนติมาเป็นโครงสรา้งทีแ่ข็งแกรง่ เริม่

กอ่สรา้งในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ. 2001 ระหวา่งนัน้ในปี ค.ศ.1999 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหวอยา่ง

รนุแรงทีเ่มอืงหนันโถว แผน่ดนิแยก และเกดิธรณีสบูกลนืหมูบ่า้นหายไป แตว่ัดจงไถฉานซือ่กลับไมเ่ป็นอะไร

เลย ยิง่เป็นการสรา้งความศรัทธาใหก้บัผูค้นในไตห้วันอยา่งมาก  

เทีย่ง                                รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (ปลาประธานาธบิด)ี 

 

 

หลังจากนัน้พาทกุทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา เป็นสถานทีง่ดงามราวภาพวาด บรรยากาศอนัแสน

โรแมนตคิเปรยีบดั่ง “สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วัน” รวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขาที่

นับจากความสงูระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่ท าใหต้ัวทะเลสาบ หากมองจากทางทศิ

เหนอืจะมรีปูเหมอืนพระอาทติย ์แตห่ากเมือ่มองจากมมุดา้นทศิใตก้็จะเห็นเกาะนัน้มรีปูรา่งเหมอืนพระจันทร์

เสีย้ว ซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยินั จันทรา จากนัน้น าทา่นสู ่วดัพระถงัซมัจ ัง๋ นมสัการพระอฐัขิอง

พระถังซมัจ๋ัง ทีอ่ญัเชญิมาจากชมพทูวปี หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเหวนิอู ่หรอืวดักวนอ ู(Wenwu 

Temple)  สรา้งในปี ค.ศ.1938 ตัง้อยูท่างดา้นเหนอืของทะเลสาบสรุยินัจันทรา ใหท้า่นไดส้กัการะทา่นขงจื๊อ 

(เทพเจา้แหง่ปัญญา) และ เทพกวนอ ู(เทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย)์ หนา้วัดมสีงิโตคูค่าบลกูแกว้ มลูคา่ตัวละ 1 

ลา้นเหรยีญไตห้วัน ตัง้โดดเดน่เป็นสงา่อยูน่ าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีอี ้อนัเป็นทีต่ัง้ของอทุยานแหง่ชาติ

อาหลีซ่าน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่าน – ป่าสนพนัปี – บงึสองพีน่อ้ง-ชมิชา-ไถจง 

                   เฟิงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต                                                                                          (B/L/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิาหลีซ่าน ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเจยีอี ้อาหลีซ่านมพีืน้ทีป่ระมาณสามหมืน่

เฮคเตอร ์มคีวามสงูประมาณ 2,216เมตร มทีัศนยีภาพทีง่ดงาม ทัง้บรรยากาศโดยรอบ และอากาศทีเ่ย็น

สบาย เพราะอยูบ่นภเูขาสงูอากาศจะเย็นกวา่ดา้นลา่ง ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิภายในอทุยานจะเต็มไปดว้ยดอก

ซากรุะจะบานสะพร่ังพรอ้มกบัพรรณไมอ้กีนานาชนดิ และป่าเขยีวขจอีนัอดุมสมบรูณ์น าทา่นชม ป่าสนพนัปี 

บรเิวณแนวทวิสนแหง่นีจ้ะไดพ้บกบัสนหลากหลายนานาพันธุ ์ทัง้ตน้ไมท้ีส่งูใหญแ่ละมลีักษณะทีแ่ปลก

ประหลาด มคีวามสวยงามทีแ่ตกตา่งกนัไป ซึง่ในแตล่ะตน้มอีายมุากกวา่รอ้ยปี สามารถจนิตนาการเป็นรปู

ตา่งๆ และยงัมตีน้ไมท้ีม่อีายยุนืนานอกีมากมาย และในบรเิวณไมไ่กลกนั  

น าทา่นชม บงึสองพีน่อ้ง ซึง่เป็นบงึอยูภ่ายในอทุยาน มคีวามสวยงามอยา่งมาก เป็นบงึทีน่ าสายน ้าจาก

ภเูขามารวมกนั พรอ้มกบัเป็นทีม่าของต านานความรัก “เจยีเหมย่ถาน” อนัมตีน้ก าเนดิจากบงึแหง่นี้  น าทา่น

เดนิทางสู ่จังหวัดหนันโถว น าทกุทา่น ชมิชา อนัขึน้ชือ่ของเมอืงเจยีอี ้

 

เทีย่ง                               รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไถจง น าทา่นสู ่ ตลาดเฟิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต  ตลาดกลางคนืทีใ่หญแ่ละเป็นทีน่ยิม

ทีส่ดุของชาวไตห้วัน มรีา้นคา้ ขายอาหารคาว หวาน ชานมไขม่กุ และอาหารอนัหลากหลาย รวมถงึสนิคา้

ตา่ง ๆ อนัมากมาย  

ค า่ อสิระอาหารค ่า ทีต่ลาดเฟิงเจีย๋ไนทม์ารเ์ก็ต 

โรงแรม เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่       ไถจง-ไทเป-รา้นพายสบัปะรด-ไทเป 101-หมูบ่า้นโบราณจิว่เฟิน-อทุยานเยห๋ลวิ    (B/L/D) 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นพายสบัปะรด ขนมและของฝากขึน้ชือ่ของไตห้วัน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก

ไดต้ามอธัยาศัย เดนิทางสู ่ตกึไทเป 101 โดยตกึนีม้ลีฟิตท์ีเ่ร็วตดิอนัดับโลกโลก 1,010 เมตรตอ่นาทแีละมี

ลกูตุม้ทีห่นักทีส่ดุในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสัน่สะเทอืนในกรณีเกดิแผน่ดนิไหวไดเ้ป็นอยา่งด ีตัวอาคาร

ออกแบบเป็นรปูทรงล าไผ ่8 ปลอ้ง สรา้งขึน้โดยหลักวศิวกรรมชัน้เยีย่ม ผสมผสานกบัความเชือ่ทีว่า่ ไผเ่ป็น

ตัวแทนของแทง่ทอง ทีร่าชวงศจ์นีโบราณใชแ้ลกเปลีย่นเป็นของก านัลซึง่กนัและกนั พาทกุทา่นเลอืกซือ้

สรอ้ย เจอมาเนีย่ม ก าไลขอ้มอืเพือ่สขุภาพ ทีป่ระกอบไปดว้ยพลังแมเ่หล็ก ซึง่เป็นแรธ่าตทุีม่ปีระโยชนต์อ่

รา่งกายชว่ยในเรือ่งของระบบไหลเวยีนโลหติ พรอ้มกระตุน้การเผาผลาญอาหาร เสรมิสรา้งพละก าลัง 

นอกจากนีก่ าไลเจอมาเนีย่มยงัเป็นสิง่คา้สง่ออกไปญีปุ่่ นอนัดับตน้ๆอกีดว้ย   

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUNSEED HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



เทีย่ง                                  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

 

จากนัน้ น าทา่นสู ่อทุยานแหง่ชาตเิยห๋ลวิ เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งโขดหนิทีม่ลีักษณะรปูแปลกตา

และงดงาม เกดิจากการกดัเซาะของน ้าทะเลเมือ่หลายลา้นปีกอ่น ท าใหเ้กดิการถับถมของแนวหนิตาม

ชายฝ่ังในลักษณะรปูรา่งทีแ่ตกตา่งกนั โขดหนิบางกอ้นมลีักษณะคลา้ยภาพของ แผน่ทีไ่ตห้วัน หนิรปูเศยีร

ราชนิเีนเฟอรต์ติแิหง่อยีปิต ์หนิรองเทา้แกว้ของซนิเดอเรลลา่ ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนเกา่จ ิว่เฟ่ิน เป็นถนนทางเดนิแคบๆ ปดูว้ยพืน้หนิในอดตีทีย่งัคงอนุรักษ์ไวจ้นถงึ

ปัจจบุนั เต็มไปดว้ยสิง่สะดดุตา ทัง้อาหารทานเลน่ อาท ิเห็ดทอดคลกุเคลา้เครือ่งเทศ ไสก้รอกยา่งสไตล์

ไตห้วัน ไอศกรมีมว้นสไตลพ์ืน้เมอืง ไปจนถงึของทีร่ะลกึงานฝีมอื และรา้นน ้าชาทีเ่ป็นเอกลักษณ์หลายแหง่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ซฟีู๊ ด) 

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BOUTIX RESORT หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้      ไทเป-อนสุรณ์สถานเจยีง ไค เช็ก – ซเีหมงิตงิ-สนามบนิเถาหยวน-กรงุเทพ            (B/L/-) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชม อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค สญัลักษณ์แหง่ไตห้วัน ถกูสรา้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสขีาว สว่นบน

ของอาคารประดับไปดว้ยกระเบือ้งกระจกสนี ้าเงนิเขม้ กอ่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึอดตีทา่นประธานาธบิดเีจยีงไค

เชค็ ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 3 ปี บนเนือ้ทีก่วา่ 250,000 ตร.ม. ใหท้า่นไดช้มชวีประวัตขิองทา่นเจยีงไคเชค็ 

และรปูภาพประวัตศิาสตรใ์นยคุกอ่ตัง้ไตห้วันทีห่าดไูดย้าก พาทา่นชอ้ปป้ิง ซเีหมนิตงิ สถานทีย่อดนยิมของ

บรรดาวัยรุน่ไตห้วัน รวมถงึนักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยสนิคา้สไตลว์ัยรุน่มากมาย ทัง้

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางหลากหลายยีห่อ้ อาท ิUniqlo, NET, New Balance, Onitsuka 

Tiger, Nike, Etude, Skinfood รวมถงึยงัมรีา้นอาหารในดา้นความแปลกใหมท่ีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว 

เชน่ รา้น Modern Toilet อกีดว้ย 

เทีย่ง                                  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (ชาบชูาบ)ู 

  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

15.40 น. 
ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ TIGER AIR เทีย่วบนิที ่IT505 

(ไมม่อีาหารอุน่รอ้นเสรฟ์ิไฟลท์ขากลับ) 

18.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ+ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 



 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

การช าระคา่บรกิาร 

- การจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  ภายใน 24 ชัว่โมงหลังการจอง และช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน3 วัน   

หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 45 วัน   

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด 

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

 

- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44-30 วัน หักเงนิมดัจ า 10,000 บาท/ทา่น 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วัน หักมดัจ า 50 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวร/์ทา่น 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-07ว วัน หักมดัจ า 80 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวร/์ทา่น 

-ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน หรอื NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซน็ของคา่ทัวร ์/ ทา่น 

**ส าคัญ!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศไตห้วันโดยผดิกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและไตห้วัน ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ  

 คา่รถโคช้มาตรฐาน ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บาง

โรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกนัการเดนิทางอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและ

เทีย่วบนิกรณุาสอบถามทางบรษัิททัวรอ์กีครัง้ 

 น ้าอืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่ 1 วัน 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรับโหลด 20 กโิลกรัม กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทเดนิทางพรอ้มทกุทา่นจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 

 คา่มนิบิาร ์คา่ชมภาพยนตรพ์เิศษภายในหอ้งพัก 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก คา่อาหาร และ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่น

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

คา่ไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 1,200 บาท (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงขาออกจากประเทศ) 
 

หมายเหต ุ: 

- รายการ และราคาส าหรับผูร้่วมเดนิทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 15 ทา่น เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบัสายการบนิ และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ ตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

- บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรับกระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่สว่นตวัของทา่น 

ระหวา่งการเดนิทาง 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิไมว่า่ทัง้หมด หรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางมไิดรั้บอนุญาต ให ้

เดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนือ่งมาจากการพจิารณาของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื มสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ดว้ยเหตอุนัเนือ่งมาจากความผดิพลาด ความลา่ชา้ การ

เปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เหตกุารณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิ

อนันอกเหนอืจากความควบคมุ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมใ่ชบ้รกิารบางสว่นหรอืทัง้หมด โดยความ

สมัครใจของผูเ้ดนิทางเอง และ/หรอืไมเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ และ/หรอืไมป่รากฏตวัในวนัเดนิทาง 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเวลา การจราจร 



สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภัย และประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย หรอืจาก

อบุตัเิหตตุา่งๆ 

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร ลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทฯ จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถร่วมทวัรท์กุวนั แค่

สมัครมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่วมทวัรใ์นบางวนั 

ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจั้ด

จะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

- เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่ 11 ปี 

- หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

 *.*.*. น ้าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กโิลกรัม*.*.*.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

 
 


